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АЛҒЫСӨЗ 
 

Қолданбалы психология – психологиялық ғылым жетістігінің 

шынайы практикаға ауысуын көрсетеді. 

Тұлғаға психологиялық көмек қолдау жасау қолданбалы 

психологияның маңызды алғышарттарының бірі екендігіне күмән жоқ. 

Бүгінгі қарама-қарсы мүдделер мен күштердің, көзқарастардың қақтығысы 

және әлеуметтік өзгерістердің қарқынды дамуында практикалық 

психология адамның әлеуметтік ортаға бейімденуіне, жеке тұлғалық 

өмірлік ресурстардың тиімді жолдары мен жинақтау құралдарын іздестіру 

психикалық денсаулықты сақтауға көмектеседі.  

Психологияның қарқынды дамыған саласы  теориялық және 

әдістемелік қамтамасыз етуді, сонымен қатар, оның жұмысына дайындық 

пен шарттық ұстанымдарымен талаптарын қалыптастыруды қажет етеді.  

  Оқу құралында  практикалық психолог жұмысында кездесетін көп 

қырлы мәселенің кең ауқымы көрсетілген. Мұнда практикалық 

психологтарды дарялауға, жұмыстың кәсіби және этикалық ұстанымына, 

әдістемелік әдіс-тәсілдерді сұрыптау, пайдаланушыға кеңес, сонымен 

қатар психологиялық қызметті жарнамалау мәселелері, кәсіби және 

заңнамалық жауапкершілік мөлшері, бұқаралық ақпарат құралдарында 

психологиялық тесті пайдаланудың заңдылығы т.с.с. талаптар туралы 

мәселелер қарастырылады.  

Оқу құралында  практикалық психологтың  негізгі бағыттарын және 

жұмыс түрлерін ашып, сонымен бірге психолог жұмыс орнының қажетті 

құрал-саймандармен жабдықтауды кез-келген мекеме базасында арнаулы  

қымбат құрал-жабдық және материалдық шығынды талап етпей жасуаға 

болатын психологиялық кабинет моделі берілген.   

Оқу құралы қол жетімді формада және мемлекеттік білім беру 

стандарты нормаларына сәйкес қолданбалы психологияның 

ұйымдастырушылық негізіне сәйкес жазылған. Оқу құралында қолданбалы 

психологиялық білімнің заманауи тенденциясы мен бағыты ғана ашылып 

қана қоймай, жұмысын жаңа бастаған  психолог үшін де тәжірибелі 

оқытушылар үшін қажетті мәліметтер бар. Оқу құралы  кең салалы 

мамандарға пайдалы, өйткені практикалық психология әдістерімен танысу 

басқарушылық команданы қалыптастыруға, қызметтің әртүрлі саласында 

коммуникативтік белсенділікті арттыруға ықпал етеді.  

Психологиялық қасиеттерді зерттеу өте күрделі процесс.Зерттеу 

барысында көптеген психодиагностикалық әдіс-тәсілдер қолданылып, әр 

адамның психикалық қасиеттерін, күй-жағдайларын, таным процестерін 

зерттеп, олардың даму деңгейін бағалауға мүмкіндік туады. Сонымен бірге 

психикалық қасиеттердің нормадан ауытқуларының алдын алу, 

коррекциялау, кеңес беру т.б. жәрдемді ұйымдастыру да осы ғылым 

саласының міндеттеріне енеді. Тәжірибелік психологияның қызмет аясы 

өте кең және әртүрлі  болуымен байланысты оның жекелеген салалары 

пайда болды. Олардың қысқаша сипаттамасы: 
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Инженерлік психология қазіргі кезде тәжірибелік психологияның ең 

үлкен салаларының бірі болып отыр. Оның зерттейтін мәселелері ғылым 

мен техниканың дамуына және техниканы адам өмірінің барлық 

салаларында кеңінен қолдануымен байланысты туып отыр. Техникалық  

құрал жабдықтармен жұмыс жасау адам мен машина арасындағы қатынас 

ерекшеліктерін анықтау және адам ағзасына  техниканың тигізетін әсерін 

бағалауды талап етеді. Сондықтан инженерлік психологияның негізгі 

мақсаты – адам еңбегіне және денінің саулығына техникалық жабдықтар 

конструкциясының тигізетін әсерін анықтау, оның икемді болу жолдарын 

табуға өз үлесін қосу. Қызмет атқару орнының түр-түсі, техникалық 

құралдардың дизайны адамның психикалық жағдайына үлкен әсері 

талданған. 

Осы ғылыми қағидаларға сүйене отырып, көптеген жұмыс орнын 

жабдықтау стандарттары анықталған. Қазіргі кезде кеңінен қолданылатын 

автоматтандырылған басқару жүйесі оператордың сезім мүшелері 

қызметіне ерекше талаптар қояды. Мысалы, панелде орналасқан өлшеу 

аспаптарының көрсеткіштерін толық қамту үшін оператор көзінің 

маршрутын анықтап, барлық жабдықтарды соған сай орналастыру қажет. 

Сонымен қатар адамның мағлұматтарды қабылдап, оларды жүйелі 

түрде талдау, мән-мағынасына түсініп жауап қайтару инженерлік-

техникалық кадрлардің сенсорикасының ерекшеліктерімен байланысты. 

Техникалық құрал-жабдықтар қимыл әрекеттің және жауап реакцияның 

жылдамдығын талап етеді. Ұзақ уақыт ішінде өлшеу  аппараттары 

көрсеткіштеріне қадалып отыру оператордың қызметінің сапасына теріс 

әсерін тигізуі мүмкін. Мамандыққа тән аурулардың алдын алу проблемасы, 

техника мен адам арасындағы қатынасты оңтайландыру және сол сияқты 

көптеген күрделі мәселелер өзін зерттеуді және мүмкіндігінше тезірек 

шешуді  қажет етіп отыр. Сондықтан инженерлік психология өте тез 

дамып келе жатқан сала. 

Келесі саласы – тәжірибелік педагогикалық психология. Тәжірибелік 

психология – психикалық қасиеттердің көрініс беруін, даму 

ерекшеліктерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін зерттеп, дамуында 

ауытқуы бар қасиеттерді өңдеу жолдарын анықтайтын психологиялық 

ғылымдардың бір саласы. 

Тәжірибелік психологияның  бұл саласы оқушыларға, олардың ата-

аналарына және педагогтарға психологиялық қызмет көрсету жолдарын 

жан-жақты зерттейді. Психологиялық қызмет көрсету – балалардың  

психологиялық дамуын диагностикалау, олардың дамуындағы 

психологиялық ауытқулардың алдын алу, психологиялық кеңес беру, 

таным процестері мен индивидуалдық - жекелік психикалық қасиеттерді 

өңдеу, ата-аналарға және педагогтарға психологиялық көмек көрсету 

мәселелерін шешуге өз үлесін қосады. 

Білім беру саласында психологиялық қызмет көрсету қарқынды  

дамуда.  Сөйткенмен  ұлттық менталитет, мәдени этникалық ерекшеліктер  
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мәселесі, оның  мазмұнын анқытау, ұйымдастыру формалары, 

қолданылатын әдіс-тәсілдері терең зерттеуді талап етеді. 

 Келесі үлкен мәселе Отбасы психологиясы – салыстырмалы түрде 

ғылым мен тәжірибеде жас аймақ. Отбасы институтының тарихи уақыты – 

XIX ғ., оның негізін салған социологтер мен антропологтер болды (1998). 

Негізінен даму кезеңдерін топтық, жұптық, патриархалды, моногамды деп 

құрастырды. Отбасы нақты өмірлік құндылықтарды, түсініктерді, 

қоғаммен өзара қатынаста бағыттар бірлігін білдіретін адамдар бірлестігі 

немесе мәдени бірлестік болып табылады. Әлеуметтік ортада 

психологиялық қызмет көрсетудің  өзін бірнеше салаға бөліп көрсетуге 

болады. Қазіргі кезде сұранысқа ие болып отырған отбасына 

психологиялық қызмет көрсетудің мән-мағынасы өте терең. Отбасындағы 

тәлім-тәрбиені  ұйымдастыру жолдарын ата-анаға үйрету, «қиын» және 

«қиналып» жүрген ата-аналар мен балаларға тоқыраудан шығу жолдарын 

көрсету, нашақор, ішкіш, наркомомания тағы басқа нормадан ауытқуы 

барларға түзету шаралары арқылы көмек көрсету мәселелері психологтің 

көмегін  талап етеді.   Медициналық психология – Медициналық 

психологияның негізгі пәні – ауру адам мен медицина және 

психологиялық қызмет саласындағы адамдардың өзара қарым – қатынасы. 

Кез – келген аурудың шығу тегі мен себептері (генезисі); түрлері: 

эндогендік және экзогендік; соматикалық және психикалық; белгілері 

(синдромдар мен симптомтдары) болады. Медициналық психологияның 

басты ерекшелігі – бастапқы теорияның негізі мен тәжірбиелік 

мәселелерінің шешімін енгізумен тығыз байланыстылығында.  

Тәжірибелік психологиялық зерттеулер адамзат қанша өмір сүрсе, 

сонша уақыт дамып келе жатыр деп айтуға болады. Өйткені адам адам 

болғалы өзінің тәнімен қатар жанының ерекшеліктерін де жете біліп, оны 

басқару, өңдеу жолдарын анықтап алуға құмарлығы өте зор болады. 

Дегенмен нақты психодиагностикалық зерттеулерді жүргізу әдістері 

анықталып, жекелік психологиялық қасиеттер ерекшеліктерін анықтау XIX 

ғасырдың екінші жартысынан бастап дамып келе жатыр. Бірінші 

психодиагностикалық зерттеулер психикалық аурулар арасында 

жүргізілді. 

Тәжірибелік психологиялық зерттеу негізін құрушылардың айтуы 

бойынша, психоз ауруына ұшырағандардың психологиялық қасиеттері 

дені сау адамдармен бірдей, тек кейбір қасиеттері ерекше дамып, анық 

байқалатын ауытқуға ұшыраған. Сондықтан оны зерттеу жеңілдеу болды 

деп көрсеткен. Осындай ерекше дамыған қасиеттерді зерттеу де оңай 

болатындықтан психологиялық қасиеттерінің даму деңгейін 

диагностикалау жүргізілді. Тәжірибелік психология дамуындағы бұл кезең 

клиникалық деп аталады.ХІХ ғасырдың екінші жартысында жоғары жүйке 

қызметінің ерекшеліктерінің  анықталуы, жүйке жүйесінің функциялары 

мен психологиялық қасиеттердің байланыстылығы дәлелденуімен 

темпераментке жан-жақты сипаттама берілді. И.М.Сеченов, И.П.Павлов 

http://www.melimde.com/ks-d-asfendiyarov-atindafi.html
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жүргізген зерттеулер нәтижесінде олар екінші сигналдық жүйенің, нағыз 

адамдық қасиеттердің қалыптасуына негіз болатынын анықталды. Бұл 

кезді,тәжірибелік психологияның дамуына физиологтардың қосқан үлесін 

ескере отырып,  психофизиологиялық кезең деп атауға болады.  

Индивидуалдық (жекелік) психологиялық қасиеттерді зерттеу тестілерін 

қолдану Франция, Германия т.б.  елдерде де ХІХ - ғасырдың аяғында 

кеңінен орын алды. Психологиялық зерттеу жүргізуге қолданыла бастаған 

әдістерді 1870 жылы Ф.Гальтон тест деп атауды ұсынды. Осы кезден 

бастап қабілетті зерттеу арқылы адамның мүмкіндігін анықтауға 

қызығушылықты қанағаттандыру мақсатымен Франция, Германия, АҚШ, 

т.б. мемлекеттерде психологиялық зертханалар ашылып, барлық 

талапкерлердің іс-әрекет түрлеріне икемділігін анықтауға бағытталған 

зерттеулер кеңінен қолданылды. Ф.Гальтонның ұсынысы бойынша тест 

көмегімен өлшенген қасиеттердің бір-бірімен коррекциялық байланысы 

бар екендігі ескерілді. 

Психологиялық зерттеулерде математикалық және статистикалық 

тәсілдерді қолдану үшін математиктер: Т.Парсонс, Р.Фишер, К.Спирмен   

шақырылды. Р.Фишер дисперсиялық талдауды, ал К.Спирмен – факторлық 

талдауды психологиялық зерттеуде қолдану жолдарын анықтап берді. 

Р.Фишер ұсынған дисперсиялық талдау әдісі көмегімен жеке 

факторлардың эксперимент нәтижесіне тигізетін әсерін статистикалық  

жолмен анықтауға мүмкіндік туды. Ал К.Спирмен жасаған  көп өлшемді 

факторлық талдау әдісінің көмегімен бір-бірімен коррекциялық байланысы 

өте төмен көрсеткіштер анықталып, олардың байқалуын статистикалық 

жолменен талдауға жол ашылды. 

Келесі кезеңде Г.Айзенк және Р.Кеттел факторлық талдауды 

индивидуалдық психологиялық қасиеттерді зерттеуге қолданды. Осы 

кезден бастап жеке адамның  психологиялық қасиеттерін толық өлшеп 

психологиялық кескінін жасауға, барлық кісілік психикалық 

көрсеткіштерін бір-бірімен ұштастырып анықтауға жол ашылды. Сонымен 

қатар интеллектуалдық қасиеттерді зерттеу тестері кеңінен қолданыла 

бастады. 1905-1907 жылдары француз ғалымы А.Бине статистикалық 

жағынан негізделген интеллектуалдық тест жасап шығарды. Ұсынылған 

тәсілді өңдеуге Т.Симон өз үлесін қосып, психодиагностикада бұл әдістеме 

Бине-Симон шкаласы деп қолданыла бастады.  

Өткен ғасырдың 20-шы жылдары индивидуалдық қасиеттерді 

зерттеуге және интеллектуалдық қасиеттерді анықтауға арналған 

тесттердің көптеген түрлері құрылды. Оларды қолдану арқылы жеке 

тұлғаның психологиялық қасиеттерін  жан-жақты талдауға мүмкіндік 

туды. Сонымен қатар топтағы адамдардың  өзара қарым-қатынасын 

зерттеуге арналған Я.Мореноның социометриялық зерттеу әдісі, 

К.Левиннің  өлшеу әдістемелері, Я.Коломенскийдің ұжымның қалыптасу 

деңгейін бағалау тестері кеңінен қолданылады. 50-60 жылдары  

психологиялық зерттеулерге қызығушылық күшейіп, 
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психодиагностикалық зерттеулер саны және диагностикалық әдістер 

көбейе түседі. Көптеген мемлекеттерде психологиялық зерттеу 

орталықтары, мамандыққа баулу кабинеттері, мамандыққа жарамдылықты 

анықтау қызметін көрсететін кеңселер, жеке адамды мазасыздану 

жағдайынан шығару шараларын ұйымдастыратын орталықтар ашылды. 

Тәжірибелік психологияның дамуындағы бұл кезең психодиагностикалық 

деп аталады. 

Қазіргі кезде психологиялық зерттеулердің нәтижелері адам өмірінің 

барлық салаларында кеңінен қолданылуда. Психологиялық қызмет көрсету 

жүйесінің дамуын өмірдің көптеген орындары талап етіп отыр. Сондықтан 

психологиялық қызметті білім беру жүйесіне және әлеуметтік орта 

ерекшеліктеріне икемдеп ұйымдастыру бүгінгі күн талабы  дей аламыз.  

Оқу құралында әртүрлі психодиагностикалық әдісті қолданылудың 

процедуралық ерекшеліктері анық айтылған. Әдістемелік жұмыстардағы  

жүйелілік, қолданбалы психологияда қолданылатын диагностикалық 

құралдар оқу құралының толыққандылығын қамтамасыз етіп,  нақты 

дидактикалық қызметін арттырады.  Осының бәрі оқу құралының  

тиімділігін, болашақ психолог-практик, мектеп психологы, әлеуметтік 

және кадрлық қызмет кызметкерлерін дайындауда қажеттілігін көрсетеді. 
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КІРІСПЕ 
 

Қолданбалы психологияның міндетіне – жасөспірім, бала-ата-ана, 

отбасылық мәселелер немесе іскерлік әлемдегі қатаң кәсіби сұрыптау мен 

бәсекелестік сияқты күрделі өмірлік жағдайда адамға көмек көрсету 

жатады. Сонымен қатар психологиялық көмек көрсету және халыққа қолду 

көрсету мүмкіндіктері біздің елімізде ондаған жыл бұрын шынайы іске аса 

бастады. Психология «көмектесетін» кәсіптердің біріне айналды. Оның 

негізгі мақсаты – адамға әлеуметтік тұрақсыздықтың қиын жағдайында 

бейімделу, жағдаятқа әр қырынан қарау, оны шешудің баламалы жолын, 

өзгерту мүмкіндіктерін табу.  

Еліміздің әлеуметтік-экономикалқ дамуының салдары қазіргі таңда 

халықты әлеуметтік және психологиялық қолдау талабынан көрінеді. 

Психологиялық қызметтің ашық жүйесін құру көптеген міндеттер қойды, 

олар: жалпы психологиялық қызметті жекелей алғанда практикалық 

психологтың негізгі ұйымдастырушылық жұмыстарын даярлу қажеттігі, 

оларды әдістемелік материалмен, қажетті құрал-сайманмен қамтамасыз 

ету, әлеуметтік жабдықталған жұмыс орындарын жобалау. 

Оқу құралы практикалық психологтың қызметін ұйымдастыру 

саласында жинақталған тәжірибені  ғылыми-теориялық, әдістемелік және 

диагностикалық-түзетуші қызметті зерттеу мен жүйелеу 

талпыныстарының нәтижесі.  

Соңғы уақытта көптеген елдерде қолданбалы психология бойынша 

көлемді зерттеулер жүргізіліп, әлемдік психологияның әртүрлі өзекті 

мәселелері бойынша өз журналдарын шығаратын симпозиумдар мен 

халықаралық конгресс ұйымдастыратын ондаған халықаралық 

психологиялық қауымдастық құрылды. Осындай зерттеулер бір жағынан, 

заманауи қоғамның өмір шынайылығы мен адам тіршілігінің 

психологиялық талдауы, олардың мәселелерін шешу жолдарын іздестіру, 

екінші жағынан практикалық психологияның методологиялық негіздерін 

кеңейтуге арналған арнайы, ғылыми кроссмәдени мәліметтер базасын 

құрастыра алады.  Бұл салада  әр ұлттың менталділік  жәе  тарихи салт 

дәстүрлеріндегі айырмашылық жатуы мүмкін, мысалы, бала-ата-ана 

қатынасы: қазақ отбасында олар бала мен ата-ананың симбиозы ретінде 

сипатталса, американдық және еуропа мәдениетінде дамудың біршама 

автономиясы тән. Жоғары техникалық жабдықталу мен мол 

мүмкіндіктерге қарамай батыстық практикалық психология мектептері 

өкілдерінің мойындауынша көптеген өзекті мәселелерді шешуде біршама 

қиындыққа ұрынады [Бурменская, Карабанова, Лидерес, 1990]. Қандай да 

бір теориялық позиция немесе әдістердің артықшылығы туралы 

куәлендіретін жетістіктер көптеген жағдайларда даусыз болмайды.  

Практикалық  психологтарды арнайы даярлуға мемлекеттік білім 

беру стандарты ұстанымдарына жауап беретін кешенді іргелі 

бағдарламалар  базасында жүйелі  оқуына негізделуі қажет. Осындай 

әлеуметтік тапсырысты қолданбалы психологияның әртүрлі салаларында 
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шектескен жақсы ұйымдастырылған ғылыми-әдістемелік базасы болмаса 

іске асыру мүмкін емес.  Жастық-психологиялық кеңес беру және 

диагностикалық-түзетуші жұмыстан маркетингтен, жарнама мен 

қызметкерлерді басқару психологиясына дейін қамтылады.  Оқу құралы 

қолданбалы психологияның   қызметін жаңа бастаған   психологқа көмек 

көрсету және қолдуадың базалық дағдыларын игеріп, 

психопрофилактикалық, психотүзетуші және психотерапиялық жұмыс 

әдістерін игеруге мүмкіндік береді. 

Ұсынылған оқу құралы – эмпириялық және қолданбалы материалды 

топтау, жалпылау, психологиялық көмектің жинақталған тәжірибелерін 

талдау, оны ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік негіздері 

практикалық психологтарды даярлау саласында оқу-әдістемелік әдебиеттің 

олқы жерлерін толықтыруға көмектеседі.  
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1 - бөлім ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГТЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қолданбалы психологияның қарқынды дамуы және соңғы жылдары 

жинақталған адамдарға психологиялық көмек көрсетудегі теориялық және 

практикалық тәжірибе эмпирикалық материал, әдістемелік тәсіл мен 

жұмыс тактикасын ой елегінен өткізу қажеттігін көрсетті. Қолданбалы 

психология өзінің дамуында жаңа кезеңге өтуінде практикалық 

психологтың кәсіби қызметінің біртұтас тұжырымдамасын жасаумен 

байланысты ұйымдастырушылық мәселелер мен практикалық 

психологияның ұстанымдары да, сонымен қатар оның бағыттары мен 

жекелей түрлері маңызды аспект болып табылады.  Осы мақсатта оқу 

құралында психологиялық білімді нақты психологиялық көмек көрсету 

тәжірибесіне енгізу жолдарын ашу қажеттігі айқындалған.  Құралда  

практикалық психолог қызметінің ұйымдастырушылық жағына баса назар 

аударылған. Өз қызметін неден бастау қажет? жұмыс орнын қалай 

ұйымдастыру қажет? Клиенттерді қалай табу қажет? Диагностикалық 

аспаптарды қалай дұрыс пайдалануға болады?   Оқу құралында осы  

сұрақтарға  жауап  осы бөлімінен табылады. 

 

1-ТАРАУ ҚОЛДАНБАЛЫ ПСИХОЛОГИЯНЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ  

 

Қолданбалы міндеттерді шешу  теориялық білімді қолдана білумен 

ғана шектелмейді. Сонымен қатар практикалық психологтың қызметін 

ұйымдастыру  ұстанымдарын түсіну, оның ішінде құжаттаманы рәсімдеу 

мен жүргізу ережелерін сақтай отырып, этикалық және кәсіби 

ұстанымдарды, практикалық психологияның қолдану аясын және негізгі 

бағыттарын анықтау қажет. Бұл  мәселелер осы тараудың мазмұнына 

енген. 

1.1.1. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭТИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ КӘСІБИ ҰСТАНЫМДАРЫ   

 

Практикалық психолог қызметінің ерекшеліктері басқа адамдармен 

кәсіби өзара байланыста жауапкершілік пен міндеттемелік негіз болатын 

ұстанымдардың маңыздылығы мен қажеттегін анықтайды. Әлемнің 

көптеген елдерінде психологтың кәсіби қызметін реттейтін Этикалық 

кодекс бар. Осы кодекс мазмұнындағы стандарт пен талаптардың бұзылуы 

психологтың лицензиядан, дипломнан, психологиялық қызмет көрсету 

және жеке практика жүргізу құқынан айрылуына әкеліп соқтырады.   

Бұл теориялық, әдіснамалық, әдістемелік көмек көрсету, 

мемлекеттік, сот және өзге де органдарда өз мүшелерінің мүддесін 

қорғауға дайын тұратын, сонымен қатар өзі қабылдаған Этикалық 
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кодекстің сақталуын бақылайтын қазақстандық психологтардың кәсіби 

қауымдастығы жұмыс жасайды. 

Практикалық психолог жұмысының негізгі этикалық және кәсіби 

ұстанымдарды құрастыру  жұмыстары  психологияда үнемі назарда. 

Практикалық психолог жұмысының негізгі этикалық және кәсіби 

ұстанымдарын жинақтау  Ресейлік психологтар: В.В.Столина, Ю. 

Е.Алешина, И.В.Дубровина, Г.В.Бурменский, О.А.Карабанова, А.Г.Лидерс 

еңбектерінде қарастырылған. Әрбір автор психологтың арнайы қызметі 

мен ұстанымдарын психологиялық қызметтің әрбір саласы мен әртүрлі 

бағытында қарастырған. 

Мысалы, В.В.Столиннің жұмысында отбасылық кеңес беру 

саласында жұмыс жасайтын психолог қызметінің жалпы ұстанымдары 

жинақталған:   

1. Мәтін мазмұнын талдау ұстанымы. 

2. Стереоскопиялық диагноз ұстанымы. 

3. Нақты кеңес беруден бас тарту ұстанымы. 

4. Жүйелік ұстанымы. 

5. Клиентті құрметтеу ұстанымы. 

6. Кеңес берушінің кәсіби мотивтендіруші ұстанымы [Столин, 1987]. 

Бұдан ары қарай өзіндік тәжірибеге сүйене отырып, психологтар 

айқындалған ұстанымдардың біразын сипаттап осы тізімді толықтыра 

алады.  

Ю.Е.Алешина «Жеке және отбасылық психологиялық кеңес беру» 

атты  жұмысында жеке және отбасылық кеңес берудің негізгі 

ұстанымдарының тізімін ұсынады. Кейбір этикалық талаптар, оларды 

психолог-кеңес беруші жұмысында  сақтау маңызды болып саналады, 

олар: 

1. Клиентке жылы және кемсітпей қарау. 

2. Клиенттің нормасы мен құндылығын бағдарлау. 

3. Кеңес беруге тыйым салу. 

4. Құпиялылық. 

5. Жеке және кәсіби қатынасты шектеу. 

6. Клиенттің кеңес беру процесіне қосылуы [Алешина 1994]. 

Практикалық психолог қызметінің ұстанымдары И. В. 

Дубровинаның басшылығымен ұйымдастырылған шығармашылық ұжым 

мүшелерінің тұжырымдамаларында  айтылған. Олардың пікірінше 

психолог төмендегідей талаптарды орындауы қажет: 

«1. Әр мемлекеттің білім беру саласындағы заңдарын, біздің 

жағдайымызда Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, 

Республиканың заңнамасын, халықаралық және Қазақстандағы 

балалардың құқы мен дамуын қорғау туралы актілерді, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің және облыстық білім беру департаменттерінің  

нормативтік құжаттарын басшылыққа алады. Білім берудің писхологиялық 

қызметі туралы Ережені басшылыққа алады.  
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2. Өзінің кәсіби құзыреті аясында шешім қабылдау, мәселені 

қарастыру. Заманауи психологиялық ғылым мен практика тұрғысынан 

орындалмайтын, сонымен қатар басқа мамандық өкілдерінң құзіретіне 

кіретін мәселелерді шешуді өз мойнына алмау. 

3. Психологиялық ғылым, балалар және педагогикалық психология, 

практикалық психологияның жаңа жетістіктерін білу. Диагностикалық, 

дамушы, психокоррекциялық, психопрофилактикалық жұмыстың замануи 

негізделген әдістерін пайдалану. Әрдайым өзінің кәсіби біліктілігін көтеру. 

4.Сәйкес кәсіби дайындығы жоқ біліксіз тұлғалардың 

психопрофилактикалық, психокоррециялық және өзге де жұмыс түрлерін 

жүргізуіне қарсы болу. 

5. Барлық сұрақтарды шешуде баланың мүддесін, оның толыққанды 

психологиялық дамуын ескерген дұрыс.    

6. Аумақтың, оқу-тәрбие мекемесінің әкімшілік және педагогикалық 

ұжымына баланың толыққанды психологиялық дамуына байланысты 

қажетті және ықтимал көмек көрсету.   Балалардың жеке мәселелерін 

шешуде қажетті әрі ықтимал көмектерді көрсету.Ата-аналарға немесе 

оларды алмастыратын тұлғаларға олардың тәрбиелеуші ретіндегі 

мәселелерін шешуге көмек көрсету. Барлық мәселелерді талқылау 

барысында нақты жағдайды ескеріп, «Зиян келтірме!» ұстанымын 

басшылыққа алу, яғни балалардың, ата-аналардың, педагогтардың және 

үшінші тұлғалардың денсаулығына, ар-ұжданына, абыройына нұқсан 

келтірмейтін формада шешім қабылдау және жұмыс жүргізу.  

7. Диагностикалық, консультативті және өзге де жұмыс түрлерінен 

алынған мәліметтерді таратпау, кәсіби құпияны сақтау, егер 

педагогикалық, медициналық, әлеуметтік немесе өзге де 

психокоррециялық аспектіні іске асыруға қажетті болмаса таратпау қажет.   

8. Оқу-тәрбие мекемесінің білім беру, әкімшілік және педагогикалық 

ұжымын осы құжаттың 7 тармақшасын сақтай отырып, жасалған 

жұмыстың міндетін, мазмұнын  ашатын және нәтижесі туралы ақпарат 

беруі қажет. 

9. Бекітілген формада барлық жұмыс түрі бойынша жазба жазып, 

тіркеу» [Дубровина  және т.б., 1997]. 

А. А. Бодалев пен В. В. Столин редакциясын басқарған «Жалпы 

психодиагностика» оқулығында психологтардың психодиагностикалық 

жұмыстарының  кәсіби-этикалық халықаралық стандарттарына сәйкес 10 

ұстанымы қамтылған: 

«1) жауапкершілік; 

2) құзыреттілік; 

3) этикалық және заңнамалық құқық; 

4) психологияның білікті ұраны; 

5) құпиялылық; 

6) клиенттің ауқаттылығы; 

7) кәсіби кооперация; 
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8) клиентке тексеру мақсаты туралы хабарлау; 

9) тексерудің моральді-позитивті әсері; 

10) азаматтық және патриотизм» [Общая психодиагностика, 1987, с. 

22]. 

Практикалық психолог жұмысының аталған қағидаларын жалпылай 

отырып, кәсіби –психолог үшін жүзеге асыруда міндетті болып 

табылатындарын бөліп көрсетудің мәні ерекше.  Психологтардың 

Этикалық кодексі мазмұнында практикалық психолог жұмысының  барлық 

саласы мен кәсіби тәжірибесінің тиімділігінің  кепілі болып табылатын  

әмбебап сипаттағы өте қажет талаптар мен қағидаларды сақтау қажет. Сол 

қағидалардың ішінен  мыналарды атап көрсетуге болады: 

Адамның  негізгі құқы мен беделін құрметтеу 

Клиенттің жағымды жағдайда болуына қамқорлық жасау. 

Құзырлылық. 

Адалдық. 

Екіжақтылық қатынасқа тиым салу 

Жауапкершілік. 

Адамның  негізгі құқы мен беделін құрметтеу. 

Пcихологиялық практиканың ең негізгі шарты–әр тұлғаның ерекше, 

қайталанбастығын  тану, мойындау. 

Психолог әркімнің жеке өмір сүруге құқын силайды.  Оның құқын 

конфиденциалдық, өзін - өзі анықтау және автономиясын сақтаудағы 

кездесетін қайшылықты жағдайларды шешуге  заңды, кәсіби немесе 

басқадай кедергілерді шешуге көмектседі.Психолог мәдени,  

индивидуалдық және жас ерекшелік, жыныстық, нәсілдік, этникалық және 

қай ұлтқа жататыны, діни сенімі, сексуалдық бағдарын, әлеуметтік-

экономикалық статусына және ролдеріне қарай т.б., психолог осы 

факторларға негізделген  сенімдерін өз кәсіби қызметінде бақылай алуы 

тиіс.  

Клиенттің жағымды жағдайда болуына қамқорлық жасау. 

«Залалыңды тигізбе!» – дәрігерлік  практиктиканың негізгі принциптеріне 

ұқсас  бұл ереже психологтың әрбір әрекетін, кәсіби қатынасын  реттейтін  

негіз болып табылады. Психолог  өз жұмысында  клиенттің, оның 

туыстарының және басқа да оған қатысты тұлғалардың  пайдасы мен 

құқығына зиян тиетіндей жағдаятта   ой елегінен өткізіп,  

жауапкершілікпен шешім қабылдауға тырысуы керек. Психологиялық 

әсерде қатынасушы жақтардың біріне тиетін зияннан құтыла алмайтын  

жағдайда психолог өз әрекетінің стратегиясы мен тактикасын ойластырып, 

жағымсыз жағдайды барынша  азайтуға тырысуға міндетті.  

Құзіреттілік. Психолог өзінің кәсіби құзіреттілігінің кейбір 

шектеулерін мойындай отырып жұмысында жоғары құзіреттілік 

стандартын ұстануға тырысуы қажет. Психологтың кәсіби біліктілігі, 

білімі туралы құжаттары, психологияның нақты қолданбалы саласынан 

өткендігі туралы құжаттары, психологияның нақты қолданбалы саласынан 
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өткен тренингтері, шеберлік класы туралы сертифиткаты, маман 

башылығымен немесе супервизор бақылауымен жинақтаған сол бағыт 

және сол техника бойынша шынайы жұмыс тәжрибесі болғанда ғана 

қандай да бір қызмет түрі мен әдістерді пайдалана алады. Мойындалған 

кәсіби стандарттар өңделмесе психолог мұқият әрекет етіп, өзі жұмыс 

жасайтын адамды қорғаудың ықтимал шараларын пайдалануы қажет. 

Практикалық психологтар ғылыми және кәсіби ақпарат саласында 

хабардар болудың жоғары деңгейін ұстанып, үздіксіз білім алу қажеттігін 

және өз біліктілігін үнемі көтреуі қажеттігін, ғылыми семинарлар мен 

конференцияларға қатысып ғылыми мақалалар жариялуа қажеттігін 

мойындауы қажет.  

Адалдық.   Өзінің кәсіби қызметінде психолог өзіне және өзі кәсіби 

байланысқа түсетін тұлғаларға адал болуы қажет. Өзінің біліктілігі, 

қызметі, төлемі туралы ақпарат бергенде, жалған, өтірік және клиентерге 

күмән туғызатын өтініш жасауға құқы жоқ. Осындай ұстаным 

практикалық психолог білім беру қызметін, тренинг, шеберлік-класын 

өткізу кезінде де маңызы зор.   

Психолог өзінің практикасы нәтижесінде маңызды әсер ететін 

құндылықтар, мүддесі мен қажеттілігі жүйесін, сонымен қатар тұлғаның 

ерекшелігі немесе кәсіби дайындығымен байланысты шектеулерді 

түйсінуге талпынуы қажет. Психолог өзінің кәсіби өзара әрекеті саласына 

енетін қызметі, кәсіби мамандануы және өзінің қызмет ету бағыты, 

сонымен қатар мүмкіндігі, міндеттемесі және психологиялық әсердің 

салдары мен нәтижесі үшін жауапкершілік шегі туралы мүдделі тұлғаларға 

түсіндіруі қажет. 

Екі жақты қатынасқа тосқауыл. Өзінің практикалық қызметін іске 

асыра отырып психолог басқа кез-келген байланыс пен қатынастан (жеке, 

туыстық, жыныстық) кәсіби қатынастың тазалығын сақтауға міндетті. 

Осыған байланысты туысына, досына, қызметкерге практикалық 

психологтан тәлім алатын студенттерге психологиялық кеңес беру тиімді 

болмайды, өйткені, кәсіби емес стереотиптерден осындай қатынас 

барысында бас тарта алмайды, жұмысына араласқан соң оның тиімділігіне 

де маңызы әсер етеді. 

Психолог клиентімен жыныстық қатынасқа түсуіне болмайды, 

өйткені ондай қатынас психологтың әлеуметтік рөлін орынсыз 

пайдалануын көрсетеді. Психолгтан көмек сұрай отырып клиент өзінің 

сезімі, қиялы, құпиясы мен тілегі, оның ішкі жыныстық сипаттағы тілегін 

ашық айта отырып, ол қорғанышсыз «әлсіз» болады, осыны психолог 

сезініп, өз практикасында оған жол бермеуі тиіс. Кейде клиенттер 

психологты идеал ретінде санайды, психолог оның жанын түсінетін және 

барлық мәселені шешетін жалғыз адам болып көрінеді. Осындай 

жағдайдың салдарынан клиентте онымен жақындасу жыныстық қатынасқа 

түсуге құмартады, осындай қатынас тудырғысы келеді. Бірақ, кәсіби 

байланыстың жыныстық байланысқа ауысқан жағдайда бұдан әрі 
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психологиялық көмек көрсету мүмкін болмайды, өйткені, психолог 

жағдайды объективті талдау қабілетінен айрылды, ал клиент болса 

осындай өзара байланысқа тәуелді болып қалады.  

Психологиялық міндетті шешуден тыс жататын экономикалық 

қатынас та кәсібилік болмайды, мысалы, психологиялық көмекті айырбас 

негізінде жасау. Психолог клиенттен немесе оның туыстарынан 

психологиялық қызмет ақысының орнына тауар, қызмет, бірге саяхаттау, 

круиз немесе өзге де сенімсіз сыйақы алуына болмайды, өйткені осындай 

шаралар дау-дамай туғызып, кәсіби қатынастың  қанау  мен бұзылуын 

туындатуға себеп болады.  

Жауапкершілік Жоғары кәсіби стандартты ұстана отырып, өзінің 

кәсіби рөлі мен міндетін түсіндіре отырып, психолог өзінің мінез-құлқына 

толық жауапты болады. 

Осындай жағдайда егер осыны клиент мүддесі талап етсе психолог 

мейлінше білікті психологпен, өзге маманмен кеңесе алады немесе сәйкес 

институт пен мекемеден көмек сұрауға міндетті. Психолог тек клиент 

алдында ғана емес, сонымен қатар кәсіби қауымдастық алдында жауапты, 

осыған байланысты, оның біліктілігіне нұқсан келтіретін және психология 

мен психологиялық практикаға сенімін төмендететіні айтылып, іс-әрекет, 

қимылдан қашқақтауы қажет.  

Психолог жалпы қоғам алдындағы жауапкершілігін ұмытпауы керек. 

Оның практикалық, ғылыми және зерттеу қызметінің барлығы әрбір 

тұлғаның ауқаттылығы мен әл-ауқатын жақсартуға бағытталуы тиіс. 

Психолог қоғамды ыдырататын, тұлғаның әлеуметтік, ұлттық және 

жыныстық белгісі бойынша дискриминациясына, тұлғаның құқын аяққа 

таптайтын, жеке әлеуметтік топтың жағымсыз бағалау көздеріне 

айналатын бұқаралық айтылмдардан қашқақтағаны дұрыс. 

Жоғарыда айтылған ұстанымдарды сақтау практикалық психологтың 

кәсіби қызметіндегі ықтимал мәселенің алдын алады және этикалық 

тұрғыдан кереғар жағдай туындаған жағдайда шешім қабылдуады 

жеңілдетеді. Бірақ психолог түсетін қарым-қатынастың әртүрлілігі кәсіби 

кодекс талаптарымен шектелмейді. Кеңес берушілердің көпшілігі өзінің 

құндылқ бағыты бар, өзінің құрылымы мен бағыныштағы мекемелерде 

(аурухана, орталық, мектеп, жеке қызмет, агенттік және т.б.) практика 

жүргізеді. Қандай да бір ұйым құрылымында жұмыс жасайтын психолог 

оның қызметкерлерінің мінезін реттейтін талаптар мен ережелерге 

бағынуы тиіс. Нақты бір әлеуметтің мүшесі және нақты бір мемлекеттің 

азаматы бола тұрып, психолог өзінің кәсіби мінез-құлқын қоғамда 

қабылданған нормамен, сонымен қатар, аймақтық және федеральды 

заңдармен, сондай-ақ қылмыстық кодекс баптарымен үйлестіруі керек. 

Сонымен бірге, өзінің кәсіби міндетін шешуде өзге адамдармен өзара 

байланысқанда психолог жалпы адамзаттық құндылық пен идеалға 

бейімделеді. Психологтың кәсіби қызметін реттейтін осындай нормативтік 

құндылық жүйесінің көп деңгейлілігі этикалық дилемманың пайда болу 
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себебі болады, осындай кәсіби ұстанымдарды сақтау психолог жұмыс 

жасайтын ұйым өмірінің ережелеріне, қоғамдық нормаға немесе тіпті 

қылмыстық кодекске қарама-қайшы болады. Этикалық қақтығыс 

жағдайында мінез-құлықтың дайын әрі әмбебап алгоритмі жоқ, әрбір 

нақты жағдайда психолог бірегей шешім табуы қажет. 

Осындай мәселелік жағдаяттан шығу тиімді әрі оңтайлы болу үшін 

психолог төмендегілерді ескергені дұрыс:     

         Бәрінен бұрын психолог өз клиентінің қауіпсіздігін, оның 

психологиялық және физикалық ауқаттылығын сақтау, сонымен қатар, осы 

жағдайда мүдделері қаралған басқа адамдардың қауіпсіздігі мен 

ауқатының қауіпсіздігіне қамқорлық жасау керек. 

Егер осы мәселені шешу қандай да бір тарапқа зиян келтірмей шешу 

мүмкін болмағанда психолог зиян аз келетін нұсқаны ойлап табуы қажет. 

Психолог барлық дау-дамай туғызатын мәселелерде мүдделі 

тұлғаларға кәсіби кодекстің негізгі ұстанымдарын және оны сақтау 

қажеттігін жеткізуі қажет. Мысалы, психолог қызмет жасайтын кәсіпорын 

басшысының бұйрығы, өтініші немесе тапсырысы кәсіби этика 

нормаларына қарама-қайшы болса бәрінен бұрын кәсіби ұстанымдарға 

қатысты мәселелерді анықтау, онымен байланысты психологтың 

жауапкершілігі, оның рөлі мен міндеті жайлы түсіндіруі қажет.  

Егер мүмкіндік болса, бәрінен бұрын нақты шешім қабылдап, 

этикалық мәселелерге қатысты хабары мол басқа психологпен, 

мемлекеттік немесе басқа психологиялық ұйымдармен, өзге де құзіретті 

органдармен кеңесуі қажет. Мысалы, клиенті жасалған немесе 

жоспарланған қылмыстық әрекеті туралы хабардар етсе, психолог билік 

орындарына жеткізбесе қылмыстық кодекстің бір бабын бұзады, екінші 

жағынан азаматтық борышты орындау клиенттің құпиялылыққа деген 

құқының сақталмауына әкеліп соқтырады. 

Психолог өзі қабылдаған шешім үшін және сол шешімнің ықтимал 

салдары үшін толықтай жауапқа тартылады. 

Психолог көмек көрсету практикасында ұсынып отырған 

«Ұйымдастырушылық мінез-құлық негіздері»  (Basic 

OrganizationalBehavion, 1995) пайдалы тәсіл болады. Онда когнитивті-

бихевиористік тұрғыдан дайындалып, күрделі этикалық дилемманы 

шешудің қадамдық процедураларының алгоритмі көрсетілген: 

Бірінші.Дилемманы тану және анықтау. 

Екінші. Ықтимал дәлеледердің барлығын алу. 

     Үшінші. Сіздің таңдау нұсқаңыздың барлығын санау. 

Төртінші. Үш сұрақ қоя отырып әрбір нұсқаны тексеру. 

«Бұл заңды ма?» 

«Бұл дұрыс па?» 

«Бұл пайдалы ма?» 

Бесінші. Шешім қабылдау. 

Алтыншы. Екі сұрақ қоя отырып шешімді екі рет тексеру: 
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    «Егер менің отбасым менің шешімім туралы білсе, мен қандай 

сезімде боламын?» 

    «Егер менің шешімім туралы жергілікті баспада басылатын болса мен 

қандай сезімде боламын?» 

Жетінші: Әрекет ету 

Жоғарыда келтірілген практикалық психолог қызметін 

ұйымдастырудың этикалық және кәсіби ұстанымдар  жеке кәсіби-психолог 

жұмысының деңгейі мен сапасын анықтайды. Сонымен бірге практикалық 

психолог қызметінің әрбір бағыты осы ұстанымдарды түсіну мен 

қолдануда өзінің ерекшелігін көрсетеді.  

 

1.1.2. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 

БАҒЫТТАРЫ  

 

Практикалық   психолог – психология ғылымының салыстырмалы 

түрде жас тармағы. Бірақ, психологияның қолданбалы саласы ретінде және 

білім беру, әлеуметтік жұмыс, басқару және т.с.с. салада мамандарды 

дарялау және қайта даярлау жүйесінде оқу пәні ретіндегі тиімділігін 

тәжірибе көрсетіп отыр. Практикалық психологияның дамуы, бір жағынан 

психологиялық ғылымның көп салалы дамуымен, яғни психологиялық 

білімнің әртүрлі жеке салалар бойынша, оның ішінде экопсихология, 

психофармакология, иронтопсихология, акмеология, басқару 

психологиясы және бірқатар басқа салаларда дифференциациялануы 

салдарынан іске асты, екінші жағынан, практикалық психология 

әлеуметтік тұрақсыздық, ұлтаралық қақтығыс, тоқырау және апаттық 

сипаттағы оқиғалар жағдайында қоғамның әлеуметтік тапсырысына жауап 

беретін, нақты іс әрекет. 

Қолданбалы психологияның қалыптасуы психологияның мақсаты, 

жалпы, жастық, әлеуметтік психология, педагогикалық психология және 

тұлға психологиясы сынды іргелі салаларымен тығыз байланысты, оның 

негізіне психологиялық танымның теориялық ұстанымдары мен әдістері, 

тіршілік ету заңнамасы мен психологиялық шынайылықтың дамуы 

жатады. 

Қолданбалы психологияның негізгі міндеттері – бұл тек 

психикалық шынайылықты тану ғана емес, сонымен бірге өмірлік 

мәселелерді шешуде қиындыққа ұрынған, әлеуметтік және табиғи 

аномалия мен апатты басынан кешетін, тіршілік етудің оңтайлы жағдайын 

ұйымдастыруда жағымды әлеуметтік және психологиялық бейімденуге 

ықпал ететін, ауырлықты жеңілдететін және жанын жаралаған жағдай 

салдарынан жараланғаннан кейінгі жүйке жұқаруын басынан өткерген 

тұлғаға практикалық көмек пен психологиялық қолдау құралдарын 

туындату болып табылады. 

Бұл қолданбалы психология туралы жалпы түсінік бізге 

психологиялық ғылымның қолданбалы саласы ретінде практикалық 
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психологияның нысанын сиптаттауға мүмкіндік туғызады. 

Қолданбалы психологияның нысанына нақты бір психологиялық 

қиындық және нақты өмірлік мәселелерді шешуде қиындық туғызатын, 

тоқырау немесе апаттық сипаттағы қайғыны, мұңды басынан өткізген 

индивид, жеке тұлға жатады. 

Практикалық психологтың кәсіби қызметінің шынайы өніміне 

клиентпен бірге әлеуметтік өзара байланыс жүйесі мінез-құлық 

бағдарламасы арқылы талықланып туындап, оңтайлы өмірлік жағдайды 

қамтамасыз етіп, басынан өткерген өмірлік қиындық пен мәселенің 

жағымсыз салдарн жастық мүмкіншілікпен және жеке-тұлғалық 

ерекшеліктеріне сәйкес бейтараптандырады. 

Практикалық психолог клиентті оның мақсатына бағыттайды., 

мәселені жан-жақты қарауға көмектесіп, мәселені шешудің оңтайлы 

тәсілін таңдауға, жанын жарақаттайтын жағдайдан шығуға көмектеседі. 

Дағдарыстың әлеуметтік өзара әрекетпен шешу жолдарын іздестіру, 

сонымен қатар нақты тапсырыстармен жұмыс түрлері, практикалық 

психолог қызметінң нақты бағыттарын құрайды. 

Әртүрлі әдеби бастауларда сипатталып ұсынылған практикалық 

психолог қызметінің әртүрлі бағыттарының арасынан төмендегілерді 

ерекше айтуға болады: 

Психодиагностикалық жұмыс; 

Психологиялық кеңес беру; 

Психотерпиялық әсер ету; 

Түзету-дамыту қызметі; 

Психопрофилактикалық жұмыс. 

Психодиагностикалық жұмыс. Психологиялық диагноз қою – 

практикалық психологтың алдында тұрған міндеттердің бірі. 

Психологиялық диагностика кең әрі тар мағынада түсініледі. Кең мағынада 

ол өзгерістің барлығымен немесе жеке ерекшеліктерді және 

психологиялық білімді пайдалану практикасын өлшеу туралы ғылым 

психометрияға жақындастырылады. Тар мағынада ол тұлғаның жеке 

психологиялық ерекшеліктерін өлшеуге саяды, оның негізіне адамдарды 

психологиялық және психофизиологиялық белгілер бойынша топтастыру 

мен ранжирлеу жатады (Гуревич және т.б. 1981). Психологиялық 

диагностика психодиагностикалық құрал-сайман мен әдістерді біріктіріп 

пайдалануға сүйенеді, ол алынған мәліметтердің сенімділігі мен 

шынайылығын қамтамасыз ететін заманауи статистикалық құрылғыны 

пайдалануды іске асыруға мүмкіндік береді. 

Психологиялық зерттеуде негізгі кезеңді бөліп алуға болады: 

мәліметтер жинау; мәліметерді қайта дарялау, интерпретациялау; шешім 

шығару (диагноз және болжам) [Гриншпун, б. II].  Психодиагностиканың 

негізгі мақсаты ретінде диагноз әртүрлі деңгейде айқындала алады: бірінші 

деңгей – симптомдық немес эмпирикалық. Бұл деңгейде диагноз 

ерекшеліктер констатациясымен немесе симптоммен шектеледі; 
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 екінші деңгейде – этиологиялық, тек сипаттың барлығын ғана емес, 

сонымен бірге оның пайда болу себебін ескереді;  

үшінші жоғары деңгей – адамның психикалық өмірінің нақты 

бейнесінде анықталған сипаттамасының орны мен мәнін анықтауға саятын 

типологиялық диагноз деңгейі [Бурлачук, Морозов, 1989]. Психолог өзінің 

практикалық жұмысында бірінші деңгейдегі диагнозбен шектеледі, оның 

негізіне қандай да бір психодиагностикалық аспапты пайдалану жатады. 

Осыған байланысты практикалық психологтың 

психодиагностикалық жұмысы зерттеудің мақсаты мен міндетіне барынша 

жауап беретін әдісті немесе нақты зерттеу әдістемесін таңдауды 

қарастырады. Психодиагностиканың әдістерін толықтай сипаттау мен 

топтастыру кітаптың екінші бөлімінде ұсынылған.  

Психологиялық кеңес беру. Практикалық психолог қызметінің 

маңызды бағытына жеке кеңес беру, кәсіби кеңес беру, өнеркәсіптік кеңес 

беру, басшылыққа кеңес беру және т.с.с кеңес беру түрлері енетін 

психологиялық кеңес беру жатады [Алешина, 1994]. Психологиялық білім 

пайдаланатын қызметтің кез-келген саласында қандай да бір мөлшерде 

кеңес беру пайдаланылады. Психологиялық кеңес берудің мазмұнына жеке 

клиентпен, топтан немесе жалпы ұйымнан түсетін нақты сұраныспен 

жұмыс жасау жатады. 

Психологиялық кеңес беру пайдаланудың мейлінше кең саласына 

ерлі-зайыптының мәселесін, бала мен ата-ана арасындағы қатынас, некеге 

дейінгі мәселе, ажырасу және ажырасқаннан кейінгі жағдайды шешумен 

байланысты отбасылық кеңес беру жатады. 

Жас ерекшелігіне қарай кеңес беру баланың әртүрлі жас кезеңіндегі 

психикалық даму, оның ішінде жастық дағдарыс кезеңіндегі мәселелерді 

шешуге бағытталған. 

Қызметкерлер таңдау, қызметкерлерді басқару, команда 

қалыптастыру, жеке қызметкерлердің кәсіби өсуін жоспарлау, жалпы 

ұйымның дамуын болжау мәселелерімен байланысты ұйымға кеңес беру 

ерекше орын алады. 

Психологиялық кеңес беруді тұлғааралық қатынаста қиындықты 

еңсерумен байланысты әр текті психологиялық мәселелерді шешуге 

бағытталған адамдармен тікелей жұмыс жасау ретінде анықтауға болады  

(Алешина, 1994]. Кеңес берудің психологиялық мағынасына адамға 

қиындықтың себебін, жеке, отбасылық және кәсіби байланыста әлеуметтік 

өзара байланыс мәселелерін түсінуге көмектесу жатады. Психолог-кеңес 

берушінің негізгі міндетіне – клиентке өзінің қиындықтарына және 

күнделікті күйбіңін сырттай қарауға, психологиялық қондырманы, басқа 

адамдарға қатынасты өзгертуге көмектесу жатады. 

Психотерапиялық әсер ету. Нақты мәселені шешуге және нақты бір 

мақсатқа жетуге бағытталған психологиялық кеңес беру мейлінше ұзақ әрі 

терең психотерапиялық жұмыстың өзіндік табалдырығы болады. 

Психологиялық кеңес беру – клиентпен жұмыс жасауға, яғни 



22 

 

мәселелік-бағдарлық кеңес беруге бағытталған, ал психотерапия – тұлға 

танымының терең деңгейімен жасалатын жұмыс, немесе тұлғалық – 

орталықтандырылған терапия. 

Психотерапиядағы дәстүр бойынша психологиялық көмек сұрап 

келген адам клиент емес, пациент деп аталады. 

Психотерапияның психологиялық кеңес беруден ерекшелігіне 

пациент пен психотерапевт арасында ерекше қатынас орнайды, кеңес 

беруде осындай мәселелер әрқашан талдау нысанына айналмайды. 

Психологиялық кеңес беру қысқа мерзімді болады, сонымен бірге 

психотерапия бірнеше жылға созылуы мүмкін. Сонымен қатар, 

психотерапевтің жұмысы бірқатар қажетті кезеңдерден тұратын арнайы 

дайындықты қажет етеді. Клиент ретінде жеке психотерапиялық тәжірибе, 

одан кейін ұзақ уақыт бойы супервизорлық практика, соңында супервизор  

бақылауымен жеке психотерапиялық практика [Алешина, 1994; Поляков, 

Спиваковская, 1985]. Психотерапия бойынша мамандардың біліміне 

қойылатын талаптар қатал, теориялық психологиялық дайындықпен қоса, 

нақты медициналық білімі де болуы қажет. 

Түзетуші-дамытушы қызмет. Түзету-дамытушы дегеніміз – 

баланың психикалық және тұлғалық ауытқушылығын жою және оның 

қабілетін дамыту жұмыстарымен байланысты психолог қызметі.   

Психотүзетуші қызмет диагностикалық-түзетуші және 

диагностикалық-дамытушы әсермен тығыз байланысты. Практикалық 

психолог тек диагноз ғана қойып қоймай, сонымен бірге, соның негізінде 

дамытудың түзету бағдарламасын дайындайды, өзі де түзету жұмысының 

біраз бөлігін жасайды. Диагностикалық-түзетуші әсер ету зерттеу нәтижесі 

бойынша жүргізіледі және алынған мәліметтерді өмірлік жағдайда 

көрінетін ерекшелік ретінде зерттелетін адамның жас ерекшелігімен 

салыстырылуын қарастырады. 

Мектептегі диагностикалық-түзету қызметі жеткілікті дәрежеде 

күрделі әрі көп қырлы, оның орындалуына іс-әрекеттің үздіксіз  

жүргізілетін мынадай  қатары да енеді [Дубровина и др., 1997]: 

Практикалық сұранысты зерттеу; 

Психологиялық мәселені формалау; 

Бақыланатын құбылыс себептері туралы гипотеза тудыру;  

Зерттеу әдістерін таңдау; 

Әдіс-тәсіл пайдалану; 

Психологиялық диагнозды формалау; 

Психотүзетуі немесе дамушы жұмыс нұсқаулығын, 

бағдарламасын дайындау; 

Осы бағдарламаны іске асыру; 

Оның орындалуын бақылау.  

Әрине, шынайы өмірде психолог әрдайым әрбір кезеңнің орындалу 

ретін жазып отырмайды, бірақ әрқашан оның реттілігіне бейімденуі қажет.  

Кеңес әрқашан нақты әрі айтылған адамға түсінікті болуы қажет.  
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Психолог кеңестің іске асуына және соңғы нәтижеге толықтай 

жауапты болады. Психологиялық қорытындының мазмұны тек сәтті 

таңдалған және валидті психодиагностикалық әдіске ғана тәуелді емес, 

сонымен бірге психолог пен баланың жеке-тұлғалық өзара байланысына да 

байланысты, бұл әрекет психологтан шыдамдылық, тапқырлық, өз мінезін 

қадағалау қабілеті, өзіне жағымды қатынас орнатушылық, сенімділік 

сезімін орнату сияқты қасиеттерді талап етеді. Психолог өзінің бойына 

өзге адамның сезімін, тәжірибесі мен мінез-құлықына эмпатиялық өзара 

қамығу қалпын дамытуы қажет. Осылар арқылы практикалық психолог 

қызметінің сәттілігі психолог және оның клиентінің өзара байланысының  

нәтижесі практикалық қызметтің қандай да бір саласында іске 

асырылуымен анықталады. 

Психопрофилактикалық жұмыс.     Қажетті психологиялық білім 

хабарламасымен бірге оны қажетсінетін – ата-ана, мұғалім, оқушы, 

әлеуметтік қызмет қызметкері және т.б. тұлғалардың психологиялық 

құзіреттілігін дамыту мен деңгейін жоғарылатудың психологиялық 

шартының ықтимал бұрылысымен байланысты. Педагогикалық ұжым 

немесе кәсіпорында ұйымдастырушылық құрылымында өнімді 

тұлғааралық өзара байланысқа арналған оңтайлы жағдай жасайтын жұмыс 

болуы мүмкін. Психопрофилактиканың сонымен бірге психикалық және 

тұлғалық дамуда олқылықтың, заңсыз әрекет жасау, наркоманиялық және 

алкогольге қызығушылықты жою салдарының алдын алу бойынша 

первентті шараға да қатысы бар. Психопрофилактикаға жағдайы нашар 

отбасы, ата-ана және осындай отбасыдан шыққан, балалармен ықтимал 

әлеуметтік қиындық болатын ескере отырып жұмыс жасау да жатады. 

 

1.1.3 ҚОЛДАНБАЛЫ ПСИХОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ 

САЛАЛАРЫ  

 

Қазіргі таңда қолданбалы психология әр алуан салаларда 

пайдаланылады. Психологияның практикаға кеңінен енуі төмендегідей 

салалардың дамуына әкеліп соқтырды, олар: 

Мектептегі психологиялық қызмет; 

Басқару психологиясы; 

Төтенше жағдайлар психологиясы; 

Жеке және отбасылық кеңес беру; 

Кәсіби бағдар және кәсіби сұрыптау  

Мектептегі психологиялық қызмет. Бұл қызмет көптеген елдерде 

бұрыннан-ақ сәтті дамып келеді. Оның тарихи тамыры ақыл-ой 

жетіспеушілігі, мектептегі үлгерім, сонымен бірге, қалыпты ақыл-ой даму 

дәрежесі бойыша балалар мен ересекердің дифференциялық  дәрежесін 

диагностикалау міндеті алғаш қойылған ХХ ғасырдың басынан басталды. 

К.М.Гуревичтің пікірінше, Стэнфорд-Бине мектебі құрылғаннан бері 
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мектептегі үлгерімді зерттеу басталды, оның негізіне ақыл-ой даму 

коэффициенті жатады [Гуревич және т.б., 1981]. Психологиялық 

практиканы жетілдіру дәрежесі бойынша бұл криетрий әмбебап сипатқа ие 

болып, армияда, өндірісте, әртүрлі саладағы мамандарды сұрыптау, іріктеу 

барысында кеңінен таралды (Дубровина және т.б. 1997]. Психологиялық-

педагогикалық зерттеу оның нәтижелерін интерпретациялау және 

оқушыларға және мектеп қызметкерлеріне даму психология бойынша 

тікелей психологиялық көмек көрсетілгеннен кейін оқушыларды бөлу 

және топтастыруда  жеке психологиялық қызмет  басталған. АҚШ-та 

психологиялық қызмет мектебінің ұзақ тарихы бар және психология 

балалар және жасөспірімнің «мектептік қызметін психологиялық-

педагогикалық өлшеу мен бағалауға белсенді әсер ету, оған когнитивтік, 

аффекті және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ете отырып белсенді ықпал 

ету мүмкіндігіне ие болады» [Дубровина және т.б.  1997]. 

Мектептегі психологиялық қызмет – бұл оқушының ақыл-ойының 

даму деңгейін диагностикалау ғана емес, сонымен бірге баланың 

психикалық дамуы бойынша нұсқаулық дайындау немесе осы дамуды 

түзету. Мектеп психологиясының диагностикалық-түзету қызметінің 

процедурасы жеткілікті түрде күрделі әрі жауапты. Кеңестер одағында  

алғаш рет осындай процедараны тәрбиеленуі қиын әрі қалыпты емес 

балаға қолданудың педагогикалық зерттеу сұлбасы түрінде Л.С.Выготский 

ұсынған [Выготский, 1983]. Осындай психологиялық, диагностикалық 

жұмысты кезең-кезең бойынша мұқият сипаттауды  елімізде мектептік 

психологиялық қызметтің бастауына негіз ретінде қарастыруға болады. 

Бірақ оның қызметі Кеңес одағы тұсында бірден жағымсыз бағаланады, ал 

1936 жылы шыққан педология туралы қаулы мектеп психологиясының 

дамуын тежеді. Тек 60-жылдардың соңында психологтың мектеп пен білім 

беру мекемесінің жұмысына практикалық қатысуының формасын белсенді 

түрде іздестіру басталды. Қазіргі таңда  білім беру саласының практикалық 

психологі кәсіби шындыққа айналды. Сонымен қатар психологтардың 

кәсіби қауымдастығына бірігу үдерісі басталды. Бұған 1994 жылы 

маусымда РФ Білім министрлігі мен Ресей білім академиясының 

бастамасы бойынша ұйымдастырылған Білім беру саласының практикалық 

психологтарының сьезі дәлел болады. 

Практикалық психологты білім беру жүйесіне енгізу унифициялық 

білім беруден вариативті білімге және «білім, қабілет және дағды 

педагогикасынан даму педагогикасына ауысу, мұғалім санасын кәсіби 

бағдарлау, мектепцентризм,балацентризміне, білім беру мекемелерінде 

психологқа пәнаралық маман ретінде қарау мәдениетінің қалыптасуы, 

мектепке дейінгі, жалпы, қосымша, бастауыш,негізгі және орта мектеп, 

кәсіби және арнаулы білім беру саласында дамытушы, түзетуші және 

компенсаторлық білім беру бағдарламаларын дарялау, дамушы ортаны 

сараптамалау мен жобалаудың қалыптасуын мақсатқа айналдыруға,  әрі 

міндеттерін шешуге ықпал етті. 
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Практикалық психология білімді тұлғаның жеке дамуына, елімізде 

жалпы білім беру жағдаятының өзгеруіне кәсіби бағдар жасалуына ықпал 

етті. Осы үдерістің логикалық салдарына практикалық психология 

қызметінің адамтану саласы ретінде негізгі ұйымдастырылуы жатты. 

Практикалық психология қызметі мәселенің кең спектрін шешуде де 

өзінің тиімділігін дәлелдеді: тұлғаның дамушы өмір салтын жоблау, жеке 

тұлғаның психологиялық портретін жасау, баланың отбасымен жұмыс 

жасауда психологиялық көмек көрсету, оның ішінде кәсіби бейімделу 

үдерісі кезінде, сонымен қатар тұлғаның даму ауытқушылығы себебін 

анықтауда, осындай ауытқудың алдын алу мен түзету. Практикалық 

психолг білім беру мекемесінде әлеуметтік-психологиялық климаттың 

үйлесімділігіне ықпал етеді. 

Практикалық психологияның дамуы жаңа білім философиясының 

негізін дайындауға ықпал етті, «білім, қабілет және дағды» дәстүрлі 

парадигмасынан ХХІ ғасырда елімізде білім беру саласының ұлттық 

доктринасын құрастыру барысында дамушы білім парадигмасына 

ауысуына ықпал етті. 

Басқару психологиясы. Білім беру саласының практикалық 

психологияның кеңінен дамуымен қатар ол басқаруда да маңызды орында. 

Ұйымда және өндіріс орындарында кадр таңдаумен орналастыру немесе 

кадрлық менеджмент үдерісі – практикалық психология міндеттерінң бірі. 

Оның шешімі  басқарушылық жұмыс орындауға қабілетті немесе оған 

үміткер адамдарды ұзақ уақыт бойы құзіретті зерттеуді талап етеді. 

Өндіріс орындарында кадр таңдау мен орналастыру, эмоциялық бағалау 

мен импульсті пікірден бас сауғалауда да басшылықтың қалыптасқан 

стереортипі мен қондырмасынан еркін психологтың диагностикалық-

психологиялық сараптамасы қорытынды нәтижесіне негізделген, 

психологиялық тұрғыдан тексеруге сәйкес іске асырылуы қажет. Ұйымда 

немесе өндірісте кадр ротациясымен байланысты практикалық психолог 

жұмысы осындай негізде маңызды, оның негізіне кәсіби сапаға, білім 

деңгейіне және т.б. қойылатын күрделі талаптар динамикасында тұлғаның 

психологиялық сәйкестігі немесе сәйкессіздігі жатады. Практикалық 

психолог өндіріс орнында кадр таңдау мен орналастыруда психиканың 

жеке парциальды сипаттамасына емес, тұлғаның қасиеттеріне біртұтас 

білім ретінде, оның жүйелік қасиеті ретінде бағдарлауға бейім болуы 

керек. Кәсіпті игеруге қиын болған сайын, кәсіби қажеттілігі негізі ретінде 

қабылданатын тұлғалық қасиетінің блоктары ірілене түседі. Ұйымда кадр 

мәселелерін шешудің маңызды ұстанымына өтемелеу ұстанымы жатады. 

Оны іске асыра отырып психолог әртүрлі кәсіби қасиетке ие және 

тұлғалық сипаттамамен өзара толтыратын қызметкерлерді таңдай алады. 

Кадрларды осындай таңдау шешілетін кәсіби міндетке, әмбебап дарынды 

басшыға қарағанда сәйкес келуі мүмкін [Филиппов, 1990].  

Төтенше жағдайлар психологиясы. Апатты немесе апаттық 

сипаттағы оқиғалармен байланысты, жалпы қауымға, жеке ауданға немесе 
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жеке ауылға қатысты төтенше жағдайдың пайда болуында практикалық 

психология ерекше орын алады. Осындай оқиғаларда негізгі мәселеге 

психологиялық күйзеліс, әртүрлі жағымсыз психологиялық жағдай 

жатады. Осыған байланысты, психологиялық мәселенің болуын дер 

кезінде анықтау, психологиялық жүктеме, күйзелісті болдырмау бойынша 

сабақ өткізу қажетіне қарай ұйымдастыру және өткізу, жарақаттан кейінгі 

күйзеліс бұзылыстардың алдын алу практикалық психолог қызметінде 

маңызды орынға ие болуы қажет. төтенше жағдайларда кеңінен таралған, 

кеңінен қолданылатын топтық техника психологиялық дебрифинг деп 

аталады. Дебрифинг – бірге күйзелістік немесе трагедиялық оқиғаны 

басынан бірге өткізген адамдар тобының құпия талқылауының ерекше 

органигі. Топтық талқылаудың ортақ мақсаты – психологиялық қамығуды 

минимизациялау, жеке және топтық кернеуді азайту, тұлғаның ішкі 

резервін мобилизациялау, топтық қолдауды, күшейту жасампаздық пен 

түсінуді күшейту. Дибрифинг өткізуге арналған оңтайлы уақыт – оқиғадан 

кейінгі 48 сағат, ерекше радиациялар өтіп, рефлекция мен өзін-өзі талдау 

мүмкін болған кез. Төтенше жағдайда практикалық психолог жұмысында 

ең негізіне – жарақаттан кейінгі күйзелістің ұзақ салдарын еңсеруге білікті 

көмек көрсету жатады.  

Жеке және отбасылық кеңес беру. Тұтынушының көбіне таныс 

практикалық психологияның қолдану аясына бүгінгі күні отбасылық кеңес 

беру жатады. Бұл салаға көптеген жеке бағыттар енеді, оның ішінде 

отбасылық жұптармен жұмыс, некеге дейінгі кеңес беру, бала-ата-ана 

мәселелерін шешу, бала мен ата-анаға бірдей кеңес беру, ажырасудан 

бұрын жеке ажырасқаннан кейінгі кезеңде отбасыға психологиялық көмек, 

жеке кеңес беру.  

Психологиялық кеңс беру психологтың адамдармен тікелей 

байланыс барысында іске асады, тұлғаралық қатынаста пайда болған 

қиындықпен, жалғыздық күйзелісі, отбасылық қақтығыстың эмоционалды 

салдарымен байланысты әртүрлі психологиялық мәселелерді шешуге 

бағытталған жеке әңгіме болады.   

Кеңес беру процесінің тиімділігі көбінесе клиент өзін қалай жақсы 

сезінетін болса, онда кеңес берушімен талқылайтын сезімі ашық әрі 

эмоциялы болады. Осындай байланыс орнату үшін психолог-кеңесберуші 

клиентке әңгіменің дамуы логикалы әрі түсінікті, талқыланатын мәселенің 

бәрі қызықты болуын қадағалауы қажет. Тек осындай жағдайда ғана 

күрделі тұрмыстық мәселелерді шешу жолдарн біріге іздестіру мүмкін 

болады. Бірақ психологиялық кеңес беру тиімділігінің маңызды 

көрсеткіші- клиенттің қанағаттануы  болып табылады, эмоционалды 

жағдайды жеңілдету кеңес берушінің тура мақсаты емес: сәттілік көбінесе 

психолог клиентті қаншалықты тыңдауына байланысты болады. Көптеген 

адамдардың шынайы қиындығына адамның бойынан қорғаныш пен 

мазасыздық тудыратын мәселелер туралы сөйлесетін ешкімнің болмауы  

тиімді. Кеңес беруші оны мұқият тыңдауы маңызды, өйткені, ол оңтайлы 
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өзгеріске әкелуі мүмкін [Алешина, 1994]. 

Кәсіби бағдар және кәсіби таңдау. Қолданбалы психологияның 

диагностикалық кәсіби бағдар және болжамдық міндеттерін шеше отырып, 

таңдалған  кәсіптің адамның психологиялық сапасына негізделген кәсіби 

қызметті зерттеуге қосатын үлесі зор. Арнаулы әдіс пен диагностикалық 

процедуралар, мысалы хронометраж, хроноциклография, сараптамалық 

бағалау әдістері және т.б. негізінде практикалық психологтар 

кәсібигармамлар жасайды, нақты бір кәсіп құрылымын тұлғаның жеке 

құрылымымен кәсіби таңдау мен кәсіби бағдар міндетін шешу үшін 

салыстырады. Кәсіби граммалар практикалық психолог жұмсында 

Жұмыспен қамту орталықтарында және кәсіби бағдар орталықтарында 

тұлғаның кәсіби бағдар міндетін шешуге, кәсіби қызметке қойылатын 

тұлғаның жеке қасиеті мен кәсіби талаптың салыстырмалы талдауын іске 

асырады. Осындай болжам-талдау кәсіпті таңдауда қателеспей, оңтайлы 

жұмыс алгоритмін таңдауға, кәсіби білімнің сәйкес кестесін құрып, кәсіби 

бейімденуде оның ішінде когнитивті-операциональды және қызметтің 

эмоционалды келелі қиындықтарының пайда болуының алдын алады. 

Мысалы, кейбір кәсіпте сенсомоторлық саланың даму деңгейі маңызды 

кәсіби сапа болады. Практикалық психологтың кәсіби бағдар және кәсіп 

таңдау саласындағы кәсіби психологиялық кеңес беру сан қырлы еңбегінде 

маңызды орыналады, оның өзіндік ұйымдастырушылық ерекшелігі бар, 

соныдықтан кеңес берудің басқа формаларынан ерекшеленеді [Климов, 

1984]. 

    1.1.4. ҰЙЫМ ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ  ПСИХОЛОГ  

Жоғарыда айтылғандай көптеген практикалық психологтар өзінің 

кәсіби қызметін нақты ұйымдастырушылық құрылымның: клиника, банк, 

мектеп, кеңес беру орындары, агенттік т.с.с. қызметкері бола отырып 

жүзеге асырады, осы мекемеде қабылданған норма мен ережені сақтайды. 

Психологтың ұйымға деген ішкі позициясын күш жұмсау сипаты 

анықтайды. Бірінші кезекте психологтың ұйым басшысына әкімшілік 

бағыныштылығы, бұл жиі лауазымдық сәйкестік аясынан шығып, кәсіби 

этика саласына қатысты болады (алынған ақпараттың құпиялылық 

мәселелері, клиент мүддесін қорғау, дау-жанжал оқиғаға бейтарап қатысу 

және т.б.) [Штроо, 2000]. 

Моралдык-этикалық қақтығыспен байланысты жағдаятты шешуде 

сол ұйымның талабы практикалық психологияның кәсіби және этикалық 

ұстанымына қарама-қайшы болса іс күрделенеді, өйткені, осындай 

жағдайда не кәсіби, не ұйымдастырушылық нормалар бұзылуы мүмкін. 

Әрбір нақты жағдайда практикалық психолог ұсынған мәселелерді өз 

жауапкершілігімен шешуге кірісуі қажет. 

Психолог ұйым құрылымындағы өз орнын нақты білуі осындай 

қақтығыстың алдын алып, оның шешілу процедурасын жеңілдетеді. 

Ю.М.Жуковтың пікірінше «психолог-практик қандай да бір акцияға 
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қатысушылардың өзара әрекеттескенде өз позициясын білу – ең маңызды 

міндеттің бірі, ол өз белсенділігін ұйымдастыру процесінде шешілуі 

қажет» [Жуков, 1994]. 

Ұйым ішінде өзара байланыс субьектісіне қатысына қарай психолог 

төмендегідей позицияда болуы мүмкін: 

«жоғары» позициясы, бағынышты сипатта болады (мысалы, мектеп 

психологы мектеп директорына қатысты); 

  «бірге» позициясы, бірдей дәрежеге ие  (мысалы, емханада кеңес 

беретін психологтың өзге мамандармен қатысы); 

«төмен» позициясы, психолог мейлінше жоғары иерархиялық 

құрылмға ие  (мысалы, директорлар кеңесі құрамында). 

Осы позициялардың ерекшеліктерін зерттей отырып кейбір 

психологтар, осындай барлық жағдайды алдыңғы шепке ұйымішілік 

толығымен ашық және жабық жауапкершілікті бөлу тенденциясы және 

билік үшін күрес шығады, бұл кейде психологтың кәсіби қызметін 

күрделендіреді  [Штроо, 2000] деп санайды. 

Психолог мәртебесі, ұйымішілік процестерге ықпал ету деңгейі 

барлық ұйымның лауазымдық нұсқаулығында анықталмаған. Бұл көбінесе 

психологтың өзіне және ұжымдағы оған деген қатынасқа байланысты 

болады. Жаңадан бастаушы психолог үшін өз мәртебесі мен ұжым ішіндегі 

өз позициясын анықтау – жұмыстың бастапқы кезеңіндегі негізгі 

міндеттердің бірі. Осы мәселеде нақтылықтың жоқтығы және кәсіби өзін-

өзі анықтаудың дәлсіздігі бастаушы практикалық психологты тікелей 

жұмысынан назарын  бөліп, жағдайды ушықтырады. Осы мәселені 

шешудің бір тәсіліне өзінің кәсіби және әлеуметтік тұрағын іздестіру 

жатады, бұл ұйымда өз кабинетін, секторын, бөлімшесін құруды 

болжайды.Бұл жерде психолог   психологиялық кәсіптің нормаларына 

сәйкес жұмыс жасауы тиіс. Осымен олар өзінің жауапкершілік зонасын 

белгілеп, мейлінше ыңғайлы тіршілік ету ортасын жасап, ұйымның басқа 

қызметкерлерінен өзін шектетеді. [Соловьева, 1994]. 

 

1.1.5. ҚОЛДАНБАЛЫ  ПСИХОЛОГИЯ  ЖӘНЕ  БҰҚАРАЛЫҚ 

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ 

 

     Осы замандағы адам  өмірінің   ажарамас  бөлігі бұқаралық ақпарат 

құралдары (БАҚ), баспа, радио, телевидение  және  Интернет болып 

табылады. Олар  қажет ақпаратты жылдам әрі жедел алуға мүмкіндік 

береді. Н. Н Богомолова, « қазіргі бұқаралық ақпарат құралдары  үлкен 

көлемді ақпаратты   кез келген кедергілерді және шексіз қашықтықты  

жеңе отырып, аса ірі аудиторияға  жеткізуге  мүмкіндік береді.» 

[Богомолова, 1991]. 

    Соңғы кездері практикалық психологтар  БАҚ- ның өте сирек және 

шексіз  мүмкіндіктерін өздерінің кәсіби мәселелерін  шешуде кеңінен 

пайдалануда.  Психологтардың телевидения, радиодан сөйлеуі,   
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психологиялық сұрақтарды шешуге  арналған тұрақты айдармен  берілетін 

тұтас беттер оқушылар мен  көрушілердің бұл мәселелерге 

қызығушылықтарын арттыра түсуде.  Бұл  дерек қоғамда   ақпаратқа, 

психологиялық білімге  және психологиялық құзыреттілікке  

қанағаттанбауын көрсетеді.  

     Халықтың психологиялық  сауаттылығын арттыру үшін  БАҚ кең 

пайдалануының  талассыз жерлері де кездеседі және  мәнді шектеуді қажет 

ететін ерекшеліктері де бар. Осындай ерекшеліктерге жататындар: 

 Хабар жалпы адамдар тобына берілетіні  анық байқалатын 

әлеуметтік  бағыты  БАҚ арқылы психолог үлкен  аудиториямен қарым 

– қатынасқа түседі. Ол психологтың клиетпен тікелей қатынастағы 

тұлғалық – индивидуалдық кәсіби қатынастан ерекшеленеді.  Бұл жағдайда 

кәсіби психологтың этикалық принцптерін және талапты  сақтауы тым 

қатаң, берген ақпартына жауапкершілігі артады; 

Қарым - қатынас бір бағытты болғандықтан  тікелей кері байланыс 

болмайды.  БАҚ өз хабарын беретін психолог  тыңдаушыларын көрмейді, 

олардың реакциясын  сезінбейді өзінің сөзін олардың қалай түсінгендерін 

білмейді.  Өз пікірлерін айтуда, өмірден  мысал келтіруде ең бастысы  

кеңес пен ұсыныстар беруде  өте сақ болу керек.   Бұқаралық ақпарат  

құралдарында жұмыс жасайтын психологтар үшін жалпы ереже: «Кез 

келген  кеңес және ұсыныс беруден аулақ болыңыз!» Егер ұсыныс беруден 

құтылу мүмкін болмаған жағдайда  (адамдар психологпен кеңесте  өмірдің 

қиын жағдайларынан  шығуға  кеңес күтіп, оны өмірде пайдалағысы 

келетіндіктен көбіне одан құтылу мүмкін емес) сондықтан   мыналарды 

ескеру керек: 

 психологтың ұсынысы  –  бұл түрлі жағдаяттарда қалай істеу 

керектігіне даяр  формула емес,   мәселені шешудің кейбір бағыттары; 

 ұсыныстар әмбебап бола алмайды, оларды өмірде жүзеге асыру  

өмірлік жағдаяттарға, тұлғалық ерекшеліктерге, басқа да жағдайларға 

байланысты; 

 ұсыныстар барынша жалпы сипатта болуы керек; 

 психологтың ұсыныстары ағартушылық қызмет атқаруы тиіс; 

    ұсыныстар сөзсіз жағымды сипатта болуы тиіс, адам өзінің ішкі күшіне 

және  өмірде кездесетін қиындықтарымен өз  қабілеттеріне сүйеніп 

шешетініне сенімін арттыру керек; 

психологтың ұсыныстары  адам өмірі, махаббат,  бала, отбасы, 

денсаулық т.б., негізгі жалпыадамзаттық құндылықтарға абсалютті сенімді  

көрсетуі керек. 

БАҚ зерттеуге арналған шетелдік және отандық әдебиеттерде оның 

адамның психикасы мен санасының  дамуына әсерін атап көрсетеді. 

Сондықтан  барлық ақпарат құралдарын пайдаланғанда  әсіресе 

тевидениеде сөйлегенде өте сақ болу керек.  Психологтың көрермендермен 

тікелей көзбе көз  байланысының болмауы  телехабарлар 

бағдарламаларының  көпшілкке арналуы, керібайланыстың болмауы  
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әсердің нәтижесін қадағалауға мүмкіндік бермейді.  Осының бәрі 

психотерапевтік тәсілдер мен  суггестия және гипнозды пайдалануға 

қарсы. Бұл саладағы эксперимент  адамның физикалық және психикалық  

денсаулығы мен өміріне зиянсыз деуге болмайды.   

Жоғарыда аталғандар  Интернет-коммуникацияның көздері. 

Интернет біздің өмірімізде үлкен орын алады. Біз Интернет арқылы оқып, 

жұмыста оны пайдаланамыз. Кез келген сұрақ бойынша, соның ішінде 

психологиялық мәселелерден  Интернет арқылы кеңес аламыз. 3D-

принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету 

сияқты денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да 

болашағы мол  салалар даму үстінде. ҚР Президенті Қазақстан халқына 

арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты жолдауында «Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған 

елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа 

сапа дарытты Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын 

әзірлеуді және қабылдауды тапсырамын...»,-делінген [Н.Назарбаев 2017 ж. 

31.01].    «Цифрлық Қазақстан»  бағдарламасының басты мақсаты – 

қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, әрі ұлттық экономиканы 

цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру шеңберінде 2020 жылға дейін 

интернет қолданушылардың санын 80 пайызға дейін арттыру, 

тұрғындардың 95 пайызын цифрлық xабар таратумен қамту, азаматтардың 

цифрлық сауаттылығын 80 пайызға дейін арттыру көзделуде.  

       Интернетте істейтін психологтарға  – жаңалық, экзотика емес  шынайы 

өмір. Психологиялық сайттар кез келген қолданушыға қолжетімді әркім 

өзін өзі тесттен өткізіп, психологиялық он-лайн режимде  кеңес ала алады.   

Баспа, телевидения және радиодан, Интернеттен   кеңес алу  абсалютті  

анонимді.  Сондықтан Интернет арқылы психологиялық кеңес беруді 

пайдалануда  өте абай болу керек.   Бұл практикалық психологтың 

жауапкершілігін және өзін өзі бақылауға қойылатын талабын   күшейтеді.  

Соңғы кездері  практикалық психологияның  бұқаралық ақпарат 

құралдарымен  кооперациясында  психодиагностикалық әдістерді шығару 

белең алды. Көпшілік журналдар  (әйелдерге, ерлерге апталық, айлық 

басылымдар), сондай ақ кейбір газеттер  өз беттерінде тұрақты түрде 

тесттерді басып шығарады.  Бұл баспаныың тиражын арттырып,  

коммерциялық жетістікке жеткізеді.  Бірақ  көпшілікке мәлім  тесттерді  

кәсібилерінен ажырата білу керек. Кәсіби тесттерді қолдануда шектеу бар. 

Ол пайдаланушының  біліктілігімен байланысты. 

 Бұқаралық ақпарат құралдарында  тек танымал, кең тараған тесттер 

ғана жариялануы керек.  Кәсіби,психологиялық тесттер газет журнал 

беттерінде  көбейтіліп, таратылмауы тиіс.   В. В. Столин, « түсінікті тілмен 

жазылған танымал  баспаларда  психолог авторлар  кәсіби  құпияны 

түсіндіруге құқылары жоқ: зерттелушінің әдістің валидтілігін  білуі 

диагностикалық тәсілдердің  мәнін сипаттауға кері әсер етуі мүмкін» 

[Общая психодиагностика, б 19] деп анық көрсеткен. 
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  Танымал, түсінікті тесттердің  мынадай ерекшеліктері бар:  

  Кәсіби тесттермен салыстырғанда сұрақтар санының аздығы  

(максимум 20–30); 

жеңіл,  қалжың мәнері  тестің атауынана бірден байқалатын тесттер: 

«Команда беру немесе  бас ию?», « Бастап келе жатқан  милионерлер», 

«Сіз бақытты бола аласыз ба?», «Ұзақ  жасайсыз ба?», «Сіз сүйкмдісіз 

бе?», «Тексеріңіз, Сіз қандай басшысыз» (Лучшие психологические тесты, 

1992]; 

кәсіби тесттен айырмашылығы  өңдеудің барынша  

қарапайымдылығы; 

   интерпретация тесті талдау тек жағымды сипатта және ұсыныстары 

қарапайым болады. 

  Жоғарыда сипатталаған   талаптарды сақтаған жағдайда пратикалық 

психолог пен бұқаралық ақпарат ұқралдарының ынтымақтастығы қоғам 

үшін пайдалы және нәтижелі болады.  Телевидение, радио, баспа және  

Интернетті пайдалану арқылы  психологтар психологиялық ағарту 

мүмкіндіктерін кеңейтіп,  қоғам мүшелерінің  психологиялық ағарту, 

психогигиена, психопрофилактика, психологиялық денсаулық мәселесін 

шешу мақсаттарын жүзеге асырады. 

 

1.1.6 ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕГІ  ЖАРНАМА 

ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ 

Психологиялық қызмет маркетингі – салыстырмалы түрде жаңа 

және  әлі толық зерттелмеген  сала. Соған қарамастан  маркетингтік 

шараларға  және  түрлі психологиялық қызмет көрсету саласына сұраныс 

жоғары.  Әрбір жаңадан бастаған психологтың  практикалық жұмысында 

мынадай  сұрақтар туады: «Адамдарға қандай қызмет керек?», «Кімге 

психологиялық қызмет керек?», «Клиенттерді қалай табуға 

болады?»,«Жарнаманы қалай ұйымдастыруға болады ?», « Көрсетілген 

қызмет қаншаға бағалануы мүмкін?» Бұл сұрақтар практик психологтың 

жұмысының мазмұнын және оны кәсіби ұйымдастыруды анықтайтыны 

талассыз.  Бірақ жоғарыда қойылған сұрақтарға қайтарылатын жауаптар  

психологиялық қызмет нарығының «қиындығын» білдіреді.  

 Өмірде кездескен қиындықтарын, мәселелерді практикалық 

психологиямен байланыстыра алмайды, егер ол байланысты  таба  қаласа 

көбіне  маманның көмегінсіз ақ шешемін деген ойда болады. Бұл алдымен 

клиенттердің басым бөлігінің  психологиялық қызмет көрсетуден хабары 

аздығымен байланысты.   

Екінші жағынан психологтардың өздері Е. Н. Емельяновтың пікірі 

бойынша  өз қызметінінің маркетингне көңіл аудармайды, оны өзінің 

кісіби дағдысына қоспайды. [Емельянов, 1994]. 

Американдық маркетинг ассоциациясының  қайраткері  Филип 

Котлердің анықтамасы бойынша  «маркетинг – бұл адамның айырбастау 

арқылы  мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға  
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бағытталған іс- әрекетінің  түрі» [Котлер, 1990]. 

Психологиялық қызметтің маркетингтік сипаттамасы «логикалық 

қызметтің» сипаттамасы.Практикалық психологияда жалпы маркетинг 

туралы емес, маркетингтік қызмет туралы айту керек. « кез келген 

қызметте шаралар немесе пайданы көздейтінін түсіне отырып, бір жақ   

ұсынуы мүмкін, екіншісі көп жағдайда  оны иемденуді сезінбейді» 

(Котлер). Сондай ақ басқа қызметте де, психологиялық қызметте де 

маркетингтік бағдарламаны жасауда ескерілетін  төрт сипаттамасы бар. 

Сезілмейтін.  Психолог көрсететін қызмет сезілмейді және 

материалдық емес,  көбіне оның әсер ету нәтижесі сезілмейді, материалдық 

емес. 

  Психолог қызметін пайдаланушы  психологқа келгенде алдын ала 

нәтижесін білмейді, ол психологтың сөзіне сенуге мәжбүр.  

 Көзінен бөлінбейтіндігі. Товар материалдық түрде түп көзінен 

бөлек бола алады, ал қызмет өзінің көзінен бөлінбейді.  Басқаша айтқанда  

психологиялық қызметті маман жүргізеді  және  ол мәні бойынша  жеке 

және  бірегей, негізінен психологтың  ерекшелігімен анықталады.  

 Сапаның тұрақсыздығы. Қызмет көрсету сапасы  жеткізушіге, 

уақыт пен оны көрсету орнына байланысты  ауысып отырады. Онымен 

қоса психологиялық көмектің тиімділігін бағалау өте күрделі. Ол түрлі 

мәнділігіне, бақылаудың қиындығына және уақыттың  өзгеруіне қарай  

бірнеше өлшемдермен өлшенеді.  Әдетте психологиялық көмектің  

тиімділігінің негізіг көзі  клиенттің ақпараты болып табылады, ол өз 

кезегінде  клиенттің тұлғалық ерекшелігіне қарай  қатаң шектеледі.  

Сақталмауы.  Қызметті сақтау мүмкін емес.Жеткізушілерге 

сұраныстың  тұрақсыз жағдайына қарай  қызметтерін ерте  «жазуға» 

болмайды. Психологиялық қызметтің құны  «қазір және осы жерде» сол 

сәтінде психолог пен клиенттің тікелей кездесуінде  көрінеді.  Осы  

айтылғандар  жалпы маркетингтік саясаттың және психологиялық 

қызметті анықтаудың қиындығын анықтайды.   Жалпы сипаттамамен қатар 

практикалық психологияның  кейбір арнайы ерекшеліктері бар, 

олар:әлеуметтік мәнінің жоғарылығы, интимділігі, 

конфиденцалдылығы және т.б. 

Маркетингтік міндеттер және оны шешу.  

Маркетингтік міндеттермен  қатар психологиялық қызмет көрсетуде  

Е. Н. Емельянов пен  С. Е. Поварницына  ұсынған  жұмысын жаңа бастаған 

мамандар үшін  өз кәсіби әрекетін дамытуда көмектесетін негізгі 

сұрақтарды тізбектеп жүргізу  схемасы  қарапайым және тиімді құрал 

болып табылады.   

«Неге?»Бұл сұрақтың екі жағы бар. Оның бірінің мәні  нарықта бұл 

қызметке сұраныс бар ма? Немесе оны қалыптастыру керек пе?  Оны 

пайдаланғысы келетіндердің  психологиялық қызмет туралы  

психологиялық  сауаты аздығымен байланысты.  Сондықтан  маркетингтік 

жұмыстың тиімді әдістері  осындай  клиенттердің   психологиялық  
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сауатын барынша кеңейту.  Сұрақтың екінші жағы –  мұның сізге 

қажеттілігі,  яғни өзіңіздің  мотивацияңызды,  кісіби өсу жолындағы  мәнді 

қадам екендігін түсіну.  

«Кім?»Психологиялық қызмет туралы айтқанда кеңес беретін 

фирманың немесе адамның аты  маңызды болып табылады. Психологтың  

өзін көрсетуі мүмкін болатын клиентті иландыруы тиіс.Әрине, кәсіби 

жұмысын  жаңа бастаған практикалық психолог үшін  бұған қол жеткізу 

күрделі.  Клиенттің сенімін арттыратын білім, тәжірибе,  біліктілікті 

жетілдіру сатылары, шынайы көрсеткен көмектері психологтың имиджін 

арттырады.  Көптеген практикалық психологтар жарнамалрында, 

парақшаларында, өздерін «НЛП, гештальттерапевт, трансактлік талдау 

саласының маманы» т.б деп көрсетеді, бірақ бұл  тәжірибелілері болмаса 

қарапайым, психологиядан хабары аз клиенттер үшін  түсінікті болмайды.    

«Не?»Бұл деңгейде  сіз немесе сіз құратын психологиялық фирма  

қандай қызмет көрсетуге дайын екені анықталады.  

«Кімге?»қызмет кімге арналғандығын: жеке тұлғаға, фирмаға, 

мемлекеттік  кәсіпорын, мектеп, аурухана,  клуб, отбасы және т.б  анықтау 

керек. Егер қызмет  ұйымдық құрылымдар немесе адамдар тобына арналса 

ролдік шеңберді талдауды пайдаланған орынды. Маркетингтік саясатты 

жасауда негізгі ролдік позициялар:демеуші, тапсырыс беруші, клиент, 

делдал, мердігер, орындаушы –ескерілуі қажет. 

«Қайда? Кашан?»Клиентті офиске, кабинетке шарырасыз ба, әлде 

оларға өзіңіз барасыз ба? уақыты, ұзақтығы, кездесу кезін шешу шерек. 

«Калай?» Клиентті қалай табу керек  және өз  қызметіңізді ұсыну, 

жарнамалық компанияны ұйымдастыру, қандай қаражатпен?  Жарнаманың 

ұзақ мерізімді әсерін қалай қамтамасыз ету керек? Уақытты жоғалтуды 

азайтып,  пайданы арттыруға болады? 

«Қанша?»Аталған сұрақтардың ішіндегі ең күрделісі  ұсынатын 

қызметтің құнын анықтау.  Жаңадан бастаған психолог бұл сұрақты 

шешуде  өзін ыңғайсыз сезініп, клиентпен бұл сұрақты шешуде  ұялады.  

Бірақ гонорарды анықтау сәті өзіңнің шешілмеген  мәселеңді көрсетеді. 

Өте жоғары ақы клиентті  шошытады, ал өте төмен ақы көрсетілетін 

қызметтің сапасының төмендігін және психологтың кәсіби деңгейін 

көрсетеді.  Сондықтан қызмет ақысының оптималды деңгейін анықтау 

керек.  Баға саясатын анықтайтын факторлар: психологтың кәсіби деңгейі 

(білімі, дағдысы,тәжірибесі), ұқсас қызметке алынатын нарықтағы орташа  

баға, клиенттің  қаржылық мүмкіндігі, клиенттің пікірі бойынша  

қолданылатын шаралар, үстеме шығындар (құралдар және кабинетті ұстау, 

персонал, транспорт, жарнама және т.б.), инфляция. Клиентпен бірден  

төлемнің жалпы сомасын айтып, оған кіретін қызметті түсіндіру арқылы 

ары қарайғы мүмкін болатын  түсінбеушіліктің алдын алу керек.  

«Кіммен?»Сіз қызметтес болуға даяр  адамдар ауқымы.  Сізге 

көмекшілер керек пе, әлде өз күшіңізбен шешесіз бе?.  Сіздің  

бәсекелестеріңіз, олардан сіздің айырмашылықтарыңыз қандай?  Бағалау 
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саясатыңызды кіммен салыстырасыз? [Емельянов, Поварницына, 1994]. 

  Осы сұрақтарға  біртіндеп жауап беру  сізді қателіктерге соқтырмай  

жетістікке жеткізеді.  Сізді  практикалық психология  тек хобби және 

қызықты уақыт өткізу болып саналатын дилетанттар немесе жартылай 

дилетанттардан жоғары кәсіби дәрежеге жеткізеді.  

 

1.1.7 ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГТЫ  КӘСІБИ ДАЙЫНДАУ  

 

5B050300– «Психология» мамандығы  бойынша кәсіби дайындау  

жоғары оқу орындарында нормативтік оқу мерізімі –  4 жыл (129 кредит) 

психология бакалавры, одан ары қарай магистратурада  6МB050300– 

«Психология» екі жыл оқу мерізімінде әлеуметтік ғылымдар магистрі 

дәрежесі, ал бір жыл оқыса әлеметтік білімдер магистрі дәрежесі беріледі. 

Мамандық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

бұйрығымен  «17» маусым 2011 ж. № 261бекітілген.  

Алған біліміне сәйкес Мемлекеттік білім беру стандарты бойынша   

(13.05.2016 № 292.), маманның кәсіби іс әрекетінің  объектісі   адамның 

психикалық процестері, қасиеттері және қалпы болып табылады. Пәні - 

олардың адамның түрлі әрекет саласындағы: тұлғааралық және әлеуметтік 

қатынастардағы  көріністері,  сыртқы әсерлердегі олардың өзгеру 

формалары мен тәсілдері.  Кәсіби маманға қойылатын талапқа сай ол  өз  

біліктілігіне сай жинаған білімі,  зерттеу жұмысының дағдысы және  

акпаратты іздеу негізінде  сәйкес міндеттерді қойып, шеше алуы тиіс.  

Маман  халық шаруашылығының салаларында, білім беруде, денсаулық 

сақтауда, басқару және халыққа әлеуметтік көмек көрсетуде мынадай 

кәсіби жұмыс түрлерін  атқара алады: 

Диагностикалық және коррекциялық; 

Эксперттік және  кеңес беру; 

Оқу-тәрбиелік; 

Ғылыми -зерттеу; 

         Мәдени-ағартушылық.  

Маманды кәсіби дайындаудың нақты мазмұны жоғары оқу орнының 

білім беру бағдарламасымен анықталады. Оған теориялық дайындық және  

лабораториялық практикумдар және практика  кіреді.   

Маман дайындаудағы  білім беру бағдарламасының негізгі міндеті – 

кәсіби  біліммен қатар гуманитарлық мәдениетін дамыту, рухани бай, 

интеллектуалды қаруланған, әлеуметтік жауапкершілікті  тұлғаны 

қалыптастыру. Маман құзыреттілігіне қойылатын жалпы талап пен  

5B050300– «Психология» маманын дайындау бітірушіге қойылатын  

біліктілік талабымен толық  сәйкес болуы тиіс (Мемстандарт). 

  Түлектің біліктілік сипаттамасы Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» Заңында көрсетілгеніндей, адамзат құндылықтарының, ғылым 

мен тәжірибе негізінде, жеке тұлғаны қалыптастыруға қажетті 
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жағдайларды жасау-білім беру жүйесінің негізгі міндеті.Ғылыми-

техникалық прогрестің талаптары, коғамның экономикалық өмірінің 

барлық салаларының қарқынды дамуы, жоғары мектептің негізгі мақсаты- 

қоғамдағы әртүрлі мәселелерді белсенді түрде, шығармашылықпен шеше 

алатын мамандарды даярлау мәселесінің өзектілігін көрсетеді. Бұл 

мәселелер, бір жағынан, «жоғары дәрежелі маман» ұғымында көрінетін 

жалпы адамзаттың мәдени жетістіктерінің казіргі кездегі деңгейімен 

анықталса, екіншіден, жоғары оқу орнындағы арнаулы даярлық сипатынан 

көрінетін адам іс-әрекетінің нақты түріне бағыттылығымен анықталады. 

Маманды сапалы қалыптастыру және болашақта кәсіби іріктеу үшін 

қайсыбір кәсіби маңызды сапалардың мазмұнын сипаттау және олардың 

кейбір  өлшеу бағанасының көрсеткіштері арқылы айқындалған 

түрленуінің қолайлы шегін нұсқау қажет. Сол себепті, маманның іс-

әрекетті табысты орындауына қажет сапалардың тұрғысында 

мамандықтарды жүйелі сипаттау мәселесі туындауда.Кәсіби маңызды 

сапалар бұл – тұлғаның іс-әрекет процесіне енгізілген және оны 

орындаудың тиімділігіне жағымды ықпал ететін қасиеттері. 

Кәсіби маңызды сапалар маманның интеллектілік және тұлғалық 

сапаларынан құралады. М.К.Акимованың және К.М.Гуревичтің пікірінше, 

маманның интеллектілік сапаларының айқындалуы төмендегідей 

өлшемдердің бағалануын талап етеді, олар: жеке-дара психикалық 

қызметтер (сенсорлық аумақ, моторлы аумақ, қабылдау, ес, ойлау, сөйлеу, 

қиял), жалпы хабардарлық, оқуға қабілеттілігі және т.б. Кәсіби маңызды 

сапалардың айқындалуы келесі сипаттамалардың анықталуын талап етеді, 

олар:  

тұлғаның мотивациялық қасиеттерінің даму деңгейі;  

эмоциялы аумағын сипаттайтын күйлер;  

рефлексивті күйлер; 

қарым-қатынас аумағын сипаттайтын сапалар. 

Е.И.Климов, М.А.Степанова және Т.А.Казанцева кәсіби маңызды 

сапаларды төмендегідей жіктейді: 

интегралды психикалық (интеллектілі), тұлғаның күйлері (зейін, ес, 

ойлау және т.б.); 

тұлғалық аумақтың психологиялық сипаттамалары; 

       іс-әрекеттік аумақтың психологиялық сипаттамалары. 

М.Қ.Бапаева болашақ маманның кәсіптік деңгейінің құрылымына: 

1.Жоғары оқу орнында даярлаудың мақсаты, мазмұны мен әдістерінен; 

2. Қажетті деңгейде даярлайтын іс-әрекет түрлерінен (оқу 

бағдарламадарын жасау, оқулықтар жазу, оқу процесінің оқу-әдістемелік 

жағынан камтылуы, педагогикалық практика, тренинг, практикумдар 

өткізу, студенттердің өзіндік жұмыстары, т.б.); 

3. Болашақ маманның жеке тұлғасын қалыптастыру жеке тұлғаға тән 

кәсіби маңызды қасиеттер: кәсіптік сана, кәсіби біліктілік, ұстаздық-

тәрбиелік жұмысқа даярлығы, т.б. қасиеттерді жатқызады[Бапаева, 2006]. 
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Х.Т. Шерьязданова мен оның оқушыларының бірсыпыра 

зерттеулерінде педагогикалық бағыттағы студенттерге психологиялық 

білім беру жүйесі қарым-қатынас психологиясына тіректелгенде ғана 

айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуте болады деп көрсетіледі 

[Шерьязданова,2015].    СМ.    Джакупов    жоғары мектептегі оқыту 

процесінің жүйелік талдауы ең алдымен, пайдаланылып жүрген оқыту 

теориясымен ұштастырылып карастырылуы керек деп көрсетеді 

[Джакупов, 1998]. 

А.Р.Ерментаева «Ғылымда психологиялық дайындау тұлғаның маңызды 

мәселелерді мақсат-бағдарлы іздестіруге; «шұғыл» жағдайды алдын-ала 

аңғаруға; мәселелік жағдайдан тиімді, әлеуметтік ортада құнды тәсілмен 

шыға алуға; жаңа мәселелерді және олардың салдарын болжауға мүмкіндік 

беретін түрлі моральдік-еріктік сипаттар, бағыттылық, қабылдау, 

зейінділік, еске сақтаудың жоғарылығы, ақыл-ой тереңдігі, зерделік, 

зияттылық,  эмоциялық тұрақтылық,   стреске  шыдамдылық,  бейімделуге 

икемдік, қарым-қатынастағы құзіреттілік, креативтілік және т.с.с көптеген 

тұлғалык қасиеттер мен қабілеттердің, танымдық процестердің, 

психикалық жай-күй сипаттарының жекелей  ерекшеленіп, немесе тұтас 

құрылыммен дамыту, жетілдіру процесі ретінде пәрмәнді қарастырылады. 

Білім және ғылым салаларында психологиялық дайындау іс-әрекеті 

студенттердің тұлға және маман ретінде жетілуінің факторы ретінде 

анықталады» деп тұжырымдайды. А.Р.Ерментаева студенттерді субъект-

бағдарлы психологиялык дайындау жүйесінің теориялық және ғылыми-

практикалық тұжырымдамасының негізін жасады [Ерментаева,2008]. 

Психолог маманды даярлау кезеңінде көп жағдайда  жоғары оқу 

орнының білім беру ортасымен анықталатынын ескеретін болсақ, кәсіби 

жетілуге қол жеткізудің үш деңгейін ажырату қажет.  Біріншісі, адамның 

өзін-өзі кәсіби тұрғыда анықтауымен, екіншісі кәсіби сапалардың 

мамандықтың талаптарына сәйкестендірілуімен, үшіншісі кәсіби дамуда 

мінсіздіктің жоғары деңгейіне қол жеткізумен анықталады. Демек, жоғары 

оқу орнында психологтың кәсіби даярлығы психологтың таңдаған 

мамандығына сәйкестігіне қол жеткізуді мақсат етеді. 

Жоғары оқу орнында психологтың кәсіби дамуы кәсіби сапаларының 

қатарында психологтың жүйеқұраушы сипаттамасы – кәсіби сана-сезімінің 

қалыптасуын және  болашақ психологтардың кәсіби өмірлік жоспарының 

қалыптасуын қамтиды. Болашақ психологтың кәсіби жоспарының 

сипатына оның таңдаған мамандығының бейнесі ықпал етеді. Ол жоғары 

оқу орнында кәсіби дамуының барысында біршама өзгеріске ұшырайды. 

Ғылыми әдебиетте адамның таңдаған мамандығы мен оқу мекемелерінде 

білім алу кезеңінде мамандық бейнесінің динамикасы жайлы түсініктеріне 

қатысты мәселелер, мамандық бейнесінің болашақ маманның 

қалыптасуына ықпалы жайында мәселе жете қарастырылмаған. Ол 

түсініктер өз бетінше шектеулі тіршілік етпейді, адамның мамандықтар 

әлемі жайлы білімдерінің аумағында тұрақты орын орын алады. Мамандық 
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әлемі жайында бара-бар түсініктердің жиынтығы  еңбек ету өмірінің  және 

оның жүзеге асырылуының маңызды шарты болып табылады. 

Адамның еңбек әлемі, мамандығы жайлы білімдері еңбек ету үдерістері, 

заттары, құралдары мен жағдайлары жайлы білімдермен қатар, кәсіби 

қауымдастықтарға қатысты адамдар жайында да білімдерді қамтиды. 

Жоғары оқу орнында кәсіби маңызды сапалардың дамуы бұл – адамның 

кәсіби қауымдастыққа енуі, мамандықты игеруі. Жастардың 

мамандықтардың ұсынатын талаптары жайлы түсініктерін зерттеген 

бірқатар мамандар аталмыш мәселені өзге қырынан қарастыруға 

әрекеттенді. Д.В.Демина, В.В.Ермолова, А.М.Кухарчук, Л.Н.Рожина, 

Г.П.Рябоконь, О.Е.Яицинина және т.б.еңбектерінде бітірушілердің 

көпшілігі кейбір мамандықтың адамға қандай талаптарды ұсынатынын 

түсіне алмайтыны, ал  мамандықтың тұлғаның ерекшеліктеріне сәйкестігі 

сияқты маңызды фактор әрдайым ескеріле бермейтіні айтылады.  

И.Ә.Абеуова практикалық психологтың жұмысы, қазіргі қоғамда еңбектің 

ерекше түрі ретінде, жалпы да, өзіндік ерекшелігі бар еңбек болып 

саналады деп есептейді [Абеуова, 2011] 

            Кәсіби маңызды сапалардың дамуын зерттей отырып, Н.В.Темнова 

төмендегі жағдайлардың жүзеге асырылуы маңызды деп есептейді, олар: 

студенттердің психологтың кәсіби маңызды сапалары жайындағы 

түсініктерінің, өзін-өзі бағалауының ерекшеліктерін, өздеріндегі кәсіби 

маңызды сапалардың айқындылығын зерттеу;  

психологтың кәсібі мен өзі жайлы бара-бар түсініктерді кеңейтіп, дамыту;  

жоғары курс студенттерінің аумағы тар арнайы және кейбір жағдайларда 

ұйымдастырушылық сапаларға бағдарлау;  

адамгершілік сапаларын, мамандық жайлы біртұтас түсінікті жүйелі 

дамыту. 

 Ғалым зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша кәсіби сапалардың 

біржақты дамуы кәсіби ниеттердің тұрақтылығының сипаты оқытудың әр 

курсында әртүрлі болатынын көрсеткен. Бірінші курс студенттердің 

көпшілігі үшін кәсіби ниеттердің тұрақтылығының бірашама жоғары 

деңгейі тән болса, төртінші курстағылардың арасында олардың саны аз 

болды. Оның себебі мамандықты мектепте таңдау мен оны меңгеру 

барысындағы біршама айырмашылықтармен анықталады. Төртінші курсқа 

қарай өзінің мамандығына жағымсыз қарайтын студенттердің саны 

төмендегенімен кәсіби ниеттердің тұрғақтылығы жайлы мәселе 

шешілмейді, өйткені жоғары оқу орнының бітірушілерінің ішінде де өзінің 

болашақ мамандығы жайлы мәселені түбегейлі шешпеген студенттер тобы 

да бар екендігі анықталды. Зерттеудің нәтижелері бойынша бірінші курста 

мамандыққа қанағаттанудың ең жоғары  дәрежесі анықталса, оқу 

барысында оның біршама төмендейтіні де көрсетілді. Алайда, оның 

себебін әртүрлі түсіндіруге болады:  объективті себептермен (нақты 

жоғары оқу орнында оқыту деңгейі) қатар субъективті факторлар да  

(кәсіби маңызды сапалардың дамуынан болашақ мамандықтың көлеңкелі 
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тұстары да анықтала бастайды) көрсетіледі. Оның тетігі болашақ 

психологтың таңдаған мамандығын персонализациялау тәсілі ретінде 

жатсыну арқылы көрініс береді. 

Кәсіби жатсыну психологтың еңбек ету жүйесіне еніп, оның 

сипатынан туындайды. Психологтың еңбек ету жүйесіне енуінің жете 

нақты болмауы кәсіби маңызды сапалардың жоғары оқу орындарындағы 

осындай жағымен қанағаттанғысыздығы жатсыну жүйесі ретінде 

анықталады. Болашақ психолог әртүрлі тәсілдерді қолдану арқылы одан 

бас тарта бастайды. Ол ондай әрекетке әдейі, өзінің алшақтығын көрсету 

үшін баруы мүмкін. 

Жауапкершілікті сезінбеуден туындаған кәсіби жатсыну болашақтың 

нақ өзі  шеттетілетін вакуумның қызмет етуі тәрізді. Студент когнитивті 

диссонансты арттыратын кәсіби ақпаратты (білімдерді) қабылдаудан;  

мақсатты болжау қажеттігінен; фрустрациялаушы күйзелістерден; 

         психолог еңбегінің әрқилы жақтарына қатысудың жайсыздығынан 

бас тартуға тырысады. 

Жауапкершілікті мойындаудан туындаған кәсіби жатсыну кәсіби 

рөлді еркін меңгеруді, жекеден алшақтап, кәсіби жағдаятқа шоғырлануды, 

кәсіби тәжірибесін жеке өмірінде саналы әрі бара-бар пайдалану 

іскерлігіне әкеледі.А.Г.Асмоловтың терминологиясында ол жағдай «тұлға 

рөлді әртүрлі жағдайларда қолданып, меңгереді» деп түсінідірілген 

[Асмолов,2001 ]. Кәсіпті еркіті жатсыну адамның өзінің өмірдегі орнын 

анықтау кезеңіне тұспа тұс келеді. Н.С.Пряжникова – «Бұл дұрысы, 

мамандық нақты өмірді құрудың тек құралы ғана болып табылатын 

өмірлік кеңістіктің, өмір салтының таңдалуы» деп көрсетеді 

[Пряжников,2009 ]. 

Демек, жоғары оқу орнында кәсіби маңызды сапалардың даму барысында 

ұйғарылған білімдердің, іскерліктердің, дағдылардың нақты жиынын 

меңгерумен қатар, студентердің үйлесімді кәсіби дамуын да қамтамасыз 

ету қажет. 

Н.В.Темнова бойынша психологтың кәсіби дамуы үш құрылымнан 

құралатын әрі оның Мен тұжырымдамасының негізін құрайтын біртұтас 

архитектониканың барысында жүзеге асырылуы мүмкін, олар: бағдардың 

когнитивті құрылым (кәсіби білімдер және кәсіби сенім); эмоциялы-

бағалаушы құрылым (кәсіби білімдер мен сенімдерге эмоциялы қатынас); 

мінез-құлықтық құрылым (мінез-құлықта көрініс беретін сәйкес реакция)  

[ Темнова, 2001  ]. 

Мұндағы рефлексивті әрекеттер ерекше рөл атқарады. 

Л.С.Выготский бойынша дәл рефлексияның негізінде адам өзін дербес 

сезімдерінің аясында бақылап, әрекет етуші, пайымдаушы және бағалаушы 

«Менін» іштей дифференциациялай алады [Выготский,  1982-1984.]. 

Х.Хекхаузен рефлексия сана-сезімді кері байланыспен қамтамасыз ететінін 

айтады [ Хекхаузен,1986]. 



39 

 

Субъектінің «Мен» бейнесі оның өзі жайлы әртүрлі дәрежеде ұғынылған, 

дифференциацияланған және жалпыланған  сан алуан білімдерді қамтиды. 

Индивидтің өзіне деген біртұтас  қатынасын репрезентациялайтын өзінің 

бейнесі «Мен» бейнесінің генетикалық бастапқы формасы болып 

табылады. Жоғары оқу орнында кәсіби маңызды сапалардың анықталған 

даму ерекшеліктерін ескерсек, назарымыз болашақ психологтардың кәсіби 

сапаларының жүйесіне аударылады. 

Психологтың жетекші кәсіби сапасы – адамды тұтастай индивид, тұлға, 

еңбек пен өмірдің субъектісі, бірегей даралық иесі ретінде қабылдап, 

түсіну – анықтауыш болып табылады, ал әдістемелік құралдар – жоғары 

санаттағы шеберден гөрі, ортаңқол маман мұқтаж болатын құралдың 

қатарынан саналады. 

Г.Олпорттың адамдарды жақсы түсінудің сегіз тұлғалық 

сипаттамасы: мінездемесі, ұқасатық, интеллект, инсайт, күрделілік, 

шеттетілгендік, эстетикалық бейімдіктер, әлеуметтік интеллект бар екені 

белгілі [Олпорт  Г. Становление личности: Избранные труды 2002]. 

Г.Смит әрбір психологтың бойынан табылуы тиіс сензитивтіліктің 

бақылаушы, теориялық, номотетикалық, идеографиялық сензитивтілік 

атты төрт компонентін көрсетеді. 

Е.В.Сидоренко мен Н.Ю.Хрящева практикалық психологқа қажет 

сапалардың кең ауқымын  былай сипаттайды: 

1. Психологиялық бақылампаздық бұл – басқа адамдарды, 

психологиялық құбылыстарды қабылдау, оларға деген сезімталдық. Жақсы 

бақылаушы обсервациялық және идеографиялық жоғары сензитивтілікке 

ие болады, яғни  бір жағынан, бір адамды қарап отырып, оның сырт 

келбетін, сөйлеген сөзі мен әрекетін есте сақтауға қабілетті болуы, келесі 

бір жағынан ол бір адам  бақылаудың нәтижесінде ол жайында 

ақпараттардың көлемін жинақтап, оны барынша жан-жақты түсіну үшін 

қолдануы. 

2. Психологиялық ойлау бұл - бақыланған оқиғалардың 

психологиялық мазмұнын сезіну қабілеті мен оны талдау іскерлігін 

болжайтын ойлау стилі, ерекше тәсіл. Жоғары дәрежеде дамыған 

психологиялық ойлау барлық ойлау операцияларының жоғары деңгейімен, 

парадоксалдылығымен, болжалдылығымен, әртүрлі нұсқаларды қарастыру 

қабілетімен сипатталады. 

3. Өз-өзін меңгеру бұл – жұмыс барысында туындайтын жағымсыз 

эмоциялы күйлерге, сондай-ақ сырттай алаңдатушы, кедергі келтіретін 

немесе арандататын ықпалдарға қарамастан психологиялық міндетке 

шоғырлану қабілеті. 

4.Тыңдай алу қабілеті – дауыстап айтқан хабардан басқа, сөзсіз 

хабарлағысы келген ақпаратты қабылдап, түсіне білуі.  Сонымен қатар, 

өзгені тыңдай алу – адамның өзінің ішкі жан дүниесіне де құлақ салып, 

өзгелердің сөздерінің әсерінен туындаған әрекеттерін, көріністерін байқай 

алуы, өзін тыңдай алуы. 
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5.Эмпатия (лат. етраteia) бұл – адамның күйзелісті, сезімді бөлісуі, 

түсінуі [Е.В.Сидоренко мен Н.Ю.Хрящева]. Ол адамның жай-күйін 

түсінуге, онымен сенімді қатынастарды орнатуға көмектесіп, нәтижесінде 

клиенттің өзінің мінез-құлқымен жұмыс жасап, өзгеруіне мүмкіндік 

беретін ахуал қалыпатсады. Эмпатия бұл адамның өзгенің  күйзелісін, жай-

күйін түсіну, жанашырлық таныту. Эмпатия  сезімнің адам бойында жиі 

кездесетін, өзіндік мән-мағынасы бар ерекшелігі. Эмпатия адамның 

өзгелер қайғы-қасіретті жағдайлар мен қиындықтарға ұшырағанда, оларға 

жанашырлық, білдіріп, солардың ауыр халінің өз басына түскендей көңіл 

күйде болуы. Эмпатия өзге адамдардың жан дүниесінің сыры мен күй-

жайын білу қабілеттілігі және оған жанашырлық білдіру.Эмпатияның 

айқын көрінісі – идентификация. Бұл адамның өзге адамның психикалық 

жай-күйін өз басынан кешіргендей халде болуы. Эмпатия- басқа адамдарға 

жаны ашып, сезімін білдіру қабілеті, олардың күйін түсініп, қолынан 

келген көмегін беруге даярлығы. Эмпатияны алғаш америкалық психолог 

Э.Титченер (1867-1927) ашып көрсетті. Ол философиядағы ұнату сезімінің 

теориялық негіздеріне сүйене отырып, жанашырлық сезімнің эмоциялық, 

салыстыру мен ұқсату тәсілдермен түсіндірілетін танымдық (когнитивтік) 

және адамның жан күйзелісіне душар болу себептерін алдын ала сезе білу 

сияқты түрлері болатындығын көрсетті. 

6. Креативтілік бұл – адамның әдеттен тыс шешімдерге және мінез-

құлыққа қабілетті болуы, проблемалардың жаңа шешімін немесе оны 

айқындаудың жаңа тәсілдерін анықтай алу қабілеті. Психологқа 

креативтілік мінез-құлықтың таптаурынын жеңуге, күрделі жағдайлардағы 

қиындықтардың бірегей шешімін табуға көмектеседі.Креативтілік бұл - 

тұлғаның айрықша идеяларды шығару, ойлаудың дәстүрлі схемаларынан 

кете алу, проблемалық жағдаяттарды шеше алу қабілеті Креативтілік 

интеллектуалдық қабілеттердің ішінде ерекше тип ретінде бөлініп 

шықты[Сидоренко, Хрящева]. Гуманистік психологияның көрнекті 

өкілдерінің бірі Абрахам Маслоу креативтілік пен өзін-өзі танытудың 

арақатынасын зерттеуде креативтілік тұлғаның жетістігін емес, ол 

тұлғаның өзін сипаттайды деген. Бұл пікірден жетістіктер өзін-өзі 

танытатын тұлғаға қатысты екінші ретті болып табылатыны көрінеді. Өзін-

өзі танытатын тұлғаға тән батылдық, еркіндік, спонтандылық, тұтастылық, 

өзін-өзі қабылдау, айқын ақыл-ой, сана сияқты мінездік қасиеттер 

креативтіліктің генерализациясына әкеледі. Генерализацияланған 

креативтілік дегеніміз - тұлға өмір сүретін барлық аумақтарда көрініс 

табатын, тұлғаның креативтік бағдарлары мен креативтік өзіндік қызмет 

етуі. А.Маслоу креативтіліктек шығармашылық қасиет емес, ал нағыз 

адамгершіліктік қасиет деп атаған [Маслоу]. Білім беру жүйесіндегі  

психологиялық  қызметтің субъектісі – психолог  үшін өзінің тұлғалық 

ерекшеліктерін, қабілеттерін, мүмкіндіктерін, қуатты және әлсіз жақтарын, 

кемшіліктерінің орнын толтыру амалдарын білуі қажет. 
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Р.В.Овчарова психологтың тұлғасына ұсынылатын талаптарды анықтауда 

төмендегідей сипаттамаларды ажыратады: 

1. Психологтың ақыл-ой қабілеттері жоғары, көреген, парасатты, 

еркін ойлы, аналитик, эксперимент жүргізе алуы тиіс. 

2. Психолог әлеуметпен, адамдармен жұмыс жасағанды ұнатады, әрі 

әлеуметпен мойындалғанына қуанады, адамдарға қайырымды, белсенді 

топтарды оңай қалыптастырады, адамдардың аттарын жақсы есіне 

сақтайды, сыпайы, әдепті, қарым-қатынаста келісімге келе алады. 

3. Ол бірлескен әрекеттерді ұнатады, тұлғаның қызығушылықтарын 

топтың мүддесіне бағындырады, намысшыл, адал ниетті, борыш сезімі 

қалыптасқан және жауапты, қуатты, күшті, өзіне бағындыра алады. Ол 

батыл, тәжірибелік мәселелерді жеңіл шешеді. 

4. Психолог эмоциялы тұрақты, ұстамды, байсалды, жағдайды 

шынайы бағалай алады, стреске шыдамды. 

Жалпы, психолог іс-әрекеттің субъектісі ретінде төмендегідей 

категорияларға ие болуы тиіс:  

интеллектуалдылық (сыпайылық, ақылдың қисындылығы мен 

тәжірибелілігі, рефлексивтік);  

әлеуметті (эмпатия, әлеуметтік қатынастар мен әлеуметтік қолдауға 

қажеттілік, коммуникабельділік)  [Овчарова,2016]. Жетістікке жету 

қажеттілігінің, адекваттылықтың, «Мен» - тұжырымдамасы мен өз-өзіне 

сын тұрғысынан қарау, эмоциялы тұрақтылық пен оптимизмнің өзара 

үйлесуі өте маңызды. 

В.Н.Карандашев оқытушының кәсіби маңызды сапаларын сипаттап: 

«Психология пәні оқытушысының іскерліктері, тұлғалық қасиеттері мен 

қабілеттері өзге оқытушылық мамандықтарға ұқсас. Ол төмендегідей 

сапаларға ие болуы тиіс: 

1. Психологиялық білімдердің әрқилы слаларында білімділігі мен 

хабардарлығын танытып, өзге ғылымдарда да білімпаз болуы тисі. 

2. Оқытқан пәнінің іргелі негізін меңгеруі тисі. 

3. Өз бетінше оқу материалын меңгере алуы, оқытудың оптималды 

құралдары мен тиімді әдістерін анықтай алуы тиіс. 

4. Қисынды ойлап, шебер сөйлейтін, тілдікқоры бай болып,шешендік 

және әртістік қабілеттерге ие болуы тиіс. 

5. Студенттердің оқу материалын түсініп, меңгеруі үшін оны 

лайықты түсіндіре алуға қабілетті болуы тиіс. 

6. Бақылампаздыққа, талапшылдыққа және студентті түсіне алу 

іскерлігіне ие болу тиіс. 

7. Студенттердің оқу материалын меңгеруіне ынталандыруы тиіс. 

8. Коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болуы 

тиіс. 

9. Педагогикалық әдепті болуы тиіс» [Карандашев,2009]. 

Л.Н.Собчик  «Индивидуалдылық психологиясына кіріспе» атты еңбегінде 

мамандарды тексерудің нәтижесінде анықталған көптеген 
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мамандықтардың кәсіби маңызды сапаларын сипаттайды. Оның 

жұмысының артықшылығы автордың сипаттаған сапалардың 

экспериментті түрде алынуында. Ол психологтар мен психиатрлар туралы: 

«Психиатр-дәрігерлердің таңдауының негізінде аталмыш мамандық 

өкілдеріне тән тұлғалық ерекшеліктер анықталды. Жеткілікті дәрежеде 

жоғары іздеу белсенділігі мен табысқа жетудің жоғары мотивациясымен 

қатар, зиялылықтың жоғары индексі, сананы жоғары қадағалау, ақылының 

аналитикалық түрі, қызығушылықтарының кең шеңбері, орны 

эмпатиялылықпен толтырылатын қиялы мен интроверттілігінің 

байлығында эмоциялы аумағының тұрақсыздығы мен қайшылығына 

байланысты маргиналды бейімделу; вербалды интеллект – орташадан 

жоғары...; дифференциялы – диагностикалық және психологиялық түзету 

жұмыстарымен айналысатын кәсіби табысты практик-психологтар 

вербалды интеллектімен, интуитивтілігімен, эмпатиясымен, жақсы 

коммуникативті қабілетімен ерекшелінгенімен, индивидуалистік және 

іздеу белсенділігінің анағұрлым жоғары көрсеткіштерімен ерекшелінеді; 

олар вербалды әрі ресми – қисынды интелектуалды байқаулар бойынша 

едәуір жоғары ұпайлар танытты, бірақ жұмсақтығы мен жанашырлыққа 

қабілеттелігінің төмендігінде абстарктілі гуманизм мен 

демонстративтіліктің едәуір айқын бітістерімен ерекшелінді» 

[Собчик,2017]. 

Тәжірибесі мол психотерапевттердің өзі қызметтерінде қажет 

төмендегідей интегративті сапаларды қамтуы тиіс: 

спонтандылық, «өзіндегі балаға оралу» қабілеті (Р.Кроули, 

Дж.Милс); 

еңбекқорлық, мақсаттылық (М.Э.Телешевская); 

өзгерістерге, ықыласқа, ашықтыққа жауапкершілік (К.Витакер); 

интуиция (К.Витакер, Г.А.Миккин, Р.Мэй, К.Рудестам). 

АҚШ-тағы кәсіби бағдар жөніндегі ұлттық ассоциация табысты кеңесші-

психологтың төмендегідей сапаларын ажыратады: 

1. Адамдарға деген терең қызығушылық білдіру және қарым-

қатынаста шыдамдылық таныту. 

2. Өзге адамдардың ұстанымдары мен мінез-құлықтарына 

сезімталдық. 

3. Эмоциялы тұрғақытылық пен объективтілік. 

4. Өзге адамдардың сенімін тудыра алу қабілеті. 

5. Өзге адамдардың құқығын сыйлау. 

Р.Кочюнас табысты психолог-тренер тұлғасының моделін ұсынады. Оған: 

1. Тұтастылық – психолог тұлғасының маңызды өзекті сапасы 

ретінде және экзистенциялы тұлға. 

2. Дербес сезімдерін қабылдауда шынайылық ретінде дербес 

тәжірибесіне ашықтығы. 

3. Дамыған өзін-өзі тану қабілеті. Өзге адамға қалай көмектесуге 

болады деген сауалдың жауабы психологтың өз-өзін бағалауымен, оның 
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дербес қабілеттеріне және тұтастай өмірге адекватты қатынасымен 

анықталады. 

4. Тұлғаның қуаттылығы және сәйкестігі. Өзін және өзінің өмірлік 

ұстанымдарын тұрақты тексеру. 

5. Белгісіздікке толеранттылық. Адамның дербес тәжірибесіндегі 

белгілі, үйреншікті жағдаймен «қоштасып», «бейтаныс территорияға» аяқ 

басуы табысты тренингтің алғышарттарының бірі болып 

табылатындықтан, кеңесшінің белгісіздік жағдайларында өз-өзіне 

сенімділігі қажет. 

6. Жеке жауапкершілікті жүктеуі. Көптеген жағдайлар психологтың 

қадағалауымен орын алатындықтан, ол  сол жағдайлардағы өзінің 

әрекеттеріне жауапкершілікті сезінуі тиіс. 

7. Әзілкештік сезімі. Психолог әзіл-оспақсыз табысты бола алмайды, 

яғни жағдайдан оңашаланып, оны әзілмен қабылдай алуы тиіс. 

8. Айдар тағудан аулақ болу. Психолог адамдарды, олардың 

сезімдерін, көзқарастарын бағалауға міндетті, бірақ өзінің бойын айдар 

тағудан аулақ ұстауы тиіс. 

9. Шындыққа негізделген мақсаттарды көздеу. Табысқа талпыну 

және сәтсіздіктерден қашу заңына сәйкес біз әрдайым шындыққа 

негізделген мақсаттарды көздей бермейміз. Өз мүмкіндіктерінің 

шекараларын түсіне алуы тиіс. 

10. Күйзелісті бөлісе алуы. Табысты психолог – ең алдымен өзгенің 

ұстанымын қабылдай алатын  маман. 

А.А.Осипова  өзге жолды ұсынады: ол әртүрлі психологиялық 

мектептердегі кеңесші психологтың және немесе психотерапевттің 

ұстанымын сипаттап, олардың табысты жұмысына қажет негізгі сапаларды 

атайды [Осипова,2002]. 

           Гуманистік психологияның шеңберінде жүргізілетін 

психологиялық түзету жұмысының тиімділігіне ықпал ететін 

факторлар: клиентті шартсыз қабылдау, тренердің эмпатиясы мен оның 

конгруэнтілігі. 

Жалпы тренерге іскерліктердің кең аумағы қажет: катализатор, рөлдік 

модель, серіктес, белсенді араласу немесе керісінше үндемей қалу 

іскерліктері қажет. 

У.Глассердің шындыққа негізделген терапиясында психологтың ұстанымы 

ұстаздың позициясына ұқсас. Осыған  байланысты кәсіби сапаларға 

ұсынылатын талаптар сипатталады, олар: тыныштандыру, эмпатиялылық, 

талапшыл,  жүйелі болу және мінез-құлық моделі ретінде қызмет ету 

қабілеті. 

         Экзистенциялы психологиядағы психологтың ұстанымы: 

сыйласымдылық, клиентке деген сенім, өзіне қатысты  әділеттілік пен өзін-

өзі ашу, манипуляциялаудан бас тарту және психологтың өзінің 

тұлғасымен өзгелерге өзінің мінез-құлқын телуге жауапкершілікті 
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жүктемей, күйзелудің өнімді тәсілдерін модельдейтін өзінің тұнықтығына 

жауап ретінде өзіне бағытталған қатынасты қабылдау даярлығы. 

           Классикалық психоанализдегі психологтың ұстынымы: кіріспеу, 

шеттету, бейтараптылық, жеке басының тұйықтығы, «көшіруге» шыдау 

және «контр көшірумен» жұмыс жасау іскерлігі мен қабілеттілігі, 

адекватты интерпретацияларға қабілеттілік. 

Психологтың дербес қиындықтарын, реакциялары мен олардың клиентке 

ықпалын ұғынуы, психоаналитикке ұсынылатын маңызды талаптардың 

бірі болып табылады. 

           Практик-психологтың табысты  жұмысына қажет деп жиі 

көрсетілетін сапалар: «Мен-тұжырымдама», эмпатия, 

коммуникабельділік, ынтымақтастық ұстанымы, жауапкершілік сезімі, 

тәуелсіздік, эмоциялы тұрақтылық, тыңдай алу қабілеті, жоғары интеллект, 

креатвтілік және рефлексия. 

Қазіргі кездегі жоғары оқу орындарында негізінен, болашақ маманды 

даярлаудың оқу-танымдық әрекеттеріне көбірек көңіл бөлінеді. Оқу-

танымдық әрекетті калыптастырудың негізгі мақсаты, сол игерілген 

білімдерді мамандардың болашақта туындайтын тәжірибелік мәселелерді 

шешуге пайдалана білгенде ғана кәсіби біліктілік деңгейі артатын болады. 

Ондай дәрежеге қол жеткізу үшін көптеген проблемаларды кешенді түрде 

шешу керек болады. Оның ішінде, студент өзін қалыптасушы және 

дамытушы маман ретінде сезініп, өзі жинақтаған білімін, іскерлік 

дағдыларын өзін-өзі ары карай біліктілігін жетілдіре түсетіндей 

психологиялық механизмдерін ашып көрсетіп, білімін көтеру өзекті мәселе 

болып саналады. 

Г.С.Абрамованың, А.Ф.Бондаренконың, И.В.Дубровинаның, 

Е.С.Романованың және т.б. пікірлері бойынша психолог мамандығы аса 

күрделі іс-әрекет түрлерінің бірінен саналады: «...іс-әрекеттің мазмұны көп 

қырлы, кәсіби қызметтері көп нұсқалы әрі психологиялық көмек көрсету 

қызметінің алдындағы міндеттерге тәуелді келеді». Осы жәйт болашақ 

психологтардың негіздемелі кәсіби даярлығының маңыздылығын 

айқындайды. 

Демек, жоғары оқу орнында білім берудің мазмұны мен 

технологиясы, студенттің кәсіби міндеттерді шешуінде өзінің ішкі 

резервтерін, жеке тұлғалық әлеуетін барынша іске асыруға даярлығының 

деңгейіне бағытталса ғана, студенттің кәсіби-жеке тұлғалық жаңа 

кұрылымдары дамып, кәсіби біліктілігі қалыптасып, кәсіби маңызды 

сапалары дамиды. 

 «Педагог-психолог біліктілігін алған түлек білім алушының  

әлеуметтік және  тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін  кәсіби іс әрекетті  

жүзеге асыруға даяр  болуы тиіс;  Білім беру бағдарламаларын саналы 

таңдап және меңгеріп,    тұлғаның жалпы мәдениетінің қалыптасуына және 

әлеуметтенуіне  мүмкіндік туғызуы керек; Бала құқықтары туралы 

Конвенцияға сәйкес тұлға құқын сақтауға білім беру мекемесінің 
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әлеуметтік сферасын   үйлестіру;  білім алушылардың, педагогикалық 

мамандардың және ата- аналардың  психологиялық мәдениетін 

қалыптастыруды жүзеге асыру; тұлға ерекшелігін ескере отырып,   

дамытушы, коррекциялық білім беру бағдарламаларын жасау; әртүрлі 

қырынан психолого- педагогикалық  коррекцияға қажет және арнулы 

психологиялық диагностиканы жүргізу; шығармашыл, дарынды 

оқушыларды  психологиялық қолдауды жүзеге асыру. 

 Педагог-психолог біліктілігін алған түлек  Қазақстан 

Республикасының Конституциясын; Қазақстан Республикасының 

заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  және білім беру 

ұйымдарының шешімдерін; Адам құқығы және еркіндігі Декларациясын; 

Бала құқықтары туралы Конвенцияны; еңбекті қорғау, денсаулық, кәсіптік 

бағдар білім алушылардың  жұмыспен қамтылу және олардың әлеуметтік 

қорғалуы туралы  нормативтік құжаттарды; жалпы психология, 

педагогикалық психология,  жалпы педагогика тұлға психологиясы  және 

дифференциалдық психология, балалар және жас ерекшеліктері 

психологиясын, әлеуметтік психологияны, медициналық психологияны,  

балалар нейропсихологиясын, патопсихологияны, психосоматиканы;  

дефектология негізін, психотерапияны, сексологияны, психогигиенаны,  

кәсіби бағдар, кәсіпке кіріспе  және еңбек психологиясы, 

психодиагностиканы, психологиялық кеңес беру және  

психопрофилактиканы; белсенді оқыту әдістерін,қарым қатынастың 

әлеуметтік-психологиялық тренингін; топтық және  индивидуалдық кәсіби 

кеңес берудің қазіргі әдістерін, диагностики и коррекции  қалыпты және  

аномалды дамыған баланы диагностикалау және коррекциялау; еңбекті 

қорғау ережесі мен нормасын,  қауіпсіздік техникасы және  өртке қарсы 

қорғану». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТАРАУ. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ КАБИНЕТІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ  
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Елімізде психологиялық қызметтің кең жүйесін жасау, халықты 

психологиялық қолдау масштабын кеңейту бірқатар міндеттерді шешуді 

талап етеді. Оның бірі практикалық психолог жұмысын ұйымдастырумен, 

қажетті құрал-сайманмен, әдістемелік материал және арнайы 

жабдықталған жұмыс орнын ұйымдастырумен байланысты. Практикалық 

психологтың арнайы жабдықталған кабинеті оқу-тәрбие, білім беру немесе 

ке келген мекеменің қарапайым кабинетінде арнайы аудан, күрделі 

жобалау немесе қымбат тұратын құрал-сайманды қажет етпей орналаса 

алады. Практикалық психолог кабинеті, оның ұйымдастыру мен 

жабдықтау психологиялық қызметтің тиімділігін арттыруда маңызы зор 

және бастаушы психологтың кәсіби бейімдену барысында көптеген  

қиыншылықтарын жояды. 

Осыған байланысты, психологиялық қызмет дамуының бір шартына 

халықты психологиялық қолдау және психологиялық қызмет көрсететін 

мекемелер желісін көбейту тек осы ғылымды ғылыми-теориялық, 

заңнамалық және әдістемелік сүйемелдеу ғана емес, сонымен бірге 

практикалық психологтың жұмыс орнын ұйымдастыру да жатады. 

Психолог кабинетін психолог пен клиенттің өзара әрекет алаңы 

ретінде, оның ортасында бәрінен бұрын тұлғаның мүддесі болатындай 

қарастыру қажет. Адамның осындай күрделі әрі терең құпиялы мәселелері 

психологиялық көмектің маңызды шарттарына сәйкес құпиялы түрде 

болуы керек. Бірақ әрқашан осы шарт сақталмайды, әсіресе, практикалық 

психолог жұмысы арнайы жабдықталған кабинеттен тыс үшінші тұлға 

қатысуымен іске асырылып жатады. Кабинеттің ұйымдастырушы кеңістігі 

мәселесін шешуде күту және кеңес беру аумағын дайындау керек. Түс 

психологиясы талаптарын ескерген дұрыс, оның мәні ортаның 

композициялық және түстің біртұтастығын, визуальды мазмұнын, 

қамтамасыз етуден өз орнын тапқан, ол салыстырмалы тыныштық, 

диалогқа бағыттылық, сенімді қатынасты белгілейді. Түстік климат 

практикалық психолог кабинетін ұйымдастыру және түзетуші жаттығулар 

және релаксациялық сынақ, әлеуметтік-психологиялық тренинг үшін 

маңызды бөлік болып табылады. Релаксация эффектісі және 

психоэмоциялық жүктемені жоюға жан-жақтағы нақты элементтері, слайд 

бейнелерді өзгерту жиілігі және кабинетті жарықтандыру әсерімен қол 

жеткізуге болады.  

Психологиялық қызметтің тиімділігін ұйымдастыру ерекшеліктері 

практикалық психолог кабинетінің дайындалған жобасын ескереді. Ол оқу 

білім, медициналық немесе муниципальды мекемеде қарапайым кабинет 

базасында қызмет етеді және онда тек кеңістікті-түстік шешім мен әртүрлі 

аймақтарды жобалау нұсқаулығы ғана емес, сонымен бірге әдістемелік 

құрал-сайман мен психодиагностикалық әдістемеде бар. Осындай 

кабинетті ұйымдастыру бастаушы психологқа халықты психологиялық 

қолдаудың көп қырлы мәселелерін бірте-бірте шешуде өзінің кәсіби 
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тәсілін табуға көмектеседі. 

1.2.1. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КАБИНЕТІНІҢ 

МІНДЕТТЕРІ  

 

Практикалық психолог кабинетінің (ППК) – халықты психологиялық 

көмек пен қолдаудың бірегей жүйесінің бір бөлігі. Оның міндетіне 

халықтың әртүрлі санатына, оның ішінде даму мен жас деңгейі әртүрлі 

оқушыларға, олардың ата-аналарына уақытында білікті кеңес беру-

әдістемелік, психологиялық және психо-түзетуші көмек көрсету, сондай-

ақ,  әлеуметтік-психологиялық реабилитация мен бейімдену мәселелерін 

шешу жатады.  

Практикалық психолог жұмысының негізгі ұстанымына – жеке және 

жеке тұлғалық – орталықтандырылған тәсіл жатады, ол төмендегілерді 

қарастырады: 

қызығушылық, қабілет, бейімділік саласында тұлғаның әлеуетті 

мүмкіндіктерін оңтайлы дамытудың жолдарын іздестіру; 

баланың психологиялық жеке тұлғалық дамуына мейлінше ықпал етуді 

мақсат тұтатын дамытушы және психотүзетуші жұмыстың жеке 

бағдарланған бағдарламаларын дайындау; 

төтенше және сындарлы жағдаятта психологиялық көмек пен қолдау 

көрсетудің тиімді тәсілдерін дайындау және іске асыру; 

    тұлғаралық қатынас, кәсіби өсуді жоспарлау, кәсіби өсу және кәсіби 

таңдау мәселелерін шешу; 

зайыптық өмір мәселелерін, отбасылық дағдарыс, бала-ата-ана 

қатынас, сонымен бірге ажырасудан кейін ажырасуға дейінгі 

психологиялық қолдау мәселелерін шешуге көмек көрсету; 

     тұлғаның психологиялық денсаулығы мәселелерін шешу. Төтенше 

және сындарлы жағдаятта, бала мен ата-анаға төтенше көмек көрсету 

кезінде, мысалы экологиялық, техногенді апат, радиациялық ластану 

ауданында болған, зорлқ-зомбылық немесе лаңкестік актқа ұшыраған, 

психологиялық қолдауды қажеттілік туындаған және жарақаттық күйзеліс 

және соың салдарын түзету барасында психологиялық кабинет қызметінің 

ерекше мағынасы арта түседі. 

Психологиялық кабинеттің көпқырлылығы күйзелісті бұзылыс пен 

оның салдарын игерумен байланысты бірқатар арнайы міндеттерді шешуге 

мүмкіндік туғызады, оның ішінде: 

асқынған күйзеліс реакциялары дамуының алдын алу; 

қызметтің эмоциональды аясын қалыптандыру; 

ақыл-ой шаршау эффектісін жою; 

психологиялық-эмоциялық кернеудің жағымсыз салдарын азайту; 

психологиялық дебрифинг. 

      Осыған байланысты, практикалық психолог кабинеті құрылымын екі 

бөлік ретінде қарастыруға болады, оның біріншісі ортақ міндеттер, олар 
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кез-келген жағдайда әмбебап болады, ал екіншісі төтенше жағдай мен 

апаттың ерекше шарттарында ерекше міндеттерді орындайды. 

 

 

1.2.2. МЕКТЕПТЕГІ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ 

ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

Мектеп психологы кабинеті жұмысының міндеті мен ерекшелігі оны 

тікелей оқу-тәрбие мекемесі (мектеп, мектеп-интернат, гимназия, лицей 

т.с.с.) базасында орналасуы тиімді екендігін көрсетті. Бұл кабинетті 

балалардың әртүрлі контингенті үнемі келіп, өмірлік ортаның нақты 

шарттарына психологиялық әсер ету және жас ерекшеліктері әртүрлі 

балалар, олардың ата-аналары, тәрбиешілер мен мұғалімдердің әлеуметтік 

байланыс әдістері мен тәсілдерін таңдау және сұрыптауды қамтамасыз 

етеді. 

Нақты оқу-тәрбие мекемеде жұмыс жасау психологқа тәрбие 

жағдаятына түгелімен енуге, балаларды, мұғалімдерді, тәрбиешілерді 

жақсы танып, олардың өзара байланысын түсініп, ата-анамен байланыс 

орнатуға мүмкіндік береді. Психолог балаларды шынайы өмір жағдайында 

бақылауға мүмкіндік беріп, балаға ықпал етудің жүйесін талдау, өз 

қызметінің нәтижесін көруге мүмкіндік алады, оның кеңестері мен 

нұсқаулары өмірде қалай іске асатыны, оның кеңестік және 

профилактикалық жұмысы нәтижесінде қандай өзгерістерге 

ұшырататынын бақылайды. 

Мектеп психологы кабинеті қызметінің баламалағы мен 

толыққандылығына оның заман талабына сәйкес әдістемелік және 

ұйымдастырушылық, сонымен қатар, қажетті техникалық жабдық пен 

құрал-сайманмен қамтамасыз етілуі жатады.  Кабинетте «Психология» 

мамандығы бойынша жоғары оқу орнын аяқтаған немесе «Педагог-

психолог», «Практикалық психолог» қайта даярлаудан өтіп, біліктілігін 

көтерген (бекітілген үлгідегі диплом) білікті психолог мамандар жұмыс 

жасауы қажет. Кабинет жұмысы сәтті болу үшін медициналық 

мекемелермен шығармашылық байланыс орнату, психолог пен педагог 

біріге әрекет етуі, олардың бір-бірін толықтыруы, ата-аналармен және 

оларды алмастыратын тұлғалармен тығыз байланыс орнату керек. Бұл 

психологиялық көмектің мәселені шешу стратегиясын тура анықтауға, 

әртүрлі жастағы балалармен дамытушы және түзету жұмысына 

бағытталған бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді. 

Мектеп психологы кабинетінің қызметін Психологиялық 

қауымдастық немесе білім беру департаменті жанындағы ғылыми-

әдістемелік орталықтарының қатысуымен практикалық психология 

бойынша ғылыми-әдістемелік орталықтарының қатысуымен практикалық 

психология бойынша ғылыми-әдістемелік орталық басшылыққа алады. 

Мектеп психологы кабинеті баланың психологиялық және тұлғалық 
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дамуын қамтамасыз ете отырып өз қызметін өзекті және перспективті 

деңгейде іске асырады. 

Өзекті деңгей күнделікті күйбің мәселелер мен міндеттерді шешуді 

қарастырады, оларға профилактика, диагностика даму қиындығын түзету, 

мектеп оқушылары, оның мінез-құлқы, оны оқыту мен тәрбиелеу, 

әлеуметтік бейімдену, әсіресе, экстремальды және сындарлы өмірлік 

жағдаяты жатады. Қажет болған жағдайда кабинет психологиялық 

эмоциялық артық жүктеменің алдын алу, күйзелістің жарақаттан кейінгі 

салдарын жою, тұлғааралық байланысты қалыптандыру, қатынас пен 

психологиялық өзін-өзі реттеу дағдыларына үйрету мақсатында 

психопрофилактикалық тұрғыдан шаралар кешенін қамтамасыз етеді. 

Перспективті деңгей оқушының психикалық және тұлғалық 

дамуына мейлінше ықпалдасу, әрбір жас кезеңінде әлеуметтендіру 

ерекшеліктерін есепке ала отырып баланың жеке тұлғалық қасиетін 

қалыптастырудың дамытушы және психологиялық-түзетуші тұлғалық 

бағдарланған бағдарамаларын дайындауға; психикалық дамуда 

ауытқушылықты бодырмауға бағытталған түзету бағдарламаларын 

дайындауға бағытталған. 

Өзекті деңгейде әрбір балаға психологиялық зерттеу жүргізіледі, 

соның негізінде ата-анаға, мұғалімге қорытынды нұсқау мен кеңес 

беріледі, оқушының танымдық және мінез-құлқын «емдеу», оның мінез-

құлқын, байланысын, оқу үлгеріміндегі бұзылыстарды түзету жүргізіледі. 

Перспективті деңгейде баланы отбасында қоршайтын адамдармен, 

оқу мен тәрбиелеу үдерісінде ұшырасатын – ата-ана, мұғалім, тәрбиеші, 

құрдастарымен тікелей жұмыс жүргізіледі. Негізгі жұмыс формасына 

педагог пен ата-аналар үшін тренинг, кеңес беру, дәрістің белсенді 

тәсілдері жатады. 

Әрбір баланың жеке тұлғасын дамытуға бағытталған преспективті 

міндеттерді шеше отырып психолог ересектерге нақты көмек көрсетеді, 

олардың психологиялық құзіреттілігін арттыру, жастары әртүрлі 

балалармен тұлғааралық өзара байланыс орнатуға көмектесуі қажет. Бұл 

болашақта балалардың өзекті мәселелерін және тұлғалық қалыптасу 

мәселелерін, әлеуметтік және кәсіби анықталу, жеке ересек өмірге 

психологиялық дайындығын тиімді шешуге мүмкіндік береді. 

Әрбір деңгейде психологиялық жұмыс төмендегідей бағыт 

бойынша жүргізіледі: 

- психопрофилактикалық жұмыс; 

- психодиагностикалық жұмыс; 

- дамытушы және психологиялық-түзетуші жұмыс; 

- дамытушы және психологиялық жұмыс; 

- кеңес беру. 

Психопрофилактикалық жұмысқа төмендегілер жатады: 

бала, педагог, ата-ана немесе оны алмастыратын тұлғаларға дәріс, 

әңгіме, тренинг көмегімен жалпы психологиялық мәдениетті 
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қалыптастыру; 

тұлғаның қалыптасуы, баланың зияткерлігі мен эмоциональды-

еріктілік саласында (кезеңді психологиялық диспансеризация және тәуекел 

тобының балаларын айқындау) ауытқушылықты уақтылы ескерту жасау; 

оқу-тәрбиелік мекеме шарттарына бейімдену кезеңінде балаларларға 

көмек көрсету; 

қабілетті ерте анықтау, дамудағы ауытқушылық пен түзету 

мақсатында мектепте оқуға баланың психологиялық дайындығын анықтау 

(мектепке балалар қабылдау комиссиясының жұмысына қатысу); 

   өмірдің қолайсыз жағдайына байланысты психологиялық жүктеме 

мен неврологиялық жарылысты алдын-ала болжау, балаларды оқыту және 

тәрбиелеу (сабақ кестесін, мектеп жұмысының тәртібін құрастыруға 

қатысу; мұғәлім және ата-анамен сөйлесу; тәуекел тобының балаларын 

бақылау); 

    қатынасу формасын оңтайландыру арқылы оқу-тәрбие мекемесінің 

қолайлы психологиялық климатын жасау. 

Психодиагностикалық жұмысқа төмендегілер жатады: 

     баланың психологиялық дамуы жас нормаларына және қажетті 

қабілет пен дағдыны игеру деңгейіне сәйкестігін анықтау мақсатында 

психологиялық зерттеу; 

әрбір балаға жеке тұрғыдан, кәсіби және тұлғалық өзін-өзі анықтауға 

көмек көрсету мақсатында баланың психологиялық ерекшеліктерін, 

қызығушылығын, қабілеті мен бейінін зерттеу; 

   кіші жастағы балалардың зияткерлік және тұлғалық дамуында 

ауытқушылықтың, мінез-құлқының бұзылуына дифференциальды 

диагностика жасау (сәйкес саладағы мамандармен бірге өткізіледі); 

    балалар ересектер және құрдастарымен байланысу сипатына 

диагностика жүргізу, қарым-қатынас бұзылу себептерін анықтау; 

жарақатты күйзеліс салдарынан өзгерістерге, оқушының жасын есепке 

ала отырып жарақаттың әртүрлі типіне сензитивтілігіне диагностика 

жүргізу; 

Психологтың дамытушы және психотүзетуші жұмысы төмендегі 

мәселелер бойынша бағдарламалар дайындау арқылы  іске асыруды 

көздейді: 

- тұлғаның жалпы және оның жеке қырларынының дамуы; 

- психологиялық дамудағы ауытқушылықтарды түзету; 

    - жарақаттаушы жағдаяттың ерекшелігі мен түрлерін есепке ала 

отырып жарақаттан кейінгі бұзылыстарды түзету; 

- эмоциональды күйзеліс реакциясын өзін-өзі реттеу және еңсеру әдіс-

тәсілдерін үйрену; 

- ересектерге экстремал жағдайда төтенше психологиялық көмек 

көрсету техникасын үйрету.  

Кеңес беру жұмыстары төмендегілерді қарастырады: 

- балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша әкімшілік, 
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- педагогтар мен ата-аналарға кеңес беру;  

- балаларға сұраныстары бойынша кеңес беру;  

   -  оқу-тәрбие мекемесінің қызметкерлеріне психологиялық мәдениетті 

арттыру және балалармен жұмыста ұрпақ сабақтастығын қамтамасыз ету 

мақсатында біріккен кеңес беру. 

1.2.3. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ ЖҰМЫСЫН 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

 

Практикалық психолог кабинеті жұмысының барлық бағыты 

әдістемелік және ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді талап 

етеді, бұл ППК тиімді жұмысына ықпал ететіні сөзсіз. 

Әдістемелік қамтамасыз етуге психодиагностикалық 

процедураларды жүргізуге арналған құрал-саймандар, психотүзетуші 

бағдарлама өткізуге арналған материалдар, психотерапиялық әсер етудің 

әртүрлі формаларына (іс тігу, ине терапиясы, арттерапия, муызаклық 

терапия т.с.с.) арналған қажетті реквизиттер жатады. 

Әдістемелік құрал-саймандарды сұрыптау. Зерттеу әдісін таңдау – 

практикалық психологтың диагностикалық-түзетуші жұмысының күрделі 

кезеңінің бірі. Қазіргі таңда қолда бар диагностикалық әдістеменің 

әртүрлілігін зерттеу мақсаты мен міндетіне, сонымен қатар бірқатар 

маңызды ұстанымдарына сәйкес әдістемені таңдай білу керек. Бұл 

ұстанымдар бастаушы маман жұмысында диагностикалық құралдардың 

қажетті минимумды анықтай отырып, практикалық психологтың 

әдістемелік жабдықталуын ұйымдастыруға тікелей қатысты. Осындай 

ұстанымдарды келтірейік: 

 

Практикалық психолог кабинетінде бар әдістемелік арсенал 

психологиялық үдерістер, тұлғаның қасиеті, қалпы, бағыты, оның 

қалыптасқан негізі, құнды бағдары, зияткерлік деңгейі, тұлғааралық өзара 

байланыс ерекшеліктері, қиын жағдаятта күйзеліске төзімділік және мінез-

құлық реакциясы сияқты адамның психологиялық өмірінің барлық қырын 

қамти отырып әртүрлі бағытты сипатта болуы қажет. 

Практикалық психолог кабинетінде әртүрлі жас тобына арналған 

әдістемелік құрал болуы қажет. Ғылыми психологияда дайындалып, 

тәжірибе жүзінде апробациядан өткен әдістемелерді жасы кіші балаларға 

пайдалануға терең психологиялық талдау мен әртүрлі көрсеткіштердің 

динамикасындағы кешеннің сауатты интерпретациясын қарастырады. Бала 

психологиясында бала дәл осы уақытта не орындай алатынына назар 

салып қоймай сонымен қатар, жақын болашақта ол қандай қалыпқа жетеді, 

жақын арада жететін аймағы қандай екендігін болжау қажет. Бұл әсіресе, 

дамудағы ауытқушылық диагностикалауда аса маңызды, осыған 

байланысты білім алушы, эксперимент қалыптандырушы формада жеке 

диагностикалық әдістемені дайындау қажет. 
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Әдістемелер жеке, сонымен бірге топтық зерттеуге де ұсынылған. 

Психологқа оперативті ақпарат қажет болғандықтан, экспресс 

диагностикалық өңдеу және оны жасауға мүмкіндік туғызатын 

процедурасымен байланысты емес әдістеме маңызды орынға ие болады. 

Заманауи технология практикалық психолог кабинетін компьютерлік 

диагностикалық әдістемемен уақыт үнемдеуге, тест материалы мен бланк 

дайындауға кететін шығынды азайтады, нәтижені өңдеу процедурасын 

жеңілдетеді. Компьютерлік психодиагностиканың күмәнсіз 

артықшылығымен мөлшерден тыс қызығуға болмайды, өйткені, 

компьютермен диалог құру клиенттің психологпен тікелей эмоционалды 

қатынасын алмастыра алмайды, эмпатиялық өзара байланыс, қабылдау, 

сенімді байланыс және түсіну сезімі болмайды, бұл – психологқа келудің 

негізгі мақсаты.  

    Әдістемелерге қойылатын талаптар. Практикалық психолог 

кабинетінің әдістемелік  базасын қалыптастыратын талаптарға сәйкес 

болуы қажет: 

         Әдістемені қолдану мақсаты, пәні мен саласы бір мағынаға 

жинақталуы мүмкін; 

   Қоғамдық практиканың әлеуметтік саласы немесе ерекше әлеуметтік 

орта, сынама жүргізілетін тұлғалар контингентіне (жынысы, жасы, білімі, 

кәсіби тәжірибе, лауазымдық ереже) байланысты қолдану саласы анық 

бөлінген; 

  Әдістеменің мазмұнына тесттік балды есептеу мен стандарттаудың 

статистикалық негізделген әдістерін өңдеудің процедурасы анық баяндалу 

қажет; 

Әдістеменің барлығы берілген қолдану саласына репрезентативтілігі, 

валидтілігі және сінімділікке тексерілуі керек; 

Бланктік әдістемелер жеке парақта ұсынылуы керек, орфографиялық 

және грамматикалық тұрғыдан мұқият тексеріледі; 

Сурет пен мәтіндік материалы бар әдістемелер нақты типографиялық 

мөрмен айқындалуы қажет. 

Жоғарыда келтірілген талаптарды қанағаттандырмаған әдістемелер, 

кәсіби психодиагностикалық құрал болып табылмайды. Практикалық 

психолог аттесталған психодиагностикалық әдістемелерді пайдалануға 

құқылы. 

Түзету жұмыстарына арналған психологиялық құралдарды 

таңдаудың да маңызы зор, оның ішінде әртүрлі таратуға арналған 

материалдар бар: доп, ойыншық, балалар ойыншықтары, мөрлері және 

ойын терапиясынада немесе ертегі терапиясында қолдануға болатын өзге 

де материалдар.  

Әртүрлі психологиялық құралдарды пайдаланудың тиімділігі өзара 

байланысты және өзара бір-бірін толықтырушы ретінде кешенді 

қолданғанда арта түседі. Осындай тәсіл психологиялық диагностика мен 

одан кейін түзету шараларында, психологиялық қолдау, психологиялық 
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эмоциональды жүктемені шешу, өзін-өзі реттеу дағдыларына үйрету 

үдерісінде де маңызды. Осындай құралдарға жекелей алғанда ойын 

терапиясы, музыка терапиясы және қозғалыс терапиясында қолданылатын 

аудиовизуальды құралдар, ойын материалдарыжатады. 

Мектеп психологиялық кабиенетінің психологы түзету мен дамыту, 

нұсқаудың тиімділігі мен соңғы нәтиже бағдарламасын іске асыруға 

толықтай жауапты. 

Өз жұмысын бағалау үшін психолог арнайы дайындалған 

сауалнаманы пайдалана алады. Нақты бір цикл аяқталған соң жиі 

өткізілетін сауалнама нәтижесі бойынша әртүрлі жастағы оқушылармен 

жеке жұмыс жүргізгенде пайдаланылған әдістемелік құралдар мен 

дамытушы бағдарлама таңдаудың дұрыстығын болжауға, мысалы, жеке 

қамығу немесе күйзеліске тұрақтылық деңгейінің өзгерісіне және т.с.с). 

Әртүрлі жастағы балалармен жобалық әдістемелерді өткізуде бала 

психикасының ерекше жағдаятқа таңдануын ескерген дұрыс. Бала 

шығармашылығын зерттеуге қызыға бермейтін ата-ананың өзі бала фильм 

қарағаннан кейін сол фильмнің тақырыбына орай бір нәрсенің суретін 

және мүсінін жасайтынын байқаған. Осылайша олар алған әсерін 

жинақтап, жаңа тәжірибені игеру үшін жұмыс жасайды.  

Мектеп оқушыларымен жұмыс жасағанда балаға әлеуметтік 

нормалар және «өтірік» шкалалары әлі дұрыс немесе тіпті жұмыс 

жасайтынын ескерген дұрыс. Мектеп оқушысы кіші болған сайын 

сауалнаманың қажеттігі төмен. 

Бала психодиагностикасында диагностикалық процедуралар 

нәтижесі толыққанды болмауы балалар әдістемеден талап етілген дүниенің 

мағынасын дұрыс түсінбеуінен де болады. 12-13 жасқа дейінгі балалардың 

сөздік қорының дамуы көптеген нұсқаулар мен сұрақтардың мағынасын 

түсінуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан мектеп психологтары сөйлеу 

тілінің стимулдық материалын пайдаланатын вербальды әдістемеге 

шамадан тыс қызықпауы қажет. 

 

1.2.4. КАБИНЕТТІ МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 

ЖАБДЫҚТАУ 

 

Кабинеттегі құрал-жабдық 

      Психологиялық түзету және қалпына келтіруші шаралар кешенін 

іске асыру сабақты техникалық қамтамасыз ету және психолог кабинетін 

жабдықтаудың шарттары мен талаптарына сәйкес арнайы жабдықталған 

ғимаратта өткізілуі тиіс.    

Техникалық құралдар: видеожазба жүйесі және видеожазба мен 

слайд жиынтығы бар видеокөрсетуші жүйе; дыбысжазба жүйесі және 

дыбысжазба жиынтығы бар дыбыстудырушы жүйе; компьютер. 

Әдістемелік материалдар: мектепте психологиялық жұмыс 
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жүргізуге арналған практикалық материалдар; баланың жасына сәйкес 

ойыншықтар жиынтығы; үстел үстінде ойнауға арналған ойышықтар; 

әртүрлі материалдар жиынтығы (құрылыс материалдары, сазбалшық, бояу, 

түрлі-түсті қарындаш, фломастер және т.с.с.); практикалық психологтың 

кітапханасы; оқушылар, ата-аналар мен мұғәлімдерге, әлеуметтік-

психологиялық тренинг немесе өзге де топтық сабаққа қатысушыларға 

арналған нақты материалдар.. 

Құжаттама: бала, ата-анаға ыңғайлы уақытта (сабақтан кейін, 

үлкен үзіліс кезінде) сабақ, кеңес беруді қамтамасыз ететін кабинеттің 

жұмыс кестесі; перспективті жұмыс жоспары; балаларды психологиялық 

зерттеу картасы; алғашқы қабылдау журналы, қабылдау, балалармен 

топтық жұмысты есепке алу журналдары; зерттеу нәтижесін тіркеуге 

арналған бланкілер.  

Жиһаз: психологтың жұмыс үстелі – 1; оқулықтарға арналған шкаф – 

1; техникаға арналған шкаф – 1; балаларға арналған жұмыс орындары – 6; 

журналға арналған үстел – 1; кресло – 6; орындықтар. 

Интерьер дизайнына арналған қосымша құралдар: ғимараттың түрлі-

түсті ауыспалы қабырғалар; гүлдер, құсқа арналған тор;  аквариум. 

 

Ғимарат пен интерьерді ұйымдастыру Практикалық психолог 

кабинеті үшін жеке ғимарат немесе жеке сынып берілуі қажет, оның 

ауданы 25-30 м2 кем болмауы қажет, онда бір уақытта 10-12 адам бола 

алады, олармен жұмыс ыңғайлы жағдайда болуы қажет. 

Температуралық режим. Ғимарат жылы, сонымен қатар жақсы 

желденетін болуы шарт. Қысқы уақытта ауаның жоғары құрғақтығына 

байланысты оны ылғалдандыру мен иондау үшін «Комфорт» құрал-

сайманын пайлануға болады, ауаны кондицирлеуге арналған құрылғы 

болғаны жөн.  

Дыбыс тұншықтыру. Дәліз шуын тұншықтыру үшін бөлме екі 

есікпен жабдықталуы мүмкін, дыбыс тудырушы аппарат жұмысының 

шуын басқару пульті арқылы төмендетуге болады. Дыбыс жазба 

дыбысының жоғарғы дәрежесі – 30 дБ. Сабақ кезінде сыртқы есікке 

тыныштық сақтау туралы ескертпе ілу қажет. 

Жарықтандыру және түс. Жарықтандыру интенсивтілігі кең 

диапазонда реттелуі қажет (жарықтан толықтай қараңғылыққа дейін). 

Жалпы жарықтандыудың жоғары деңгейі 1000 лк-дан аспауы қажет. 

қалпына келтіруші релаксациялық немесе дамытушы сабаққа дейін және 

одан кейін жоғарыдан түсетін қарапайым жарық пайдаланылады; арнайы 

сабақ кезінде әлсіз жасыл түсті жарық беретін қабырғалық бра жағылады. 

Релаксация сеансы жартылай қараңғыланған ғимаратта өтеді, бұл 

релаксация мен ауырлықты жеңілдетуге ықпал етеді. 

Қабырға, еден, жиһаз, портьер қосымша қоздыру немесе 

тітіркендірмейтін тыныштандыратын және бейтарап түс, реңк ұстанымы 

бойынша пайдаланылады; көгілдір және жасыл түспен еденді жасыл түсті 



55 

 

таңдаған жөн (көгілдір түспен төбені, еденді жасыл түсте).  

Практикалық психолог кабинетін ұйымдастыруда түстік ортаның 

маңызы зор. Бұл бірінші кезекте мектеп психологы кабинетін жарық-түсті 

ұйымдастырумен байланысты.  Бұрын мектеп сыныбын 

ұйымдастырушылар ақ түске, панелді – қоңырқай-жасыл, тақта мен 

партаны – қара түске бояйтын. Бұндай қалып адамды шаршататын. 

Заманауи архитектура балаларды тұйықтық сезімінен алып шығуға 

талпынады. Цюрих  (Швейцария) түс психологиясы интитутының 

зерттеулері жас ерекшелігіне қарай қандай да бір түске қызығушылық 

танытады: кіші жаста қызыл немеес қызғылт түс, ал қыз балаға күлгін түс 

ұнайды. 9-11 жаста қызыл түске қызығушылық төмендеп, алдымен 

сарғыш, содан кейін сары, сары-жасыл, сосын жасыл түске көңілі ауады. 

12 жастан кейін сүйікті түске – көк жатады. Статисткалық зерттеулер көк 

түс көптеген ересек адамдарға ұнайтынын дәлелдеді. Түстің осындай 

алмасуы жалпы даму үдерісімен, мейлінше терең түске бейімденумен 

байланысты. Түспсихологиясы институтының зерттеулері түс пен адамның 

дологиялық сипаты арасында төмендегідей байланысты көрсетті (2.1- 

кесте). 

Әрине, бәрін жүйелендіруге асықпау қажет, тек бала мен жасөспірімнің 

түске қатынасын да ескеру қажет. Балаларға арналған ғимараттың түсін 

рәсімдеуде ескерген жөн, ол ғимратта жаныңды тыныштандырып, рахатқа 

бөлейтін, көңілін жайландыратын бірден бір орынға – мектеп 

психологының кабинеті жатуы қажет. Мектепке таза қанық түс қажет. 

Рекреациялық аймақ кеңістік пен қозғалыс сезімін тудыруы қажет. Көңілді 

әрі қанық түске боялған мектепте оқыту үдерісі мейлінше шаршатпай, 

жағымды болады. 

Кеңістікті ұйымдастыру.   Түзетуші және релаксациялық 

жаттығумен айналысуы үшін еден жабыны жұмсақ болуы керек: бұл 

психологиялық кабинетте «бала аймағы» деп аталатын аймақты игеруде 

маңызды. 

Міндеттің ерекшелігін ескере отырып практикалық психолог кабинеті 

аймағы тұрғысынан әрқайсысы жекелей жағдайға арналған және сәйкес 

жабдықталған бірнеше аймаққа бөлінуі керек. 

Қабылдауды күту аймағы практикалық психолог кабинетінде 

отырған қабылданушыдан және бөтен адамдардан оқшаулайтын 

қабырғасы бар ғимараттың бір бөлігі. Түсті кеңінен пайдалануға кеңес 

беріледі. Қабырға бала мен ата-анадан, жағымсыз сезім тудырмас үшін 

әсіресе медициналық мазмұнды ешқандай плакат болмауы қажет. 

Алғашқы қабылдау және клиентпен әңгімелесу аймағында жұмыс 

үстелі, кабинет клиенті ретінде бала, мұғәлім, ата-ана туралы мәліметі бар 

картотека, зерттеу мәліметтері мен нәтижелері бар бөтен ешкімнің қолы 

жетпеуі қажет жабық картотекамен жабдықталуы қажет. шкафта 

психологиялық кесте, плакат, әдістемелік материал психологиялық 

зерттеуге арналған өзге де аспаптар бар.   
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2.1- кесте Түс және адамның психологиялық сипаттамасы 

арасындағы байланыс   

 

Жасы  

 

Ұнататын түсі  

 

Жағымсыз 

қатынас 

тудыратын 

түс  

 

Бойды билейтін 

психологиялық қалып  

 

4 – 10 

 

 

 

 

 

11 – 12 

 

 

 

 

13 - 16 

 

 

 

 

17 – 19 

 

Қызыл,  

қызғылт, 

күлгін, 

көгілдір  

 

 

жасыл, сары, 

қызыл  

 

 

 

Көк, сарғыш 

(жасыл) 

 

 

Қызыл-

сарғыш 

 

 

Қара,  

қара-қоңыр, 

сұр  

 

 

 

қоңыр, 

қоңырқай-

жасыл, 

қызыл-күлгін  

 

сия түс, 

қоңырқай-

жасыл  

 

 

 

қызғыл, 

күлгін  

 

 

Ертегі әлемінде 

болу  

 

 

 

 

 

Әлемді қабылдау 

сезімінің басым 

болуы  

 

 

 

Әлемді тануды 

тиімді түйсіну, сана-

сезімнің дамуы   

 

 

Әлемді мақсатты 

түрде қабылдауды 

сезіну  

 

Кеңес беру аймағы мейлінше ыңғайлыи ұйымдастырылады. Журнал 

үстелі және ыңғайлы жұмсақ кресло, қабырға брасының қоңырқай жарығы 

реттілік, қорғаныс қалпын жасайды, жан тыныштанып, жайлануға жеке, 

топтық немесе отбасылық кеңес беру жағдайында ашық әрі сенімді 

әңгімелесуге мүмкіндік туғызады.   

Ойын терапиясы аймағының маңызы зор, сондықтан сәйкес 

жабдықталуы қажет: еденнің жұмсақ жабыны; ойын сюжетінде 

жағдаяттың тез алмасуына ықпал ететін қозғалмалы жиһаз; ойыншықтар: 

бөлгіш материалдар; қарандаш, альбомдар. Бұл жерде балалардың қолдан 
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жасалған ойыншықтары, суреттері, интерьерді орынды түрде ашық 

рәсімдеу. Түстік дизайн және фитодизайн «бала кеңістігін» жасауда бірін-

бірі толықтырады. Осының бәрі баланың кабинет жұмысының шартына 

оңай бейімденуді және жүктеменің жоюға ықпал етуді қамтамасыз етеді. 

Релаксация және психологиялық эмоциялық жүктемені жою 

аймағы жұмсақ ыңғайлы креслоны еркін орнастыру, шаршағанды басады, 

қысқа мерзімді релаксация сеансында жұмыса қабілеттігін қалпына 

келтіруде сонымен қатар топта өзін-өзі реттеу әдісіне үйретуге ыңғайлы. 

Психологиялық эмоциялық жаттығуға интерьерді өзіндік шешу арқылы да 

қол жеткізуге болады: аймақтың көлемі мен формасын өзгерту жеңіл 

өзгеретін және қозғалмалы құрал-сайманды қайта монтаждау, уақытты 

қабырға көмегімен кеңістікті трансформациялау. Релаксация және 

бұлшықет жүктемесін жою эффектісіне құрылымның нақты 

элементтерінің әсерінен, слайдтық бейненің өзгеруі және түстік рәсімделуі, 

сонымен қатар қызметтік музыка әсерінен қол жеткізіледі. 

Психологиялық кабинеттің осы аймағында релаксация қалпын 

қалыптастыру дағдысына үйретуден басқа муызкалық сүйемелдеумен 

слайд бағдарлама мен видеобағдарлама көрумен бірге аутогенді жаттығу 

сеансы сабағын өткізуге болады. Бұл сабақ әсіресе экологиялық әсері 

жағымсыз ауданда тұратын, сонымен қатар жарақатты күйзелісті басынан 

кешірген контингент үшін маңызды. 

Осы аймақтың бәрі мектеп психологы кабинеті қызметінің мақсаты 

мен міндетіне сәйкес, оның негізгі контингентіне әртүрлі жастағы 

оқушылар, мектепке дейінгі балалар, олардың ата-аналары, тәрбиешілер, 

және мұғәлімдер жатады. 

Кабинеттің жарықпен және түсті рәсімделуі. Табиғат адам 

баласына түстік ғажап сезімдер жиынтығын ұсынады. Көптеген адамдар 

тек бір түске ғана қызығады, ал басқа түсті жақтырмайды, яғни жеке 

тұлғаның айқын бейнесі ретінде қарастыруға болатын жеке түстік шкала 

бар. Сонымен, жас балалар қызыл түске басқа түске қарағанда үйір 

болады. Ересектерге қарағанда олар қарқынды түстерге әуес. Қартайған 

сайын жақсы көретін түске сұр және қоңырқай түс жатады. Адам 

қалпының немесе сртқы жағдайдың өзгеруіне байланысты түсті бағалауы 

да өзгереді. Түстік ортаға қарай адамның сезімі де өзгереді температурасы 

бірдей көк-жасыл немес көк түске боялған бөлмеге қарағанда сарғыш және 

ақшыл түске боялған бөлме жылы көрінеді. Түсті қабылдау адам 

психикасының қалпына арнайы әсер ету жағдайында өзгереді. 

Қазіргі таңда түстің психологиялық комфорт элементі ретінде жеке 

адам ағзасына эмоциональды-эстетикалық әсер ету құралы ретінде 

қолданылады. Адамға әсеріне қарай барлық түсті екі топқа бөлуге болады: 

жылы түстер (қызыл және сары реңктер) және суық түстер (көгілдір-

қоңырқай қызыл реңктер). 

Көру мен орталық жүйке жүйесіне жағымды әсер ететін түстерге 

жасыл және көкө түс жатады. Барлық ашық түс адамның психологиялық 
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физиологиялық қалпына жақсы әсер етіп, жақсы көңіл күй тудырады. 

Қоңыр түстер, қанық реңктер жүйкені шаршату қалпын тудырып, адамды 

басып тастайды. Қызыл және сары түс Орталық жүйке жүйесін қоздырып, 

белсендіреді. 

Түсте сонымен қатар дыбыспен де байланысты. Шу барысында көру 

көру рецепторлары күшееді, сондықтан да жасыл түсті қабылдауда қарқын 

алуда, ал жасыл түсті шамадан тыс қабылдау таныс дәрежеде шуды 

«басады».  

Жұмсақ дыбысты естігенде тыныш кезге қарағанда сарғыш түс ашық 

әрі сары болып көрінеді. Мұңды ауыр дыбыс кезінде қызыл түс қоңырқай 

тартады. 

Ғимаратты рәсімдеуде түсті дұрыс қолдану адамның көңіл-күйін 

өзгертуге, оның бүкіл дене бітімі мен рухани ағзасына әсер етуіне 

мүмкіндік туғызады. Сондықтан да интерьерді рәсімдеуге түстік динамика 

заңдарын ескере отырып өзінің түстік жарықтық ортада интерьер нақты 

сезім тудырып, адамның сезімі мен көңіл күйіне ықпал етеді. Түстің 

психикалық қалпына әсері адамның тіршілігі кеңістігін ұйымдастыруда 

тікелей ескеріледі. 

 
Қызыл  

Қызыл көк 

Көк 

Жасыл 

Сары 

Сарғыш 

2.1- сурет  Гетенің «Табиғи түстік дөңгелегі». 

Түсті пайдалану – мектеп психологы кабинеті жұмысының 

тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды факторларының бірі. Практикалық 

психолог кабинетін рәсімдеудің түстік гаммасын таңдау үшін Гетенің 

«табиғи түстік дөңгелегіне» (Гетенің түс туралы ілімі) жүгінген дұрыс (1- 

сурет). 
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Барлық түс төмендегідей бағаланады: 

негізгі түстер – сары, көк, қызыл осы түстерден теориялық тұрғыдан 

барлық түстер жасалады; 

бірінші дәрежелі құрамдас түстер – екі негізгі түсті араластырғаннан 

алынған түстер; 

екінші дәрежелі құрамдас түстер – бірінші дәрежедегі құрамдас 

түстердің араласуынан туындаған түстер. 

Гетенің «табиғи түстік дөңгелегі» әрқырлы үшбұрыш ұштары 

бойынша құрылады оның ұшында негізгі түстер сары, қызыл және көк. 

Осы ұшта орналасқан дөңгелек тура сондай бұрышты үшбұрышпен 

ұштасады, оның ұшында бірінші дәрежелі құрамдас түстер орналасқан. 

Осындай дөңгелекте қарама-қарсы нүктеде өзара байланыста екі түс 

тұрады. Олар қарама-қайшы немесе қосымша түстер деп аталады. Қарама-

қайшы түстер әрқашан әсер етудің мықты тұрақты эффектісін 

қалыптастырып қатаң контраст жасайды. Құрамдас түстер оны құрайтын 

түстерге қарағанда басқа сезім тудырады, сонымен көк және жасыл түстен 

құралған түс тыныштандырмайды. Ол өзіне сенімсіздік және алаңдау 

сезімін тудырып, табиғиғ қосымша ретінде сарғыш-қызыл түсті санасыз 

түрде іздей бастайды. Түстің психикалық қалыпқа әсер етудің осындай 

эффектісін жұмыстың міндетіне қарай кабинеттің аумақтық кеңістігін 

жоспарлауда пайдалануға болады. 

Мысалы, отбасылық кеңес беру жағдаятында күту аймағы мен кеңес 

беру аймағының кеңістікті түстік шешімі тыныштық, диалогқа 

бағыттылық, еркін сөйлесуді қамтамасыз ететіндей рәсімделуі керек. 

Сондықтан да қызыл-сарғыш түстің қаныққан реңктерін пайдаланбау 

қажет, сондай-ақ қабылдауға қатаң түстік контраст жасауға да болмайды. 

Аймақтың түстік шешімі негізгі түстерден тұруы керек. 

Ойын терапиясы бойынша сабақ ұйымдастырылса кеңістік қанық 

түстерді пайдалану арқылы рәсімделеді, кейде қатаң контраст 

қолданылады. Негізгі түстерді араластыруға, бірінші және екінші 

дәрежедегі құрамдас түстерді пайдалануға болады. Акустикасы жақсы 

ғимаратта музыкалық сүйемеледу арқасында сарғыш-қызыл түстер күшейе 

түсетінін ескерген жөн. 

Түстік климат – балалар психологының арнайы жабдықталған 

кабинетінің қызметін ұйымдастырудың маңызды құрамдас бөлігі. 

Интерьердің түстік шешімін арнайы техникалық құрал-сайман – түстік 

фильтр, түстік реттегіш, түстік динамикалық панно, кеңістікті қайта 

жоспарлауға арналған қозғалмалы түрлі-түсті қабырға көмегімен өзгертуге 

болады. 

Балалармен өткізілетін сабақты сүйемелдейтін арнайы түстік 

жарықтық бағдарлама болғаны дұрыс. 

Жағдайға қарай қандай да бір түс психологиялық тұрғыдан нақты бір 

сезімдер тудырады. Сары және ашық сары-жасыл түс қандай да бір жеңіл, 

ал қызылқоңыр көк түс қандай да бір ауыр сезім ұялатады. Көк түсті жиһаз 
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салқындықты сезіндіреді, «көкте» отырған қызыл немесе қоңырда 

отырғандай «жылы» болмайды. 

Адамға психологиялық әсер ету бойынша төмендегідей түс 

топтамасы ұсынылады.    

Ынталандырушы (жылы) түстер қоздыруға және тітіркендіргіш ретінде 

әсер етеді: 

қызыл – ерікті, тіршілікке бекем, 

кармин – билік етуші, талапшыл; 

киноварь – күштеуші; 

сарғыш – жылы, жинақы; 

сары – байланысшы, шуақты.  

2. Тітіркендіруші тұншықтыратын шоғырландырылған (суық) 

түстер:   

кызылкөк – тереңдетілген, ауыр; 

көк – ара-қашықтықты айқындайды; 

ашық көк – кеңістікке беттетеді, бағыттайды; 

көк-жасыл – қозғалысты айқындайды, өзгергіш. 

3. Ашық түстерді тұншықтыратын ашық түстер: 

күлгін – нәзік, кейбір құпиялылық тудырады; 

лилия тәрізді – тұйықтық, бекемділік; 

ашық-жасыл – сезімге толы, жұмсақ, 

сұрғылт-көгілдір – бекемді. 

4. Басқа қоздырушы түсерден алшақтататын теңдестіруге, 

тыныштандыруға ықпал ететінстатикалық түстер: 

таза жасыл – талапшыл, балаусаландырғыш; 

қоңырқай – тыныштандырғыш, жұмсартқыш; 

сары-жасыл – жаңартушы,  

алқызыл – сәнд, талапшыл. 

5. Қоздырмайтын (сұр) мылқау түстер; оны өшіреді (ақ); ойды 

тұжырымдауға көмектеседі (қара); 

Оған екі аралас түстер тобы жатады.  

6. Жылы қара түстер (қоңыр) қоздырғышты тұрақтандырады: 

жоса  – қоздырғыштың артуын жеңілдетеді; 

қоңыр, топырақ тәрізді – тұрақтандырғыш; 

қара-қоңыр – қоздыруды жұмсартады.  

7. Суық қара түстер, қорғаушы және қоздырғышты тежейді. 

қоңырқай-сұр, қара-көк, қоңырқай – жасыл-көк. 

Практика жүзінде адамның түске психологиялық реакциясын ескеру 

қажет. Адам тек көзбен көріп қабылдаған түсі оның сезіміне де ықпал 

етеді. Қатаң акустикалық қоздырғыштар сәйкес жарықтандырғыш 

қоздырғышпен тұншықтырыла алады.  

Шахмат тақтасына ұқсас боялған еденді адам жай қабылдайды. 

Еденнің осындай түсі оны алаңдатпайды, осындай бояумен боялған 

қабырға жағымсыз әсер тудырады. Ғимараттың әртүрлі элементері бірдей 
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рәсімделуі де адамға әртүрлі әсер етеді. Сонымен, ғимратты қарай отырып 

үнемі қабырғаға, оның төменгі бөлігіне баса назар салынады. Қабырғаны 

түстерін бөлек-бөлек бояу оны оптикалық тұрғыдан ұзартады. 

Жарығы әлсіз ғимаратта ақ түске боялған төбе мен қабырға әдетте 

біршама сұрғылт көрінеді. Осындай суық бояу жарық ғимарат әсерін 

бермейді, психологиялық көзқарас тұрғысынан ғимратты ақ түске бояған 

адамды шаршатады, жағымсыз әсер етеді (2.2. кесте) 

 

2.2-кесте Түстің адамға әсер етуі  

 

Түс  

 

Осы түстің төмендегідей орындарда болуынан 

дамға әсері  

 

жоғарғы 

жағы 

қыры 

 

төменгі 

жағы  

Сарғылт  

 

Қорғайды, 

назарды өзіне 

аудартады 

Жылулық 

орнатады 

 

күйдіреді 

Қоңыр  

 

 

 

 

Жабады, 

ауырлатады  

 

 

 

Жерге 

түскендей әсер 

қалдырады, жан-

жағын 

заттандырады  

Сенімділік 

ұялатады  

 

 

 

Көгілдір  

 

 

 

Жеңілділік, 

достық, көк 

туралы ой 

тудырады   

Суытады, жат 

көрсетеді 

 

 

Жүруге 

ыңғай 

тудырады  

 

Сары  

 

Жеңілдетеді, 

көңіл-күйді 

көтереді  

Қоздырады  

 

Көтеріңкі 

көңіл күй  

 

 

Практикалық психолог кабинетін ұйымдастыруда кабинет есігі 

түсінің психологиялық әсерін ескеру маңызды. Есік ғимараттың маңызды 

бөлігі және әрқашан нақты психологиялық ассоциация тудырады. Есіктің 

боялған түсіне қарай оь ғимаратқа қарай тартады немесе керісінше кері 

итереді. Есіктің түсі қабырғамен түстесуі немесе  оның бетіне рельефті 

түсуі керек. Жылы түске боялған есік суық түске боялған есіккке қарағанда 

тұйықтық және көрші ғимараттан шектелгендігін байқатады. Сұр тымық 

түске боялған есік жағымсыз эмоция және есікті ашпай тұрып-ақ ашуға 

қызығу сезімін тудырады, ал көңілді түс – көңіл күйді көтереді. Осыған 

байланысты ғимарат пен практикалық психолог кабинеті түрлі-түсті 



62 

 

боялғаны дұрыс. 

Фитодизайн ұйымдастыру. Ауаға көмірқышқыл газын бөле отырып 

өсімдіктер адам ағзасына пайдалы, оңтайлы санитарлық-гигиеналық және 

жұмыс пен демалуға ыңғайлы эстетикалық жағдай тударады. Практикалық 

психолог кабинетінде олар сонымен бірге кәсіби ұйымдастырылған кеңес 

беру қызметін орындай алады, гүл, гүлді стеллаж бен гүлді қабырғалар 

кабинеттің әртүрлі аймақтарын (қабылдау аймағы, мысалы, ойын аумағы 

немесе кеңес беру аймағы) бөліп тұратын қабырға ретінде қызмет 

атқарады (2.2- сурет). 

 

 
 

2.2 - сурет.Кеңістікті қызметтік бөлудің ықтимал нұсқасы 

 

Фитодизайн ұстанымдарына негізделген психолог кабинетін дұрыс 

гүлдендіру адамның табиғи ортаға қажеттілігінің орнын толтырады. 

Адамға табиғи ортаның биологиялық ықпалы экологиялық психологияда 

жақсы  зерттелген. Балалар ересектерге қарағанда қоршаған ортаға 

мейлінше назар салатыны ғылымда анықталған. Сондықтан балаларға 

арналған ғимарат, ойын, жаттығу бөлмелерін қоршаған ортаның жағымсыз 

әсерлерінен қорғай отырып,  дизайнердің кеңесін тыңдай отырып жобалау 

қажет. Осындай талап мектеп психологі кабинетінің қызмет ету ортасын 

ұйымдастыруға да қойылы.  Кабинет фитодизаин ұстанымын ескере 

отырып міндетті түрде гүлдендірілуі қажет. 

Фитодизайнның архитектуралық және инженерлік ұстанымдары 

адамға ыңғайлы (көлемді-жоспарлық) жағдай жасау; өсімдіктің өсуі мен 

дамуына қалыпты жағдай жасау (жарықтандыру, топырақ, дренаж, су құю 
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және т.б.). 

Биоэкологиялық ұстанымдар - өсімдік түрлерін таңдау (жарық 

сүйгіштік, түнекке төзімсіздік және түнек сүйгіштік); өсімдік  

композициясын таңдау (тік тұратын, альпельді, бұтақты т.с.с.) (3- сурет).  

Өсімдіктің өсуіне оңтайлы орынға арнайы гүл витринасы-флораризм 

жатады. Бұл бәрінен бұрын ол терезесіз және шамсыз ғимаратта түсті 

фотокомпозиция пейзажында пайдаланылады. Барлық жағдайда 

флорариум жасанды жарықтандырудың арқасында осындай витриналарды 

ғимараттың әр бұрышына орналастыруға болады немесе психологиялық 

кабинеттің негізгі зонасын бөлуші ретінде пайдалануға болады (2.3- сурет). 

 

А) Б)  

Б)  

В)  

 

 

2.4 - сурет.Фитокомпозиция нұсқалары. 

а –макраме техникасында кашпо; б –жүзімдіктен ілінбе құрылғылар; в – 

ағаштан жасалған  қойылмалар;  
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а)  б)  

 

в) г)  

д)  

 

 

2.4 сурет.Флорариум ұйымдастыру нұсқалары. 

а –ағаш бөлшектен ілінбе құрылғы; б –қабырғаға арналған сөре; в –

торлы сөре г –кеңейтілген терезе алды. 

 

Гүл қоюға арналған материалға: металл, бетон, керамика, пластик, ағаш 

жатады. Керамика ыдыс немесе ағаш жәшікке шағын ландшафт көмегімен 
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бірнеше түпті өсімдік егуге болады. Бұл суккуленттен «шөлді» бұрыш 

немесе кедір-бұдыр тасты жапон бағына ұқсас ландшафт болуы мүмкін. 

Кабинетке жергілікті флора өсімдіктерін пайдаланған жөн. Керамика, 

әйнек, ағаш немесе пластиктен жасалған гүлқұтылардың әртүрлі 

формалары мен мөлшерлері бар, сондықтан оларды жоғарыдан төменге 

қарай топ бойынша таптастыруға қолайлы. 

Кабинетте фитокомпозицияны миниатюра бойынша емес табиғат 

ландшафтына жақындастыру ұстанымы бойынша орналастыру тиімді. 

А)  Б)  

 

2.5 - сурет.Фитокомпозиция нұсқалары. 

а –құтыға өсірілетін өсімдіктерден; б – бұтақты контейнер. 

 

Мейлінше ассоцияция тудыратын экологиялық және эстетикалық 

үйлесімді біртұтас фитокомпозицияға «Тропикалық орман», «Орман», 

«Көк қабырға», «Жартасты», «Батпақты» және «Бояулы-декоративті» (5 

сурет) жатады.  

Егер гүлді витриналар бос қабырғада орналасса, онда витринаның 

артқы қабырғасы әйнек болғаныи дұрыс, осысымен интерьер мен 

көктендіру көлемін иллюзиялық жолмен үлкейтеді. Әйнек ылғалдан 

қорғалғаны жөн. 

Өсімдік ассортиментін таңдағанда адамға ыңғайлылық, оңтайлы 

жағдай тудыратын және төмендегідей шекті болғаны дұрыс: ауа 

температурасы  – 18-24°, ылғалдылығы – 50-60%, жарықтылығы – 500– 

1000 лк. Табиғи жарық түспейтін кабинеттегі флорариум үшін нақты 

экологиялық жағдайдан тропикалық және субтропикалық өсімдіктің 

түнекке төзімді өсімдіктерден құралған «Тропикалық орман» 

фитокомпозициясына кеңес беріледі (6 сурет). 

Жарық көзі ретінде қуаты – 250, 400 Вт болатын доға  сынапты 

шамдарды (ДРШ), қуаты 40 немесе 80 Вт болатын люминицитті  (ЛБ, ЛД, 
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ЛБУ, ЛДБ) шамдарды пайдаланған жөн. 

 

 

 
2.6- сурет. Тропикалық өсімдіктерден фитокомпозиция. 

 

Психолог кабинет интерьерін жасауда тірі гүл, жасыл шөпті, жасыл 

желек, фитокомпозиция, кейде әнші құс орналастыруға болады, осындай 

экологиялық кеңістік жасау, клиенттерге жағымды психологиялық әсер 

тудырады, әсіресе, олардың мейлінше қабылдауын қалпына келтіруде  

(еңбек күнінің соңындағы шаршау, ауыр әлеуметтік байланыс салдарынан 

эмоциялық қозу) пайдалы.  

Адамның психологиялық қалпын қоршаған ортаның жағымсыз 

әсерінен қорғау үшін табиғи ортаны бейнелейтін жақсы ұйымдастырылған 

экопсихологиялық кеңістік табуға болады. 

Фитодизайнның оңтайлы шарттарына сонымен бірге сабақ 

барысында табиғи дыбыстар: орман шуы, теңіз толқыны, құстың даусы 

жас балаларға жағымды әсер етеді. 

Музыкалық құралдар  практикалық психолог кабинетінде жеке 

және топтық сабақ барысында әсер ететін психологиялық құралдардың 

біріне – арнайы сұрыпталған музыкалық бағдарлама жатады, ол адам 

ағзасының қызметтің қалпын өзгертуге ықпал етеді. Сонымен музыка 

арқылы көңіл-күйге, тыныштық пен жайлылық тудырып, адамның 

жұмысқа қабілеттігін немесе релаксацияны күшейтуді басқаруға болады 

(2.3. кесте). 

Музыкалық терапия мектеп неврозын емдеудің тиімді әдісі болады, 

бұл бүгінгі күні тек оқушыларды ғана емес, сонымен бірге мұғалімдерді де 

жаралауда. Бай эмоциялы саланың дамуы адамдарды музыкалық көркем 

толқу ортасына тарту, әлемді эмоционалды- позитивті қабылдауды 

қалыптастыру, оптимист дүниеге көзқарас есебінен қол жеткізіледі. 



67 

 

Егер музыкалық психотерапия сеансын ағазаның физикалық 

эмоциялық және зияткерлік сала әсерінің мүмкіндіктері тұрғысынан, 

өйткені, музыка бейвербальды коммуникация тілі ретінде қарастыратын 

болсақ, онда музыка әсерімен катарсиялық шешілу үдерісінде жағымсыз 

күйзелісті әлсірете отырып адамның сезімі мен көңіл-күйіне әсер етуді 

күтуге болады (Петрушин, 1989). 

Тыныш, мелодиялы музыка седативті әсерге ие және жүрек-қан-

тамыр жүйеснінің қызметі қалыптандырады, керісінше, дыбысы қатқыл 

музыкалық үзінділер ауыса отырып оның қызметін арттырады. Тыныстық 

және қозғалмалы жаттығуларды музыкалық сүйемелдеу ерекше өмірге 

құштарлық сезімін ұялатады. Музыкалық психотерапия сабақтарды 

ұжымдық сипатта сауықтыру үдерісіне қосады және басқа қатысушылар 

тарапынан сезіну және қайғысын бөлісу жатады. 

Ырғақты әуен акустикалық-моторлық рефлекс механизмі бойынша 

қаңқа тонусын арттырады, моторлы-висцеральды рефлекске ұқсас импульс 

ағымын күшейтіп ішкі орган мен жүйке қызметіне жағымды әсер етеді. 

Психологиялық кабинеттегі әуен – субдоминанты тітіркендіргіш, 

оны дыбыс күші мен уақыты бойынша реттеуге болады. Музыкалық 

нұсқалық пен шығарманың дыбыстық максимальды қуаттылығы 30 дб-дан 

аспауы қажет, ал қосылудың жалпы ұзақтығы 15-тен 30-минутқа дейін 

болуы керек. Шаршау мен психологиялқ эмоциялық жүктемені 

болдырмауға ықпал ете отырып музыкалық бағдарламаны шығарма 

сипаты бойынша музыкалық бағдарламаларды адамның жас ерекшелігіне, 

психологиялық ерекшелігіне қарай сәйкестендіру керек. 

Аутотренинг немесе әлеуметтік психологиялық тренингті 

сүйемелдейтін музыкалық бағдарлама құрастырарда музыкалық 

шығарманы жетекшімен бірге өзінің стилі және сабақ жүргізу әдістемесіне 

сәйкес таңдалу қажеттігін естен шығармаған жөн. Ғажап әуен аясында 

жүректен шыққандай сөздер пациенттің өмірге деген көзқарасын өзгертеді, 

бұған қарапайым рациональды психотерапия барысында да қол 

жеткізіледі. 

2.3-кесте. Ұқсас эмоциональды қалыпты бейнелейтін музыкалық 

шығармалардың жалпы сипаттамалары 

Негізгі өлшемдер Негізгі көңіл күй Белгілі  әдебиет 

Баяу 

 

 

Баяу минорлы  

 

Жәй, байыпты 

 

 

Қайғы мұңлы 

Лирикалық, жұмсақ, сезімдік, 

элегиялық,сазды,ойлы, 

Нәзік 

 Зарлы, трагедия,мұңлы, 

көңілсіз, жоқтау 

Жылдам минорлы 

Жылдам можорлы 

Ыза 

Қуаныш 

Драмалық, қобалжулы 

Мерекелік желпіну, сергек, 

көңілді, қуанышты 
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Нақты бір жаттығуды орындауға арналған формулалар аяқталған 

әуен үзіндісімен үйлесуі керек. Әуен әрқашан басшының даусынан баяу 

болуы керек және оған әуенді аяқтауға болады. Сондықтан тым эмоцияға 

қанық емес музыканы таңдау керек.  

Сабақты сәнді шлягермен, кеңінен танымал, белгілі классикалық 

туындымен сүйемелдеуге болмайды, өйткені осындай музыка жеке мәнге 

ие оқиғамен ассоциацияланып, оның назарын жеке күйзелісіне аудартып, 

жаттығу орындаудан көңілді басқаға бұрғызады.  

Музыканың шынайы сұлулығы тек тембр мен дыбыс үйлесімдігнде 

ғана емес, сонымен бірге музыка көмегімен табиғат, басқа адамдармен, 

халқыңмен және адамзатпен бірге екендігіңді түсіну, сол бірлікті сезіну 

армандаған психологиялық тұрқтылық пен рухани денсаулыққа ие болуға 

мүмкіндік туғызады. 

Музыкалық психотерапияда музыкалық медитацияның мәні зор, 

оның мағынасы дыбысты музыкамен көзге көрінетін бейне мен арнаулы 

сенімділік формуламен бірге үйлесімімен көрінеді. 

Нысанға назарды аударумен кез-келген мақсатты қабылдау 

медиативті үдеріс ретінде исипатталуы мүмкін, нысанды бақылай отырып 

ол туралы ойлайды, адам оның ішкі мәні мен заңдығын терең түсініп оны 

ішінен көре бастайды. 

Музыка тыңдау уақытында директивті және бейдирективті 

медитация туралы айтуға болады (Петрушин, 1999). Бейдирективті 

медитацияға музыка мазмұнының дамуын бақылау үдерісінде тыңдаушы 

бейне мен ассоциацияға еркін берілген кезде орын алады. 

Филармониялық концерт көрермендерін қамығу, жан ашу сияқты 

катарсиялық жүктеме пайда болатын үдерісте пайда болатын медитация 

түрі қызықтырады. Екінші жағынан, директивті медитация анықталған 

және нақты бағыттағы қамығуды қалыптастыру болып табылады, оны 

психотерапевт арнайы таңдалған слайд көрсету және сендіру 

формулаларын айту көмегімен іске асырады. Мидың сол жағында 

вербальды ақпарат, оң жағында – бейвербальды ақпарат өңделіп 

локализациялануы туралы мәліметтерді назарға алатын болсақ, көзбен 

көрінетін және музыкалық бейнені біріктіргенде, бір жағынан вербальды 

сендіру формулалары, екінші жағынан мидың жұмысын синтездеуге 

мүмкіндік береді, яғни адам санасына және оның өмірлік сезімдерге 

қатынас жүйесіне белсенді әсер етеді.  

Музыкалық терапияда музыкалық-психологиялық массаж Вольпенің 

мінез-құлықтық психотерапия ұстанымдарына негізделген терапия түрі 

пайдаланылады. Бұл тәсілдің мәні жүйке үдерісінің қозғалғыштығы 

жаттығуына негізделген. Адам күрделі тұрмыстық жағдайдан, жағымсыз 

күйзелістен шығуы психологиялық тұрғыдан қиын болатындығы жиі 

кездеседі. Ол үшін ішкі суретті ауыстыру, бейнені қабылдауды өзгерту 

қажет. Бір қалыптан шығып екінші қалыпқа ену. Осы үшін муызкалық-

психологиялық массаж тәсілі дайындалған: топ қатысушыларына ұзақтығы 
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екі-үш минут болатын музыкалық үзіндінің қаныққан жағымсыз 

аффектісін тыңдау ұсынылады, тыңдай отырып сол музыкаға тура келетін 

өз өмірінен эпизодты еске түсіруге тырысу, оны қайтадан толығымен 

басынан өткеру. Содан кейін жағымсыз  аффектіні қайта өткеру 

нәтижесінде пайда болған ой жүктемесін сейілтететін тыныш музыка 

қосылады. Жағымсыз күйзелістен қорқыныш пен ашулану эмоциясы пайда 

болса, жағымдыдан – қанағаттану мен қуаныш кернейді.  

Музыканы тыңдау барысында топ жетекшісі сендірудің сәйкес 

формулаларын атайды. Бірақ топтағы пациенттердің физикалық денсаулық 

жағдайын ескере отырып, осындай жаттығуларды аса сақтықпен 

орындаған жөн. Музыка өнерімен осындай әрекет жасауда прагматикалық 

сипат бар екендігін жоққа шығаруға болады. Музыка бұл жерде 

эстетикалық сүйіспеншілік нысаны ретінде емес, нақты тұрмыстық 

мәселелерді шешу құралы ретінде қарастырылады. Бірақ музыканың 

функцональды рөлінен оған шынайы сүйіспеншілік пен қызығушылық 

пайда болады, осыдан музыканың утилитарлы қызметі екінші сатыға 

түседі. 

Қосымша материалдар. Мысалы мектеп психологының кабинетінде 

балалармен байланысты ұйымдастыруға отбасы мен мектепте сенімді 

ыңғайлы қатынас атмосферасын жасауға байланысты отандық және 

шетелдік жетекші педагог, психологтардың әдістемелік материалы мен 

нұсқаулықтары нақты жүйеде орналасуы керек. Қабылдауды күту 

аймағындағы қабырғаға ілінген материалды ата-ана, оқытушы, тәрбиешіге 

таратуға арналған материал ретінде пайдалануға болады. Мысалы, сабақ 

аяқталған соң әлеуметтік-психологиялық тренинг немесе әңгімелесу 

ережесі мен техникасының қысқаша қорытындысын қолына алады. 

Дайындаған «Ата-ана мен мұғәлімдерге кеңес» атты әдістемелік 

материалдар мен нұсқаулық мектеп психологының кабинетін рәсімдеуге 

арналады. 

Ата-ана мен мұғалімдерге кеңес.  

Отбасында баламен сөйлесу ережелері: 

Жаманды байқамау  

Тиым салмау 

Күлкіге айналдырмау 

Аңдымау  

Қайталап сұрамау 

Қалжыңдамау  

Ашық сөйлесуге қинап көндірмеу 

Жеке қарым-қатынас тәжірибесіне бақылау жасамау  

Балалармен сөйлескенде рұқсат етілетін, жасауға болатын іс-

әрекеттер:  

 

Тыныштық, сенімділік, қауіпсіздік атмосферасын жасау; 

Ашықтық, сенімділік ұстанымдары бойынша сөйлесу дағдыларын 



70 

 

қалыптастыру; 

Өз тәжірибесіне мүмкіндік  беру; 

Жағдайды бірге қарастыру, оны біріге отырып шешуге тырысу, мәселені 

ортақ шешу; 

Бала кішкентай күнінен бастап – тәрбие беру нысаны емес, жалпы 

отбасылық өмірдің одақтасы, жасаушысы; 

Баламен отбасының мақсаты, жоспарын бөлісу, мәселені ашық 

талқылау; 

Баламен сөйлескенде теңдей бөлу, бұл оны қабылдуа, мойындауды 

білдіру; 

Балалар ата-ананың өзіне де тәрбиелеуші ретінде әсер ететіндігі күмән 

тудырмайды; 

Өз балаларыңыздың көзімен әлемнің қатпа-қатпар тұстарын көруге 

үйрену; 

Баламен қатынаста оны махабатымен баурап, оның бойындағы өзгерісті 

түсінуге ынтасын білдіруі. 

 

Балаңыз сізбен сөйлесуді қалай  ма? 

 

Балаңыз сағынғанда санасыз түрде басқаны қаламай,  өзінен де бас 

тартады. Сағыныш, махаббат, сүйіспеншілік, назарға қажеттілік 

қанағаттанбау себебінен туындайды. 

Бала үнемі назарды талап етеді. Баланың ісіне жағымды қатынас 

тудыруды ережеге айналдырыңыз. Өз қуанышыңызды, назарыңызды тек 

сол туралы ойлап қана қоймай жүректен білдіріңіз. Бала назар мен 

қамқорлықты молынан сезінген сайын сізбен сөйлесуге қызығады. 

 

Баланың бойына өзін-өзі құрметтеу және өзін бағалау сезімін 

дамытуға қалай ықпалдасу керек?  

Мектепте: 

балаға үнемі назар аудару, оның бастамасын қабылдау, қолду, сәттілікке 

жетуге мүмкіндік туғызу; 

өткен қателіктері мен ағаттықтарын ескермей баланың жағымды 

мінезіне назар аудару; 

баланы үнемі қолдау, мақтау, ешқашан оны сынап мінеуге болмайды; 

баланың күші жететін тапсырманы таңдай отырып сенімсіздіктен, 

қателесуден, жаңа істі бастап сәтсіздікке ұшыраудан сақтау, ескерту; 

бала үшін шынайы мақсат және оған жету мен сәттілікке баға беруді 

үйрету.  

Отбасында: 

өзара бауыр басу атмосферасын жасуа, тікелей эмоциялы қатынасты 

қолдау;  

балаға үнемі көңіл бөлу, қамқорлық жасау; 

бейқамдық, еркіндікке – тиым, қатынаста – суықтықты болдырмауды 
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талап ету; 

аламен қатынаста авторитарлы тәсілді жою – отбасында қатынастың 

директивті стиліне жол жоқ; 

баламен қатынаста ортодоксальді мінезден қашқақтау, өз қателігін 

мойындауды үйрену. 

 

Өкпелеу неге әкеліп соқтырады?  

«өз-өзімен» болуға ұмтылу;  

тұйықтану; 

өзара қарым-қатынаста бөтенсіну; 

«қатынасты анықтауға» ұмтылу, бұл ұрысқа әкеп соқтыруы мүмкін; 

қоршаған ортаны «қара» күйінде сезінуге ұмтылу;  

жүйке-психикалық кернеу арта түседі; 

танымдылық белсенділік өкпе нысанында сыйқырға айналады және 

осының салдарынан түскен ақпаратты дұрыс бағалау мүмкіндіктері 

шектеледі. 

Жалпы аяқ астынан пайда болған, баяу жинақталған өкпе дағдырысты 

жүйкені тоздырушы құбылыс ретінде көрінеді. 

Қарым-қатынас техникасы 

Қарым-қатынас қателіктері:  

ойдың ортодоксальділігі; 

басақалар үшін мәселені шешу; 

мәселеден қашқақтау; 

әріптестің дәл емес бейвербальды ақпараты; 

мәселені шешпей, кінәліні іздестіру; 

ұсақ-түйекті талқылуаға ауысу, 

 әріптестің мақсат, міндетіне бейімделмеу; 

өзара көзқарасты оң көзқараспен бекітпеу («психологиялық жұмсарту»); 

әңгіме орнына монологты қолдану. 

 

Тиімді тыңдау:           

мәселе санын шектеу; 

визуальды байланыс; 

«бар жан-тәнімен тыңдау (тұрысы, ара-қашықтығы, әріптеске 

бағыттылығы); 

«күту еркі», «ашатын реплик», «буфер фраза» жасау; 

қолдаушы, мойындаушы қимыл мен іс-әрекет тілі; 

әріптеспен бірге әңгіме өрбіту. 

 

Байланысты болдырмау, кедергі келтіру: 

бұйрық, ескерту, команда, қорқыту түріндегі «байланыс кедергілерін» 

жасау, 

байланысты сыннан, келіспеушіліктен, жағымсыз бағалаудан бастау; 

әріптесті сынау-мінеу; 
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басқа туралы өзімен салыстыра отырып сынау (ауыстыру, проекция); 

«ореол эффектісі» (адам туралы жалпы көзқарас оның жеке қасиетін 

бағалауға ықпал ету); 

«стеротиптендіру эффектісі»; 

адамды «идеалды модель» призмасы арқылы көру; 

«инерциялық эффектісі» көзқарасын білдіру (позиция ригидтілігі); 

әріптеске берілетін бейбаламалы бейвербальды экспрессивті ақпарат. 

Диалог байланыс жүргізу: 

жалпы тіркес, насихаттан бастамаңыз; 

«осы тұстағы және ендігі» күйзеліс, сезімдеріңіз туралы барлығын 

айтыңыз; 

үшінші тұлғаның болуынан қашқақтаңыз; 

әріптеске байланысты өз сезімдерңізді білдіріңіз, оны басқамен 

салыстырмаңыз; 

«сол тұста және ендігі» туралы ғана сөйлесіңіз; 

сынамаңыз, бағаламаңыз, мәселені шешіңіз; 

әріптестің мінез-құлқының себебін білуге, «шешуге» тырыспаңыз; 

қайтамаламаңыз, өткенді емес осы шақтағы негізгі мәселені ашып 

алыңыз; 

әңгіменің басында да аяғында да жағымды сәтті дүниелерді ерекше 

айтуды ұмытпаңыз. 

 

Сізді түсіну үшін қалай сөйлеу керек?  

 

Өзіңіз сөйлеп тұрғанда тыңдаушы сізді түсінгенін мұқият бақылаңыз; 

Тыңдаушының дайындығына сәйкес сөздер таңдаңыз; 

Нұсқау бермес бұрын ойландыңыз ба? 

Тапсырманы жеткілікті түрде қысқа формада бере аласыз ба? 

Егер әңгімелесуші өзіңіздің жаңа ойыңызды айтқан соң сұрақ қоймаса 

онда ол түсінді деп санайсыз ба? 

Анық түсіндіре аласыз ба? Сіздің әңгімеңіз нақты болуын көңіл 

аударасыз ба? 

Айтпас бұрын байланыссыз айтылмас үшін оз ойыңызды бақылайсыз 

ба? 

Сұрақ қойғанды мақұлдайсыз ба? 

Қоршаған адамдардың ойын болжай аласыз ба немесе оны анықтау үшін 

сұрақ қоясыз ба? 

Дәйек пен пікірді ажырата аласыз ба? 

Контраргументті айта отырып әңгімелесушіге өзара әсерді күшейтесіз 

бе? 

Қол астындағы адамдар сізбен келісу үшін талпынасыз ба? 

Тыңдаушыға түсініксіз кәсіби жаргон пайдаланасыз ба? 

Түсінікті, қысқа, нақты әрі сыпайы сөйлейсіз бе? 

Сіздің сөзіңіз тыңдаушыға қандай ой салғанына назар саласыз ба, ол 
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назар салып тындамайды ма? 

Сіз сөз арасында ой жинақтау тыңдаушыға назар салу немесе сіздің 

сөзіңіз туралы ойлауға, сұрақ қоюға әдейі үзіліс жасайсыз ба? 

 

1.2.5. ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ 

ҚҰЖАТТАМА  

 

Практикалық психолог жұмысын құжаттама арқылы рәсімдеуге қатысты 

қатаң регламент әзірше жоқ. Көп жағдайда құжатты рәсімдеу, оның саны, 

мазмұнына қойылатын талап психолог жұмыс істейтін мекеме аясында 

дайындалады. Құжатты рәсімдеу талабы әртүрлі мекемеде әртүрлі, бірегей 

шаблон мен стандарт жоқ. 

Бірақ, практикалық психолог қызметінде осындай талап пен стандарт 

мектеп психологиясында дайындалған. ҚР Білім және ғылым  

министрлігініңесептік құжаттаманың төмендегідей түрлері ұсынылады: 

1. Білім беру мекемесі психологының жұмыс жоспары (форма № 1). 

2. Өткізілген психодиагностикалық зерттеу нәтижелері туралы 

қорытынды (форма № 2). 

3. Психолог консультациясының журналы (форма № 3).  

4. Топртық жұмыс формасын есепке алу журналы (форма № 4). 

5. Балаға психологиялық-медициналық-әлеуметтік көмек картасы ( № 

5, 5А, 5Б, 5B формалары). 

6. Психологтың топпен жұмыс жасау бағдарламасы (№ 6, 6А 

формалары). 

7. Түзету жұмыстары (форма № 7). 

8. Түзету-дамытушы сабақ бағдарламалары (форма № 8). 

9. Психолог жұмысы туралы талдау есебі  (форма № 9). 

Жыл соңында психологтар білім беру мекемесінің басшысына өз 

жұмысы туралы (№9 форма) есеп береді. Осы есеп білім беру мекемесінің 

есептік құжаттамасына қосылады. Муниципалды деңгейдегі 

психологиялық қызмет жетекшісі жыл соңында білім беру басқармасының 

муниципалды органы басшысына және аумақтың психологиялық қызмет 

жетекшісіне талдау есебін ұсынады. 

 

№ 1 ФОРМА 

Білім беру мекемесі психологының жұмыс жоспарына қойылатын 

талаптар: 

 

1. Жоспар құрастыруда төмендегі мәселелерді ескерген жөн:  

өз оқу орнының білім беру мақсаты мен міндеттерін; 

Қазақстан Республикасының  Конституциясына, Қазақстан 

Республикасының  «Білім туралы» Заңын, бала құқы туралы конвенция,  

Білім және ғылым  министрлігінің нормативті құжаттары, Қазақстан 
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Республикасы субьектілерінің бұйрықтары мен жарлықтарына сәйкес  

баланың құқы мен мүддесін; 

әрбір қызмет түріне уақыт шығындау нормасын. 

2. Жұмыс жоспарына төмендегідей тармақтар енуі қажет: 

а) реттік №; 

б) жұмыс атауы; 

в) жүргізу тәртібі; 

г) жауапты; 

д) өткізу мерзімі; 

е) болжанған нәтиже. 

3. Сол білім беру мекемесінде есептік болып табылатын кезеңде жұмыс 

жоспары құрастырылады (мысалы, аптаға, ай, тоқсан, және т.б. немесе оқу 

тоқсанына қарай). 

Сол мекемеде психолог жұмысының мақсаты мен бағыты енетін 

перспективті жұмыс жоспары жылына бір рет құрастырылады.  

 

№2 ФОРМА 

Өтізілген психодиагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша 

қорытынды: 

 

1. Зерттеу себебі (клиент сұранысы).  

2. Зерттеу жоспарын құрастыру, гипотеза құрау, психодиагностикалық 

зерттеудің негізделген әдістерін таңдау.  

3. Зерттеу жүргізген тұлғаның аты-жөні. 

4. Зерттеу жүргізу мерзімі. 

5. Әдістемені пайдалану төмедегідей сұлба бойынша сипатталады: 

а) мектеп №; 

б) әдістеме атауы; 

в) зерттелетін психологиялық шынайылық; 

г) нәтижеге әсер ететін зертету жүргізу шарты. 

6.Зерттеу нәтижелері: 

а) сандық мәліметтер әрбір сыныпқа (топ) арналған кестеде көрсетілген; 

б) мәліметтерді жалпылай интерпретациялау: алынған нәтижені талдай 

отырып сипаттау және нәтижелер бойынша қорытындылар;  

в) зерттеу нәтижелері бойынша нұсқаулар. 

 

Тестілеу нәтижелерін есепке алу сұлбасы: 

А) мектеп №; 

Б)  тесттен өтетін тұлғаның аты-жөні; 

В) диагностикалық тапсырманы орындау нәтижелері; 

Г) қорытынды; 

Д) мерзімі; 

Е) қорытындыны құрастырған тұлғаның аты-жөні, қолы.  
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№3 ФОРМА 

Кеңес беру журналы: 

 

Білім беру мекемесінің толық атауы. 

Мерзімі. 

Өткізу уақыты. 

Кеңес берілетін тұлға (жасы, жынысы, аты-жөні). 

Келу себебі.  

Мәселе. 

Кеңес беру нәтижесі.  

Кеңес беруші. 

4 тармаққа кеңес сұрай келген тұлғаның аты-жөні немесе жасырын аты 

толық жазылады. 

Егер мекемеде бірнеше психолог жұмыс жасап, ал тіркеу жураныл 

біреу болса онда 8 тармақ енгізіледі. 

Кеңес беру мерзімінің басталуы мен аяқталуын көрсету кеңес беруге 

кеткен уақытын шығынын есептеуге мүмкіндік туғызады, осыған сәйкес 

келесі жылға жұмыс жоспарлауға мүмкіндік туғызады.. 

 

№ 4 ФОРМА 

Топтық жұмыс формасын есепке алу журналы: 

 

1. Реті бойынша қытысушылардың тізімі. 

2. Аты-жөні 

3. Тренинг атауы мен тақырыбы. 

4. Кездесу күні. 

5. Қабылдау туралы белгілер.  

6. Жүргізуші. 

7. Ескерту. 

Білім беру мекемесінде психологтың топтық жұмыс түріне 

төмендегілерді жатқызуға болады:  

балалармен немесе ересектермен тренинг жүргізу (педагогтармен, ата-

аналармен); 

балалармен нақты бір бағдарлама аясында өткізілген түзетуші және 

дамытушы сабақтар; 

педагогтармен өкізілетін семинарлар, дәрістер, әдістемелік сабақтар.  

Егер соңғы мәселе білім беру мекемесінің арнайы журналында 

ескерілетін болса, осы сабақтардың өткізілуі туралы мәліметтерді жаңа 

журналға енгізілгені жайында мәлімет жазу керек. 

 

№5 ФОРМА 

Балаға психологиялық-медициналық-әлеуметтік көмек көрсету 

картасы: 
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1. Карта №. 

2. Тексеру жүргізуші. 

3.Мерзімі. 

4. Тегі. 

5. Есімі. 

6. Туылған күні. 

7. Білім беру мекемесі (балалар бақшасы, мектеп т.с.с.); 

8. Сынып (топ). 

9. Мекен-жайы. 

10. Телефон. 

11. Ата-анасының аты-жөні. 

12. Кім жіберді. 

13. Келу себебі. 

14. Анамнестикалық мәліметтер. 

15. Отбасы. 

16. Тұрмыс жағдайы 

17. Биологиялық факторлар. 

18. Солақайлығы. 

19. Ерте даму ерекшеліктері. 

20. Білім беру мекемесіне дейінгі тәрбие. 

21. Мамандардың бақылауы. 

22. Осы уақыттағы шағымы. 

23. Білім беру мекемесімен байланысты мәселелер. 

24. Білім беру мекемесіндегі үзіліс. 

25. Сыныпты қайталап оқу. 

26. Мектепке бейімделуін бұзу саласы. 

27. Білім беру, тәрбиелеудегі қиындықтар. 

28.Негізгі пәндер бойынша қорытынды бағалар. 

29. мінез-құлық нормаларын игеру қиындықтары. 

30. Әлеуметтік қақтығыс ерекшеліктері. 

31. Қорытынды. 

32. Кеңестер. 

 

№5А ФОРМА 

Дамудың психологилық әлеуметтік жағдаяттары: 

 

1. Өзекті қақтығыс, оның пайда болу мерзімі. 

2. Білім беру мекемесінде әлеуметтік жағдайды бағалау. 

3. Отбасылық жағдаятты бағалау: өзін-өзі бағалау, отбасындағы жағдай, 

үйде баламен біріге отырып сабақ жүргізу. 

4. Педагогпен, құрдастарымен баланың өзара байланысы. 

5. Ата-ананың білім беру мекемесімен өзара байланысы. 
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№5Б ФОРМА 

Психологиялық мәліметтер: 

 

1. Зияткерлік ерекшеліктері. 

2. Жеке сипаттамалары.  

3. Дамудың жақын аймағы. 

4. Мотивация. 

5. Болашақ туралы қызығушылықтары. 

 

Медициналық мәліметтер: 

 

Кеңес берілді.  

Психологиялық қорытынды 

 

№5В Форма 

Психологиялық-медициналық-әлеуметтік қорытынды негізінде 

төмендегідей кеңес берілді:  

 

1. Түзету сабақтарына қатысу.  

2. Маманнан кеңес алу. 

3. Өткен мерзім ішінде төмендегідей өзгерістер болды 

4. Педагогқа кеңес берілді  

5. Ата-аналарға кеңес берілді. 

6.  

№ 6 ФОРМА 

Психологтың топпен (қандай) жүргізетін жұмыс бағдарламасы: 

 

1. Психологтың аты-жөні. 

2. Топтың (сыныптың) сипаттамасы: 

      балалардың психологиялық сипаттамалары; 

      осы сыныптағы (топтағы) педагог жұмысының жалпы сипаттамасы.  

Бағдарлама мақсаты (балалармен жұмыс жасаудың нақты мақсаты мен 

міндеттері, егер педагог және ата-анамен жұмыс жеке жасалатын болса 

онда сол міндеттерді де жазу).  

3. Бағдарламаны ай бойынша іске асыру кезеңдері. 

4. Сараптамалық тексеруге рұқсат етілетін психологиялық жұмыс түрі 

ретінде сыныпта (топта) жүргізілетін жұмыстың жоспарланған нәтижелері. 

5. Құрастыру мерзімі. 

6.  Психологтың қолы. 

 

№6А ФОРМА 

 Сыныпта (топта) оқу жылында өткізілген психологиялық жұмыс  

нәтиежелері: 

 



78 

 

1. Сыныпта (топта) төмендегідей диагностикалық зерттеулер 

жүргізілді:  

а) өткізілген уақыты;  

б) тест;  

в) тест арқылы тексерілген сипаттамалар атауы. 

2. Сыныпта (топта) жүргізілген топтық сабақ (тренинг) тізімі: 

а) өткізілген уақыты; 

б) тренинг атауы; 

в) сабақ тақырыбы. 

3. Педагогпен жүргізілетін сабақ тізімдемесі (егер жоспарланған 

болса): 

а) өткізілген уақыты;  

б) сабақ тақырыбы; 

в) сабақ мақсаты; 

г) қатысушылар. 

4. Балалармен жүргізілетін жеке жұмыс формаларының атауы: 

а) өткізілген уақыты;  

б) сабақ тақырыбы; 

в) сабақ мақсаты; 

г) баланың аты-жөні (бұл жеке балалармен жұмыс жасалғанда 

толтырылады);  

д) осы сыныппен (топпен) одан әрі жұмыс жасауға арналған нұсқаулар; 

е) осы бағдарламаны іске асыру тәжірибесін талдау және оны одан әрі 

жетілдіру бойынша нұсқаулар;  

ж) мерзімі;  

з) психолог қолы. 

№7 ФОРМА 

 

Түзету жұмыстары: 

1. Жылы  

2. Тегі. 

3. Есімі. 

4. Білім беру мекемесі. 

5. Сынып (топ). 

6. Маманның пікірі (жеке түзету шаралары).  

7. Баланың мықты қырлары.  

8. Баланың әлсіз тұстары. 

Түзетуші оқулардың динамикасы: 

 

1. _____ дан  _____ дейін төмендегідей өзгерістер болды. 

2.Кеңес берілді. 
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№ 8 ФОРМА 

 

Түзету-дамытушы сабақтар бағдарламасы: 

 

I. Түсіндірме хат: 

1. Бағдарламаның өзектілігі, мақсаты. 

2. Міндеттері. 

3. Адресат. 

4. Мазмұны. 

II.Төмендегідей сұлба бойынша сабақтың тақырыптық жоспары: 

1. Тақырыбы 

2. Мақсаттары мен міндеттері. 

3. Жұмыс, жаттығу формаларының атауы (толық сипаттамасыз).        

 

III. Әдебиет тізімі (топ қатысушылары пайдалана алатын әдебиеттер 

тізімі көрсетіледі). 

IV. Сабақ өткізетін тұлғаның аты-жөні, лауазымы. 

 

№9 ФОРМА 

 

Педагог-психолог жұмысы туралы талдау есебі: 

 

Зерттеу мақсаты, нысаны, пәні. Гипотеза жасау. Психодиагностикалық 

әдістемелер таңдау. Дайындаушы, диагност. 

Зерттеу нәтижесін ұсыну.  

Алынған мәліметтерді талдау. 

Қорытынды және нұсқаулар. 

Ұсынылған құжат түрлері білім беру жүйесінде практикалық психолог 

қызметінің әртүрлілігі психолог жұмысын заңнамалық жолмен 

үйлестірілуіне, оның кәсіби және моральдік жауапкершілігіне байланысты 

маңызды мәнге ие. Бірақ құжаттама – оның қызметін бақылау құралы ғана 

емес, сонымен қатар әріптестерімен, басқа мамандармен, жұмыс 

берушімен, клиентпен, жоғарғы құзырлы органдармен т.с.с. кәсіби өзара 

әрекет пен байланысты іске асыруға мүмкіндік туғызады. Сәйкесінше 

құжаттарды жүргізу – қолданбалы психологияның кез-келген саласында 

практикалық психолог қызметінің басқа шарты. Бұл талаптар мемлекеттік 

қызмет жүйесінің психологтарына ғана емес, сонымен қатар жеке 

кәсіпорын, кеңес беруші мекеме мен фирма психологына, сонымен қатар 

жеке практика жүргізетін мамандарға да қойылады. 
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II- бөлім  ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖАБДЫҚ, ДИАГНОСТИКАНЫҢ 

ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ. 
 

2.1 ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР 

 

Тәжірибелік психологияның қолданбалы мүмкіндіктерін 

орындауының кең қолдану аясы – психодиагностика. Тәжірибелік 

психологияның бүгінгі таңда әдістемелік жабдықта,  әртүрлі әдістерде, 

психодиагностикалық тестерде және сұрақ-жауаптарда пайдаланылатын 

қоры мол. Қолдану кезінде белгілі  бір жүйелеуді және қолдануына қарай 

классификациялық тәуелділікті, мақсаттар мен тапсырмалардың 

зерттелуін,сонымен қатар зерттелушілердің жас ерекшеліктерін  және 

психодиагностикалық тестердің өткізу ережелерін сақтау  талап етіледі. 

Психодиагностикалық әдістер мекеменің тәжірибелік дамуын 

бағалауда, кадрларды таңдау және оларды орындарына қоюда, оқытуды 

оңтайландыру және кәсіби  дағдыларды меңгеру кезінде, психикалық 

дамудың қалыптарын таңдау және жеке психикалық қасиеттердің дамуын 

және т.б. кезінде  көптеп колданылады. Психодиагностикалық әдістер 

медициналық тәжірибе жүргізуде және психологиялық-соттық экспертиза 

кезінде  кеңінен қолданылған.  

Қазіргі уақытта психидиагностикалық әдістердің бірнеше жеткілікті 

классификациялары бар. Классификация әдістерінің диагносткиалық 

процедуралары тәжірибелі психологтың әдісті таңдауда жеңіл болуына  

байланысты дайындалған. Шешімдердің критериялары ереже бойынша  

диагносткиалық ерекшеліктерін таңдауды қайта анықтап, олардың 

бастамаларына және диагностикалық әдістерді таңдауда, осы 

ерекшеліктерін анықтайды. Жүйелендіру және классификация көптеген 

бағыттардың көрсеткіші, сенімі,  әртүрлі әдістердің шындығы 

құрастырудың жаңа диагнгосткиалық бағдарламалардың әртүрлі саладағы 

тәжірибелік әдістердің негізі болады. 

Зерттеу көзі әдістемелік және теориялық автордың позициясында 

қалған кезінде, көптеген тестердің қатынастары бойынша аса маңызды 

тұтынушылардың тәсілінде қалыптасады. Ал, ғылыми анализ декларативті 

сілтеулерінде  жеке тұжырымдарға алмастырады. «Бейімделу» алынған 

нәтижелердің   интерпретациясы сияқты. 

Қазіргі уақытта жалпы қалыптасқан психодиагностикалық 

әдістерінің классификациясы біркелкі емес, бірақ, бағдарлмалық құндылық 

деп аталатын,әдістердің әмбебап түріне ие әдістердің үлкен түрі бар. 

Прагматикалық әдістер берілген түрдегі тапсырмалардың шешімін 

шешу үшін қолданылады. Мысалы Бурдонның корректуралы сынағымен 

концентрация деңгейін және назар тұрақтылығын зерттейді. Қайта қосу 

жылдамдығын және назарды  үлестіру анықтау үшін Шультенің, Ф.Д.Горб 

ұсынған [Горбов, 1964] кесте модификациясы қолданылады. 

Әмбебап әдістер әртүрлі типтегі тапсырмаларды шешу үшін 

қолданылады. Мысалы,Векслердің әдісі интеллектуалды дамудың деңгейін 
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өлшеу үшін қолданылады. Бірақ, жеке субтестер диагностикалық 

оқушының эксперименті ретінде қолданылады. Мысалы, «Коостың 

кубиктары» немесе «шифрлау» субтесті көру-қозғалу дағдыларын меңгеру 

деңгейін оқуға өте пайдалы болуы мүмкін.  Ал, «сан қатарларының 

қайталануы» субтесті назарын және жадын оперативті зерттеуге 

бағытталған. Бұл үлкен екі класстың бөлінуінің әдістемелік 

инструментария қатарында  біраз негізділік классификациясы жеткілікті. 

Біріншіден, дұрыс жауапты болжайтын тапсырмаларға негізделген 

диагностикалық әдістер өзгешеленеді.Бұл ақыл-ой тесті, белгілі қабілеттің 

тесттері, кейбір жеке келбет диагностикалары және диагностикалық 

әдістер дұрыс жауаптары жоқ сұрақтарына қатысты,олар жауаптың 

жиілігіне ғана өзгешеленеді. Бұл Р.Кэттелдың 16 тест факторы. 

Екіншіден, вербальді және вербальді емес психодиагностикалық 

тестерді ерекшелендіреді. Вербальді әдістер тексерілетін сөйлеу 

белсенділігіне жанамаланады. Мысалы: Жиляның тест-фильм ассоциативті 

ауызша тест әдісі. Вербальді емес әдістер сөйлеу қабілетінің 

мүмкінділігінде түсінік жоспарының нұсқаулығын қосады.Сол 

тапсырманы орындау 6 вербальді емес – 

перцептивті,моторлы,интеллектуалды деген орындау тапрсымаларына 

негізделеді. 

Үшіншіден, негізгі әдістемелік принциптің сипаттамасының ерекше 

критериі пайдаланылады. Бұл негіздеме бойынша ерекшелінеді, олар:  

Объективті тестер.  

Стандартталған жеке есептер.  

Проективті техникалар. 

 Диалогті техникалар. 

Объективті тестер.      Бұл әдістер тапсырманың дұрыс орындалуын 

болжайды. Бақылау тапсырмаларының тапсырмалары   маңызды этап  

болады. Сол тапсырманың дұрыс орындалуы - бұл әдістеме. Маңызды 

қадам осы сынақ негізділігі мен сенімділігі үшін жоспарланған 

байланысты бақылау мәселелерін таңдау болып табылады. Бірақ 

объективті сынақтардың табиғаты, әдетте, типтік психометриялық өте 

қатаң реттеу рәсімдерін тексеру тестілер, өңдеу және түсіндіру деректер 

болып табылады. Топ үшін өтініштер таңдалған және әсіресе 

диагностикалық компьютерлік ақпаратты өңдеу жүйесінің енгізілуіне 

объективті аспаптық тесттер тиімді болады 

Осы санатқа көбінесе барлау тесттер, айрықша қабілеттер, сондай-ақ 

қол жеткізуге сынау кіреді. Мұнда Векслердің зияткерлік даму, 

Выготский-Сахаровтың ойлау және зерттеу тұжырымдамасын және басқа 

да қалыптастыру қабілеті тестін жатқызуға болады.  

Осы сынақтардың әрбір, яғни объективті әлеуметтік-мәдени норма 

түрінде орнатылған пернеде өңделеді, объективті «дұрыс» және «дұрыс 

емес» жауап болып табылады. Сандық көрсеткіштерді дұрыс түсіндіру 

үшін, атап айтқанда, психодиагностикалық салыстырмалы зерттеулер 
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жағдайында жеке нәтижелері, осы әдістердің  сенімділігі мен 

жарамдылығы туралы деректердің дұрыстығын көрсететін өлшеу маңызды 

ақпарат болып табылады. Бұл тестілер көптеген жағдайларда басқа да 

жеткілікті белгілі барлау сынау нәтижелері жоғары корреляциясымен 

ажыратылады. 

Стандартталған өзін-өзі есептеу. Өзіне-өзі есеп беруде ауызша 

қабілет тесті, сондай-ақ, ойлау, қиял, жад өндеу ретінде пайдаланылады.  

Мысалы бұған  В.В. Столин (1985) ұсынған өзін-өзі есептеу тұлға 

сауалнамасы мысал  бола алады. Оларға мыналар жатады: 

тестілер, сауалнама; 

кейінгі нақты талдау қатысуымен Ашық сауалнама; 

Чарльз Осгудтың семантикалық дифференциал және жіктеу әдістері 

түрінде негізделген баған әдістемесі; 

мұндай рөлдік репертуарлы тор сияқты техникаларға жеке-негізделген. 

Тест-сауалнама пайымдаулар немесе талаптармен келісу немесе келіспеу 

мүмкіндігін, оған қатысты элементтер таңдауын ұсынады. Жауап, не еркін 

нысанда (ашық сауалнама) берілген, немесе сұрақ ұсынылатын опциондар 

(сауалнама түрі жабық) таңдалады. 

Анкета-сауалнама және жеке-сауалнамалар болады. 

Анкета-сауалнама ақпарат алу мүмкіндігі тікелей оның жеке 

сипаттамаларын көрсете алмайтын жеке сипаттамаларын алуға мүмкіндік 

береді. Кейбір жағдайларда сауалнама мүдделері мен сауалнама 

қондырғылары - өмірбаяндық сауалнама болып табылады. 

Сұрақ ішінде өмірбаяндық профильдер білім беру, арнайы дағдылар 

және т.б. деңгейі мен сипатына байланысты ең көп тараған сұрақтар 

сауалнама беріледі. А. Anastasi (1982) айтуынша, бұл сауалнама (түрлі 

салалардағы көрсеткіштерін болжау үшін жарамды. Психологиялық 

диагностика тест психикалық сараптамада пайдаланылатын нәтижені дәл 

түсіндіру үшін қажетті ақпаратты жеңілдетеді. 

Жобалық әдістері. Проекциялық сынақтардың арасында әдістерін 

мынадай топтарға ажырату керек: 

құрылтай - құрылымдау (Rorschach дегенді білдіреді), оларды беруге 

ынталандыру орындау; 

сындарлы - мағыналы бүкіл безендірілген бөлшектер (Әлем тест) 

құру; 

интерпретациялық - оқиғаны түсіндіру немесе жағдайлық 

(тақырыптық Apperception Test); 

катарсистік - ойын іс-шаралар, әсіресе, ұйымдастырылған шарттар 

(психодрама); 

мәнерлі - тегін немесе берілген тақырыпқа («үй-ағаш адам» әдісі) 

сурет; 

әсерлі - басқа (Люшердің түсті тест) кейбір ынталандыру (ең 

қалаулы) артықшылықты; 

 қоспа - аяқтау ұсыныстар, әңгімелер, тарихы (әдістемесі «ұсыныс 
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аяқтау»). 

Мектеп жасындағы балалардың диагностикасында  оны ажыратудың  

белгілі бір диагностикалық ерекшеліктері бар. 

0-ден 6 жасқа дейінгі балалардың ақыл-ой дамуын бағалау үшін тест 

жасау талпыныстарының бірі 1925 жылы нәрестелер мен мектеп жасына 

дейінгі балаларға арналған дамуының жалпы ережелеріне жасалған 

ғылыми-зерттеу А. Gesell деп санауға болады.  

Жас балалар ғана айтуға үйреніп, және дамуының жалпы деңгейін 

анықтау құралы ретінде, тек өте шектеулі көлемде пайдалануға болады. 

Басқа шарттар әрекетін анықтау үшін тест ауызша емес таңба көп 

жағдайда, ал балалар жасына ауызша сынау, негізінен сөйлеу өз деңгейін 

анықтау құралы болып табылады. Нәрестелер мен мектеп жасына дейінгі 

тест сериясы бала және [Baar, 1957] тіпті өте ерекше зерттеуші арасындағы 

қарым-қатынас құралы ретінде бар. 

Жас балаларға арналған мәтіндерде көп жағдайда баланың ішкі 

процестері сыртқы мінез-құлықы арқылы бағаланады. Осыған орай, 

олардың ішкі тәжірибесін сипаттайтын сөздер үшін кішкентай балалардан 

талап ету мүмкін емес. 

Нәрестелер мен мектеп жасына дейінгілерге  арналған тесттер  

олардың толеранттылық, қызығушылық, көңіл күйінің  тез  өзгеруіне 

байлансты  жас балаларға ынтымақтасуға дайын  қысқа мерзімді 

зерттеулер болуы тиіс. Уақытта зерттеу кезеңі енгізілуі тиіс және уақыт, 

оның disinhibition баланың байланыс орнатуға қажетті және тыйым 

салулар шектеулерден құтылуы тиіс.  

Авариялар мен қиындықтарға  баланың реакциясын анықтау үшін 

жасанды  жағдайды жасауға болады, бірақ ерекше сақтықпен жасалуы  

тиіс. 

Сондықтан соңында зерттеуді бала жақсы көңіл-күймен және келесі 

уақытта айналысуға жалғастыруға келетіндей жүргізілуі тиіс. 

2.2 НӘРЕСТЕНІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУ ДИАГНОСТИКАСЫ 

Психологиялық зерттеу тұрғысынан қарағанда нәрестелерде 

психикалық даму 1,5-2 айлық жаста басталады. Бұл уақытқа дейінгі 

аралықта,жаңа туылған кездегі нәресте, әртүрлі рефлекстік іс – қимылдық 

әрекеттер (сору, ұстап көру, Моро рефлексін, ассиметриялық мойындық 

тоникалық рефлексті, жылдамдық жақындауды және басқа қатарларды) 

сондай ақ уақыты келе өз мінез – құлқындағы қасиеттер жоғала бастайды.    

Бұл рефлекстер жүйке жүйесінің жетілу үрдісін көрсетеді, мұндағы негізгі 

фактор  анатомиялық – физиологиялық қамтылудың болашақтағы 

маңызды психикалық қызметі.  Бірегейлік бағалау үрдісі, құзіреттілікке 

қатысты және балалар невропатологы – психологиялық бағалауда басқа 

жұмыстарды көшірудің еш мағынасы жоқ деп санайды.  

Балаларды психологиялық бағалау кезінде келесі жағдайларға  көңіл 

аудару қажет:   
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1. Ана мен нәресте арасындағы байланыс мінездемесі.  8 айға дейінгі 

балаларды арнайы столдарға отырғызып зерттеуге болады, жастары 

үлкенірек балаларды арнайы балалар парталарына немесе аналарының 

тізесіне отырғызады. Балалар белсенді қозғалуға, дені сау, 

тітіркендіргіштігі жоқ, тез шаршамайтын болуы қажет.   

2. Біріншіден,  балалар мен қарым - қатынас байланысын орнатады, 

олардың ерекшеліктерін ескереді. 8 айдан асқан балалар мұндай қарым - 

қатынас байланысынан беймәлім  болса, онда ол жағымсыз болып 

саналады.  

3. Қозғалстық сферадағы жағдайын анықтау: мүмкіндіктер мен 

сапалық бағалаудағы бастың қалпы, қол, еңбектегендегі және жүргендегі 

бағыты, 8 айдан асқан балалардың  арнайы қатарлық қозғалыстағы 

дамуына көңіл аударылады.  

4. Сенсорлық реакцияның даму жағдайын анықтау: фиксациялық 

және анықтауыштық мінездемесін анықтайды, бұл үшін баланың көзінен 

30 см қашықтықтағы айқын байқалатын 7–10 см. ойыншықтарды 

горизонтальді, вертикальді, айналымдық бағытта көрсетеді. 2 және 4,5 

айлық балаларда арнайы көңіл аударатын белгіленген тоқтаушылық кідіру 

болады  

Зерттеу нәтижелері бойынша, әртүрлі индекстік даму көрсеткіштері 

графиктік кескіндер арқылы және профильді даму формасы ретінде 

көрсетіліп отыр. Көп топтық реакциялар түрлеріне бірнеше ауырлық 

бұзылыстар ажыратылады:  

Қозғалыс реакциясы  

бұзылудың жеңіл сатысы – кейбір реакиялардың даму темпінің 

тежелуіне тән, сонымен қатар  тыйым салынған  түрде қозғалу 

дағдыларының  қатар болуы;   

бұзылудың орташа сатысы – қозғалудың дамуының асинхрондығы, 

бірінің қалыптастуының біршама тежелуі және басқаларының болмауы; 

бұзылудың ауыр сатысы – дамымаған қозғалыстың мінездемелі 

мүмкіндіксіз қозғалуы. 

Сенсорлық реакция 

бұзылудың жеңіл сатысы – әртүрлі тыйым салынған мінездемелі 

нормаларды және кейбір реакцияларды «оперативтік – техникалық 

заттарды» әртүрлі фондарды орындау барысында көрсете білу, және 

оларға қызығушылық тудыру (бақылауды қамтамасыз ету, олардың 

шектілігі, фиксациялық көрудің қиындылығы және т.б.,); 

бұзылудың орташа сатысы – орындалған реакцияның мінездемесі, 

ерте жастағы балалардың басқа объектілерге қатысы, баланың көру 

алаңына деген ынтасы, ішкі ортаға деген көру қызығушылығы бар 

объектілер.   

бұзылудың ауыр сатысы -  көру реакциясының шексіз мінездемесін 

көрсетеді, фиксацияның қысқа мерзімділігін, ішкі орта объектілері мен 

оларға деген қызығушылық тәжірибелік фонын анықтау.  
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Заттармен әрекет  

бұзылудың жеңіл сатысы  – нормалар мен дамудың  салыстырмалы 

сандық реакциялары мен қалыптаспаған «оперативтік – техникалық 

заттарды» орындау барысындағы балада психикалық белсенділік фонының 

дамуы (қалыптаспаған «оперативтік – техникалық заттарды» қозғалыс 

реакциялары арқылы тексеру, іс – әрекеттер мен заттарға баланың 

қабілеттілігін қамтамасыз ету);    

бұзылудың орташа сатысы – орындалу реакциясының мінездемесі, 

нәрестелік жасқа сай келеді, заттар мен уақыттың дәл келуі, заттарға деген 

қысқа уақыттылық қызығушылық, қиындық жағдайы туғандықтан заттарға 

қызығушылықтың жоғалуы, жаңа реакцияға әлсіз болу;  

бұзылудың ауыр сатысы – заттарға деген қызығушылықтың түгелдей 

жоғалуы, сондай ақ іс– әрекеттер де болмайды.   

Ересектер мен қарым– қатынас жолдары  

бұзылудың жеңіл сатысы – сандық көрсеткіштердің төмен болуына 

байланысты  қалыптасқан фондық қызығушылықтар мен олардың 

арасындағы байланыстарды, ересектер мен балалар арасындағы 

психикалық белсенділікті дамыту жолдарын қарастыру;   

бұзылудың орташа сатысы – бөлім реакцияларының мінездемелері 

орындалды, сәйкесінше сәбилік кезінде, жалпы қажеттілікке деген 

қалыптастырушылық жоқ, жеңіл, ересек адамға деген қызығушылықтың 

жалғаспауы, реакцияның сөнуі, қанағаттанарлықтай жалпы 

қажеттіліктердің жолда қалуы;  

бұзылудың ауыр сатысы – ересектер мен қарым –қатынастың мүлдем 

жойылуы, оларға деген көңіл аударушылық қасиеттің болмауы және 

әлеуметтік ортада да қызығушылық жойылады.  

    Эмоционалды реакция 

бұзылудың жеңіл сатысы –ішкі стимуляциялық эмоциональды 

жауап берудің жеткіліксіздігі;   

бұзылудың ауырлау сатысы – қарым – қатынаста қалыптасқан 

белгілердің бұзылуы, тәуелділік, эмоциональды тұрақсыздықты тудырады.   

      Дауыстық реакция  

       Топтық реакциялар үшін, баланың белсенді дауыстық реакциясының 

мінездемесі, бұзылыс деңгейлері көрінбеген,  сондай ақ жеке күтілмеген 

кідірістер пайда болады. Дауыстық реакциялардың дамуы кешіккендіктен,  

бала  жастық даму қалынан арта қалады.  

Психикалық дамуды сараптау кезінде оның мақсаты психикалық 

белсенділікті бөліп түсіндіру. Бұл үшін, психикалық белсенділіктің дамуы 

ерте онтогенездік қалыпта көрініс беріп қалыптасқандығын көрсетеді. Осы 

көзқараспен қарағанда, қиындық деңгейінің формасын анықтауға болады. 

Бастапқы сатыдан қарап, адекватты жеңіл түрде қолжетімді мақсатта, 

қойылған жағдайлық тапсырмаларды қабылдауға, ауырлық деңгейін 

анықтауға, жалғастырушы мінездемелерді айқындау, ең соңғысы, ол – 

әрекеттерді сезіну мен қабілеттілік мінездемесін айқындауға, адекватты 
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мақсатқа, тікелей жағдайлық тапсырмаларды қолдануға мүмкіндік береді.  

Қозғалу сферасының диагностикасы  

Ерте онтогенез кезіндегі қозғалыстың дамуы, бастың қозғалысы.   

Ерте онтогенездегі қозғалыстың дамуы бас пен қозғалу арқылы бақылау 

(12 апта), қол (20 апта), іш  (40–44 апта) ал жүрген кезде (13 апта).  

Қозғалыс машықтарының қалыптасуының негізгі мерзімдері болып:  

 3 ай  – басты жақсы бақылау;   

4 ай  – жатқан қалыпта қолды ішке қою;  

6 ай –моторлы – көру координациясының қалыптасуы (көзбен нақтылы 

затқа бақылау арқылы қарау, ұзақ уақыт  қолда ойыншықты ұстау);  

8 ай –өзі отыруы мүмкін, әртүрлі бағытта әр жаққа жақсы қарай алуы;  

9 ай – қандай да бір заттың көмегімен тұруы мүмкін;  

10 ай – ішпен еңбектейді, сенімді отырады, өз еркімен отырады;  

11 ай – аяқ басып жүреді;  

13 ай – өз еркімен жүреді. 

Сенсорлық сфераның диагностикасы 

 Баланың сенсорлы дамуы - бұл әртүрлі қабылдаулар мен 

қалыптасулардың ішкі заттар мен әсерлері: олардың пішіні, түстері, 

мөлшері, бағыты және орналасуы т.б.  

1 ай – анасына қарайды, олармен сөйлеседі, осы аралықта аузын ашады 

және жабады, орталық объектіден көздің қимылын горизонтальді бағытта 

ауыстырады;  

1,5 ай –қозғалыста жүрген адамдарға қарайды, перифериялық ортадағы 

объектік қозғалыстарға мән береді;  

2 ай – көз реакциясының дамуы: фиксация, конвергенция, фокусировка; 

3 ай –дыбыстарға басын бұрады, сондай ақ құлаққа естілген дыбыстарға 

да, қолын қарайды, ойыншықтардың әртүрлі қозғалғандарына қарайды;  

4 ай – қозғалыстағы объектілер траекториясына мән береді, әртүрлі 

бағыттағы пайда болған көріністерге қарайды, объектің жоғалғандығын 

сезеді, дыбыстың локализациясына қарайды;  

ай – айнаға қараған кезде күледі;  

 – ай қолына қарағанды қойып, ойыншықтарға қарайды, жаңа 

ойыншықтарға деген қызығушылық пайда болады, мүмкін өзіне ұнайтын 

ойыншықтары пайда болады, дыбыстарға басын бұрып қарайды, құлаққа 

жақын дыбыстарға да, естіген дыбыстарды қорыта біледі;   

 7 ай –дыбыстарға басын бұрып қарайды, құлағының түбінен естіген, 

қалпын өзгерте алады, өзіне ыңғайлы қалыпты таңдай алады;  

  8 ай – беймәлім заттарды таңдай алады, жасырын заттарды таба алады, 

оралған шыттарын шешіп тастайды, бір уақытта екі ойыншыққа қарайды, 

бағытын біріншіден екіншіге ауыстыра алады, таң қалады, қарсы ойнап 

күресе алады;  

   10 ай  – беймәлім объектілерге қарайды, оның көз алдында болған 

жасырын заттарды таба алады, қалтадан көрген заттарға қызығушылық 

танытады, оның қалай тұрғандығын, салынғандығын қарайды;  
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12 ай –Өзі бұрылып отырып қарайды, кітаптарға, суреттерге өзінің 

қызығушылығын танытады.  

Заттар мен іс - әрекеттер диагностикасы. Баланың заттар мен іс - 

әрекеті психолгиялық дамудың маңызды көрсеткіші. Бұл сфера баланың 

қалыптасу қабілетін дамытумен қатар, оның танымдылық 

қызығушылығын бағалауға мүмкіндік береді. Басты көңіл адаратын іс- 

әрекеттердің бірі болып, тарихи-әлеуметтік тәжірибесін, тиянақты бір 

заттарға  қарауын көруге болады. Қызығушылық танымдылығының кең 

тарауы мен оның дамуы, жоғарлауы, мүмкіндіктердің бар жоқтығын 

тексере білу, баланың  танымдылық қызығушылық қабілеттерін дамыта 

білуге көңіл аудару керек.  

Заттар мен іс  – әрекеттердің негізгі дамыту көрсеткіштері:  

   3 ай – тартымдылық рефлекстің жоғалуы, әртүрлі ойыншықтармен 

ойнай алу, объектілерге деген оң көзқарасын білдіртеді;  

   4 ай –өзіндік тартыныс, арнайы емес іс– әрекет, объектілер мен тікелей 

қарым– қатынас; 

  6 ай – екінші ойыншықты алып, біріншісін тастайды, көзбен көру 

арқылы іс әрекетті бақылайды, көзіне көрінгенді пинсет сияқты  жерден 

алып, барлығын аузына салады, қағаздар мен ойнағанды ұнатады, 

құмырасын ұстайды, оған таятып әкеліп берсе, кеседен ішеді;  

  7 ай – бір қолдан екінші қолға заттарды ауыстырады, екі ойыншықты 

қатар ұстайды, екінші ойыншықты алады, өзі ойыншықты ұстағанда 

бақылауда ұстап тұрады;  

   8 ай – екінші ойыншықты алады, бос емес қолына алып, заттарды 

алуға тырысады, жартылай көру қабілетін ауыстырып отырады;  

   10 ай –мөлшері кішкентай заттарды алып (таблеткаларды, 

бұршақтарды), біріншілік арнайы іс әрекеттер пайда болады (доппен 

ойнайды, дыбыстарға қоңырау салады, заттарды көтереді, дөңгелектерді 

пирамида дан шешеді);  

   11 ай – ойыншықтарды немесе т.б.заттарды, корзинкаларды жинайды;  

    12 ай –қандай да бір затты күшпен алады, көру қабілетінің жартысын 

өзгерту, қолдарын қозғалту, кітаптарға деген қызығушылық пайда болады, 

кітап беттерін ашуға тырысады, суреттерді ластайды, заттарды аузына 

салмайды, оларды қолдағы заттарды еденге жиі лақтырады.  

   Диагностикадағы даму әдістері. Балада психикалық дамудың 

үрдісі болып ересек адамдармен қарым- қатынасқа түсу, жалпы даму 

әдістері мен қатынастары жатады. Дәл осы қарым- қатынас арқылы ең 

бірінші  аспектілі даму пайда болады, одан әрі қарай жетілдіру қабілеттері 

мен қандай да бір ұйымдарға пайдалану белгілері, өзіндік мінез - құлқы 

ажыратылады: қабілеттілік, адамдағы жоғарғы психикалық үрдістің 

қалыптасу басындағы маңыздылығы ең басты рөлді алады. Брунер және 

т.б, ғалымдардың пайымдауы бойынша ересек адамдар мен балалар 

арасындағы аса тығыз байланысты ұсынады, ол,  синтаксикалық сөйлеу 

функциясы.  



88 

 

Ересектер мен өзара іс-қимыл жолдарының  негізгі көрсеткіштері болып 

табылатындар: 

3 ай – қоршаған ортаға деген қызығушылық, анасын тануы, өзіне ас 

әзірлеп бергенді түсінеді, көру қабілеті мен эмоциональді қарым - 

қатынасты орната алады;  

4,5 ай – сөйлесуді түсінеді, «ресми қарым-қатынас» жағдайымен 

ерекшеленеді,  сөзін тыңдайды,   дауыс дыбысқа басын қозғалтады;  

3, 6 ай – ересектердің қадамын қадағалайды, қолдарын созады, 

қалаған  уақытында, оны көтергенін қалайды, еркелейді, қадамдарды естісе 

мазасызданады, біріншілік әдістерді біледі, «қолдан-қолға» дегенді 

түсінеді;  

7 ай – шулар мен іс әрекеттерді сезеді, әртүрлі іс- әрекеттерге көңіл 

аударғанды ұната бастайды, есімін айқанда қарайды, еріндерін қозғалтады, 

тамақтан бас тартқан белгілері бар; 

8 ай – анасының қолын ұстайды және одан әрі қарай өзі талпынады, 

шектеу қойғандарды түсінеді, дыбыстарды ажырата алады;  

9 ай – қолдарын жуғызғысы келмеген жағдайда, қолдарын 

жасырады, тығылып ойнағанды жақсы көреді;  

10 ай –анасын киімінен тартады, өзіне көңіл аударуды сұрайды, «сау 

болыңыз» дегенді көрсете алады, «әке қайда?», деген сұраққа жауап бере 

алады, әртүлі ойындар ойнай алады, 1–2 дыбысты заттарды түсінеді;  

11 ай –ойыншықтарды лақтырады, оларды қайта алып бергенді 

қалайды, киіндіргенде көмектеседі;  

12 ай –Нұсқау келтіріп көрсете алады, басын шаққайды, әртүрлі іс 

әрекеттер алгоритмін түсіне алады.  

Эмоциональды дамудың диагностикасы. Ерте нәрестелік жастағы 

балалардың психикалық дамуың зерттеу барысында ғалымдардың 

пайымдауы ол, нәрестелердегі белсенділік, нәрестелердегі эмоционалді 

көңіл күйдің бір қалыпта болуын көрсетеді. Балалардың қоғамда 

таныстарымен тығыз қатынасу, өздерінің сүйікті ойыншықтары мен ойнау 

арқылы қанағаттанғандарын көруге болады. Қоршаған орта - балалар үшін 

ең қызықты сәттері болып табылады, барлық құбылыстар мен заттар олар 

үшін жаңа болып көрінеді, балалар үшін көңіл күйді бұзатын заттардан 

аулақ болу қажет. Кейбір заттар мен іс әрекеттер таза түрлер мен 

мықтылықты эмоционың репертуары деп санайды, [Bower, 1977] 

«қалыпты», «жеткіліксіз» және «шамадан тыс» деген сфералық 

терминдерді бағалауды айтады.  

 Эмоциональді дамуды мақсатты зерттеу нәтижелері бойынша келесі 

критериилерді атап өтуге болады:  

қоршаған ортаға деген эмоциональді қарым қатынасты меңгеру 

ерекшеліктері (типтері бойынша / күледі / жылайды – көп / аз); барлығына 

күледі (ересек адамдарға немесе ойыншықтарға);  

қорқыныш реакциясы пайда болады; тікелей көзге қараудан қашады; 

әртүрлі қарым қатынасты жақсы көрмейді және де т.б.;  
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эмоциональді уайымның қалыптасуындағы оң және теріс түрлерін 

бағалау әдістері (күлкі - в 2–3 ай; айғайлау, жылау, мазасыздану 2–4–6 ай);   

эмоциональді қалыптың оң бағыттағы түрін, жетілдіру жолдарын 

бағалау (айғайлаудың модуляциясы, жылауды ұстап тұру, ересектерді 

өзіне қарату үшін жылау кезіндегі тоқтау – с 4–6 ай); 

эмоциональді реакцияны таңдаудағы бағалаудың дамуы (8 ай); 

Қалыпты эмоциональді дамудың тағы да бір критериі патологиялық 

симптомдардың артта қалуына байланысты саусақтарын соруы, 

стереотипті айналу, ересектерді көрген кезде бетін қолдары мен жабуы, 

жылау.  

Балада сөйлеу белсенділігінің даму диагностикасы      

Балада сөйлеу белсенділігінің қалыптылығын тексеру үшін олардың 

ересектер мен сөйлесудегі мәнеріне көңіл аудару қажет. Дамудың бұл 

функциясының екі аспектісін атап көрсетуге болады. Бір жағынан алып 

қарағанда, сөйлеу кезіндегі интонация мен сөздік араласуға қабілеттілік 

қажет. Бұлардың ең ауыр этаптарының түрі болып бірінші сөйлеудегі 

сөздер жатады. (гуілдеу, былдырлау). Басқа тұрғыдан алып қарағанда, 

балалардың сөйлеу белсенділгін олардың іс әрекеттері мен ерексектерге 

қарауынан байқап анықтауға болады.  

Балада өзіндік сөздік белсенділіктің негізгі дамуы  мыналар болып 

табылады:  

2–3 ай – біріншілік жылдамдылықтың пайда болуы;  2-4 айда – 

оларды ересектермен сөйлесуде пайдаланады; 

3 ай – жыбырлап, әртүрлі дыбыстарды шығаруы: «а», «э», «ю», 

«я», «м», «п», «б», «т», «д», сөйлемдердің пайда болуы «а-о-у», «ю-а-а»; 

4,5 ай – жыбырлап қозғалған кезінде өзіне көңіл аударуды талап 

етеді; 

8 ай–сыбырлайды, сөздерді құрастырып айтады:  «бер-бер-бер», «та-

та-та»; 

9 ай – сөздердің қосылуы, балалар әртүрлі қарым- қатынаста болуы;  

 ай –әртүрліліктің пайда болуы, дыбыстар арқылы өзінің қажеттілігін 

түсіндіре бастайды;  

 ай –Сөйлемдерді бөліп айта бастайды, тек қана өзінің анасына 

түсінікті сөздер, мысалы: «бах» – құлау, «кахн» – құмыра, «фа» -қайталап 

айтудың әдістерін көрсету; 2-3 сөзді жауапты қылып айтуы.  

Балада  психологиялық зерттеу психикалық дамудың бірінші 

жылдарында дәстүрлі түде жалпы жағдайы болып аяқталады. 

Қорытындылай келгенде дамуды бағалау, тек қана оның даму 

қабілеттеріне емес, сондай ақ, әртүрлі психикалық функцияларға да, 

топтастырылған аналитикалық зерттеулер реакциясына, қозғалыстық, 

сенсорлық, өзіндік эмоциональдік дауыстық реакция, заттар мен іс 

әрекеттер қабілеттері және ересектер мен қарым қатынастары болып 

табылады. Бұл бөлімде баланың жақсы ерекшеліктері қана емес, сонымен 

қатар, оларды жақсы орындауы, баланың орындай алмайтын қасиеттері 
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мен қабілеттері көрсетіліп отыр.   

 

2.3 МЕКТЕПКЕ  ДАЙЫНДЫҚТЫ АНЫҚТАУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 

Мектепке психологиялық дайындықты анықтаудың негізгі мақсаты 

мектепке бейімделмеудің алдын алу  болып табылады.  

Мектепке дайын болудың дәстүрлі түрде 3 аспектісі ерекшеленеді: 

интеллектуалдық, эмоциялық және әлеуметтік. [Гуткина, 2000]. 

Интеллектуалды дайын болу баланың бас миы құрылымының 

қызметтік дамуы арқылы анықталады.   

«Оқытудың жоғарғы деңгейін» қамтамасыз ететін интеллектуалдық 

жағынан дайын болуға тән ерекшелік. Бұл оқыту барысында берілген 

тапсырмаларды жеке басының мақсатына айналдыруды айтады. Бұл 

баланың бойында таң қалу қабілетінің дамып, танып-білуге деген 

ұмтылысының ұшқырлана түсуін, әрдайым жаңа әсер алуын қажет етеді. 6 

жасар баланың сын тұрғысынан ойлау қабілеті қарапайым түрде, 

жалпылауды білгенімен, әлі де, жекелей бейнелік ойлау түрінде болады.  

Ерік-жігері, эмоциялық жағынан дайын болу дегеніміз – импульсивті 

реакцияның төмендеуі мен баланың ұзақ уақыт бойы қызықсыз 

тапсырманы орындап отыра алуы. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

мінезіндегі ерік-жігерін реттеу үшін олардың мақсатқа жетудегі 

ұмтылысын тәрбиелеу, тілдік және белгі құралдар арқылы балаларды 

басқара алу қажет.  

Әлеуметтік жағынан мектепке дайын болу дегеніміз, өзінің 

жасындағы балалармен қарым - қатынастың қажеттілігі және өзінің мінез-

құлқын мектеп заңына бағындыра алуы. Әлеуметті-психологиялық дайын 

болуға балалармен, мұғалімдермен қарым-қатынас жасай алуы, жаңа 

әлеуметтік  жағдайға бейімделіп кетуі. 

Балаларда мектепке психологиялық дайындық бұл жастағы балалар 

үшін мектептің ұйымдастыру жұмыстарымен тілкелей байланысты. 

Сабақтарға жағымды эмоциялық қатынасты тәрбиелеу үшін ойын және 

өнімді іс-әрекетпен байланыстыра ұйымдастыру тиімді. Себебі балаларда 

рөлдік және жекелей қарым-қатынас қабілеттерін дамыту қажет. Баланың 

мектепке дайындық деңгейін дер кезінде анықтап алу жетістікті 

қамтамасыз етеді.  

Мектепке дайындық деңгейін анықтайтын компоненттерін тексеруге 

арналған  тесттер бар. Қазіргі кезде кең қолданылатын тесттердің бірі, 

«Керн-Йирасектің мектепке дайындықты анықтаудың бағдарланған тесті» 

[Йирасек, 1978] және Г. Витцлактің «Мекетепте оқуға қабілеттілік» 

тесті.[Витцлак, 1986]. 
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2.4 «КЕРН-ЙИРАСЕКТІҢ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДЫҚТЫ 

АНЫҚТАУДЫҢ БАҒДАРЛАНҒАН ТЕСТІ» 

 

Мектепке дайындықты анықтаудың бағдарланған тестін қолдану 

мақсаты – мектепке бару үшін ақыл-ой дайындығының деңгейін анықтау.  

Бұл тесттің алғашқы нұсқасы 6 тапсырмадан тұрады. Я. Йирасек 

тестінен 3 тапсырма алынды: ер адам бейнесі, жазу әріптеріне ұқсату және 

нүктелер тобын бояу. Барлық 3 тапсырма графика түрінде, сондай-ақ 

баланың ұсақ моторикасының дамуы кординациясын анықтауға 

бағытталған. Тесттің құрылымындағы ер адам бейнесі арқылы ақыл-ойдың 

бағдарланған жалпы бағасын және тұлғалық ерекшеліктері  жайлы ақпарат 

ала аламыз (К. Маховер «Адам бейнесі») [Маховер, 1996]. 

Я. Йирасек тесттік тапсырмаларды оруындауына қарай мектепке 

дайын болудың және болашақта мектепте сәтті оқуының арасындағы 

байланысты анықтайтын зерттеу жұмысын жүргізді. Зерттеу нәтижесінде, 

тапсырмаларды жақсы және дұрыс орындаған балалар, мектепте де жақсы 

оқыды. Дегенмен, нашар орындаған балалардың 30% мектепте өте жақсы 

нәтиже көрсеткен. Сондықтан да Йирасектің айтуы бойынша, бұндай 

әдістемелер балалардың мектепке дайындығын анықтау үшін сенімді, ал 

мектепке дайын болмауды анықтау үшін сенімсіз. Әдістеменің авторының 

айтуынша, бұл тесттің мүмкіндігі логикалық ойлауды анықтайтын 

вербалды субтесттердің болмағандығына байланысты шектелген. 

Тест тапсырмалары нұсқауға сәйкес орындалады. Топпен және 

жекелей де жүргізуге болады.  

Әрбір орындалған тапсырма 5 баллдық жүйе бойынша бағаланады (1 

– ең жоғары балл, 5 – ең төмен балл), барлық баллдарды қосып, нәтижесін 

шығарамыз. 

 

Тестілеу барысы. 

 

Әрбір баладан  келесі мәліметтер алынады: 

Аты-жөні......................................................  

Жасы....................... жыл......................... ай 

Туған күні..................................................... 

Зерттеу күні.................................................. 

Ата-анасының мекен-жайы......................... 

 

Тапсырма 1. Ер адам суреті 

Нұсқау: «Бұл жерде ұл баланың суретін сал». 

 

         Мысалы                     Баланың суреті 
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Тапсырма  2. Жазу әріптеріне ұқсату 

Нұсқау: «Бұл жерде бір сөз жазылған. Сен әлі жазуды білмейсің, 

тырысып көрші, мүмкін сенің де қолыңнан келер. Ол үшін алдымен қалай 

жазылғанын дұрыстап қарап ал, содан кейін осы сөзді бос жерге жанына 

жаз». 

 

Төменде бағалау үшін мысалдары көрсетілген. 

 

Мысалы Орындау бағасы 

 
 

 

 

Мәліметтерді өңдеу 

   Тапсырманың әрқайсысы жекелей бағаланады. 

 

1- тапсырма. Ер адам сурет (кілті). 

1 балл – салынған суретте басы, денесі және қол-аяқтары бар. 

Адамның басы денесімен мойын арқылы жалғасып тұр,  басы денесінен 

үлкен емес. Шаштары бар, немесе бас киім кигізілген, құлағы, бетінде көзі, 

мұрны, аузы бар. Қолы, 5 саусағы, аяғы соңына қарай бүгілген. Үстінде ер 

адамның кимі.  

2 балл – барлығы дұрыс салынған, талапқа сай тек 3 бөлігі ғана 

болмауы мүмкін (мойын, бір саусақ, шаш» тек бетінің бөліктерінен 

басқасы). 

3 балл – суреттің басы, денесі және аяқ-қолдары болуы тиіс. Аяқ-

қолдары екі сызықтан. Талап бойынша мойыны, құлақтары, шаштары, 

киімі, саусақ, табаны мен бақайлары болмайды. 

4 балл – тек денесі ғана бар. Аяқ-қолдары тек сызықтармен 

белгіленеді.  

5 балл – денесінің бейнесі нақты емес, (бас-аяқты сурет түрінде) 

 

2- тапсырма.Жазу әріптеріне ұқсату (кілт). 

1 балл – қанағаттанарлықтай жазылған мысалға ұқсас, оқығанға 

жеңіл. Бас әрпі үлкендеу. Екі сөзде де әріптері жақсы бірккен, жазылған 

сөйлем түзу 30°-тан аспайды. 

2балл – жеткілікті дәрежеде ұқсас, тек әріптің бойы мен түзулігі 

сақталмаған.  

3 балл – екі бөлікке бөлініп жазылған. Сөйлемдегі 4 әріпі анық. 
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4 балл –  үлгіге  кем дегенде екі әріп ұқсас.  

5 баллдар – сызып шыққан.  

 

Төменде бағалау үшін мысалдары көрсетілген. 

 

 
Тапырма 3.Нүктелерді салу (кілт). 

Тапырма 3.Нүктелерді салу. 

Нұсқау: «Бұл жерде нүктелер салынған. Жанына дәл осындай 

нүктелерді салып көрші». 

 

     Мысалы Нүктелерді салу 

 
 

1 балл – берілген мысалдағыдай. Ауытқу қатардағы немесе 

бағандағы тек бір нүктеден ғана болуы мүмкін.Сурет кішірейіп кетуі неме 

үлкейіп тұруы мүмкін емес, бағанмен қатар болуы керек.  

2 балл – нүктелердің орналасуы мен саны мысалдағыдай болуы 

керек. Қатарлар мен бағандарда 3 қате жіберуге мүмкіндігі бар. 

3 балл – контуры бойынша мысалға ұқсас, тек  биіктігі мен 

111111111111111111111 2 еседен аспайды. Сандары сәйкес келмейді, тек 

20-дан артық, 7-ден кем болмауы тиіс. Кез келген бағытта, тіпті 180° 

иілімге рұқсат етіледі. 

4 балл – салған нүктелері мысалдағыдай емес, бірақ нүктелерден 

тұруы тиіс. Нүктелердің саны мен көлемінің маңызы жоқ.  

5 балл – әртүрлі сызық-шимайлар. 

Төменде бағалау үшін мысалдары көрсетілген. 

 

 
Барық тапсырмалардан алынған нәтижелерді қосып, қорытындысын 

шығарасыз. Бұл тест баланың ақыл-ойының даму бағытын анықтайды.  
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Тестті топта жүргізгенде баланың тапсырманы ұжымда жасау қабілеті бар-

жоқтығын тексеруге болады.  

Осы тапсырма бойынша балалардың дамуын 3-6 балл ортадан 

жоғары, 7-11 балл орта деңгей, 12-15 қалыпты жағдайдан төмен болып 

есептеледі. 12-15 балл алған балаларды тереңірек те 

ксеру қажет. 
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III - бөлім ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ШАРАЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦПТЕРІ 

 

3.1. ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕР   

   Кәсіби практикалық психологтың құзыреттілігіне: тұлғаның  кейбір 

психикалық сапаларының әртүрлілігін, жаңа психологиялық түзілістерін,  

олардың дамуының жастық бағдарына сәйкестігін   анықтау кіреді.   

Психодиагностикалық  процедуралар  персоналды  іріктеуде және 

қызметке алуда, сондай ақ жоғары  біліктілікті талап ететін жұмыстарға  

қабылдауда қолданылады. Кеңес беруде психодиагностикалық  әдістерді 

қолдану   біртіндеп эмоциялық қалыпты және   тұлғааралық шиеленісті  

зерттеуден  адамның барлық іс - әрекетіне дейін  қолданылады.   Сонымен 

қатар психодиагностикалық тесттер  өзін өзі тану және тұлғаның дамуын  

анықтауға да қолданылады. Көптеген жағдайларда психодиагностикалық  

тексеру көрсеткіштері өмірлік мәселелерде шешім қабылдауды 

жеңілдететін, қауіптен сақтануға көмектесетін құрал және  психологиялық 

әсер түрін анықтауға негіз болады. Психодиагностикалық өлшеу, тесттер  

жалпы тұлға сапасының мотивациялық қажеттіліктерінің динамикасының 

дамуын, белгілі бір іс - әрекетінің  тиімділік деңгейін  болжауда, 

практикалық мәселелерді шешуде кеңінен қолданылады.   

Қазіргі кезде психологиялық қызмет көрсетуде түрлі психодиагнос-

тикалық тексеру кеңінен қолданылады. Сондай ақ педагогикалық психоло-

гияда, медицинада, техникада, ғылым мен қоғамдық  өмірдің түрлі 

саласында  да кеңінен қолданылады.  Сөйткенмен,  бұндай кең қолдануда 

практикалық психологтың жұмысында кейбір психодиагностикалық 

шараларды ұйымдастыру принцптерінің ерекшеліктері мен шектеулер бар.    

Психологтың іс - әрекеті саласында  психодиагностика теориялық 

пән болып табылады. Кейбір зертеулерде психодиагностиканы ғылыми - 

зерттеу және  ғылыми - практикалық зерттеулерден бөліп қарау керектігі 

көрсетілген [Сыэрд, 1982]. Біріншісі психикалық даму заңдылықтарын  

анықтауға, диагностикалық пікірде валидтілік және сенімділік  заңдылық-

тарын, олардың эксперттік интерпретациясын қарастырады.  

Екіншісі, немесе  ғылыми-практикалық  диагностика  нақты сұрақтарға 

жауап беру,  бұзылыстардың себебін анықтау және оларды коррекциялау 

нмесе өзгерту жолдарын анықтауды көздейді.  Жалпы алғанда  

психодиагностика – психологиялық  диагноз қою туралы  ғылым және 

практика. 

Жалпығылыми  түсінік бойынша «диагностика»  термині 

психиатрияда Г. Роршахтың 1921  жылғы «Психодиагностика»  еңбегінен 

кейін медицина шеңберінен шығып, практикада кеңінен қолданыла 

бастады.  «Психологиялық диагностика» терминін алғаш рет ХХғ. 20 

жылдарында пайда болып алғашқыда медициналық ғылымда 

(психатрияда: Г. Роршах «Психологиялық диагностика», 1921ж), содан 
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кейінен индивидтің немесе кіші топтың психологиялық күйін анықтауды 

сипаттайтын психологиялық түсінік ретінде қолданыла бастады. 

Психодиагностика (психо... және diagnostikos - айырып тануға қабілетті)   - 

адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы 

сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыдан талдайтын, 

сөйтіп адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет 

беретін ізденіс аумағы. 

  Қазіргі заманғы психологиялық диагноз терминін түсіндірудің 

қосымша бірнеше түрлері пайда болды, олардың кейбірі:  

1. Психологиялық диагноз – бұл жеке адамның психологиялық даму 

ерекшеліктері, белгілі бір психологиялық қалыптасуын, жас 

ерекшелігіне сай дағды, іс-әрекеттің сәйкестігін 

зерттейді.Психологиялық диагноз – тұлғаның психологиялық 

ерекшеліктеріне сандық және сапалық түрде баға беру. Бұл іс - әрекеттің 

объективті және субъективті көрсеткішіне байланысты.  

2. Психологиялық диагноз - практик психологтың теориялық, 

экспериметтік,  практика схемасы негізінде психологиялық білімді 

қолдану фазасы.  

3. Психологиялық диагноз – адамның әрекет жағдайындағы іс-әрекет, 

жүріс-тұрыс заңдылықтарын зерттеу.  

4. Психологиялық диагноз – нақты бір адамның немесе топ туралы 

психологиялық информацияларды табу.  

5. Психологиялық диагноз – тұлғаның жеке ерекшелік, таным процесі, 

оқу және дамуындағы проблемаларды, тұлғаның күшті жақтарын, 

қасиеттерін профиссионалды икемділігін педагогикалық, психологиялық 

тұрғыдан бақылау т.б.  

6. Психолог әрекетінің ақырғы нәтижесі тұлғаның индивидуалды 

психологиялық  көкейкесті күйін бағалау мақсатында баяндау және 

анықтау.  

7. Адамның белгілі бір өмір жолындағы психиканың және тұлғаның 

ашық бейнеленуі.  

8. Психологтың аналитика – синтетикалық әрекеті, адамның белгілі 

өмір жағдаятында тұлғаның және психологиялық дамуының толықтай 

бейнелену күйінің мақсаты. Ол тұлғаның сыртқы әрекеті арқылы 

орындалады және адамның жеке қасиеті туралы негізгі қорытынды 

болып табылады.  

 «Диагноз» термині  кез келген қалыпты қызметтен ауытқуды тану 

немесе  нақты объектінің  (индивид, отбасы, кіші топ, о белгілі бір  

психикалық функциялар немесе   психикалық процестер).  

«Психодиагностика» түсінігі тұлғаны профилактикалық тексеруде, 

практикалық психологтың диагностикалық-коррекциялық жұмысының 

жеке сатыларында қолданылды [Общая психодиагностика, 1987]. 

  Қазіргі кезде психологиялық тесттер индивидтің 

жасерекшеліктерінің түрлі өзгерісін зерттеуде,  оқыту әдістерінің 
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тиімділігін анықтауда,  психотерапия әсерінің нәтижесін анықтауда, 

әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырудың әсерін, адаптация 

мәселелері мен  төтенше жағдайлардағы реабилитацияны анықтауда   

стандартты әдістер болып табылады.   

 Психодиагностиканың дамуына басты әсер еткен мектептегі оқу 

мәселесі болды.  Қазіргі кезде  түрлі   психологиялық  тесттерді  негізгі 

пайдаланушылардың  бірі мектеп.  Мектептегі  психологиялық қызметте  

диагностикалық шаралар,  коррекция, даму   тұтас бірлікте 

қарастырылады.  Мектеп психологы жұмысының мәні: диагностикалық-

коррекциялық немесе  диагностикалық-дамытушы.  Мұнда  мектеп 

психологы тек қана диагноз қойып тұлғаның түрлі қабілеттерін дамыту 

бағдарламасын жасап қана қоймай [Дубровина, 1997],  өзінің 

ұсыныстарының  орындалуын  қадағалап,  көбіне  коррекциялық, тәрбиелік 

және дамытушылық жұмыстарының психологиялық жақтарын  жүзеге 

асырады.  Практикалық психологтың міндеттері:  баланың  күрделі білім 

әлемін  қабылдап, тануы,  басқа адамдардың әлеуметтік  қатынастары мен 

өзін  тануын  зерттеу болып табылады.   Білім берудегі практикалық 

психологтың  диагностико-коррекциялық  іс- әрекеті өте жауапты, әрі 

күрделі. Мектеп психологы  қызметінің нәтижесін пайдалануды реттеудің 

кейбір нормативтік принциптері  И. В. Дубровинаның, А. Г. Лидерстің, Г. 

В. Бурменскаяның  т.б. еңбектерінде қарастырылған.   

  Психодиагностикалық зерттеулер   тарихына үңілсек, «ақылдылық 

тсті» термині  психологиялық әдебиетте   1890 ж.  Дж. Кэтгеллдің 

мақаласында  қолданылған.  Неміс психологиясында   

психодиагностикалық зерттеудің түп  төркіні  ақыл есі кем балаларды 

зерттеумен және олардың оқудағы жетістіктерін анықтаумен байланысты.   

Психодиагностикалық   өлшеудегі алғашқы тесттердің бірі 1892 

ж.Крепелин жасаған  нұсқасы еркін ассоциация тесті болды.   Бұл тәсіл  

шаршаудың психологиялық  салдарын, естің практикалық әсерін, 

шаршағыштық, алаңдаушылық және эмоциональдық  бұзылуды анықтауда 

қолданылды. Интеллектіні өлшеудің  түпнұсқасын  А. Бине Т. Симонмен 

бірлесіп  жасағандықтан, ол тест  Бине–Симон  шкаласы  (1905) деп 

аталады.  Кейінірек  олардың негізінде  барлық жас ерекшеліктерінің 

интеллектісін  және мектепке дейінгілерден бастап ғалымдарға дейін 

білімділік деңгейін  анықтайтын топтық  тест жасалған.  Ресейдегі 

психологиялық  диагностиканы 1909  жылы Г. С. Россолимо . [Россолимо, 

Г. И. Психологические профили.  М., 1910] жасаған. Ол тест  қалыпты 

және патологиялық жағдайдағы  психикалық процестерді сандық зерттеу 

әдісімен байланысты болды.   Г. С. Россолимо өз әдісін «Кейбір қарапайым 

және күрделі  жан прцесін сандық бағалаудың психологиялық профилін  

құру  әдісі» деп атады.  11 психикалық процесстер: зейін және ерік  

психикалық тонусты сипаттайды;  қабылдаудың нақтылығы,  көру арқылы 

қабылдауды есте сақтау, сөздің элементтерін  және сандарды есте сақтау 

(қабылдай білуді  жүйеледі),  түсіну, комбинаторлық қабілеттер , 
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тапқырлық, елестету, байқағыштық,  (ассоциативтік процестерді 

аттестаттау)  10 балдық жүйемен бағалады.  Бұл әдіс  Ресейде және 

шетелдерде  кең танылған ақылдылықты  өлшейтін  тестер жүйесінің 

алғашқы нұсқасы болды.   

 Мектеп психологына қарағанда практикалық психологқа  шынайы 

жағдайда ұзақ уақыт  бақылау жүргізіп, мәлімет жинау өте қиын және көп  

еңбектенуді талап етеді. Ал арнайы психодиагностикалық  әдістерді 

пайдаланып индивидтің психикалық қалпын нақты жағдайда  жедел   

зерттеу  нәтижесінде   алғашқы кеңес беруге  мүмкіндік болады. Бұл 

әдістердің мынадай ерекшеліктері бар:  

- салыстырмалы түрде аз уақытта қажетті   мәліметтерді жинау 

мүмкіндігі; 

- жалпы адамның нақты  кейбір ерекшеліктері туралы  мәлімет алынады; 

- тұлғаның жеке қасиеттері мен  сапасын анқтауға мүмкіндік береді 

(мазасыздану деңгейі,өзін өзі бағалауы,  зейінінің көлемі,ес); 

- алынған сандық және сапалық  ақпарат арқылы индивидті басқа 

адаммен  салыстыруға мүмкіндік туады; 

- психодиагностика әдісімен  алынған ақпараттар  психологиялық ықпал 

ету құралдарын таңдауға, олардың тиімділігін анықтауға пайдалы болумен 

қатар, индивид таңдаған іс- әрекет тұғааралық  қатынастарын дамытуына 

пайдасын тигізеді; 

- психодиагностикалық әдістер  диагностикалық сапалардың  құрылу 

принциптері мен  табиғаты туралы білімге, сондай ақ  

психодиагностикалық процестердің заңдылықтарына және оның 

құралдарының  сипатына негізделген. 

Психодиагностикалық тесттер  индивитдің дамуында жасына 

байланысты өзгерістерді,  түрлі оқыту әдістерінің  салыстырмалы 

тиімділігін,  психотерапияның  ықпал етуін, әлеуметтік бағдарламалардың  

әсерін,  түрлі субъективтік және   объективтік факторлардың тиімділігінің 

іс- әрекетке тәуелділігін анықтауда стандартты әдістер болып табылады.   

Осыған  орай психодиагностикалық процедураларды  пайдалануда  оны 

ұйымдастыру принцптерін білмей  қазіргі психологияның даму 

бағыттарын  сәйкесінше түсіну мүмкін емес. 

 Психодиагностикалық әдістердің тиімділігі оларды дұрыс 

пайдалнумен байланысты.   Жауапкершіліксіз немесе  біліксіз  

эксперимент түргізуші  зиян келтіруі мүмкін. Психодиагностикалық 

әдістерді дұрыс пайдаланбау немесе  дұрыс түсіндірмеу зерттелуші үшін 

пайдасыз немесе зиянды болуы мүмкін. 

  Психодиагностиканың сатылары  

Психодиагностикалық процедураларды  пайдалануды ұйымдастыру 

принцптері диагностикалаудың негізгі сатыларының белгілі бір  

кезеңдермен жүргізілуін талап етеді, олар: 

  диагностика жүргізудің мақсаты мен міндеттерін анықтау; 

диагностика жүргізу әдістерін таңдау (әңгіме, интервью, 



99 

 

диагностикалық ойындар, тесттік әдістер және  т.б.); 

психодиагностикалық әдістердің  техникалық сипатын бағалау (  

зерттеу мақсаты мен міндеттеріне адекваттылығы, валидтілігі, сенімділігі, 

қиындық және нормалық дәрежесі, адаптациялануы,  зерттелуші 

типіне,олардың жастарының ерекшеліктеріне сәйкестігі); 

нұсқаулық талабының  нақты орындалуы; 

  диагностикалық қорытынды жасауда  эксперимент жүргізушінің 

әсерін барынша азайту   (реакциялар,  жауапқа ілікпе, мимика, қимыл,  өзін 

ұстай білуі және  т.б.);  

тестілеу шартының мұқият сақталуын қадағалау (өткізілетін 

орынның тест жүргізу талаптарына сәйкестігі,  кедергінің болмауы, уақыт  

және  т.б); 

 диагностикалау процесінде стандарттан тыс жағдаяттарды 

болдырмау;  

сыналушымен  байланыс және онымен өзара түсіністік, оның 

психодиагносикаға қызығушылығын тудыру; 

 психодиагностикалық ақпараттың конфиденциалдығын қамтамасыз 

ету; 

 өңдеу  нәтижесін, баллдарды санау,   түсіндіру және  болжау, 

тұспалдау  әдістемелік  нұсқау бойынша жүргізілуі тиіс. 

Психодиагностикалық зерттеудің қорытынды  сатысы  кәсіби және 

этикалық принциптерді сақтаумен байланысты   [В. В. Столин Общая 

психодиагностика, 1987]. Психологтың нақты бір кезеңге  қабылданған 

тестті пайдалану  стандартынан ауытқуға құқы жоқ.   Әдісті қолдану 

туралы  және  наразылықтарды психолог  әдістемелік орталыққа жіберіп,  

оларды әдістерді  келесі  қайта қарауда ескеруін  талап етеді.  Зерттелушіге 

психолог  міндетті түрде  оның нәтижелері не үшін қолданылатынын  

ескертуі керек. Психодиагностикалық зерттеулер клиенттің  қалпын 

бұзбауы және  нәтижесінде моральдық – жағымды әсер қалдыруға жағдай 

жасауы керек.   

  Практикада өмірдің түрлі салаларында  психодиагностикалық әдістер 

мен тесттер  кеңінен қолданылуда. Психологемес маман тестті 

пайдаланғанда психодиагностикалық процедураларды жүргізудің 

ұйымдастыру принцптерін сақтауының өзіндік ерекшеліктері бар.    

 Осыған байланысты кезінде  А. Анастази кәсіби маман емес адамдар 

психодиагностикалық процедураны пайдалағанда   мыналарды ескруін 

талап еткен: 

 индивидтің тесті  жан жақты түсінуі  және зерттеу  шартын сақтауы; 

  белгіленген норма  бойынша топтың ерекшеліктері туралы  

сенімділік, валидтілік туралы және т.б.  ақпараттың  болуы; 

бір көрсеткіш түрлі себептерге байланысты  әр адамда мүлде әртүрлі  

болатындықтан, тесттен өткізілетін  индивид туралы жалпы мәліметтердің 

болуы; 

зерттеудің нәтижесіне  әсер ететін ерекше  факторларды есепке алу 
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(тест жүргізудегі ерекше шарттар,  зерттелушінің  уақытша  

эмоциональдық немесе физикалық қалпы, оның алдын ала тестпен 

таныстығы  ) [Анастази, 1982, т. 1]. 

 В. В. Столин мен   А. Г. Шмелевтің еңбектерінде психодиагностикалық 

процедураларды  маман емес  адамдардың пайдалану жұмысын 

ұйымдастырудың принцптер жүйесі берілген. 

 Ол принциптер төмендегідей: 

   1. Қойылған міндеттерді шешу үшін міндетті және  тиімді болып 

табылатын әдістерді  пайдалануда практикалық психологияның сол саласы 

бойынша  жұмыс істейтін прсихологтан алдын ала кеңес алу. 

   2. Ұсынылған әдістерді таңдау. Аттестатталған әдістер болған 

жағдайда, тек соларды пайдалану. 

   3. Егр методиканы пайдалану  арнайы   психодиагностика туралы 

білімді және  арнайы дайындықты талап етсе басқа әдістеді таңдау немесе  

қажетті дайындықтан өту керек.   

   4. Күрделі әдістерді пайдалану нәтижесі мен  өңдеуді санау 

процедурасы күрделі болса маман психологты қатыстыру немесе ондай 

тестті өткізуден бастарту.  

   5. Психодиагностикалық тестті жүргізуге ие болған  адам   автоматты 

түрде кәсіби  құпияны сақтаудың барлық талабын орындауға міндетті.    

   6. Кәсіби маман емес – пайдаланушы  зерттеу жүргізгенде  

зерттелушімен және басқа да қызығушы тұлғалармен  этикалық 

нормативтерді  сақтауы тиіс.  

   7. Пайдаланушы  зерттелушінің  сенімін падаланбай  алынған 

ақпараттың қайда пайдаланылатыны туралы   ескертуге міндетті.    

    8.  Қажетті сенімділік және валидтілік көрсеткіштері, бірмәнді 

стандартты  нұсқаулығы берілмеген жоғары білікті эксперттік  әдістерді 

параллель  қажет ететін әдістерді ,психолог емес мамандар пайдалана 

алмайды.    

     9.Психодиагностикалық  тесттерді жүргізуде  процедуралық 

нормаларды және этикалық талаптарды сақтау арқылы кез келген  

әдістерді пайдаланушы психологтарға оны  қате қолдануды жоюға  

көмектеседі.  

     10.Психодиагностикалық  әдістер мен  тесттерді пайдаланушылар  

маман психолог немесе  маман емес-пайдаланушы болсын барлық аталған 

талаптарды  сақтауы міндетті. [Общая психодиагностика, 1987].    Жалпы 

кәсіби –этикалық талаптарды, ұйымдастыру принцптерін сақтап,  сауатты 

пайдалану  логикалық зерттеу әдістерінде психодиагностикалық 

процедураларды пайдалану  ауқымын кеңейтеді. Психодиагностикалық 

процедуралар  психологиялық кеңес беруде өзін өзі талдап, өзін өзі 

түсінуде тиімді құрал ретінде   қолданылуы мүмкін. Олар  адам қалпының 

динамикасын,  эмоциялық реакциясын,  стреске төзімділігін  бағалауда 

пайдалануы мүмкін.  Тұлғалық сапалар және бағдарлар да  (тұлғалық 

талпынысы және өзін өзі бағалау деңгейі,  құндылықтар шиеленісі және 



101 

 

әлеуметтік бағдарлар) психодиагностикалық әдіс құралдары арқылы 

анықталуы мүмкін.  Сөйткенмен,  іс-әрекеттің салалары сияқты  

психодиагностикалық  әдістерді және адамды зерттеуді  жеткілікті  әрекет 

деп  түсінуге жол бермеу қажет.    Практик - психолог  нақты тұлға туралы   

тұтас   мәлімет алу  мақсатында бір тест тапсырмасын орындауда алынған 

нәтижені  басқа мәселелерді шешумен де байланысты   құрылымдауы  

мүмкін. Әрине,   кәсіби маман болмаса бұлай істеуге болмайды.  

Психодиагностикалық процедураларды жүргізу үшін  практик- 

психологтың  мол клиникалық  және тұрмыстық тәжірибемен байланысты 

психологиялық интуициясы мен дағдылары болуы талап етіледі. 

Психодиагностикалық зерттеуде клиенттің жағдайы, тест жүргізуге 

мотивациясы және оны қолдауының  ескерілуі өте маңызды. 

Психодиагностикалық зерттеуді жүргізуде шартына мұқият  назар 

аударып, олардың  индивидуальдық  мәліметтерінің нормативтерімен 

әсерлесу мүмкіндігін кәсіби  салыстыра білу керек. Сонымен қатар 

практик-психолог өз жұмысында психодиагностикалық институттардың  

ережелеріне міндетті түрде сүйенеді. Ол ережелерде  өлшенетін 

ауыспалылыр мен  өлшейтін құралдардың қасиеттері туралы, сондай ақ 

психодиагностикалық жұмысқа қойылатын  кәсіби  талаптар  көрсетілген.  

Осыған орай практиктикалық психологияның басты мәселелері: сенімділік, 

валидтілік және  диагностикалық құралдардың дұрыстығы  тұрады.  

3.2. ТЕСТТІК ӘДІСТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІ 

Психодиагностикалық процедуралар мен  техникаларды ғылым мен 

практиканың сенімді  құралына айналдыру   көптеген мамандардың негізгі 

психометрикалық талаптарды қанағаттандыратын психометрикалық ретке 

келтіру, тесттерді құрылымдаудағы: сенімділікке, валидтілікке, 

стандарттауға тәуелді. 

Психодиагностика туралы А. Анастази, А. Бодалси, В. Столин, А. 

Шмелев, К. Гуревич, В. Мельников  және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

психодиагностикалық әдістердің сенімділігін анықтау құрылымдау және 

валидтеуді бақылаудың негізгі принциптері берілген.  Оқу құралында 

психодиагностикалық тексеру жүргізуде практик - психологтың кәсіби  

біліктілігі  үшін өте қажетті  шарт болып табылатын базалық түсініктерді 

қарастырамыз.  Психодиагностика  ғылыми пән ретінде  психологиялық 

білімнің  төмендегідей  үш саласын қамтиды: 

  Психологияның пәндік саласы  психикалық құбылыстарды зерттеу 

мәліметтері; 

психометрика –  индивидуальдық ерекшеліктер мен 

диагностикаланатын ауыспалыларды өлшейтін ғылым; 

практикалық пайдалану адамдарға мәселелерін шешуде көмек 

көрсету және сәйкесінше  психологиялық қыпал етудегі психологиялық   

білім. 

Психодиагностиканың әдіснамалық негізі психометрика болып 

табылады.  Осы ғылым нақты психодиагностикалық  әдістерді құру 
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технологиясын жасап, оларға қойылатын ғылыми талаптардың 

әдіснамасын анықтайды: 

сенімділік – қайталап тест жүргізгенде  нәтиженің қайталануы, тест 

бөліктерінің ішкі келісімділігі;                          

валидтілік –  өзі  диагностикалауға арналған  қасиеттің  тест 

нәтижесінде  бейнеленуі; 

анықтылық –зерттелушінің тесттің нәтижесін   өз қалауына қарай 

өзгертуінен қорғалуы; 

репрезентативтілік – популяцияда  көпшілікті жалпы зерттеуге 

есептелген тесттерде кез келген индивидуалдық көрсеткіштердің  орташа 

мәнінен ауытқуын бағалауға мүмкіндік беретін нәтижелерінің нормасы. 

  Бұл психометрикалық талаптар көбіне объективтік тесттерге және 

тұлғалық сұрақнамаларға қатысты, бірақ проективтік техникаларға  сирек 

қолданылады. 

  Психологикалық әдістер мен тесттерді объективті бағалау  олардың 

сенімділігін анықтайды. Психометрияда   «сенімділік» термині  

зерттелушінің өзі алған көрсеткіштердің келісілгендігін білдіреді.   

Берілген тест қаншалықты жарамды? Шындығында  ол өз 

функциясын орындай ма? Бұл сұрақтар кейде ұзақ уақытқа созылған 

нәтижесіз дискуссия тудыруы мүмкін. А. Анастази сендіру, субъективті 

қорытындылар бір жағынан тест мүмкіндігін асыра бағалауға әкелсе, 

екінші жағынан  оған  табанды қарсылықты тудырады деп санайды . 

Мұндай сұрақтарға жауаптың бір ғана түрі  – эмпирикалық тексеру болып 

табылады. Психологиялық тесттерді  объективті бағалау  нақты 

жағдайдағы  олардың сенімділігін және валидтілігін көрсетеді.   Тесттің 

сенімділігі сол тест немесе оның формасына  эквивалентті тестті 

зерттелушіні қайта тестілеудегі көрсеткіштерінің  сәйкес келуінде. 

Егер баланың IQ  дүйсенбіде 110, ал жұма күні  – 80, болса  мұндай 

көрсеткішке  сеніммен қарау қиын.  Сол сияқты  егер  индивид 50 сөз 

қатарынан 40 - ын дұрыс анықтаса, ал басқа ұқсас эквивалентті қатардан – 

20-ын анықтаса,  бұл көрсеткіштердің ешқайсысы оның вербальдық 

түсінігінің  көрсеткіші ретінде қарастырылмайды.   Екі жағдайда да  екі 

көрсеткіштің біреуі қате болып табылады. Бірақ оны   қайта тестілеу 

арқылы ғана анықтауға болады.  

Психологиялық тест   жалпы игілікке айналуы үшін алдымен  оның 

сенімділігін мұқият объективті  тексеру керек. Сенімділік уақыт өзгерісіне, 

нақты тапсырманы  таңдауда немесе  эксперимент жүргізушінің немесе 

маманның  тестік тапсырманы индивидуалды іріктеудегі  және басқа да  

тестілеу  аспектілеріне  байланысты тексерілуі мүмкін. Бір тесттің өзі түрлі 

аспектте өзгеруі мүмкін болғандықтан  сенімділіктің типін және оны 

анықтау  тәсілдерін нақты көрсету керек.  Тестің сенімділігін анықтауға 

қатысқан индивидтердің ерекшеліктері және сандары туралы мәлімет 

болуы қажет.  

 Бұндай ақпараттар тестті пайдаланушыларға ол қолданатын топқа 
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сенімділігін анықтауға мүмкіндік береді.  

 А. Анастази сенімділік деп тест нәтижесінің  сол зерттелушімен 

тестті қайталап өткізгенде алынған  түрлі уақыт кезеңдеріндегі  

эквивалеттті тапсырмалардың түрлі  жинағымен  немесе    тексеруде 

шартты өзгерткендегі  нәтижелердің сәйкестігін, келісушілігін айтады.    

Кең мағынада сенімділік  тест көрсеткішінде индивидуалдық 

айырмашылық  қандай деңгейде  «шынайы», қайсысында  кездейсоқ қате 

жазылғанын көрсетеді.  

Арнайы термин тілінде бұл тест  сенімділігін өлшеу қатенің 

дисперсиясы болып табылатын  тест көрсеткішінің  жалпы 

дисперсиясының  мөлшерін бағалауға мүмкіндік береді.  

  Бірақ дисперсияны қате деп  еспетеуге бола ма? деген сұрақ туады.  

Бір міндетке пайдаланылған факторлар   бөтен болғанымен  басқа мәселені 

шешуде «шынайы» ерекшеліктің көзі болып табылады.  Мысалы,   бізді 

көңіл күйдің  өзгеруі қызықтырса, онда тест  нәтижесінде эмоциялық 

қалыптың  күннен күнге  өзгеруі  тестілеудің мақсаты болып табылады, ол 

шынайы  дисперсия  нәтижесі. Егер тест тұлғаның  тұрақты  сипаттамасын 

өлшеуге арналса, онда күнделікті  ауытқуды дисперсия қателігіне 

жатқызуға болады.   

  Тесттің мақсатына қатысы жоқ кез келген шарттың өзгеруі 

дисперсияның  қателігін  арттырады.  Сондықтан тест өткізудің бірыңғай 

шартын сақтау қажет (жалпы жағдайды қадағалау, уақыттық шектеу,  

сыналушыларға нұсқау беру, олармен қатынас  жасау және басқа да тест 

сенімділіктері).   Бірақ оңтайлы жағдайда  ешбір тест абсалютті сенімді  

құрал болмайды. Сондықтан тест туралы   стандартты мәліметтер 

жиынтығында  сенімділік  өлшемі  берілуі керек. Мұндай шара 

зерттелушіні стандартты жағдайда зерттеудегі тестті сипаттайды. 

Сенімділікті  К. М. Гуревич  «өте күрделі және негізгі қызметі тесттік  

сынақтың тұрақтылық көрсеткіштерін бағалайтын көпжақты түсінік» деп  

санаған [Гуревич, 1981]. 

Сенімділік өлшеудің қателігін негіздейді деуге болады – ол 

айнымалылы көрсеткіштің  қай бөлігі қате екендігін көрсетуі тиіс.  

Сенімділіктің барлық типтері екі тәуелсіз алынған көрсеткіштер 

сериясының  бірізділік немесе келісушілік  дәрежесін  бейнелейді, олардың  

өлшемі  ретінде корреляция коффециенті көрінеді.  Педагогтар мен 

психологтар үшін корреляция туралы  нақты сипаттамалар    В. Аванесов, 

А. Гусев, Ч. Измайлов, М. Михалевская және т.б. зерттеушілердің 

еңбектерінде   берілген. Практикада тсеттің сенімділігін анықтаудың  үш 

негізгі әдістері пайдаланылады: 

1) қайталап  тестілеу; 

2) параллель тестілеу; 

3)  ыдырау әдісі.  

Олардың әрқайсысын жеке қарастырамыз.  

Қайталап тестілеу өлшеудің сенімділігін анықтаудың  негізгі әдісі.    



104 

 

Зерттелушінің таңдамаларын  қайталап тестілеу  сол бір тест арқылы   

белгілі бір уақыт интервалында бірдей жағдайда  жүргізіледі.  Әдетте 

қайталап тестілеуді ретест деп атайды, ал осындай тәсілмен өлшенген 

сенімділік – ретесттік сенімділік деп аталады.  Ретесттік сенімділікті 

бағалау  сызбасы: 

 

 Уақыттық  

Тест 
 

Ретест 

 интервал  

 

 

Бұл жағдайда сенімділік  индексі ретінде  екі тестілеу нәтижесінің  

арасындағы корреляция коэффиценті алынады.   

Қайталап тестілеу  әдісінің жетістіктерімен қатар кемшіліктері де 

бар.   

Жағымды жағы сенімділік коэффицентін анықтаудың  табиғилығы 

және қарапайымдылығы. Жетіпейтін жағы  екі өлшемнің арасындағы  

интервалдың анықталмауын жатқызуға болады.  Уақыттың  

анықталмағандығының көрінуі  қайталап тестілеудің алғашқыдан   өзгеше 

болуына байланысты. Себебі қайталап тестілеуде зертелуші тест 

мазмұнымен таныс болғандықтан,  өзінің алғашқы жауаптарын есіне 

түсіріп, тестке қайтадан жауап беруде соған  бағдарланады. Сондықтан 

қайталап тестілеуде  алғашқы нәтижеге  қиыстыру» немесе  негативизм 

салдарынан «жаңа» нәтиже  беріледі. Бұны болдырмау үшін  нұсқаулықта  

ретестілк сенімділіктің  қай уақыт аралығына   сәйкес келетінін көрсету 

керек.  Сонымен қатар  ретестілік сенімділік  уақыт арлығына  байланысты 

азаяды.  Барынша сенімді  жоғары  сенімділік коэффиценті тесттер 

арасындағы  уақыттың ұзақтығымен  байланысты. Сенімділік 

коэффицентінің жоғарылығының  жеткіліксіз болуы уақыт интервалының 

дұрыс пайдаланылмауымен байланысты.  

Параллель тестілеу      Бұл жағдайда  бірнеше рет өлшеу паралель 

немесе эквиваленттік тесттердің көмегімен жүргізіледі. Тесттің параллель 

деп аталуы  психиканың  бір қасиетін  бірдей қатемен тексерумен 

байланысты. Бұл жағдайда    бір адам  сол бір тесттің бірнеше нұсқаларын  

немесе эквивалентті тесттерді орындайды.  Әдетте, сенімділіктің бұл типін  

пайдаланудың  қиындықтары бар. Себебі  бір тесттің бірнеше нұсқаларын 

зерттелуші олардың психологиялық біртектілігін байқамайтындай етіп 

құру  өте қин.   Мұнда жаттығудың   бұрмалау әсерін толық жою мүмкін 

емес.  Сонымен қатар туатын сұрақтар: сенімділіктің  балама типі 

сынаудың эквиваленттілігінің  параметірлерін көрсете ме,  әлде  тесттің 

сенімділігін көрсете ме?   Сынақтың екі формасы бір типті  константтық 

жағдайда жүргізілсе,  тесттің өзінің сенімділігінің көрсеткіші емес, 

тестілеудің екі формасының эквиваленттілігінің көрсеткіштері өлшенеді. 

Бұл жағдайдағы өлшеудің қателігі  тестің құрылымының толқуы емес, 
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тестті  орындаудағы толқумен байланысты.  Параллель тесттерді 

сенімділікті өлшеуге пайдалану сызбасының түрі: 

 

  минимал

 уақыттық 

    

   параллель  

тест 

 

параллель  

k тест 

 интервал  

 

 

 Екі тест аралығындағы  корреляция коэффициентін өлшеу 

эквиваленттік сенімділік K деп аталады. 

Ыдырау   әдісі Ол  параллель тестілеу әдісінің дамуы және  тесттің 

жеке формаларының параллелдігіне ғана  негізделіп қоймай бір тестің 

ішіндегі жеке тапсырмаларға  да негізделеді.  Тесттердің бөліктерінің 

арасындағы  корреляция коэффициентін есептеу тесті тексерудің  

қарапайым түрлерінің бірі.    Екі бөлігі де тегіс  нақты негізде болуы үшін 

тестті қалай екі бөлікке бөлуге болады?  Тест тапсырмаларында  мүмкін 

болатын жетіспеушіліктерді болдырмас үшін көбіне тақ және жұпқа қарай 

бөледі.  Сенімділіктің бұл типінің басты  құндылығы  тестілеу нәтижесінің 

қандай да  жаттығу, практика шаршау және іс-қимыл жасау, т.б.  іс - әрекет 

элементтерінен тәуелсіздігінде. Тестті екі бөлікке бөлуде  олардың бір 

біріне тәуелсіздігінің  сенімділік индексі Спирмен-Браун формуласымен 

есептелінеді.   Олардың формуласында: 

R (х, 0=2 RJ\ + R, у 

 

 R  – тесттің екі бөлігінің корреляция коэффициенті. Сенімділік 

коэффициентінің индексі ретінде тестің барлық тапсырмаларының  

корреляция коэффициентінің ортаңғы модульі немесе  ортаңғы  

детерминация коэфициенті алынады. Осы әдістердің қайсысы тестің 

сенімділігі туралы шынайы бағасын береді? Әдістердің қайсысын 

пайдалану керек?  Бұл сұрақтарға жауап  зерттеушінің мақсаты мен  жеке  

қалауына байланысты.   

Қайталап тестілеу әдісін пайдаланғанда  тест нәтижесінің  уақыттағы 

тұрақтылық нәтижесі және тесттің  шартына  тәуелділігі дәрежесінің 

бағасын аламыз.   Сондықтан  сенімділіктің ретестілік   коэффициентін  

орнықтылық  коэффициенті немесе тесттің тұрақтылығы деп атайды.  

Параллель және ыдырау әдістері пайдаланылғанда  тест бөліктерінің  өзара  

үйлесімділік дәрежесі анықталады.  Сондықтан  осы екі әдіс арқылы 

алынған сенімділік коэффициенті тесттің біртектілігімен, гомогендігімен 

түсіндіріледі.     Орнықтылық және гомогендік көрсеткіштерімен қатар  Р. 

Б. Кэттелл  төзімділік (transferability) көрсеткішін ескеру керектігін 

айтады. Ол тесттің   түрлі  іріктеуде, субмәдениетте және  популяцияда  

бағалау қабілетінің  нақтылығын  сақтайды. Орнықтылық және гомогендік, 
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төзімділік  бірігіп,  сенімділіктің кешенді сипатын көрсетеді. Р. Б. Кэттелл 

оны  тұрақтылық  (consistency)  деп атаған. Ол түрлі өзгерістерге 

қарамастан (белгілі бір  шекке дейін) бір реткі көрсеткішін  жалғастыру 

«дәрежесі: а)  тест  қолданылған көлем; б) ол пайдаланылған жағдай; в) ол 

қолданылған іріктеу құрамы». 

 Сонымен қатар, тесттік сынақты өткізетін тұлғаның сенімділігіне 

тікелей қатысты сенімділік типі болады.   Тест жүргізуші тұлғаның 

сенімділігін бағалау екі түрлі экспериментаторларды сынауды тәуелсіз 

модельдеу көмегімен алады.  Тестілеу нәтижесінің сенімділігі тесттің 

өзінің сенімділігімен қатар оны жүргізу процедурасымен де байланысты.  

Нәтиже мәліметтерін түсіндіруге әсер ететін мәнді фактор  нақты 

іріктеудің ерекшеліктері.  Іріктеудің  барынша мәнді  сипаты түрлі 

параметрлер бойынша әлеуметтік психологиялық біркелкілік, сонымен 

қатар жас және жыныстық ерекшеліктерді ескеру болып табылады.  

А. Г. Шмелев сенімділікті тексерудегі  әрекетті былай жүргізуді 

ұсынады  [Общая психодиагностика, 1987]: 

1. Пайдалануға ұсынылған тесттің сенімділігі туралы  мәліметтердің  бар 

жоғын, тексеру қандай популяцияда және қандай диагностикалық 

жағдаятта жүргізілгендігін білу. Білу. Егер тексеру  болмаса немесе  жаңа 

популыция мен жағдаят  белгілері ерекше болса,  төмендегі сілтемені 

ескере отырып, сенімділікті қайтадан  тексеру керек.   

2. Егер мүмкіндік болса  барлық іріктеу стандартына  қайтадан тест 

жүргізіп, келтірілген  барлық тестке және жеке пункттеріне  барлық 

коэффициенті қайтадан санау  керек. Алынған  коэффициенттерді талдау  

өлшенген қателіктерді қаншалықты ескермеуге болатынын түсінуге 

көмектеседі.   

3. Мүмкіндік шектеулі болған жағдайда, тестілеуді іріктелгеннің бір  

бөлігіне  ғана (30 кем емес зерттелуші) жүргізуге болады. Мұнда ішкі 

үйлесімді (ыдыру әдісі)  және тұтас тесттің тұрақтылығын бағалау үшін  

рангалық корреляцияны  қолмен сануға тура келеді.     Бұл қарастырылған 

түсініктердің барлығы психодиагностиканың маңызды   атрибуттары.  

Бірақ сенімділік көрсеткішінің  жоғарылығы  өздігінен  тесттің 

практикалық құндылығын  анықтай алмайды. Психологиялық тестиілеудің 

мақсатты нәтижесін өлшеуге мүмкіндік беретін  маңызды фактор  – 

валидтілік. 

 3.3. ТЕСТТІК ӘДІСТЕГІ ВАЛИДТІЛІК    

Тесттің неге  арналғанын шынайы өлшеу дәрежесі  Психологиялық 

тесттің валидтілігі. Валидтілік өз функциясын қаншалықты дұрыс 

атқаруын тікелей бақылауды қамтамасыз етеді. Әдетте валидтілікті 

анықтау үшін тест өлшеуге міндеттілерді тұтас қамтитын тәуелсіз сыртқы 

критерии қажет. Тесттің валидтілігін  анықтау үшін оны үлкен топпен 

жүргізу керек.  

                 Тесттің валидтілігін  анықтауға   А. Анастази  мынадай мысал 
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келтіреді. Егер  медициналық қабілет тесті  медициналық колледжге 

түсушілерді іріктеуде қолданылса критериі  сол мекемеде олардың  

табысты оқуы болып саналады.  Мұндай тесттің валидтілігін анықтау үшін  

талапкерлер колледжге түсіп жатқанда, үлкен топқа жүргізу керек. 

Олардың оқудағы нәтижелілігі, әр студенттің алған бағасы, 

оқытушылардың мінездемесі,  қолжеткен жетістіктері немесе оқудағы  

сәтсіздіктері көрсеткіштер болып табылады.  Бұндай көрсеткіштердің 

жиынтығы  студенттердің бастапқы  тесттік көрсеткіштерін білдіреді. 

Жоғары корреляция, немесе  жоғары  валидтілік  коэффициенті  жоғары 

көрсеткішке ие болған индивидтердің  жетістіктерге қол жеткізгендерін, ал 

төмен көрсеткіштер олардың жетістігінің  әлсіздігін көрсетеді.  Тесттік 

көрсеткіштер арасындағы төменгі  корреляция  мәнсіз  көрсеткіш  болса, 

тесттің валидтілігі де төмен болады.  

  Валидтілік коэффиценті тесттік  көрсетіштердің негізінде 

критериялық әрекеттің   қаншалықты нәтижелілігін  нақты анықтауға 

мүмкіндік береді.  Мұнда  А. Анастази мынаған көңіл аударады: 

«Валидтілік тек тесттің өз функциясына сәйкестік дәрежесін ғана 

көрсетпейді. Шындығында ол берілген тестпен нені анықтауға болатынын 

көрсетеді.  Сондықтан  валидтіліктің  нақты  анықтамасы  тестпен 

өлшенетінді  анықтауға  көмектесетін  шара. 

Тест көрсеткіштерін түсіндіру барынша анық және  бір мағыналы 

болса, тестер үнемі   олардың валидтілігі арылы бағаланатын критериялық 

мәліметтеріне сәйкес аталса  күмәнсіз болады» [Анастази, 1982, т. 1,  37б]. 

Бұндай сәйкестіктің мысалылына «оқуға қабілеттілік тесті» және 

«персоналды  қызметке бөлу тесті».  А. Анастази психологиялық тесттерді  

пайдалануда  бақылауды қажет ететін: а) тестті валидтілігін 

болдырмайтын, мазмұнының жалпыға қолжетімділігін болдырмау; б)тестті 

тек білікті экспериментаторлардың пайдалануына кепілдік беруді 

қадағалауды ескертеді. Мысалы, индивид түстерді ажырату тестінде дұрыс 

жауаптарды есінде сақтаса, бұл тестпен оның түсті көруін өлшеуге 

болмайды.   Бұндай жағдайда тест  валидтілігінен толық айрылады.  Сөзсіз 

тест мазмұнын құпия ұстау  көрсеткіштерді әдейі  бұрмалаудың алдын 

алады.  Хабары аз тұлғалардың әрекетінде де  тест валидтілігін жоюы 

мүмкін.  

  Мектеп мұғалімі интеллект тестін шешуге өзінің  класын 

жаттықтыруы мүмкін.  Мұндай алдын ала дайындық тест көрсеткіштерін 

жоғарылатады, бірақ тест арқылы анықталатындарға ешқандай әсер 

етпейді.  Бұндай жағдайда тест валидтілігінің болжау құралы ретіндегі 

мәні кемиді. Кез келген  процедураның валидтілігін өлшеу  алынатын 

нәтиженің  объектінің өлшенетін қасиетіне қатысты, яғни өлшеу пәніне 

қатысты   тұрақты болуы керек [Общая психодиагностика, 1987].  В. М. 

Мельников  валидтілік пен сенімділік бір бірімен байланысты түсініктер 

екендігін көрсетеді.  Тарихта инвалидті деп танылған тест  бір қасиетті 

өлшегенде екіншісіне валидті болатыны белгілі.  Сенімсіз тест  валидті 
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бола алмайды, керісінше  валидті тест үнемі сенімді болады.  Тесттің 

сенімділігі оның валидтілігінен  аз болмайды;  өз кезегінде валидтілік   

сенімділіктен аспайды [Мельников, Ямпольский, 1985]. 

Қазіргі психометрияда валидтіліктің үш негізгі түрі  көрсетілген: 

1) мазмұндық (логическая); 

2) эмпирикалық; 

3) конструктивтік 

 Мазмұндық  валидтілік (content validity)    Оны көбіне логикалық  

валидтілік, немесе анықтамасына қарай валидтілік деп атайды.  

Мазмұндық валидтілік  мамандардың пікірі бойынша  тесттің валидтілігін 

көрсетеді.  

Мазмұндық валидтілікті сыртқы валидтіліктің (face validity) 

айқындығынан ажырата білу керек.    

Айқын  валидтілік – зерттелушінің  көзқарасы бойынша валидтілік.  

Айқын  валидтілік  зерттелушінің  тест материалымен және нұсқаулықпен 

танысуы кезіндегі  өлшеу пәні туралы  қалыптасқан  әсерін білдіреді. 

Айқын  валидтілік зерттелушінің тексеруге қатынасын көрсететіндіктен 

мәнді болып табылады.  В. Л. Аванесов  зерттелушінің  тесттің айқын 

валидтілігі болмағандықтан  тесттен бас тартқаны туралы мысал келтіреді.  

Ол балық аулау флотында моряктар анкетада  моряктар туралы, теңіз 

тақырыбында сұрақтың болмауына байланысты  оны толтырудан бас 

тартқанын  жазады [Аванесов, 1982].   Осы жағдайға байланысты   айқын 

валидтілікті  кей жағдайда  «сенім-валидтілігі» деп  те атайды.  Мазмұндық 

валидтілікті анықтауда   эксперттік әдістер қолданылады.  Мұнда 

эксперттердің   адалдығын және  құзыреттілігін бақылауды назарда ұстау 

керек. 

Эмпирикалық валидтілік (empirical validity)    Эмпирикалық   

валидтілік идеясы   адамның  белгілі бір нақты  психикалық 

ерекшеліктерін, немесе  мінезінің формасын  болжайтын  немесе 

индикатор болып табылатын тесттің қабілетімен байланысты.  Бұл қасиетті 

өлшеу үшін  тест материалының  жоғары өлшемді  корреляция 

коэффиценті   есептеледі. Валидтіліктің бұл түрінде  критериді таңдау 

негізгі болып табылады.   Шартты түрде критерилердің үш тобын атауға 

болады:  

эксперттік,  

эксперименталдық және  

 өмірлік. Эксперттік критери  тәуелсіз  сапаларын  өлшеуге  

пайдаланылады.  Бірақ  зерттеулер көрсеткендей   мұғалімдердің 

эксперттік бағаларының валидтілігі мен сенімділігі төмен болады.  Бұл 

олардың  бағалауларының  субъективті бұрмалануымен байланысты   

(симпатиия  және антипатия).  Сенімділігінің  төмендігіне және 

экспертизаны ұйымдастырудың  қиындығына байланысты валидтіліктің 

эксперттік кртерийі сирек пайдалнылады  [Мельников, Ямпольский, 1985]. 

Практикада эксперименталдық критери кең тараған.  Бұл жағдайда 
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валидтілік критериі ретінде  зерттелушіні тұлғаның сол сапасын өлшейтін  

бір уақыттағы және  басқа тестпен тәуелсіз тестілеу нәтижесі  

пайдаланылады.  Екі өлшеудің нәтижесінің арасындағы  корреляция 

коэффициенті   өзара  эмпирикалық валидтілік деп аталады. 

Тесттің эмпирикалық валидтілігі – бұл әр уақытта  нақты критериге 

қатысты  валидтілік. Сондықтан тестті құрастыру процесі  жиі сәйкес 

критериді іздеумен  бірге жүреді. 

Валидтілікті тексеру сәтінде мұндай  эксперименттік  критери 

болмаса,  оның орнына өлшенетін қасиетпен байланысты шынайы мінездің 

сипаттамасы пайдаланылады. Мысалы, интеллект тестінде оқудағы 

жетістік  өмірлік критерии көрсеткіші  ретінде алынады. Бірақ өмірлік 

критериді тест валидизациясы ретінде пайдалану тек көпөлшемді тесттерге 

қатысты пайдаланылады.     

А. Анастази валидтілікті ағымдық және  прогностикалық деп бөледі. А. 

Анастазидың пікірінше «болжау»  кең мағынада  зерттелушінің  

мәліметтерін  шынайы жағдайда өткізілген тест  мәліметтерін болжау, ал 

тар мағынада тек уақыт  аралығын ғана көрсетуді білдіретін түсінік. 

Прогностикалық  валидтіліктегі мәліметтер персоналды бөлуде және 

іріктеуде пайдаланылатын тесттерде өте маңызды.  Жұмысқа қабылдау, 

студенттерді оқуға қабылдау, мамандарды арнайы дайындау курстарына 

қабылдауда  пайдаланылатын тесттің валидтілігі  белгілі болуы 

қажет[Анастази, 1982,т. I]. 

Ағымдық валидтілік істің  болашақ нәтижесін көрсету емес, оның 

шынайы жағдайын бағалауда пайдаланылады.   Мұны ажыратуда 

А.Анастази мынадай мысал келтіреді.  Егер зерттелушінің  невротик 

екенін  білгіміз келсе, бұл ағымдық валидтілік: ал оның неврозға 

бейімділігін  білгіміз келсе,  мұнда бізді прогностикалық валидтілік 

қызықтырады.  Белгілі бір жағдайда  ағымдық валидтілік  шешілетін 

міндеттің мәнін ашуда нақтырақ  болады.   Осы екі валидтіліктің   

арасындағы   ерекшелік  уақытқа байланысты  емес,  тестілеудің мақсатына  

негізделеді.  

Конструкттік валидтілік (constuct validity)   Тесттің 

концептуалдық, немесе конструкттік   валидтілігінің нәтижесі оның 

теориялық конструкт немесе қасиетінің  шарасы ретінде қарастырылады. 

Ол тесттің негізіне алынған теориялық концепцияны дәлелдеу арқылы 

анықталады.    Бұндай конструкттарға мысал  болатындар: интеллект, 

кеңістіктік қатынасты түсіну, невротизм, мазасыздану және т.б. 

Концептуалдық  валидтілік жаңа тесттерді жасауда, валидтіліктің сыртқы 

критериі анықталмағанында да мәні болып табылады.  Негізінен  

концептуалдық валидтілікті  тексеру  үш негізгі сатыдан өтеді: 

1. Валидизациялайтын  тестті орындауды түсіндіру кейбір теориялық 

концепциялармен анықталады.   

2.  Валидизациялайтын тестпен байланысты теориялық  концепциядан  

бір немесе бірнеше  гипотеза шығады.  
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3. Ұсынылған  гипотезалар   эмпирикалық тексеруден өтеді. 

Егер эмпирикалық мәліметтер   гипотезаны растаса, онда  тесттің 

негізіне алынған  қағида және психологиялық концепция құпталады, және  

тесттің мүмкіндігі  осы концепцияны  өлшеу құралы болады.  

Эмпирикалық  құптау  нанымды  болған сайын тесттің негізіне алынған 

психологиялқ концепцияға қатысты тесттің валидтілігі туралы сеніммен 

айтуға болады. Егер, ұсынылған гипотезаның  эмпирикалық мәліметтері  

дәлелденбесе, онда қате  мыналарға:   

тесттің негізіне алынған  теориялық  концепцияның дұрыс болмауы; 

тест пен  теориялық  концепцияның арасындағы сәйкстіктің болмауы; 

 квалификацияланған  тестке қатысты гипотезаны ұсынудағы қателікке   

байланысты болуы мүмкін.  

Әдетте бір ғана  сыртқы критериі болатын эмпирикалық валидтіліктен, 

концептуалдық  валидтілікті бағалауда  мүмкіндігінше  теориялық 

концепциядан шыған барлық гипотезалар  тексеріледі.  

Концептуалдық  валидтілікті анықтауда  практикада Д. Т. Кэмпбелл 

және  Д. В. Фиске  ұсынған  «конвергенттік және  дискриминанттық 

валидтілік» бағалау процедурасы пайдаланылады. 

 Бұл процедура арнайы  көпөлшемді бақылау тесті бар   валидтейтін 

тестпен қатар пайдаланылады.   Бұның құрамына валидтейтін тестпен   

байланысты тесттер кіруі  қажет.  Эксперимент жүргізуші  алдын ала  

валидтейтін тестпен қайсысы жоғары корреляцияланатынын, қайсысы 

төмен  болатынын  болжауы  керек.  

Болжам бойынша валидтелетін тестпен өте жоғары   корреляцияланатын 

тесттер конвергациялайтын ал,  коррелляцияланбайтын, – 

дискриминантты деп аталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- БӨЛІМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ДАМУДЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ   

ӘДІСТЕРІ  

 

4.1 АҚЫЛ-ОЙДЫҢ ДАМУЫН АНЫҚТАУ ТЕСТТЕРІ 
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     Жалпы интеллектуалды дамудың деңгейін өлшеу үшін және 

психодиагностикада зият тесті кең таралған. 

Зиятты дамыту көп, бірақ кейбір ерекшеліктері арқылы басқалардан 

ажыратуға мүмкіндік береді. Әрбір интеллектуалды ойлау актісінде, есте, 

барлық психикалық функциялардың елестері активизациялану кезінде 

жалпы болады.Интеллектін астында  өлшейтін зат ретінде барлық жеке 

дамулар есептелмейді. Ерекшеліктері мен қасиеттерді тануға деген қарым-

қатынас есептеледі. Бұл өзінің көрінісін көптеген тестерде, әртүрлі 

интеллектуалды функцияларды бағалауға арналған. Бұл эмпирикалық тест 

қатарлары айтарлықтай тура басқа жеке-психилогиялық ерекшеліктерден 

шектелген. 

Ақыл операциясының саны және өлшеуді қамтуға жеткізбек болған, 

интеллект тестрерін ең алғаш  Ф.Гальтон  жасаған [Гальтон 1879]. Оған 

математикалық-статистикалық әдістердің анализінің жеке 

ерекшеліктерінің құрылымдары кіреді. Гальтонның ойлауды дамытуға 

қосқан үлесі, Дж.Кэттеллдің жұмыстарына қосылды. Интеллектуалды 

тестердің дамуы 1905ж. Бине – Симонның ақыл-ой дамуының шкаласына 

негіз болды. 

Интеллекттік тестің көмегімен алынған нәтижелер (IQ) интеллект 

коэффициенті түрінде көрсетіледі.  Осы арқылы интеллект өзіндік, өзін 

танудағы динамикалық құрылымдар,анатомо-физиологиялық туа бастан 

болған ми  ерекшеліктерін және жүйке  жүйелерін және солармен түйісетін 

түрде түсіндіріледі. Интеллект - іс-әрекетте, мәдени-тарихи жағдайларда 

көрінеді.  Ол қоршаған ортадағы нағыз  қарым-қатынастың, бағытталып  

қайтадан өңделуі [Бурлачук, Морозов, 1989]. 

Жеке ерекшеліктерін тануда, өмірлік іс-әрекеттің қағидаттарына 

интеллект тестері деңгейге жеткен негізгі қалауларға көзқарасын білдіреді. 

Әрине,өз деңгейіне жеткен деңгей жеке болжамдарды бермейді. Бірақ бұл 

деңгей - одан әрі дамуда,оған жақын жетістіктерге біраз болсын тәуелді 

болады. 

Ғылыми зерттеулерде белгілі тәжірибені қолдануда танымал 

интеллектті дамытатын тестер жиналған. Дифференциалдық 

диагностикадағы ақыл-ойы артта қалған балалардың тпсихикалық 

дамуының артта қалуы, жасөспірімдердің сот-медициналық  

экспертизасындағы  тәжірибелік бағаларын куәландырады. Әртүрлі 

нозологиялық ауытқулары бар,психикалық  ауру адамдарды емдеу кезінде 

құрылымдық ерекшеліктеріндегі интеллектіні құруға болады. Олардың 

есептеу мүмкіндігі  «қадалу» реабилитациялық іс-шараларды құрастыруға 

мүмкіндік береді. Шетелдік интеллектуалды тестер  интеллектуалды 

функцияларды терең зерттеуде онтогенздің әртүрлі кезеңіндегі зерттеу 

нәтижелері арқылы, диагностикалық мағыналары бекітілген. [Ананьев и 

др., 1973]. Орта мектеп оқушыларының интеллектуалды дамуының 

деңгейінің диагностикасына арналған   әдістер  кеңінен қолданылады. 
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Осы бөлімде: Амтхауэраның интеллект тест құрылымы. Аналитика-

синтетикалық мүмкіндіктердің әдісін анықтау (тест Р. Гарднера)  және 

ақыл-ой дамуының мектептегі тесті қарастырылады. 

 

 

 

4.2.Р. АМТХАУЭРДЫҢ ЗИЯТТЫЛЫҚ ТЕСТ ҚҰРЫЛЫМЫ. 

 

Алғаш рет зият тестінің құрылымын 1953 жылы Р.Амтхауэр  

суреттеген. Топтық тест 13-тен 61 жастағы адамдарға ақыл-ой құрылымын 

бағалауға арналған. Амтхауэр  өзінің тест тапсырмасына келесідей ақыл-ой 

компонеттерін қосты: вербальді, математикалық-есептік, мнемиялық, 

кеңістік. Өзара арақатынастылықтың осы факторлармен тестегі 0,36 (0,62 – 

0,20) орташа шамасы. Тест үш параллельді формада құрастырылған. 4076 

сыналушылардың  таңдау кезінде стандарттау жүргізілген.Орташа 

көрсеткіш шала балмен 82-ге тең болды. Стандарттаудан кейін жаңа 

орташа 100 тең болды. Тестің инструмент ретіндегі дәйектілігі 0,97-ге тең, 

қайталап тестіленгеннен кейін,бір жыл уақыттан соң 0,83 тең болды. 

Тестің анықтылығы тестің жетістігінің критеріне байланысты 0,62-ге тең. 

К.Акимованың орыс оқушыларының тест таңдауына бейімдеп және 9 

субтесті қосқан. Осы жағдайда әдіс 8 есте сақтау  субтестінен құралады. 

Себебі барлық алынған экспернименталды апробациялар алынып, толық 

емес қолданған тест вариантына негізделген. 

Әдіс келесідей субтестерден тұрады:  

1) жалпы білгірлікке және күнделікті тұрмыстағы және ғылыми 

білімнің әртүрлі облысындағы ақпараттылық;  

2) түсініктің;  

3) аналогияны құрастыру үшін; 

4) екі түсінікті жалпы категорияға жинақтау; 

5) жеңіл арифметикалық тапсырмаларды шеше білуі; 

6) заңдылық садарын таба білуі; 

7) кеңістіктегі суретті фигураларға оймен шеше білуге сүйену;  Әрбір 

субтест 20 тапсырмадан құралады. Әр субтесті орындау уақыты -10 минут 

(үзіліссіз  екі сабақ). Тест тапсырмасын орындауға 80 минут беріледі. 

Топтық тесті өткізуге А және Б тест формалары дайындалған. Зерттеуді екі 

эксперименатор  жүргізеді: біреуі нұсқаулықтарды есептейді, мысалдарды 

талқылайды,уақыт интервалдарын қадағалайды, екіншісі жауап беретін 

бланкілердің дұрыс толтырылғандығын тексереді, дәптер бетінің дұрыс 

жазылуын және т.б. (төменде–А формасының әдісін мысалға 

келтіреміз). 

Осылайша, тест тапсырмалары вербальді және сандық материалдардан 

құралады.Сонымен қатар суреттерден. Алғашықылары сыналған белгілі 

білімнен және кейбір материалмен логикалық әрекеттерді шығаруға талап 

етеді. Екіншілері белгілі дәрежеде нысандандырылған дамуды және 
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кеңістіктегі быжылдауды болжайды. 

Р. Амтхауэр  жеке субтестердің орындалу  жетістігі бұл әдісте 

сыналушылардың ақыл-ойы құрылымы  арқылы деп болжаған. Өрескел 

анализінің  ақыл-ой көрінісіне : алғашқы төрт субтесті сыналушылардың 

нәтижесі жоғары болса, ендеше теориялық мүмкіншіліктері көбірек 

дамығаған және  егер де олар  әдістің екінші жартысының құрамында 

болып, сол арқылы субтетстер алынса, ендеше практикалық 

мүмкіншіліктері көп дамыған. 

         М. К. Акимованың және оның бірлескен авторлары 

интерпретация кезінде алынған мәліметтерде жаңа өлшемді қолдануға 

ұсыныс береді. Әлеуметтік-экономикалық сипаттарынан, эмпирикалық 

зерттеу кезінде сыналушылардың таңдауы негізнде алынған, дәстүрлі 

әдісте нәтижелердің бағаларын санау кезінде статистикалық норма есепке 

алынады. 

К. М. Гуревич  өзінің жұмыстарында бірнеше рет бұл тәсілге қарама-

қарсылықты көрсеткен. Ол норма арқылы салыстырылған өлшемдерді, 

әртүрлі заңсыз жолмен қосылған таңдалынып алынған таңдауларды, 

адамдардың ақыл-ойының дамуының әртүрлі шарттарға онтогенздің 

әсерініен ескермеуін белгілеп көрсеткен. Бұл шарттар алуан түрлі және 

бірінші кезекте оқытудың шарттарын қосады [Гуревич, 1982]. 

Өлшем ретінде, тест зерттеулерінің мәліметтеріне бейімдеуде, Гуревич 

әлеуметтік-психологиялық нормативті қолдануды ұсынады (ӘПН). ӘПН-ді 

талап жүйесі ретіде анықтауға болады. Осындай шарттарды ережелердің 

формаларына, ұйғарымға, адамға қойылған шарттарға және алуан түрлі 

аспектілерді қосып: ақыл-ой дамуы,адамгершілік,эстетикалық және т.б. 

бекітілуі мүмкін. ӘПН мазмұнын құрайтын талаптар, шындыққа жанасып, 

олар білім бағдарламаларына қосылып,квалификациялық профессионалды 

мінездемелері, мұғалім және тәрбиеші басқарады. 

Сондықтан, тест нәтижелерінің бағасы ӘПН-ге жақын деңгейімен 

өткізілуі керек. 

Өлшем дамуының сапасын ӘПН-де қолдану бірінші жоспарға талапқа 

қойылады. 

а)қандай терминдер мен түсініктер жалпы деңгей бойынша қайсысы 

өте жақсы игерілген,ал қайсысы жаман;б) қандай логикалық операциялар 

өте жақсы игерілгенін;  

 

Тест процедурасы 

01 ТОПТАҒЫ ТАПСЫРМАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫНА ҮЛГІЛЕР 

ЖӘНЕ 

    ТҮСІНІКТЕР. 

 

(1–20 сұрақтар) 
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Тапсырма 1-20 сөйлемнен тұрады, әр қайсына бір сөзден 

жетіспейді. Сендер оны толтыруларын керек. Ол үшін бес берілген 

сөздің ішінен бір қажетті сөзді табу керек.Оны бланкіге жазу керек. 

Сендерге осы тапсырмаға сәйкес тәжірибелік шешімі бар үлгі 

ұсынып отырмыз. 

Қоян кімге ұқсайды...? 

а) мысыққа  b) тиынға с) қоянға d) түлкіге е) кірпіге. 

 Бұл тапсырмада  (с) дұрыс шешім болып табылады. Келесі мысал: 

Үмітке қарама-қарсы... ? 

а) қайғыb) үмітсіз с) қажеттілік d) махаббат е) жеккөрушілік.  

Бұл жағдайда b) дұрыс шешім болып табылады. 

 

Ал, бастайық!!! 

Автокөлік жүру үшін ең алдымен керек ...?  

      а) ептілік b) абайлық с) байсалдық d) күш е) зерделілік. 

Теледидардың ең маңызды бөлігі ... ? 

      а) транзистор b) қосылғыш с) антенна d) кинескоп е) түстердің 

реттегіші. 

Тренер – ол ... ? 

      а) жүзеді b) жаттығуларды үйретеді с) секіреді d) жеңеді е) 

гимнастикамен  

  айналысады. 

Өмірде абырой ең алдымен лайық...? 

а) суретшіb) мүсінші с) ақын d) әртіс е) композитор. 

Қызығушылыққа қарама-қарсы болып табылад ... ? 

      а) түңілу b) үмітсіздік с) жабырқаңқылық d) қанағаттанушылық е) 

мұң. 

Көп уақытта онсыз өмір сүру өте қиын..?  

a) су b) тамақ с) жүру d) сөйлеу е) ұйқы. 

Сынап-ол  ... ? 

      а) металл b) минерал с) ерітінді d) химиялық қосынды е) қоспа. 

Ең көп халқы бар қала ...?  

а) Чикаго b) Осака с) Лондон d) Париж е) Рим. 

У әрдайым...? 

      а) өлтіретін b) ауыртатын с) қауіпті d) зұлымды е) қауіпті 

Әкелер... өзінің ұлдарына қарағанда тәжірибелі. 

a) әрқашан b) әдетте с) біраз d) сирек е) ереже сияқты. 

Есекте әрдайым бар ...? 

      а) қора  b) таға с) ат-сайман d) тұяқ е) жал. 

Қауырттылық жағдайында ешқашан істеуге болмайды 

      а) апат b) ойланбастан с) білместік d) жасқану е) сенімсіздік.  

Зат белгі  – бұл көп жағдайларда ...? 

      а) ерекшелік белгісі  b) көрсету с) жазба d) жарнама, г) аты. 

Ауызша емтиханды тапсыру кезінде  ... болу керек?  
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            а) қабілеттілік b) бағдарламалар с) білім  d) сұрақтар е) емтихан 

қабылдаушы. 

Лотереядағы бос билеттердің проценттік байланысын біліп, 

есептеуге болады...? 

       а) ұтып алуға деген үміт b) қатысушылардың саны с) ұтыстардың 

өлшемі және билеттердің саны е) лотореялық салық. 

Ең аумағы үлкен территория ...? 

      а) Куба b) Мадагаскар с) Ирландия d) Исландия е) Цейлон. 

Жұмыс істейтінге керек...? 

      а) атаққұмарлық b) тапсырма с) бастық d) құрал  е) ақыл-ой. 

Адамдармен қарым-қатынаста .. болу керек? 

      а) абай болу  b) епті  с) ұстамды  d) сөйлескіш е) жайдары. 

Ең көп құрамында калория бар…? 

      а) балық b) май  с) ет   d) ірімшік е) көкеністер. 

 

02 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ  

ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 (21–40 сұрақтар) 

Берілген бес сөздің арасынан төртеуі ортақ мағынаны білдіреді. 

Олардан ерекшелінетін бесіншіні табыңыз: 

Мысала: 

а) үстел b) орындық с) құс d) шкаф е) төсек. 

а, b, d, е – ол жиһаз, с – жоқ. (с) дұрыс жауап. 

 

Сигналды тосыңыз! 

21. а) жалған ой қорытындысы b) алдау с) айлакерлік d) арамдық е) 

боямалау. 

22. а) тәкаппар b) бұзылған с) злой d) қозғалғыш е) рәсімді. 

23. а) айналдыру b) өлшеу с) бүгу d) түзеу е) жасау. 

24. а) сөйлеу b) әңгімелесу с) дауыс беру d) үндеу е) дискуссия 

25. а) институт b) топ с) қоғам d) бірліке) партия. 

26. а) жіп b) арқан с) ине d) бау е) талшық. 

27. а) қапаланған b) абыржыған с) ызаланған е) үкім шығарылған. 

28. а) соңы b) шешім с) үкім d) жоба е) қорытынды.  

29. а) жазық b) саванна с) Сахара d) тундра е) жазық. 

30 а) даму b) көбею с) өрлеу d) жетілу е) өсім.  

31 а) үлгілі b) үлгілі с) өте жақсы d) асқақтаған е) таңдалған. 

32 а) лақтыру b) беру с) ұстау d) суару е) тастау 

33. а) компас b) сағаттар с) жол көрсеткіш d) темірқазық с) курс. 

34. а) жаңалау b) құрастыру с) қадағалау d) түзету е) жөндеу. 

35. а) көзілдірік b) лупа с) бинокль d) шыны е) микроскоп.  

36.  көпір Ь) шекара с) жұбайлық d) сүрлеу е) ынтымақ. 

37.а) бұрғылау b) сүргілеу с) тегістеу d) қырсалау )қоғау. 
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38. а) күнгей b) бұлтты с) жаңбырлы d) ашық е) желді. 

39. а) дипломатша b) ойланған с) әдептілік d) ықыласпен с) епті. 

40. а) растауb) шешім с) жобалау d) бағалау е) пайымдау.  

 

03 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ 

 ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 (41-60 сұрақтар) 

 

Бізге үш сөз берілген. Бірінші мен екінші сөз арасында белгілі 

бір байланыс бар. Үшінші мен бірінші сөз арасында аналогиялық 

байланыс бар. Сол сөзді табуыңыз керек.  

Мысалы: 

Орман : талдар = көгал : ?  

а) шөптер b) пішен с) азық d) көк е) өріс. 

Шөп сөзі (а), дұрыс жауап болып табылады.  

Басқа мысал: 

Қараңғы : жарық = дымқыл: ?  

А) жанбыр b) күнс) дымқыл d) жел е) құрғақ. 

Жарық және қараңғы сөздері бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан, 

дымқыл  

сөзіне антоним сөзді табу керек,сондықтан құрғақ (е) – дұрыс жауап. 

Сигналды тосыңыз!  

41.Кішкентай : үлкен = қысқа : ? 

а) ұзын b) аумақты с) жалпақ d) аумақты е) жіңішке. 

42.Абайлағыштық : сенімділік=қауіп: ? . 

а) жазатайым оқиғаb) қауіп с) жылдамдықd) жоғалту е) аукцион. 

43.Дем алу : жеңіл = терлеу: ? 

а) күнb) кернеу с) қуыстық d) тер е) қызу. 

44. Вестибюль: ауыз үй = үй : ? 

а) лифт b) есік алды с) шатыр d) ақшатыр е) қабырға. 

45.Сенім : эксперт =сенімсіздік: ? 

а) тәжірибеb) қателіктер с) үйренбеген d) әуесқойе) кеңсешіл. 

46. Грамм: салмақ = сағат: ? 

а) минут b) үзіліс с) сағаттар d) күндер е) уақыт. 

47.Сүт : көлем = тұз: ? 

а) минерал b) жағымды с) ас үй d) кристалл е) салмақ. 

48.Адам : ми = қала: ? 

а) орталықb) басқару органдары с) базар d) қалалық кеңестің 

мекемесі е) мэр. 

49.Су: эрозия = жас: ?  

а) өмір b) денсаулық с) жастық шақ d) әжімдер е) күш. 

50. Альбом фото = газет: ?  

а) қағаз b) жаңалық с) мақала d) тақырып е) жаңалық 
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51. Ержүректі: ерке = қайырымды : ? 

а) жомарт b) бейберекет с) қанағатсыз d) өзімшіл е) ұсақ-түйешіл. 

52. Хроникалық: сезімтал = жиі : ? 

а) әрқашан b) сирек с) уақытша d) ұзақ е) айлап-жылдап. 

53. Атеист : дін = бітімгер : ? 

а) соғыс b) адамгершілік с) әлем d) өмір е) шіркеу. 

54. Автокөлік : өсімдік = автокөлік : ? 

а) емен b) ұшақ с) құс d) автокөлік е) кірпі. 

55. Жүйке : өткізгіш = қарашық : ? 

а) сәулелену b) көз с) көз көру d) жарық е) жарық сүзгі 

56.Үй: баспалдақ = өзен : ? 

а) жаға  b) көпір с) шлюз d) су е) сал. 

57.Топтама : жиналу = кітап : ? 

а) мазмұнb) сөздік с) автор d) стиль е) жазылу 

58. Қуаныш : жетістік = шаршау : ? 

а) ұйқы b) демалыс с) шабыт d) жұмысе) үзіліс. 

59.Мұз : темір==су : ? 

а) жаңбырb) сынап с) металл d) сым е) тоттану 

60. Диета : салмақ = медикамент : ? 

а) денсаулық  b) дәріхана с) ауру d) ем е) рецепт 

 

04 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ  

ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 (61-80 сұрақтар) 

 

Сіздерге алты сөз берілген. Олардын ішінен,жалпы бір мағына 

беретін екеуін сіз таңдауыңыз керек.  

Мысалы: 

А) Қайшы b) май с) газет d) нан е) темекі f) білезік. 

Нан  (d), май (b) – бұл дұрыс шешімдер, «азық-түлік» себебі толық 

бір мағынаны білдіреді. 

Келесі мысал: 

А) шөп b) арыс с) бәліш d) ұн е) бидай f) ағаш. 

Бұл мысалдағы дұрыс шешім – арыс (b), бидай (е), «нан» мағынасын 

білдіреді. 

 

Сигналды тосыңыз! 

61. а) пәтер b) көше с) бақша d) бюро е) тұрғын-үй f) асхана.  

62. а) түбір b) емен с) раушан d) орман е) жапырақтар f) бәйшешек. 

63. а) дельфин b) кеме с) кит d) теңіз е) балдыр f) медуза. 

64. а) шеберхана b) стадион с) дүкен d) ресторан е) мектепf) 

шеберхана. 

65. а) автокөлік b) финиш с) асфальт d) старт е) дөңгелектер f) тас 
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жол. 

66. а) ерін далабы b) алтын с) сағат d) сырға е) білезік е) маятник. 

67. а) электрикалық b) сұйық с) ыстық d) газтектес е) көбікті f) 

тұрақты. 

68. а) тырмауыш b) футбол с) хоккей d) найза лақтыру е)күресf) 

атпен жүру. 

69. а) аэропорт b) шабадан с) аспансерік d) ұшақ е) жол жүру билеті 

f) теміржол вагоны. 

70. а) қақпақ b) сыра с) саптыаяқ d) дәмхана е) бас жазуf) сүт. 

71. а) қарапайым b) жай көңілді с) жалғыз d) қиын емес c) жағымды 

f) үндемес.  

72.  а) төлем тізімдемесі b) лотерея билеті с) d) облигация е) 

квитанция f) жинақ кітапшасы.  

73. а) шам b) шырша с) аспащшам d) қонақ үй е) өшіргіш f) шкаф.  

74. а) көру алыстығы b) сурет с) қағаз  d) жорық дүрбісі е) объектив 

е) фотоаппарат 

75 а) шұлық b) қалта сағаты с) бас киім  d) қыс е) автокөлікf) мұз. 

76. а) банкі b) түйме ілмегі с) түйін d) кептелу е) қақпақf) дөңгелек. 

77. а) маман b) сайыскер о) лейтенант d) тәжірибеші e) хатшыf) 

альпинист. 

78. а) өкіну b) шымшу с)  салу d)тоңу е) музыканы қосуf) қалу. 

79. а) сүрленген мұнара b) үй с) зал d) шеберхана е) кеме f) сейф. 

80. а) диабет b) діңгене с) полиомиелит d) құныс е) қызуы бар f) рак. 

 

05 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ  

ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 (81-100 сұрақтар) 

Қазір сіздерге математикалық тапсырмаларды ұсынады: 

Бір қарындаш 25 тиын. Ал үш қарандаш қанша тұрады? Жауап -75 

тиын. 

(тиын., км, мин и т.д.) 

(тиын., км, мин және т.б.) атауларын көрсетіп керек емес. 

 

Сигналды тосыңыз! 

81.Менде 40 теңге. Болды. Мен 15н ұстадым. Менде қанша қалды? 

82.Велосипедші 4 сағатта қанша километр жүріп өтеді, егер сағатына 

12 км. 

 жүрсе? 

83. А сауытында – 25 литр, ал В саутында – 35. В сауыты А 

сауытындағы 

сұйықтық бірдей болу үшін қанша құю керек? 

84.  16 адамға азық-түлік 24 кунге жетеді. 8 адамға азық-түлік қанша 

күнге 
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 жетеді? 

85. Көше жұмысына 3  адамға 6 күн қажет. Егер 9 жұмысшы болса, 

қанша күн 

 жетеді? 

86.3,5 м материя 70 теңге   болса 1,5 м қанша болады? 

87.20 см резеңке 25 см дейін созылады. 60 см резина қанша см 

созылады? 

88. Жүгіруші ¼ 1,4 м жүгіріп өтеді. Ал 5 с қанша жүгіреді? 

89. Қоспаны алу үшін балдың екі бөлігі және цинктің бір бөлігі 

керек. 39 г. 

 балды алу үшін, қанша грамм цинк керек? 

90. Балалар ойыны үшін қызыл жасыл шариктер керек: 1/3 жасыл 

және 12  

жасыл. Ойын үшін қанша шарик керек? 

91. Ағайынды апалы-сіңілілерге 39 жас. Оның біреуі екіншісінен 7 

жас кіші. 

 Кіші сіңілісіне қаншада? 

92. Екі қарама-қарсы келе жатқан поезд 8 сағатта кездесті. 8сағ. 20 

мин. Олар  

қанша арақашықтықта болады? Егер біреуі 75 км/сағ,ал екіншісі 120 

км/сағ 

 жылдамдықпен жүрсе? 

93.Тікбұрышты екі жақтан 12 және 4 см 1/4 –ке ұлғайту керек? 

Ұлғайтылған  

см2   қанша?   

94. 50  бөліктің 4% көлемі берілгеннен үлкен, 12% - кіші. Берілген 

көлемнің  

қанша бөлігі бар? 

95.  52 тиынды екі бөлікке,бір бөлігі екіншісінен үш есе үлкен 

болатындай бөлу  

керек. Аз көлемде қанша тиын қалады?  

96.  17 монеталы тұрақты бағасынан  1теңге. 20 тиын тұрақталады? 

Менде 10  

құнсыз қанша монета бар? 

97. Ескі бағасымен 5 сомды 12 теңге алдым. жаңамен 12 теңгеге  4 

сомды алдым.  

Қанша пайызға бағаны көтерген? 

98.  Сүттен 3% май алады. 1,5 кг.май алу үшін қанша сүт керек? 

99. Бет жағы 3 см тең,салмағы 54г құрайтын кубик. Егер бет 

жағы 2 см тең болса, сол материалдан жасалған кубик граммен қанша 

салмақ болады? 

100. Мектептегі ұлдардың 10% мен 15% қыздар жақсы баға 

алды. Егер мектепте 60% қыз бала болса, мектептегі қанша пайыз бала 

жақсы баға алды? 
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06 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ 

 ТАПСЫРМАЛАРЫ 

(101–120 сұрақтар) 

Нақты заңдылыққа негізделген сан қатарлары берілген. Заңдылыққа 

негізделе, 

 әрбір қатарды жалғастыру керек. 

Мысалы: 

2 4 6 8 10 12 14... 

Бұл қатарда әр келесі сан алдыңғысынан 2 есе үлкен. Сондықтан 

жауап – 16. 

9 7 10 8 11 9 12 ...  

Бұл қатарда 2 санға кішірейіп отырады. Сосын 3-ке. 

Келесі сан 10. Оны жауап бланкісіне енгізу керек. 

Бұл мысалды басқаша шешуге де болады: сандарды 2 аралас сан 

ретінде де қарастыра. (9–10–11–12 и 9- ...),. Жауап – 10. 

101. 2 5 8 11 14 17 20... 

102. 1 3 6 8 16 18 36... 

      103. 55 57 60 20 10 12 15...  

104. 18 16 19 15 20 14 21 

105. 33 30 15 45 42 21 63... 

106. 25 27 30 15 57 10 ... 

107. 11 15 18913 168... 

108. 5 6 4 6 7 5 7 ...  

109. 8 11 7 14 17 13 26...  

110. 35  3942 21 25 28 14...  

111.  9 12 16 20 25 30 36 ...  

112. 57 60 30 34 17 22 11 ...  

113. 2 3 6 11 18 27 38...  

114. 7 5 10 7 21 17 68... 

115. 11 82 42 79 6 18... 

116. 15192211 15 189... 

117. 13 15 13 14 19 25 18... 

118. 156 18 10 30 23 69...  

119. 8 11 16 23 32 43 56 ...  

120. 96 18 21 7 4 12...  

 

07 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ 

 ТАПСЫРМАЛАРЫ 

(121–140 сұрақтар) 

Әр тапсырманың мәні бірнеше бөлікке бөлінген,геометриялық 

құрастырылымдардан құралады. Сіздер (а, b, с, d, e)  көрсетілген 
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фигуралардың ішінде, жеке элементтерді ойша  қосуға болады (1-

сурет. ). Жинақталған элементтер фигурамен ұқсап бір-бірімен 

түйісу керек.   

07 тапсырмада берілген элементтерді біріктірсе, «а» фигурасы 

шығады. Сондықтан жауап парағында 07 мысалында а әріпін сызып 

тастауымыз керек. Келесі жеке элементтің мысалы «e» мысалын 

суреттейді.  

 
№ 1- сурет. Тапсырмасын орындауға мысал 07. 198 

 

 
№ 19- сурет Тапсырмалар тобының мысалы 07 (121-140 сұрақтары). 

 

Сызуға болмайтынын ұмытпаңыз. 

Сигналды тосыңыз бетті ауыстырып, жұмысқа кірісіңіз!  

08 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ОРЫНДАЛУ 

 ТАПСЫРМАЛАРЫ 

(141–160 сұрақтар) 

а, b, с, d, е белілерімен кубиктар берілген. Алты жағынан үш кубик 

көрінеді. 

Әр 141-160 кубиктер өзінің өзгерген күйін көрсетеді. Сіздер қай 
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кубик туралы айтылып жатқандығын табуларыңыз керек. Осы кезде 

кубиктарда бір жаңа белгі пайда болуы мүмкін. Ескере кететін 

жағдай, а, b. c, d, e кубиктары әртүрлі . Оларға бірдей белгілір 

қойылған,бірақ әртүрлі тәртіпте орналасқан (сурет. 26). 

Бұл мысал «а» кубигі өзгертілген тәртіпте орналасқан,сондықтан 

жауап парағында 08-ші «а» әрпі сызылған. Екінші мысалда «e» кубигі 

туралы айтылады, үшіншіде «Ь» кубигі. Төртінші мысалда «с», 

бесінші - «d» кубигін көрсетеді. (27- сурет). 

 
21- сурет 08 топ тапсырмаларының бланкі (141-160 сұрақтар)  

Сигналды аударып,жұмысқа кірісіңіз! А 
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Амтхауэр тестіне Т.А__________________Күні____________ 

 

1-шк.  2-шк.  3-шк.  4-шк.  5-шк.  6-шк. 7-

шк.  

8-

шк.  

1 21 41 61 81 101 121 141 

2 22 42 62 82 102 122 142 

3 23 43 63 83 103 123 143 

4 24 44 64 84 104 124 144 

5 25 45 65 85 105 125 145 

6 26 46 66 86 106 126 146 

7 27 47 67 87 107 127 147 

8 28 48 68 88 108 128 148 

9 29 49 69 89 109 129 149 

10 30 50 70 90 110 130 150 

11 31 51 71 91 111 131 151 

12 32 52 72 92 112 132 152 

13 33 53 73 93 113 133 153 

14 34 54 74 94 114 134 154 

15 35 55 75 95 115 135 155 

16 36 56 76 96 116 136 156 

17 37 57 77 97 117 137 157 

18 38 58 78 98 118 138 158 

19 39 59 79 99 119 139 159 

20 40 70 80 100 120 120 160 

 

 

 

1-сурет 

2- сурет 

 

Т.А.Ж. ____________________ Күні _______ 

 

1-шк.  2-шк.  3-шк.  4-шк.  5-шк.  6-шк. 7-шк.  8-шк.  

1. e 

2. d 

3. b 

4. d 

5. c 

6. a 

21. a 

22. d 

23. b 

24. c 

25. a 

26. e 

41. a 

42. b 

43. c 

44. d 

45. c 

46. e 

61. a, e 

62. c, f 

63. a, c 

64. a, f 

65. b, d 

66. d, e 

81. 

25 

82. 

48 

83. 5 

84. 

101. 

23 

102. 

38 

103. 

5 

121. d 

122. c 

123. a 

124. e 

125. b 

126. d 

141. e 

142. a 

143. c 

144. d 

145. e 

146. c 
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7. a 

8. c 

9. c 

10. b 

11. d 

12. a 

13. c 

14. e 

15. a 

16. a 

17. b 

18. b 

19. d 

20. b 

27. e 

28. d 

29. c 

30. b 

31. d 

32. c 

33. e 

34. b 

35. d 

36. b 

37. a 

38. d 

39. b 

40. c 

47. e 

48. b 

49. d 

50. c 

51. b  

52. c 

53. a 

55. a 

54. e 

56. c 

57. b 

58. d 

59. b 

60. c 

67. b, d 

68. b, c 

69. d, f 

70. b, f 

71. a, 

d 

72. b, 

d 

73. a, 

c 

74. d, 

f 

75. a, 

c 

76. d, 

e 

77. b, 

f 

78. c, 

e 

79. a, f 

80. b, d 

48 

85. 2 

86. 

30 

87. 

75 

88. 

28  

89. 

13 

90. 

18 

91. 

16 

92. 

65 

93. 

120 

94. 

42 

95. 

13 

96. 7  

97. 

25 

98. 

50 

99. 

16 

100. 

3 

104. 

13 

105. 

60 

106. 

5 

107. 

12 

108. 

8 

109. 

29 

110. 

18 

111. 

42 

112. 

17 

113. 

51 

114. 

23 

115. 

61 

116. 

13 

117. 

26 

118. 

63 

119. 

71 

120. 

15 

127. e 

128. d 

129. c 

130. c 

131. d 

132. e 

133. b 

134. e 

135. a 

136.d 

137. d 

138. e 

139. b 

140. c 

147. d 

148. d 

149. b 

150. c  

151.c 

152. b 

153. b 

154. c 

155. d 

156. e 

157. a 

158. d 

159. a 

160. e  

 

Әр дұрыс шешім 1 баллға бағаланады. 
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4.3.  МЕКТЕПТЕГІ БАЛАНЫҢ АҚЫЛ - ОЙЫНЫҢ ДАМУЫН АНЫҚТАУҒА 

АРНАЛҒАН ТЕСТ 

(М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Т. Козлова, Г. П. Логинова, В. Г. 

Зархин) 

Ақыл ойды жетілдіру үшін мектептік тест диагностикалық ақыл –  

ойды жетілдіру жасөспірімдерге және мектеп жасындағы сондай ақ 

ақыл –  ойды жетілдіру үрдісіндегі мектептік білім алуға негізделген.  

Қолдану сферасы: кәсіби кеңес беру, білімді бақылау, білім 

алушылардың ақыл  – ойын жетілдіру үшін жеке тұжырымды түзету 

және жалпы қарастыру.  

Тест 6 жиынтық тапсырмаларынан құралады (субтесттер): 

«тапқырлық» (екі субтест), «аналогия», «классификация», «араласу», 

«сандық қатарлар». Тест 2 эквивалентті формадан тұрады – А және Б. 

           Тест апробациясы Мәскеу мектептерінідегі VI-VIII сыныптағы 

балаларға жүргізілген (411 адам). 

А және Б формасындағы эквивалент жекеленген  бөлінген субтесттар 

мен Спирмен корреляциялық жалпы баллдық рангілі коэффициентпен 

бағаланады.  

Арнайы бөлінген субтесттерді олар былайша көрсеткен 0,64 және 

0,74. Жалпы балл үшін г = 0,83. 

Тесттің қаншалықты қиын екендігін анықтау үшін, екінші қайтара 

тестілеу өткізіліп отырады әрбір 3 айдан кейін. Рангылы коэффициент 

корреляциясы жекеленген субтесстер былайша бөлінеді 0,60 дан  0,88. 

Жалпы балл үшін г=0,93 және г = 0,90.   

Үміттіліктің тағы бір түрі анықталады – гомогенділік, ол 

коэффициентің қосарлану корреляциялық тапсырмалардың есептілігін 

көрсетеді. Олар   3.16. кестеде көрсетілген.  

Корреляциялық тапсырмалардың қосарлану коэффициенті, ақыл ойды 

жетілдіру үшін мектептік тест және субтесттер қосылған.  

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субтест  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

ФормаА 

 

0,96 

 

0,97 

 

0,98 

 

0,98 

 

0,98 

 

0,98 

 

Форма Б 

 

0,96 

 

0,97 

 

0,98 

 

0,98 

 

0,97 

 

0,98 

 

 

субтесттер мен корреляцияның айырмашылығы 3.17 кестеде 

көрсетілген.  
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ақыл ойды жетілдіру үшін мектептік тест және субтесттер арасындағы 

корреляциялар 

Субт

ест № 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 0,60 – 

0,84 

0,56 – 

0,70 

0,53 - 

0,71 

0,43 – 

0,64 

0,41 – 

0,63 

0,45 – 

0,73 

0,54 – 

0,68 

0,53 – 

0,71 

0,46 – 

0,70 

0,45 – 

0,66 

0,25 – 

0,50 

0,15 – 

0,40 

0,09 – 

0,40 

0,35 – 

0,50 

0,26 – 

0,50 

 

 

№18 

Тесттің маңыздылығы мектеп деңгейінің үлгерімін анықтау үшін  

тест тапсырмаларының жақсы орындалуына және құрастырылғанына 

назар аударылады. Коэффициенттің рангілі корреляциясы жекеленген 

форма түрінде былай көрсетілген: г /А/ = 0,57. г /Б/ = 0,54 

Тағы да бір тесттің маңыздылығын анықтау -  Р. Амтхауэр 

бойынша интелекті тесті ақыл ойды жетілдіру үшін мектептік тест 

қаншалықты орындалғанын және құрастырылғанын көрсетеді. 

Корреляциялық коэффициент 0,75 болып көрсетілді.  

Барлық  алынған мәліметтерді санай отырып, ақыл –ойды 

жетілдірудегі мектептік тест үміттілік пен маңыздылықты және 

олардың дамуын көрсете алады.    

 

 

4.4 ТЕСТІЛЕУ ПРОЦЕДУРАСЫ 

 

Тесттік тапсырмалардың жақсы жүргізілуі үшін ең маңызылдығы  

нұсқаулықты қатаң бақылау, субтесттар уақытылығын қадағалау 

(секундомер көмегімен), тапсырмаларды орындау барысында тест шешіп 

отырғандарға көмек үшін тигізбеу.  

Жалпы нұсқаулықтарды орындау барысында барлық тест 

экспериментальді түрде ауызша формада беріледі. Ол үшін олар келесі сөз 

бойынша сөйлеседі: «қазір сізге тапсырма беріледі, сіздің қабілеттілігіңізді 

анықтау үшін, қоршаған орта мен әлемді салыстыру пәндері, олардың 

жалпылығын және әртүрлілігін табу. Бұл тапсырмалардың ерекшелігі, 

сізге міндетті түрде ол пәндерді қарау керек. Тапсырмаларды орындау 
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үшін қажет болатын қаламсап және сондай ақ біз сіздерге тарататын 

бланкі.  

Сіз әртүрлі жиынтық деңгейдегі тапсырмаларды орындайсыз. 

Тапсырманы бастамас бұрын, сіздерге әрбір тапсырманың анықталуы 

беріледі, мысалға, тапсырмаларды шешу үлгілері. Әрбір тапсырманы 

орындау үшін қандай да бір шектеулі уақыт бөлінеді. Жұмысты бастау 

және аяқтау  команда  беру арқылы болады.  Барлық тапсырмаларды 

реттілігі бойынша шешу қатаң түрде сақталып отырады. Бір тапсырмаға 

көп уақытты бөлмеңіз. Жылдамырақ жұмыс жасауға және қатесіз 

орындауғы тырысыңыз!».  

Экспериментатор әрбір инструкцияны оқып болғаннан соң, графалы 

бланкі ұсынады сіздерден соны толтыруды өтінеді, онда білім алушының 

фамиялысын көрсету қажет, эксперимент жүргізген күнін, мектеп нөмерін 

және сынып нөмерін, және қайда оқитынын көрсету қажет. 

Экспериментатор білім алушылардан олардың дұрыс тыңдауын және мән 

беріп орындауын, графалардың дұрыс толтырылғанын қадағалап отыру 

қажет. Одан кейін экспериментатор бірінші субтест пен және мысалдарды 

талдауын есептеуі қажет.  Кейінгі жағдайда, білім алушылардан 

сұрақтардың бар жоқтығын сұрайды. Экспериментатор тесттік 

жағдайлардың барлығы дұрыс немесе бұрыс құрастырылғанын қадағалап 

отыруы тиіс, және де олар мәтінге сай болуы керек. Сондай кейін ғана, 

келесі тапсырманы ашып орындауға рұқсат етіледі.  

Субтесттерді өткізу уақыты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 субтесттің атауы 

 

Субте

стегі 

тапсырм

алар 

саны 

Орындалу 

уақыты (мин) 

 

1 

 

«хабары бар1» 

 

20 

 

8 

 

2 

 

«хабары бар2» 

 

20 

 

4 

 

3 

 

«Аналогиялар» 

 

25 

 

10 

 

4 

 

«Классификациял

ар» 

 

20 

 

7 

 

5 

 

«жалпылау» 

 

19 

 

8 

 

6 , 

 

«сандық қатар» 

 

15 

 

7 
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Бұл жағдайда, экспериментатор ешкімге білдіртпей (тапсырмаларды 

орындап отырған адамдарға кедергі жасап қорқыныш үрейін туғызбау 

үшін) секундомер қосады.  Бірінші субтестті орындап болғаннан кейін, 

келесі субтестті шешу үшін экспериментатор көмегімен  нұсқаулығын 

ауыстыра алады. Әрбір субтестке кететін уақыт мөлшері 3.18. кестеде 

көрсетіліп отыр. Субтесттерді өткізу уақыты кезінде үздіксіз, дұрыс 

деңгейдегі бақылау жүргізілуі тиіс.  

ТЕСТ 

Форма А (және форма Б) 

Мерзімі __________________________________________ 

Тегі _____________________Аты _____________________________ 

Сынып 

_________________Мектеп__________________________________ 

 

 

№ 1 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ЖИЫНТЫҒЫ 

 

Тапсырмалар жауап күтетін сөйлемдерден құралады. Әрқайсына бір 

сөз жетіспейді. Бес берілген сөздердің ішінен сөйлемді дұрыс 

толықтыратын сөздің астын сызуыңыз керек. Бір ғана сөзді сызуға болады.  

Мысалы. 

 «өмірбаян» және ... сөздері мағынасы жағынан бірдей? 

а) жағдай б) ерлік в) өмірбаян г) кітап д) жазушы. 

 «өмірбаян сөзі дұрыс». Сондықтан оның астын сызу керек. 

Келесі мысал: 

 «Жағымсыз»  сөзіне қарама-қарсы сөз...? 

 а) сәтсіз б) даулы в) маңызды г) кездейсоқ д) жағымды. 

 «жағымды» сөзі дұрыс, сондықтан ол сөздің асты сызылған. 

1.1.1 Тапсырмалар жиынтығы № 1А 

1.Аты-жөннің басты әріптері.... аталады. 

 а) вензель б) инициалдар в) қолтаңба г) индекс д) анаграмма 

2. Адамгершілікті – бұл...? 

а) қоғамдық б) адамгершілікті в) профессионалды г)басқыншылық  

 д) менсінбейтін. 

3.Табиғатқа және қоғамға қарау жүйесі...? 

а) арман б) баға в) дүниетаным г) көзқарас д) иллюзия 

4. «Демократия» сөзімен мағынасы ұқсас сөз...? 

 а) анархия б) абсолютизм в) халық өкіметі г) әулет д) түрлер. 

5.Жануарлардың және өсімдіктердің ең үздік түрін зерттейтін 

ғылым...?  

а) бионика б) химия в) сұрыптау г) өсімдіктану д) физиология 

6. Баяндама, дәріс,қысқаша жазулардың қысқаша мазмұны- бұл...? 

а) азат жол б) дәйексөз в) айдар  г) үзінді д) конспект. 
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7.Білімділік, тереңжәне көп білім – бұл...? 

а) зиялылық б) тәжірбиелілік в) білгірлік г) дарын д) өзін жоғары 

көтерушілік.  

8. Қоршаған ортаға деген қызығушылығы және белсенділігінің 

жоқтығы...? 

а) тиімділік б) әрекетсіздік в) сезгіштік г) қарама-қайшылық д) 

кеберсушілік. 

9. Адам өмірінің және әрекетінің облысына қатысы бар заңдар 

жиынтығы...? 

а) резолюция б) үкім в) дәстүр г) кодекс д) жоба. 

10. «екіжүзді»  түсінгіне қарама-қарсы тұсінік...? 

а) адал б) қарама-қайшы в) жалғанг) әдепті д) батыл. 

11.Егер шегінудегі ерегес өзара келісумен аяқталса,оны...? 

а) ымыра б) байланысу в) қосылу г) общенииөйлесу д) қайшылық. 

12.Әдеп – бұл ...  оқытады? 

а) психика б) ағлақ  в) табиғат г) қоғам д) өнер 

13. «бірдей» сөзіне қарама-қарсы сөз...? 

а) бірдей б) жалғыз в) айбарлы  г)әртүрлі  д) бөлек. 

14.Тәуелділіктен,ескішілдіктен,теңеруден босату- бұл...? 

а) заң б) эмиграция в) көзқарас г) әрекет д) азат ету.  

15. Оппозиция–бұл...?  

а) қарама-қарсы әрекет  б)келісу  в) ой  г) саясат л) шешім.  

16.Өркениет – бұл...? 

а) формация б) егішілдік  в) өндіруші г) мәдениет д) байланысу. 

17. «Басымдылық» сөзіне мағынасы жағынан бірдей сөз ...? 

а) өнертабыс б) идея в) таңдау г) алғашқы д) басшы. 

18.  Коалиция – бұл...? 

а) бәсекелестік б) саясат в) араздық г) жарылыс д) қосылыс. 

19.Альтруизм және ... мағынасы бір. 

а) адамсүйгіштік б) қарым-қатынас в) әдептілік г) өзімшілдік  д) 

адамгершілік. 

20.  Алға жылжуға скептикалық көзқарасқа ие адам...? 

в) бұқарашыл б) радикал в) ескішіл г) либералды д) анархист. 

1.1.2 № 1Б тапсырмалар жинағы 

1.Даму – бұл...? 

а) тәртіп б) уақыт в) тұрақтылық г) кездейсоқтық д) даму. 

2.Әлемнің сергек және қуанышты қабылдауы...?  

а) қайғы б) тұрақтылық в) оптимизм г) аяушылық д) енжарлық. 

3. «Жаратпаушылық»  сөзіне мағыгнасы ұқсас сөз...?  

а) орта б) жақтыру в) қатынас г) орын д) жақтырмау. 

4. Басқа мемлекеттерге тәуелсіз мемлекет...? 

а) егеменді б) дамымаған в) әлемсүйгіш  г) жаңаратын д) жалғыз. 

5.Заттардың жүйелендірілен жүйесі (кітап, сурет т.б..) ...? 

а) аннотация б) сөздік в) жәрдем г) тізім д) абонемент.  
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6.Соңғы қысқа және түсінікті жауап...? 

а) шешен б) ықшам в) детальді г) көпсөзді д) спонтанды. 

7.Көші-қон – бұл...? 

а) даму б) шарт в) өзгеріс г) ауыстыру д) өмір. 

8.Сезім өлшемі бар,өзін орынды ұстайтын адам...?  

а) жанасымды б) объективті в) әдепті г) құзіретті д) зиялы. 

9. Қызықты және аяқталған...?  

а) афоризм б) үзінді в) әңгіме г) дастан д) диалог. 

10.Әмбебеп – бұл...? 

а) мақсатталған б) бірыңғай в) кең таралған г) тиімді д) әржақты,                              

11. «Бірегей» сөзіне қарама-қарсы мағына...? 

а) анық б) әржақты в) осал г) сирек д) тура. 

12.Он күнге тең уақыт...? 

 а) декада б) демалыс в) аптаг) семестр д) тоқсан. 

13. «Өзін  басқару»  сөзіне мағынасы бірдей сөз…? 

 а) дербестік б) заң в) құқық г) алға жылу д) тәуелділік 

14. «Тұрақты»сөзіне қарама-қарсы сөз...? 

а) тұрақты б) білікті в) үзіліссіз г) айнымалы д) сирек. 

15.Тіл және әдебиетті оқытатын,ғылымдардың жиынтығы...? 

 а) қисын б) әлеуметтану в) филология г) эстетика д) пәлсапа. 

16.Әлі толық тексерілмеген пікір... білдіреді...? 

а) пародоксалды б) шындық в) екіойды г) гипотетикалық д) қате. 

17. «Үстемдік» сөзі мен .... мағынасы бір. 

а) тең құқықтық б) қожалық в) төңкеріс г) ұйым д) қорғау. 

18.Толық – бұл...? 

а) жарым-жарты б) сирек в) жалпылама г) өктем д) тез. 

19.Бір-заттың толық орнын ауыстырушы - бұл...? 

а) жүн-жұрқа б) балама в) бағалы г) суррогат д) жасанды, 

20.Тайталас – бұл...? 

а) ниеттестік б) келіссөз  в) бірлесу г) агрессия д) тайталас. 

1.1.3 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ЖИЫНТЫҒЫ № 2 

Бланктің сол жағында тұрған сөзге, берілген төрт сөздің ішінен мағынасы 

жағынан сәйкес келетін сөзді таңдаңыз. 

Бір сөзді ғана таңдау керек. 

Мысалы. 

Ғасыр – а) тарих б) жүзжылдық в) оқиға г) алға жылжу. 

Дұрыс жауап – «жүзжылдық», сондықтан сөздің асты сызылған . 

Мысалы . 

Болжам– а) ауа-райы б) хабарлама в) болжамдау г) себеп. 

Дұрыс жауап – «болжамдау», сондықтан сөздің асты сызылған . 

1.1.4  Тапсырмалар жинағы 

   1. Үдемелі – а) интеллектуалды б) алдағы в) епті г) мешеу.                  

    2. Жою – а) жазылу б) болдырмау в) хат i) кеінге калдыру. 
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    3. Арман – а) фантазия б) болашақ в) ақыл г) жетілгендік. 

    4. Аргумент – а) дәлел б) келісу в) талас г) сөйлем. 

        5. Миф– 

а) ескілік б) өнер в) тарту г) ғылым.  

        6. Құлықсыз– а) баянды б) қиын в) жағымсыз г) адамгершіліксіз. 

     7. Анализ – а) дерек б) талдау в) сын г) икем.  

     8. Эталон – а) көшірме б) форма в) негіз г) үлгі.        

      9. СФЕРАЛЫҚ – а) сопақша б) домалақ в) бос г) көлемді. 

     10. Әлеуметтік – а) жағымды б) бос в) балжамдалған г) жалпы. 

11. Гравитация – а) тартылыс б) итеру в) салмақсыздық г) өрлеу. 

12. Сентименталды – а) ақындық б) сезімтал н) қуанышты г) қызық. 

13. Экспорт – а) сату б) жүк в) вывоз г) сауда. 

14.Нәтижелі – а) қажет б) әрекетті в) табанды г) өткір. 

15.Ғибрат – а) этика б) даму в) қабілет г) құқық. 

16.Өзгерту – а) жұмыс жасау б) қадағалау в) оқу г) түрді өзгерту. 

17. Радикалды – а) тұрғылықты б) жауапты в) соңғы г) артта қалған.  

18.Жағымсыз – а) сәтсіз б) жалған в) теріс г) абайсыз. 

19. Субъективті – а) тәжірибелік б) ортақ в) жеке г) жасырын.    

20. Аграрлы – а) тұрғылықты б) шаруашылық в) жер г) диқандық. 

1.1.5 № 2Б тапсырмалар жинағы 

1. Аналогия – а) жағдай б) құбылыс в) құрам г) ұқсастық. 

2. Халықаралық – а) қыруар б) халықаралық в) мызғымасг) танымал. 

3.Бейімделу – а) ыңғайлау б) үйрену  в) қозғалу г) қарастыру. 

4.Мысқылшыл – а) жеңіл б) мысқылды в) көңілді г) шындық. 

5. Симптом – а) мінез б) жүйе в) арман г) признак, 

6. Импорт – а) жекеменшік б) тауар в) тасу г) фирма. 

7. Компенсировать – а) жоғалту б) ұстау в) ұлғайту г) келтіру. 

8. Асқақтылық – а) сақтық б) тұйықтық в) менмендік г) 

салтанаттылық. 

9. Антагонистік – а) дұшпандық б) иланған в) бөтен г) таптық. 

10. Интеллектуалды – а) тәжірибелі б) ақылды  в)жұмыскер г) жақсы. 

11. Абсолютті – а) билікшіл б) даулы в) жеке г) шексіз. 

12.Жазғыру – а) енжарлық б) талқылау в) иландыру г) қылмыс. 

13.Пікірталас – а) ой б) дауа в) нану г) әңгімелесу. 

14. Утопиялық – а) орындалмайтын б) мінсіз в) өмірлік г) тәжірибелі 

емес. 

15.Ескілік – а) оралымсыздық б) дербестік в) ерлікг) күнделікті. 

16.Түсіндіру – а) талқылау б) оқу в) әңгімелесу г) хат. 

17. Нюанс – а) бейне б) сезім в) реңк г) сыбыс. 

18. Сентименталды – а) ақындық б) қуанышты  в) сезімтал г) қызық. 

19.Дерексіз – а) тәжірибиелі б) тәжірибелі в) болмашы г) дерексіз. 

20. Объективті – а) бейтарап б) пайдалы в) естияр г) сенімді. 
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№ 3 ТОПТАҒЫ СЕБЕПТЕР МЕН МЫСАЛДАРДЫҢ 

ЖИЫНТЫҒЫ 

 

Сізге үш сөз беріледі.Бірінші және екінші сөз арасында белгілі бір 

байланыс бар. Үшінші және бес сөздің ішіндегі бір сөз арасында белгілі бір 

байлансы бар. Ол сөзді көрсетуіңіз керек.  

Мысалы 

Ән: композитор = ұшақ : ? 

а) әуежай б) полет в) конструктор г) жағармай д) жойғыш. 

Дұрыс жауап – «конструктор».  

Сондықтан ол сөздің асты сызылған. 

Келесі мысал.  

жақсылық : жамандық = күн : ? 

а) күн б) түн в) апта г) сәрсенбі д) күндер. 

Бұл жерде  «түн», дұрыс жауап. 

№ ЗА Тапсырмалар жиынтығы 

    1. Етістік : тығу = етістік : ? 

а) өзгерту б) жасау в) қолдану г) жіктеу д) жазу. 

    2. Суық : ыстық = қозғалыс : ? 

 а) серпін б) тыныштық в) молекула г) ауа д) бірлесу 

    3. Колумб : саяхаттанушы = жерсілкініс : ? 

 а) алғашқы ашу б) таулардың пайда болуы в) ақтарылу г) жертвы д) 

табиғи көрініс 

    4. Қосылғыш : қосынды = өсіргіштер : ?  

 а) айырма б) бөлгіш в) шығарма г) көбейту д) сан. 

     5. Құл иегерлері : буржуазия = құлдар : ?  

 а) құлиеленуші қатар б) буржуазия в) құл иелері г) жалданбалы 

жұмысшылар д) тұтқындар. 

6.Қырыққұлақ : дау=қарағай : ? 

 а) түйін б) ине в) өсімдік г) дән д) ель. 

7.Тақпақ : поэзия =Әңгіме : ? 

а) кітап б) жазушы в) повесть г) сөйлем д)проза. 

8.Таулар : биіктік = климат : ? 

а) рельеф б) температура в) табиғат г) географиялық кеңістік д) 

өсімдік. 

9.Өсімдік: сабақ = тор: ? 

    а) ядро б) хромосома в) ақуыз г) фермент д) бөліну.  

10. Байлық : кедейлік = басыбайлы тәуелділік : ? 

а) басыбайлы шаруалар б) жеке  в) теңсіздік г) жеке меншік д) 

феодалды қатар. 

11.Сөре: мәре = бастама: ? 

а) тақырып б) кіріспе в) кульминация г) қимыл д) эпилог. 

12.Найзағай: жарық = тартылыс көрінісі: ? 

а) тас б) қозғалыс в) ауырлық күші г) салмақ д) жер. 
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13.Атам-заманғы қатар : құл иеленуші қатар =: ? 

а) социализм б) капитализм в) құл иелері г) мемлекет д) феодализм. 

14. Роман: бөлім = тақпақ :шумақ г) екпін д) жанр. 

15.Жылу: өмірлік іс-әрекет = ауа: ? 

а) газ б) су в) өсімдік г) даму д) дем алу. 

16. Фигура: үшбұрыш = заттың: ? 

а) сұйықтық б) қозғалыс в) температура г) су д) молекула 

17.Раушан: гүл = капиталистер: ? 

а) эксплуатация б) жұмысшылар в) капитализм г) класс д) фабри ка. 

18.Атмосфералық қысымның төмендеуі : жауын-шашын= 

антициклон:? 

 а) ашық ауа-райы б) циклон в) климат г) ылғал д) метеоқызмет. 

19.Тікұшбырыш : тегіс = куб: ? 

а) кеңдік б) қабырға в) биіктік г) ұшбұрыш д)жақ 

20. Соғыс: өлім = жеке меншік: ? 

а) феодалы б) капитализм в) теңсіздік г) құлдар д) басыбайлы 

жұмысшылар.                             

21.Сан: сандық = етістік : ? 

а) бару б) қимыл в) есімше г) сөз табы д) септеу 

22.Солтүстік: оңтүстік = осадки: ? 

а) кеңістік б) полюс в) жаңбыр г) құрғақ д) климат. 

23. Диаметр: радиус = қоршаған орта: ? 

а) доға б) сегмент в) бөлік г) сызық д) орта. 

24. Эпителий: мата = аорта: ? 

а) жүрек б) ішкі мүше в) артерия г) тамыр д) түбір 

25.Балға: енгізу= генератор: ?  

а) өсу б) өндіру в) қосу г) өзгерту д) қыздыру. 

№ ЗБ тапсырмалар жинағы 

1.жарық: қараңғы = тартылыс: ? 

а) металл б) молекула в) итеру г) қарым-қатынас д) қозғалыс. 

       2.Байсалды жұмысшылар: құлдар = феодалдар : ? 

    а) патша б) құл иелері в) шіркеу г) сеньоры д) дворяндар.  

3.Етістік : жіктеу == зат есім: ? 

 а) түсінік б) тәуелдеу в) аты г) білдіреді д) жасау.  

4. Гольфстрим: ағын= цунами: ? 

  а) Жапония б) апат в) дауыл г) Куросио д) толқын.   

5.Көз: көз = мұрын: ? 

а) сезу б) иіс сезімі в) бет г) ауыз д) иіс.  

6.Батыс: шығыс=тайыздану: ? 

а) фарватер б) құрғақ в) оңтүстік г) сел д) табалдырық.  

7.Зат есім: зат== етістік: ?  

а) қашу б) көсемше в) жіктеу г) қимыл д) белгі. 

8. Квадрат : алаң = куб: ? 

а) жақ б) перпендикуляр в) қабырға г) периметр д) көлем.  
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9.Ыстық: шөл = класс:? 

а) жұмысшы б) капитализм в) құл иелері г) мемлекет д) теңсіздік.  

10.Сауле : бұрыш = кескін: ? 

а) диагональ 6) нүкте в) тікбұрыш г) хорда д) сызық.  

11.Тақпақ: поэзия = жырлар. қиса? 

а) ертегі б) батыр в) лирика г) эпос д) драма.  

12.Жылыту: кеңейту = иілгіштік күші: ?               

а) серіппе б) қарым-қатынас в) деформация г) дене д) салмақ.  

13.Қайың: ағаш = құл иелері: ? 

а)құлиеленушілер қатары в) класс г) эксплуатации д) буржуазия. 

14.Басы: аяғы = үйлесім: ? 

а) астан-кестен б) мораль в) антоним г) гротеск д) түсінік. 

15.Сан: түбір = заттың күйі: ? 

а) көлем б) молекула в) темір г) газ д) температура. 

16.Құстар: торғай=сүтқоректі: ? 

а) кенгуру б) ат в) бұзау г) құрт-құмырсқа д) кеміргіштер. 

17.Орта: шеңбер = шар: ? 

а) сфера б) кеңістік в) доға г) радиус д) сегмент.  

18.Сөз: әріп = сөйлем: ?                         

а) жалғаулықз б) сөз тіркесі в) сөз г) үтір д) дәптер.  

19. Феодализм: капитализм = капитализм: ? 

а) социализм б) феодализм в) капиталисты г) ортақ қатар д) классы. 

20.Атмосфералық қысымның көтерілуі: ашық ауа-райы =циклон : ? 

а) жауын шашын б) күн в) антициклон г) ауа-райы д) метеоқызмет, 

21.Дем: көмірқышқыл газ = фотосинтез: ? 

а) ауа б) оттек в) хлорофилл г) жарық д) бет. 

22.Ара: кесу = аккумулятор: ? 

а) қосу б) өткізу в) ысыту г) айналу д) жинақтау. 

23.Адам: топ = тор: ? 

а) Өсімдік  б) тұқым в) микроскоп г) ядро д) мата. 

24.Мұхит: тереңдік = климат: ? 

а) еографиялық ұзақтықб)ылғал в) өсімдік г) тұрғылықты д) рельеф. 

25. Абсолютизм: демократия = сауда-ақша қарым-қатынасы;  

 а) табиғи шаруашылық б) сауда в) кәсіп г) тауар д) өнеркәсіп. 

№ 4 ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  

ЖӘНЕ МЫСАЛДАРЫ 

Сізге бес сөз берілген. Төртуінің ортақ белгілері бар. Ал бесінші сөз 

оларға сәйкес келмейді. Осы сөзді тауып, астын сызу керек. Артық тек бір 

ғана сөз болуы мүмкін.  

Мысал: 

а) тарелке б) кесе в) стөл г) кастрөл д) шәугім. 

Бірінші, екінші, төртінші және бесінші сөздер ыдыс атауларын, ал 

бесінші- 

 жиһазды білдіреді, сондықтан асты сызылып тұр.  



135 

 

Келесі мысал: 

а) бару б) секіру в) билеу г) отыру д) жүгіру.  

Төрт сөз қозғалысты, ал«отыру» сөзі- тыныштықты білдіреді, 

сондықтан  

«отыру» сөзінің асты сызылып тұр. 

 

№ 4А Тапсырмалар жинағы 

1. а) өз алды қосымшасы б) көмекші сөз в) жұрнақ г) жалғау д) түбір 

2. а) түзу б) ромб в) тікбұрыш г) квадрат д) үшбұрыш. 

3. а) барометр б) флюгер в) термометр г) компас д) азимут. 

4. а) құлиеленуші б) құл в) шаруа г) жұмысшы д) кәсіпші. 

5. а) мақал б) өлең в) поэма г) хикая д) әңгіме. 

6. а) цитоплазма б) тамақтану в) өсу г) тітіркендіргіштік д) көбею. 

7. а) жаңбыр б) қар в) жауын-шашын г) қырау д) бұршақ. 

8. а) үшбұрыш б) кесінді в) ұзындық г) квадрат д) дөңгелек. 

9. а) пейзаж б) мозаика в) икон г) фреска д) бояу жаққаш. 

10. а) очерк б) роман в) хикая г) сюжет д) повесть.  

11. а) параллель б) карта в) меридиан г) экватор д) полюс.  

12. а) әдебиет б) ғылым в) живопись г) сәулетшілік д) 

шығармашылық өнер. 

13. а) ұзындық б) метр в) масса г) көлем д) жылдамдық. 

14. а) көмірқышқыл газы б) жарық в) су г) крахмал д) хлорофилл.  

15. а) бастама б) кульминация в) ақпарат г) шешім д) эпилог. 

16. а) жылдамдық б) тербеліс в)күш г) салмақ д) тығыздық.  

17. а) Куба б) Япония в) Вьетнам г) Великобритания д) Исландия. 

18. а) тауар б) қала в) жәрмеңке г) табиғи шаруашылық д) ақша. 

19. а) баяндау б) салыстырув) сипаттауг) ертегід) тұспалдау. 

20. а) аорта б) вена в) жүрек г) артерия д) капилляр. 

 

№ 4Б  Тапсырмалар жинағы 

 

1. а) үтір б) нүкте в) қос нүкте г) сызықша д) қосынды. 

2. а) глобус б) меридиан в) полюс г) параллель д) экватор. 

3. а) морфология б) синтаксис в) пунктуация г) орфография д) 

терминология. 

4. а) қозғалыс б) инерция в) салмақ  г) тербеліс д) деформация. 

5. а) шар б) үшбұрыш в) трапеция г) квадрат д) тікбұрыш. 

6. а) сурет б) мозаика в) икон г) скульптура д) фреска.  

7. а) жұмысшы б) шаруа в) құл г) феодал д) кәсіпші.  

8. а) аңыз б) драма в) комедия г) трагедия д) пьеса.  

9. а) аорта б) өңеш в) вена г) жүрек д) артерия.  

10. а) Канада б) Бразилия в) Вьетнам г) Испания д) Норвегия.  

11. а) дене б)аудан  в) көлем г) салмақ д) жылдамдық. 

12. а)  бағыт б) беталыс в) бағдар г) азимут д) компас.  
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13. а) түбір б) сабақ в) жапырақ г) аталық д)гүл.  

14. а) жер сілкінісі б) цунами в) апат г) дауыл д) құйын.  

15. а) метафора б) монолог в) эпитет г) аллегория д) әсірелеу. 

16. а) тауар б) қала в) жәрмеңке г) табиғи шаруашылық д) ақша. 

17. а) цилиндр б) куб в) көпбұрыш г) шар д) параллелепипед. 

18. а) мақал  б) аңыз әңгіме  в) мысал г) ертегі  д) қисса.  

19. а) тарих б) астрология в) биология г) астрономия д) медицина. 

20. а) тамақтану б) демалу в) тітіркену г) өсу д) түсінік. 

 

 

№ 5 ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  ЖӘНЕ  

МЫСАЛДАРЫ 

 

Сізге 2 сөз ұсынылады. Олардың қандай ортақ нарселері барын анықтау 

керек. Жауабыңызды сол сөздердің жанына жазыңыз. 

Мысал. Шырша– Қарағай 

Дұрыс жауабы: «арша тұқымдас ағаштар».  

 

№ 5А тапсырмалар жинағы 

 

1. Азия – Африка 

2. Ботаника – зоология 

3. Феодализм – капитализм 

4. Ертегі – аңыз 

5. Газ – сұйықтық 

6.Жүрек – артерия 

7. Копенгаген – Манагуа 

8. Атом – молекула 

9.Май – ақуыз 

10.ғылым  – өнер 

11.Мықтылық – ержүректік 

12. Ампер – вольт 

13. Канал – плотина 

14. Мозаика – икона 

15.Бұлтты– жауын-шашын 

16. Сумма – шығармашылық 

17.суреттеу - баяндау 

18. Классицизм – реализм 

19. Цунами – дауыл 

 

№ 5Б тапсырмалар жинағы 

 

1. Европа – Австралия 

2.Сұйықтық – қатты зат 
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3. Бүйрек – асқазан 

4.Бөлу – алу 

5. Лиссабон – Луанда 

6. Феодализм – социализм 

7. Мұрын – көз 

8. Алгебра – геометрия 

9.Ток күші – қуат 

    10.сатқындық  – сужүректік 

11.Мемлекет – мешіт 

12. жерсілкінісі – құйын 

13. шеберхана – мануфактура 

14. суқайма – арык 

15. Роман – әңгіме 

16. Температура – атмосфералық қысым 

17. Реформа – революция 

18. Спора – тұқым 

19. Метафора – аллегория 

 

№ 6 ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  ЖӘНЕ 

МЫСАЛДАРЫ 

Белгілі бір ретпен орналасқан сандарды тауып, сол қатарға жазу. Әрбір 

қатардың өз реті бар. Сондықтан, көбейту-бөлу және т.б. амалдарды 

қолданылады. 

мысалы: 2 4 6 8 10 ... 

Қатардағы сандардың келесісі алдындағыдан 2 санға көп. Сондықтан 

келесі сан 12. Оны жазып қою керек.  

 

№ 6А № тапсырмалар жинағы 

 
№ 6Б тапсырмалар жинағы 
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А Формасының кілті 

(Дұрыс жауаптары әріп және сандармен көрсетілген) 

Тапсрыма № 1А  Тапсрыма № 2А   Тапсрыма № ЗА     Тапсрыма № 4А     

Тапсрыма № 6А 

 

1.6 

 

1.6 

 

l.г 

 

1.6 

 

1.24  

 

2.6 

 

2,6 

 

2.6 

 

2.а 

 

2.3  

 

З.в 

 

З.г 

 

З.д 

 

З.д 

 

3.11 

 

4.в 

 

4.а 

 

4.в 

 

4.а 

 

4.7  

 

5.в 

 

5.в 

 

5.г 

 

5.а  

 

5.36 

 

6.Д 

 

б.г 

 

б.г 

 

б.а 

 

6.24 

 

7.в  

8.6 

 

7.6  

8.г 

 

7.д 

8. б 

 

7.в  

8.в 

 

7.18  

8.64 

 

9.г 

 

9.6 

 

9.a 

 

9.д 

 

9.37 

 

10.а 

 

10.г 

 

10.6 

 

10.г 

 

10.49 

 

ll.a 

 

ll.a 

 

11.Д 

 

11.6 

 

11.92 

 

12.6 

 

12.6 

 

12.в 

 

12.6 

 

12.4 

 

13.г 13.в 13.д 13.6 13.5 
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14.д 

 

14.6 

 

14.в 

 

14.г 

 

14.2  

 

15. a 

 

15.а 

 

15.д 

 

15.в 

 

15.4  

 

16.Г 

 

16.Г 

 

1б.а  

 

16.6 

 

 

 

17.г 

 

17.a 

 

17.г 

 

17.в 

 

 

 

18.д 

 

18.в 

 

18.а 

 

18.г 

 

 

 

19.a 

 

19.в 

 

19.a 

 

19.г 

 

 

 

20.в 

 

20.в 

 

20.в 

 

20.в 

 

 

 

 

 

 

 

21.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6 

 

 

 

 

Тапсрыма № 5А 

1. Әлемнің бөліктері 

2. Биология; тірі табиғат туралы ғылым 

3. Қоғамның құрылымы; Құрылым, әлеуметтік-экономикалық 

формация 

4. Халық ауыз  әдебиеті 

5. Заттың агрегатное сипаты 

6. қанайналым 

7. Астана 

8. Заттың құрамы 

9. Органикалық зат 

10. Мәдениет  

11. Мінездің жағымды жақтары 

12. Электр өлшем бірлігі 

13. Жасанды су қоймалары 
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14. Шығармашылқ өнер 

15. Атмосфералық құбылыс 

16. Математикалық амалдар нәтижесі 

17. Әдебиет тәілдері 

18. Өнер бағыты 

19. Стихиялық апаттар 

 

Б Формасының кілті 

(Дұрыс жауаптары көрсетілген) 

Тапсрыма № 1Б  Тапсрыма № 2Б  Тапсрыма № ЗБ     Тапсрыма № 4Б     

Тапсрыма № 6Б 

Б Формасының кілті 

(Дұрыс жауаптары көрсетілген) 

Тапсрыма № 1Б  Тапсрыма № 2Б  Тапсрыма № ЗБ     Тапсрыма № 4Б     

Тапсрыма № 6Б 

1 1.д 1г 1в 1д 1.29 

 2.в 2б 2б 2а 2.12 

 3.д 3.а 3.б 3.д 3.7 

 4.а 4.б 4.д 4.в 4.21 

 5.г 5.г 5.б 5.а 5.30 

 6.б 6.в 6.г 6.г 6.34 

 7.г 7.г 7.г 7.г 7.8 

 8.в 8.в 8.д 8.д 8.2 

 9.а 9.а 9.г 9.б 9.43 

 10.д 10.б 10.в 10.в 10.3 

 11.б 11.г 11.г 11.а   11.94 

 12.а 12.б 12.в 12.в   12.14 

 13.а 13.б 13.в 13.г 13.8 

 14.г 14.а 14.а 14.в 14.4 

 15.в 15.а 15.г 15.б     15.198 

 16.г   16.а   16.д   16.г  

 17.б   17.в   17.а   17.в  

 18.в   18.в   18.в   18.б  

 19.б   19.г   19.а   19.б  

 20.д  20.а   20.а  20.д  

 

Тапсрыма № 1Б  Тапсрыма № 2Б  Тапсрыма № ЗБ     Тапсрыма № 4Б     

Тапсрыма № 6Б 
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21б 

22.д 

23.д 

24.б 

25.а 

№ 5Б тапсырма 

      1.Әлем бөліктері 

2. Зат құрамы 

3. Ішкі ағза 

4. Математикалық амалдар 

5. Астана 

6. Әлеуметтік-экономикалық формация 

7. Сезім мүшелері 

8. Математика ғылымы 

9. Электр тоғының сипаты 

10. Мінездің жағымсыз жақтары 

11. Тежеу құралдары 

12. Стихиялық апаттар 

13. Өндіріс амалдаы 

14. Жасанды су қоймалары 

15. Прозалық шығармалар 

16. Ауа райы белгілері 

17. Әлеуметтік өзгерістер 

18. Көбею тәсілдері 

19. Әдеби амалдар 

А Формасы субтестінің сандық нәтижесі 

 

Субтест 3. Аналогия 

 

Берілген тапсырмалар мына пәндерге жатады: 

Тіл-әдебиет – № 1, 7, 11, 14, 21. 

 Математика, физика – № 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25. 

Тарих– № 5, 10, 13, 17, 20.                           

 Биология – № 6, 9, 15, 24.                                 

География – № 3, 8, 18, 22.                              

Берілген тапсырмалардың логикалық баланысы: 

Түр - № 3, 7, 16, 17, 24.  

Бүтін-бөлік – № 9, 14, 23.  

Себеп-салдар – № 12, 18, 20.  

Қарама-қарсылық – № 2, 10, 11, 22.  

Бірізділік – № 13. 

 Қатарластар – № 5.  

Қызметтік қатынас – № 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25 
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Субтет 4. Классификациялары 

 

Берілген тапсырмалар мына пәндерге жатады: 

Тіл-әдебиет – № 1, 5, 10, 15, 19. 

Математика, физика – № 2, 8, 13, 16. 

Тарих - № 4, 9, 12, 18. 

Биология – № 6, 14, 20. 

География – № 3, 7, 11, 17. 

Абстрактілік ұғымдарымен тапсырмалар– № 12, 15, 16, 19. 

Аралас тапсырмалар – № 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18. 

Нақты ұғымдарымен тапсырмалар – № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20. 

 

Субmecmтің сапалық талдауы. Форма Б 

Субmecm 3. Аналогия 

 

Берілген тапсырмалар мына пәндерге жатады: 

Тіл-әдебиет – № 3, 7, 11, 14, 18. 

Математика, физика - № 1, 8, 10, 12, 15, 17, 22. 

Тарих- № 2, 9, 13, 19, 25. 

Биология – № 5, 16, 21, 23. 

География – № 4, 6, 19, 24. 

Берілген тапсырмалардың логикалық баланысы: 

Түр - № 4, 11, 13, 15, 16. 

Бүтін-бөлік – № 10, 18, 23. 

Себеп-салдар – № 9, 12, 20, 21. 

Қарама-қарсылық  – № 1,6, 14, 25. 

Бірізділік – № 19. 

Қатарластар – № 2. 

Қызметтік қатынас – № 3, 5, 7, 8, 17, 22, 24. 

Субтecm 4. Классификации  

Берілген тапсырмалар мына пәндерге жатады: 

Тіл-әдебиет – № 1, 3, 8, 15, 19. 

Математика, физика – № 4, 5, 11, 18. 

Тарих - № 6, 7, 16, 20. 

Биология – № 9, 13, 21. 

География - № 2, 10, 12, 14. 

Абстрактілік ұғымдарымен тапсырмалар – № 3, 4, 8, 15, 20, 21. 

Аралас тапсырмалар – № 2, 11, 12, 14, 16. 

Нақты ұғымдарымен тапсырмалар – № 1, 5, б, 7, 9, 10, 13, 18, 19. 
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Субтест 5. Жалпылау. 

Әртүрлі мектеп пәндеріне тапсырмалардың қатыстырылуы.  

 

 

Форма А 

 

Форма Б 

 

   Тіл-әдебиет  

    Математика 

Физика 

Тарих 

Биология  

География  

 

№ 4, 11, 17, 

10 

№ 5, 8, 12, 

16  

№ 3, 10, 14, 

18  

№ 2, 6, 9  

№ 1, 7, 13, 

15, 19 

 

№ 15, 19 

№ 2, 4, 9  

№ 6, 11, 13, 

17  

№ 3, 7, 18  

№ 1, 5, 12, 

14; 16 

 

 

Тестілеу нәтижелерін өңдеу. 

1. Әр тапсырма бойынша жеке көрсеткіштер (№ 5 тапсырмадан 

басқалары ) дұрыс белгіленген көрсеткіштерді санау арқылы шығарылады. 

Мысалы: егер тапсырушы № 3 тапсырмалар жинағынан 13 тапсырманы 

шешсе, онда осы субтест бойынша балы 13-ке тең.   

2. № 5 тапсырмалар жинағы нәтижелері жинақтау сапасына байланысты 2 

балл, 1 балл және 0 баллмен бағаланады.  2 баллдық бағаны дұрыс жауап 

кестесіндекөрсетілген жинақтарға қойылмайды. Кестеде көрсетілген 

категориялы жинақтар 1 баллмен бағаланады.    Мысалы: еегр тапсырушы  

№3  (форма А) тапсырмада «ғылым» жауабын берсе, 1 балл алады. 

Сонымен қатар 1 баллмен бір-бірімен тығыз байланысты жинақтар 

бағаланады, мысалы, № 18(форма А) тапсырмадағы «әдеби бағыттар». 

Нөлдік бағаны қате жауаптар алады. Бұл субтестте тапсырушы алатын 

максималды баға 38 тең. Бұл сан  № 5  тапсырмалар жинағының 

орындалуына қарай 100% -ға сәкес.  

3. Жалпы тест орындалуының жеке орындау көрсеткіштері  барлық 

тапсырмалар жинағының баллдық қосындысына тең.   

4. Егер тапсырушылар топтарын бір-бірімен салыстыру қажет болса, 

онда топтық көрсеткіштер болып әрбір тапсырмалар жинағының орташа 

арифметикалық көрсеткіші немесе мода есептелінеді.  Топтық 

мәліметтерді әлеуметтік - психологиялық нормативтермен сараптау үшін, 

әр субтестті орындау 100% қарастырылса, тапсырушылар тестілеу 

нәтижелері бойынша 5 топқа бөлінеді:    

1) аса табысты    – 10% барлық тапсырушылар; 

2) табыстыларға жақын   – 20% тапсырушылар; 

3) табыстылардан орташа  – 40% тапсырушылар; 

4) табыссыз        – 20% тапсырушылар; 
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5) ең табыссыз    – 10% тапсырушылар. 

Әрбір топ үшін дұрыс жауаптардың орташа пайызы есептелінеді.  

Координат жүйесі жасалады. Абцисса өсінде топтар саны, ал ордината 

өсінде әр топтың орындаған тапсырмалар пайызы көрсетіледі. Сәйкес 

нүктелерді белгілегеннен кейін, топтардың әлеуметтік- психологиялық 

нормативке жақындаған топтардың графигі сызылады. №22 

 
№29 – сурет. Әлеуметтік  - психологиялық нормативке сәйкес топтардың 

орналасу сызбасы.  

Дәл осындай өңдеулер барлық тесттер нәтижелері бойынша 

жүргізіледі.  

Мысалы: тесттілеу 100 адамға жүргізілді. Тест бойынша алған баллдарына 

сәйкес, ең жоғары балл алған +10 адамдық бірінші топты анықтаймыз. Бұл 

топтың орташа пайызы 85% деп алайық . Екінші топ ( 20 адам ) орташа 

пайызы  67%, ал үшінші топ ( 40 адам ) - 43%,  төртінші топ ( 20 адам ) - 

27%,  бесінші топ (10 адам ) - 11%.  Координат жүйесінен сәйкес 

нүктелерді табамыз: А 1-85 парамертлерімен, Б- 2-67, В- 3-43, Г- 4-27, Д- 

5-11. Нүктелер бойынша график сызамыз.  

5. Тестілік топтардың  сапалық сарапталуы (жеке де, топтық та 

)келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:  

А. № 3 тапсырмалар жинағы үшін келесілер анықталады:  а) тесттегі ең 

өңделген (жеңіл) және ең қиын логикалық байланыстар түр-ру, себеп- 

салдар, бөлік- бүтін, қайшылық, қызметтік байланыстар;  логикалық 

байланыстарды құрастырғандағы типтік қателіктер;  б) тесттегі игерілген 

және аз игерілген салалар (әдебиет –тарих , математика, география, 

физика, биология) және йиклдық мектеп пәндері (қоғамдық - 

гуманитарлық, физико-математикалық). 

Б. № 4  тапсырмалар жинағы үшін келесілер анықталады:  а) қандай 

құрамда жақсы және салыстырмалы нашар орындалады; б) қандай типті 

тапсырма ең көп қателермен  орындалады.  

В. № 5 тапсырмалар жинағында анықталады: а) типтік жинақтаулар 

сипаттамасы (түрі, белгілі бір белгілері, категориялы белгілері бойынша ); 

б) типтік қателіктер сипаттамасы және қандай мағына бойынша 

(абстрактты немесе белгілі бір себеппен ), сонымен қатар қандай негізде 

пайда болады.   
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4.5 Е. А. Климовтың  дифференциальды-диагностикалық 

сауалнамасы 

 

       Кәсіби бағдар тұлғаның өзіндік ерекшелігі бейімділігі мен 

өзгешелігіне сәйкес, сонымен қатар қоғамның адамға ұсынған 

мүмкіндіктерін таңдауға көмек көрсетуіне бағытталған кәсіби бағдар 

жұмысы маңызды формаларының біріне кәсіби кеңес беру жатады. Оның 

барысында арнайы дайындалған «әдістемелерді пайдалану арқылы 

тұлғаның бейімдіігі, қабілеті мен алған бағытына диагностика жүргізіледі.  

Практиккада Е.А.Климов дайындаған бейін мен кәсіби қызығушылықты 

зерттеуге ДДС сауалнамасы кеңінен қолданылады. 

Қызығушылықтың дифференциалды-диагностикалық сауалнамасын Е. 

А. Климов дайындаған [Климов, 1984]. Сауалнама негізіне мамандықтарды 

адам еңбек ету барысында өзара байланысыатын пән немесе нысанның 

белгісі бойынша 5 түрге бөлу туралы идея жатқызылған. 

Бірінші топқа адам –  табиғат түріндегі кәсіптер жатқызылған, бұл 

жерде еңбек нысанына тірі ағза, өсімдік, жануар мен биологиялық 

үдерістер жатқызылады. Бұған агроном, зоотехник, ветеринар, бау 

бақшашы, орманшы т.с.с. жаттады. 

Екінші топтағы кәсіп негізіне адам–техниканың  ара қатынасы 

жатады, бұл жерде еңбек нысанына техникалық жүйелер, машиналар, 

апараттар мен құрылғылар, материалдар мен энергия жатады. Бұған 

радиолмеханик, токарь, слесарь, көлік жүргізуші, трактор жүргізуші, 

инженер жатады. 

Үшінші топқа адам–адам түріндегі кәсіптер жатады, бұл жерде 

еңбек нысанына адамдар, топтар, ұжым енеді. Мамандықтары қызмет 

көрсету саласы, медицина, педагогика, заң т.с.с.  

Төртінші топтағы кәсіп негізіне адам–белгілер жүйесі жатады. Оның 

нысанына шартты белгілер, шифрлер, кодтар, кестелер енеді. Бұл салада 

корректорлар, бағдарламашылар, терімшілер, статистер, экономистер 

еңбек етеді. 

Бесінші топқа адам–көркем бейне қатынасымен байланысты 

мамандықтар жатады. Бұл жерде еңбек нысанына көркем бейне, оның рөлі, 

элементтері мен ерекшеліктері кіреді. Аталан түрге мысалы, төмендегідей 

мамандықтар енеді: зергер, фотограф, музыкант, суретші, өнертанушы, 

жазушы, әртіс т.с.с. 

Жоғарыда аталған түрлер қатаң шектелмейді, назарға тек осы түрлерге 

тән неізгі белгілер ғана ілінеді. Сынаққа алынған адамға ойланбастан 

ДДС–ның 20 жұп сұрағына жауап беру міндеті қойылады. 

Қорытындысы алгебралық сома ретінде берілуі мүмкін. Осы нәтиже 

сыналатын адам күшін тиімді пайдалану саласын сипаттауы мүмкін. Бірақ 

ДДС нәтижесі тек қандай да бір сәтте ғана оның қабілетін сипаттайтынын 

ескерген жөн. 
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1– 3 айдан кейін ретестік сынақ барысында (оқушымен талқыламай) 

нәтиженің сенімділігі мен алғашқы сынақ нәтижесі оқушылардыі әртүрлі 

тобында 0,61–ден  0,84–ке дейін болады.  

 

Сауалнама мәтіні 

 

Нұсқаулық:«Сәйкес оқытудан кейін сіз кез–келген жұмысты 

орындай аласыз дейік. Егер екі  мүмкіндіктен тек біреуін таңдау керек 

болса, қайсысын таңдар едіңіз? Қалаған жауабыңызды жауап бланкісінің 

сәйкес графасына  + қою арқылы белгілеңіз. 

 

1а. Жануар 

бағады 

 

немесе 

 

1б. Машиналарға, құрал-сайманға 

қызмет көрсетеді (бақылау, реттеу) 

 

2а. Науқастарға 

көмектеседі  

немесе 

 

2б. Кесте, сұлба, есептегіш 

машиналарға арналған бағдарламалар 

құрастыру  

 

3а. Кітап 

иллюстрациясы, 

плакат, көркем 

ашықхат, 

грампластинка 

сапасын бақылайды   

 

немесе 

 

3б. Өсімдіктің қалпын, өсуін 

бақылайды  

 

4а. Материал 

өңдеу (ағаш, мата, 

металл, пластмасс 

және т.б.) 

 

немесе 

 

4б. Тауарды тұтынушыға жеткізеді, 

жарнамалайды, сатады  

 

5а. Ғылыми-

бұқаралық кітаптар, 

мақалаларды 

талқылау  

 

немесе 

 

5б. Көркем шығармаларды (пьеса, 

концертті) талқылайды  

 

6a.Жас өскін 

өсіру (қандай да бір 

текті жануар) 

 

немесе 

 

6б. Қандай да бір қызмет (еңбек, 

оқу, спорттық) орындауда жолдастарын 

(немесе жастарды) жаттықтырады.  
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7а. Суреттерді, 

бейнелерді көбейту 

(немесе музыкалық 

аспаптарды қалыпқа 

келтіру) 

 

немесе 

 

7б.Қандай да бір көтергіш кран, 

итракттор, тепловоз және т.с.с. жүк 

құралдарын (көтерме немесе көлік) 

басқару   

8а. Адамдарға 

қажетті мәліметтерді 

беру, түсіндіру 

(анықтама 

бюросында, 

экскурсия және т.с.с.)  

 

немесе 

 

8б.Көрме, витрина рәсімдеу (немесе 

пьеса, концерт дайындауға қатысу)  

 

9а. Киім-кешек, 

бұйымдардарды 

(киім, техника), 

тұрғын үйге жөндеу 

жұмыстарын жүргізу  

 

немесе 

 

9б.Мәтін, кесте, сурет қателерді 

іздеу және түзету   

 

10а. 

Жануарларды емдеу 

 

немесе 

 

10б.Есептеу, есеп айырысуды 

орындау  

 

1la. Өсімдіктің 

жаңа сұрыптарын 

шығару  

 

немесе 

 

11б.Жаңа кәсіпорын 

машиналарының түрлерін құрастыру, 

жобалау (машина, киім-кешек, үй, тамақ 

өнімдері және т.с.с.)  

 

12а. Адамдар 

арасында дау-дамай, 

ұрыс-керісті талдау, 

дәлелдеу, түсіндіру, 

жазалау, мақтау  

 

немесе 

 

12б.Сұлба, кесте, сызбаны талдай 

алу (тексеру, дәлелдеу, ретке келтіру)  

 

13а. Көркем 

шығармашылық 

үйірмелерінің 

жұмысын бақылау, 

зерттеу  

немесе 

 

13б.Микроб тіршілігін бақылау, 

зерттеу  
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14а. 

Медициналық құрал-

саймандарды, құрал-

жабдықтарды 

талқылау, 

орналастыру  

 

немесе 

 

14б.Адамдарға жарақат, сынық, 

күйік және т.с.с. кезінде медициналық 

көмек көрсету. 

 

15а. 

Бақыланған құбылыс, 

оқиға, өлшенетін 

нысан және т.б. 

туралы нақты 

сипаттама-есеп 

құрастыру. 

 

немесе 

 

15б.Оқиғаны (бақылаған және 

ойлаған) көркем сипаттау, бейнелеу 

 

16а. 

Ауруханадағы 

зертханалық 

талдаулар жасау  

 

немесе 

 

16б.Науқастарды қабылдау, тексеру, 

олармен сөйлесу, ем тағайындау  

 

17 а.Ғимарат 

қабырғасын, бұйым 

бетін бояу немесе 

жазу  

 

немесе 

 

17б.Машина, аспаптарды монтаждау 

немесе жинақтау  

 

18а. 

Құрдастарын немесе 

жасы кіші балаларды 

театр, мұражай, 

экскурсия, туристік 

сапарларға және 

т.с.с.  мәдени қыдыру 

ұйымдастыру 

 

немесе 

 

18б.Сахнада ойнау, концертке 

қатысу  

 

19а. Бөлшек, 

бұйым сызбалары 

бойынша дайындау 

немесе 

 

19б.Сызу сызу, сызба, картаны 

көшіріп сызу  
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(машина, кіиім-

кешек), ғимарат салу  

 

20а. Өсімдіктің 

ауруымен, орман, 

бау-бақша 

зиянкестерімен күрес 

жүргізу  

 

немесе 

 

20б. М клавиштерінде, І шинада 

(баспа машинасы, телетайп, теру 

машинасы және т.с.с.) жұмыс жасау 

 

 

 

 

Нәтижені өңдеу және интерпретация  

 

Жауап парағы 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

7б 8а  8б  

9а  9б   

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

17б 18а  18б  

 19а  19б  

20а   20б  

 

 

Жауап парағы әрбір бес бағаннан «+» белгісін санауға мүмкіндік 

туғызатындай жамсалған. Әрбір баған бойынша саналатын сома жауап 

бланкісінің төменгі сәйкес бөлігіне қойылады. Қосу сомасы қандай да бір 

қызмет саласына бейімділігінің басым екендігін көрсетеді. Қызметтің бір 

саласында жинақталған балдың максималды саны  8 тең. Әрбір бес  баған 

мамандықтың нақты түріне сәйкес болады. Баған бойынша мамандық 

түрінің атауы:   

   1.«Адам–табиғат»–өсімдіктану, жануартану және орман 

шаруашылығымен байланысты мамандықтардың бәрі. 

  2. «Адам–техника»–барлық техникалық мамандықтар. 

      3. «Адам–адам»–адамдарға қызмет көрсету, қатынасумен байланысты 

мамандықтар. 
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      4. «Адам–белгі»–сан мен әріптік белгілерді санаумен, оның ішінде 

муызакалық мамандықтармен байланысты мамандықтар. 

      5. «Адам–көркем бейне»–барлық шығармашылыққа қатысты 

мамандықтар. 

Сынақ уақыты шектелмейді, бірақ сынақ алынатын тұлғаға 

сұрақтарға ұзақ ойланбау өажеттігін ескерту керек, әдетте тапсырманы 

орындауға 20–30 минут  талап етіледі. Әдістемені жекелей және топта 

пайдалануға болады. Эксперимент жүргізуші  сынақ алынушы тобына 

сұрақты оқи алады, тек осындай жағдайда ғана жауап уақыты шектеледі. 

Осындай тәсіл эксперимент жүргізуші шектелген уақыт аралығында 

жұмыс жасағанда қолданылады. 

 

 

4.6. КӘСІБИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ПЕН КӘСІБИ БАҒЫТ КАРТАСЫ  

(А. Е. Голомштоктың модификациялық әдістемесі) 

 

А. Е. Голомштоктың «Профориентационная работа в школе» 

жианағында басылған «Қызығушылық картасы» атты модификациялық 

нұсқасын бейнелейді.    [Голомшток, 1968; Голомшток, Захаров, Сенченко, 

1984]. Модификацияны ВНИИ профтехбілім қызметкерлері дайындаған. 

Қызығушылық картасы жоғары сынып оқушыларының қызметтіі әртүрлі 

салаларында қызығушылық пен бейінді зерттеуге арналған. Әдістемеде 

осындай 29 сала берілген: физика, математика, химия, астрономия, 

биология, медицина, ауыл шаруашылығы, физиолология, журналистика, 

тарих, өнертану, геология, география, қоғамдық қызмет,құқық, транспорт, 

педагогика, жұмысшы мамандықтары, қызмет көрсету саласы, құрылыс, 

жеңіл өнеркәсіп, техника, электротехника. «Қызығушылық картасында» 

174 сұрақ бар, әрбір қызмет саласында 6 сұрақ берілген. Жауап парағын 

өңдеу үшін 29 белгінің әрқайсысы бойынша қосудың максималды санына 

ие сандар көңілі қалаған қызмет саласын көрсетеді: қызығушылық 

бағытын бағалауда оны бірінші нзарға алу керек. Егер бірнеше жолда қосу 

белгісінің саны бірдей болса, онда минус саны төмен жолдарға сәйкес 

қызығушылығы артқан болып саналады. Мейлінше, негіздлген қорытынды 

үшін минус ннн болатын жолға назар аудырылады.  

Мәліметтерді интерпретациялау барысында қосу мен алудың 

көлденең орналасуы да ескеріледі. Парақтың алғашқы екі бағаны үстірт 

қызығушылық туралы хабар береді. Екінші екі баған бейіні, терең танымға 

талпынысы туралы түсінік береді. Соңғы екі баған дамыған бейін және 

кейбір дағды мен қабілеттің болуын, практикалық қызметке талпынысы 

туралы. Қосудың көптігі жақсы дамыған кәсіби қызығушылық туралы 

хабар. Қосудың аз, алудың көптігі танымдық және кәсіби 

қызығушылықтың қалыптастпағандығына дәлел болады. 

Сауалнама топтық әдіспен жүргізіледі. 
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Сауалнама мәтіні 

(a) Нұсқаулық: «Оқуыңызды жалғастыру немесе қызықты 

жұмысқа тұруға мүмкіндік бар. Мамандық таңдауға көмектесу үшін 

төмендегідей сұрақтар тізімін ұсынамыз. Әрбір сұраққа жауап бермес 

бұрын ойланыңыз. Нақты жауап беруге тырысыңыз. Біз сұрап отырған 

мәселені жақсы көрсеңіз немесе ұнатпасаңыз жауап парағында сол 

номердегі графаға екі қосу (++); егер жай ұанаса – бір қосу (+); егер білмей 

күмәндансаңыз – нөл (0); егер ұнамаса – алу (-); егер қатты ұнамаса – (- -) 

белгілерін қойыңыз. 

(b) Әрбір тармақты жібермей жауап беріңіз. Егер сұрақ туса, 

бірден сұраңыз. Жауап парағын толтыру уақыты шектелмейді».   

 

Сізге ұнайды ма (жақсы көресіз бе, қалайсыз ба?)... 

1. Өсімдік немесе жануарлар тіршілігімен танысқыңыз келеді ме?  

2. География сабағы, географиядан оқулық оқу ше? 

3. Геологиялық зерттеулер туралы ғылыми-бұқралақы немес көркем 

әдебиет оқу ше? 

4. Анатомия және адам физиологиясы сабағы және оқулығы? 

5. Үй шаруашылығы сабақтарын немесе үй шаруашылығымен 

айналысасыз ба?? 

6. Физикалық ашылулар, ұлы физиктердің өмірі мен қызметі туралы 

ғылыми-бұқаралық әдебиеттерді оқу? 

7. Химиялық ашылулар, ұлы химиктердің өмірі мен қызметі туралы 

ғылыми-бұқаралық әдебиеттерді оқу? 

8. Техникалық журналдар оқу (мысалы, «Техника-молодежи», «Юный 

техник» және т.с.с. журналдар)? 

9. Электротехника және радиоэлектроника саласындағы жетістік туралы 

ғылыми бұқаралық журналдардан мақалалар оқу? 

10. Әртүрлі металдармен және олардың қасиеттерімен танысу? 

 11. Ағаштың әртүрлі түрлерін  және оның практикалық қолданылуы 

туралы білу? 

12. Құрылыс саласындағы жетістер туралы білу? 

13. Көліктің (авто, теміржол көлігі т.с.с.) әртүрлі түрлерін жүргізетін 

жүргізушілер туралы кітаптар оқу, фильмдер көру? 

14. Ұшқыштар, космановтар туралы кітаптар оқу, фильмдер көру? 

15. Әскери техникамен танысу, Ұлы Отан соғысы және азаматтық соғысқа 

қатысушылармен кездесу? 

16. Тарихи оқиғалар және тарихи қозғалыстар туралы кітаптар оқу? 

17. Отандық  және шетелдік әдебиет классиктерінің шығармаларын оқу? 

18. Газет-журнал мақалаларын және очерктерін оқу, талқылау? 

19. Сынып пен мектептегі ағымдағы шаруа, оқиғаларды талқылау  ? 

20. Мектеп өмірі туралы кәтаптар оқу (тәрбиеші, мұғәлімнің жұмысы 

туралы)? 

21.Милицияның жұмысы туралы кітап оқу,  фильмдер көру? 
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22. Білім алатын, тұрып жатқан, жұмыс жасап жатқан ғимараттың реттілігі, 

әдемілігі туралы ойлау? 

23. «Қызықты математика» немесе «Математикалық уақыт» түріндегі 

кітаптар оқу? 

24. Экономикалық географияны зерттеу? 

25. Шетел тілімен айналысу? 

    26. Ұлы суретшілер өмірімен, бейнелеу өнерінің даму тарихымен 

танысу? 

    27. Сахна мен киноның ұлы шеберлері өмірімен танысу, әртістермен 

кездесу, олардың суреттерін жинақтау? 

28. Ұлы музыканттардың өмірі мен шығармашылығымен, музыкалық 

өнер теориясы мәселелерімен танысу? 

29. Спорттық газеттер, журналардар оқу, спорт және ұлы спортшылар 

туралы кітаптар оқу? 

30. Ботаника, зоология, биологияны оқу? 

31. Сипаттамалар мен географиялық карталар бойынша әртүрлі 

елдермен танысу? 

32. Ұлы геологтардың өмірі мен қызметі туралы оқу? 

33. Адамдардың аурумен қалай күрескені, дәрігерлер туралы және 

медицина саласының жетістіктері туралы оқу? 

34. жеңіл өнеркәсіп кәсіпорнын (тгін, аяқ киім, тоқыма т.с.с.) аралау? 

    35. «Қызықты физика», «Физиктер қалжыңдасады» түріндегі кітаптар 

оқу? 

36. Табиғатан химиялық құбылыстарлы табу, химиядан тәжірибе 

жүргізу, химиялық құбылыстардың жүруін бақылау? 

37. Заманауи техниканың жаңа жетістіктерімен  танысу (радио және 

телебағдарлама есте және көру, газеттерден мақалалар іздестіру)? 

   38. Радиотехникалық үйірмеге қатысу немесе электрик жұмысымен 

танысу? 

39. Әртүрлі өлшеу (металл өңдеуге арналған) құралдарымен танысу 

және солармен жұмыс жасау? 

40. Ағаштан жасалған бұйымдардың даярлануын бақылау, жиһаздың 

жаңа үлгілерін қарастыру? 

41. Құрылысшылармен кездесу, олардың жұмыстарын бақылау? 

    42. Қозғалыс құралдары және ережелері туралы танымал әдебиеттерді 

оқу? 

43. Теңізшілер туралы кітаптар оқу, фильмдер көру? 

44. Әскери тақырыптағы кітаптар оқу, фильмдер көру, соғыстар 

тарихын, ірі шайқастар, ұлы қолбасшылар тағдырымен танысу? 

45. Еліміздегі және шетелдегі саяси үдерістерді талқылау? 

46. Әдеби-сын мақалаларды оқу? 

    47. Радио, тележаңалықтар тыңдау, тақырыптық телебағдарламалар 

көру? 

48. Қалада, республикада, елде болып жатқан оқиғалар туралы білу? 
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49. Сабақ тапсырмаларын қалай орындау керектігін жолдастарына 

түсіндіру, егер олар жасай алмаған жағдайда  ? 

    5O. Досының, танысының немес әдеби кейіпкердің қылығын әділетті 

бағалау? 

51. Отбасын азық-түлікпен қамтамасыз ету, саяхат барысында бәрін 

тамақпен қамтамасыз ету? 

52. Математикадағы ашылулар, ұлы математиктердің өмірі мен 

қызметі туралы ғылыми-бұқаралық әдебиеттерді оқу?  

53. Халық шаруашылығы жоспарының орындалу барысы туралы 

баспа бетін қызығып оқу? 

54. Шетел тілінде көркем әдебиет оқу?  

55. Редакциялық ұжым мүшесі болу, газеттің көркем безендірілуімен 

айналысу?  

56. Драма театрға немесе жасөспірімдер театрына бару? 

57.Опералық және симфониялық музыка тыңдау?  

58. Спорттық жарыстарға бару, спорттық радио- телебағдарламалар 

тыңдау және көру?  

59. Биологиялық үйірмеге қатысу?  

60. Географиялық үйірмеге қатысу, туған өлкенің табиғаты мен 

тіршілігін зерттеу ?  

61. Геологиялық нысандардың сипаттамасын, бейнесін құрастыру 

және жинастыру (минералдар, жер қыртысы т.с.с.)?  

62. Адам ағзасының қызметін, аурудың пайда болу себептерін және 

оны емдеу жолдарын зерттеу?                             

63. Аспаздық үйірмесіне қатысу, үйде ас дайындау?  

64. Физикадан тәжірибе жүргізу?  

65. Ерітінділер дайындау, реактивтер өлшеу? 

66. Әртүрлі механизмдерді жинау, жөндеу (сағат, үтік, велосипед, 

тігін машинасы және т.с.с.)? 

67. Дәл өлшеу құралдарын (вольтметр, амперметр, осциллографом 

және т.с.с.) пайдалану және есебін шығару? 

68. Металдан әртүрлі бөлшектер мен бұйымдарды шеберлікпен 

жасау? 

69. Ағаштың әртүрлі үлгілерін жинастыру немесе ағашты көркем 

өңдеу (аралау, күйдіру, сүрлеу және т.с.с.)? 

70. Құрылыс эскизін сызу немесе әртүрлі құрылыс сызбаларын 

орындау? 

71. Жас теміржолшылар, автокөлік жүргізуші үйірмелеріне қатысу? 

72. Парашютистер секциясына, авиомоделистер үйірмесіне қатысу 

немесе авиаклуб жұмысына атсалысу? 

73. Атқыштар секциясына қатысу? 

74. Әртүріл халықтар мен мемлекеттердің пайда болуын зерттеу? 

75. Әдебиеттен сыныптық және үйде шығарма жазу? 

76. Өзге адамдардың мінез-құлқы, өмірін бақылау, құбылыс пен 
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өмірлік оқиғаларға таладу жасау? 

77. Қоғамдық жұмыс жасау (қандай да бір іс ұқйымдастыру, 

жинастыру)? 

78. Жасы кіші балалармен уақыт өткізу (оларға кітап оқып беру, 

көмектесу)? 

79. Құрдастары мен жасы кіші балалар арасында тәртіп орнату? 

80. Сатушы, аспаз, официант жұмысын бақылау? 

81. Математикалық үйірмеге қатысу? 

82. Өнеркәсіптің даму мәселелерін зерттеу, өнеркәсіптік 

кәсіпорнында жоспарлау мен есепке алу саласының жаңа жетістіктері 

туралы білу? 

83. Шетелдік сөздіктермен жұмыс жасау, бейтаныс тілдің 

сөйлемдерін аздап түсіну? 

84. Мұражай, көркем көрмеге бару? 

85. Көрермендер алдында  сахнада өнер көрсету? 

86. Бір музыкалық аспапта ойнау? 

87. Спорттық ойындар ойнау? 

88. Жануарлар мен өсімдіктердің өсуі мен дамуын бақылау, бақылау 

жазбаларын жазу? 

89. Географиялық карталарды өз бетінше құрастыру, әртүрлі 

географиялық материалдарды жинастыру? 

90. Минералдар жиынтығын жинау, географиялық мұражайға 

арналған экспонаттар жинау? 

91. Мейірбике, дәрігер немесе фармацевтің жұмысымен танысу?  

92. Пішу мен тігін үйірмесіне қатысу, өзіне, отбасы мүшелеріне 

киімдер тігу?  

93. Дене шынықтыру үйірмесіне қатысу немеес физикадан 

факултативтерге қатысу? 

94. Химиялық үйірмеге қатысу немесе химиядан факультатив 

сабақтарға қатысу? 

95. Техникалық үйірменің біріне қатысу (ұшақ, кеме, машина т.с.с. 

моделдеу)? 

96. Электр жабдықтары, электрқұрылғылар мен электрлік 

машиналардың құрылысымен танысу, радиоқұрылғылар (күшейткіш, 

осциллографтар және т.с.с.) және радиоаспаптар (қабылдағыш, 

ойнатқыш және т.с.с.) жасау, құрастыру, жөндеу? 

 97. Мектептегі слесарь-станоктық шеберханаларда өтетін еңбек 

сабақтары?  

98. «Шебер қолдар» немесе ұста үйірмесіне қатысу?  

99. Құрылыс алаңына бару, құрылыстың барысымен, әрлеу 

жұмыстарының жүргізілуін бақылау? 

100. Жаяу жолаушыар мен көлік құралдарын жүргізушілеріің 

қозғалыс ережесін сақтауын бақылау? 

101. Желкеншілер, аквалангистер секциясына қатысу, суға 
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батушыларға көмек көрсету бөлімшесінің жұмысына қатысу? 

102. Әскерилендірілген ойындарға қатысу?  

103. Тарихи мұражайларға бару, халықтың мәдени ескерткіштерімен 

танысу? 

104. Әдебиет үйірмесіне қатысу, әдебиет пен тіл бойынша 

факультатив сабақтарға қатысу? 

105. Жеке күнделік жазу? 

106. Сыныпта халықаралық жағдай, әртүрлі тақырыптарға әңгіме 

мен баяндама жасау? 

107. Тәлімгер жұмысын орындау? 

108.Адамдар жасырғысы келген адамдардың мінез-құлқы мен 

әрекеттерінің себептерін анықтау?  

109. Сатып алушыға дүкенде сатып алу керек бұйымын таңдауға 

көмектесу? 

110. Математикадан күрделі есептерді шешу?  

111. Өзінің қаржылай кірісі мен шығынына нақты есептеу жүргізу? 

112. Шетел тілі үйірмесіне қатысу немесе факультативтік сабаққа 

қатысу? 

113. Көркемөнер үйірмесіне қатысу?  

114. Көркем шеберлік көрмелеріне қатысу? 

115. Хорға немесе музыкалық үйірмелерге қатысу? 

116. Қандай да спорт секциясына қатысу? 

117. Биологиялық олимпиадаларға немесе өсімдік пен жануарлар 

көрмесіне қатысу? 

118. Географиялық экспедицияларға қатысу? 

119. Геологиялық экспедицияларға  қатысу? 

120. Науқастарды бақылау және оларға көмек көрсету? 

121. Аспаздық және кондитерлік бұйымдар көрмелеріне қатысу?                                   

122. Дене шынықтыру олимпиадаларына қатысу?                    

123. Химиядан күрделі есептерді шығару? Химиялық 

олимпиадаларға қатысу? 

124. Техникалық сызба, сұлбаларды түсіне білу, өз бетінше сызба мен 

сұлбаны сызу және құрастыру? 

125. Күрделі радиожүйелерді түсіну білу? 

126. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды аралау, жаңа станок түрлерімен 

танысу, олардың жұмыс жасауы мен оларды жөндеуді бақылау? 

127. Ағаштан өз қолымен бірнәрсе жасау? 

128. Құрылыс жұмыстарына күштеп қатысу? 

129. Автокөлік, троллейбус және т.с.с. жөндеуге күштеп қатысу.? 

130. Азаматтық авиация ұшақтарын басқару? 

131. Қатаң бектілген тәртіп бойынша күн тәртібін қатаң сақтай 

отырып өмір сүру? 

 132. Тарихи үйірмеге қатысу (материал жинау, тарихи тақырыпта 

баяндамалар жасау)? 
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133. Әдеби бастаулармен, анықталамалармен жұмыс жасау, оқығаны 

туралы таңданыс күнделігін жазу? 

134. Пікір-талас және оқырман конференцияларына қатысу? 

 135. Конференция немесе би кеші, демалыс кештерін ұйымдастыру 

және жүргізу? 

136. Тәрбиесі қиын балаларға басшылық ету балалар мен 

жасөспірмдердің тәрбиесі туралы мәселелерді біреумен талқылау? 

137. Милиция жұмысына көмектесу, «Милицияның жас досы» 

үйірмесіне қатысу? 

138. Әртүрлі адамдармен үнемі әңгімелесу? 

139. Математикалық олимпиадаларға қатысу? 

 140. Тауар құнына қызығушлық таныту, бағажасам, жалақы, еңбекті 

ұйымдастыру мәселелерін түсінуге тырысу? 

141. Шетел тілінде жолдастарымен (немесе танысымен) әңгімелесу? 

142. Бейнелеу өнерінің көрмелеріне қатысу? 

143. Театр үйірмесіне қатысу? 

144. Музыкалық конкурстарға қатысу? 

145. Спорттық жарыстарға жекелей немесе командамен қатысу? 

146. Бау-бақшаға, бақшаға өсімдік өсіру немесе жануар бағу, күтіп-

баптау?  

147. Жердің  топографиялық түсірілімін түсіру? 

148. Берілген бағдарлама бойынша жүктемелі жұмыс орындайтын 

ұзақ уақытқа созылатын қиын сапарларға шығу? 

149. Ауруханада, емханада, дәріханада жұмыс жасау? 

150. Жеңіл немесе тамақ өнеркәсібі кәсіпорнында маман ретінде 

жұмыс жасау (тігінші, пішінші, аспаз, технолог т.с.с.)? 

151. Физикадан қиын есептерді шешу? 

152. Химиялық өндіріс немесе химиялық зертханада жұмыс жасау? 

153. Техникалық  шығармашылық көрмеге қатысу? 

154. Электроэнергия немес радиоэлектроника саласында жұмыс 

жасау? 

155. Станокта жұмыс жасау (негізінен тік тұрып), әртүрлі метал 

бұйымдар   жасау? 

156. Сызба бойынша столяр немес моделдік жұмыстарды орындау? 

157. Құрылыс бригадасында жұмыс жасау? 

158. Жолаушы немес жүк тасымалдау, көше ережесін сақтау? 

159. Желді ауа райында үлкен теңізде немес ашық теңізде жұмыс 

жасау? 

160. Әскери маман болып жұмыс жасау?  

161. Туған өлкенің тарихи орындарын саяхаттау?  

162. Әңгіме жазу, өлең, мысал шығару?  

163. Қабырға газетіне немесе мерзімді баспа бетіне мақала немесе 

очкрк жазу? 

164. Еңбек десант мерзімінде бригаданы басқару?  
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165. Балалар үшін ойын мен мереке ұйымдастыру?  

166. Заң мекемелерімен жұмыс жасау (сотта, адвокатурада, 

прокуратурада)? 

167. Адамдарға әртүрлі қызмет көрсету? 

168. Үнемі математикалық білімді қажет ететін жұмыстарды 

орындау? 

169. Экономика, халық шаруашылық кәсіпорнын жоспарлау немесе 

қаржыландыру   саласында жұмыс жасау? 

170. Шетел тілінде өткізілген олимпиада, конкурс, конференцияларға 

қатысу? 

171. Бейнелеу өнерінің көрмелеріне қатысу? 

172. Сахнада ойнау немесе киноға түсу? 

173.Музыкант, музыкалық режиссермен жұмыс жасаған немесе 

музыкадан сабақ берген ше? 

174.Дене шынықтыру немесе жаттықтырушымен жұмыс жасау? 

 

Нәтижелерді өңдеу және интерпретация  

 

Жауап парағында әрбір 29 жолдан қосу саны  + мен алу санын 

 –. санау керек.  

Бланктың 29 бағаны төмендегі қызығушылықтарға сәйкес болады: 

 

1 – биология                                      

2 – география                                     

3 – геология  

4 – физика 

5 – жеңіл және тамақ өнеркәсібі 

6 – физика 

7 – химия 

8 – техника 

9 – электрорадиотехника 

10 – металл өңдеу 

11 – ағаш өңдеу 

12 – құрылыс 

13 – көлік 

14 – авиация, теңіз ісі 

15 – әскери іс 

16 – тарих 

17 – әдебиет 

18 – журналистика 

19 – қоғамдық қызмет 

20 - педагогика 

21 – құқық, юриспруденция 

22 – қызмет көрсету саласы, сауда 
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23 – математика 

24 – экономика 

25 – шетел тілі 

26 – көркем өнер 

27 – сахна өнері 

28 – музыка 

29 – денешынықтыру, спорт 

 

Одан кейін бірінші сомадан + екінші сома  – алынады. 

Осылайша, 29 қызмет түріне сәйкес келетін 29 көрсеткіш пайда 

болады.  

Қызығушылықты білдіру деңгейі төмендегідей ( + – –) 

мәндерді салыстырумен анықталады:>8 қызығушылықты білдірудің 

жоғары деңгейі,  5–7 – қызығушылықты білдірудің ортадан жоғары 

деңгейі,  1–4 – ортаңғы деңгей, (–5) – О ортадан төмен,<6 – төмен. 

 

Жауап бланкі 

Сұра

қ № 

есе

п 

Сұра

қ № 

есе

п 

Сұра

қ № 

Есе

п 

Сұра

қ № 

есе

п 

Сұра

қ № 

есе

п 

Сұра

қ № 

есе

п 

1  2  3  4  5  6  

1  30  59  88  117  146  

2  31  60  89  118  147  

3  32  61  90  119  148  

4  33  62  91  120  149  

5  34  63  92  121  150  

6  35  64  93  122  151  

7  36  65  94  123  152  

8  37  66  95  124  153  

9  38  67  96  125  154  

10  39  68  97  126  155  

11  40  69  98  127  156  

12  41  70  99  128  157  

13  42  71  100  129  158  

14  43  72  101  130  159  

15  44  73  102  131  160  

16  45  74  103  132  161  

17  46  75  104  133  162  

18  47  76  105  134  163  

19  48  77  106  135  164  

20  49  78  107  136  165  

21  50  79  108  137  166  

22  51  80  109  138  167  
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23  52  81  110  139  168  

24  53  82  111  140  169  

25  54  83  112  141  170  

26  55  84  113  142  171  

27  56  85  114  143  172  

28  57  86  115  144  173  

29  58  87  116  145  174  

 

 

Сіз кім болғыңыз келеді_______________________________________ 

Қызмет немесе кәсіптің түрі 

 

4.7 Жетістік мотивациясын өлшеу тест-сауалнамасы  

(А. Мехрабиан сауалнамасы модицификациясы) 

 

Тұлғаны кәсіби анықтау үшін тұлғаның белсенділік бағыты 

туралы, мінез-құлық пен қызметтің қозғалмалы күші туралы түсінік 

маңызды, өйткені, ол тұлғаның мотивациялық-қажеттілік саласын 

дамыту туралы ақпарат алудың қажеттілігіне әкеп соқтырады. Адам 

мінез-құлқы бағытына, оның ішінде кәсіби саласына ықпал ететін 

маңызды факторлардың біріне жетістік мотивациясы жатады. 

Жетістік мотивациясын зерттеу американдық ғалым 

Д.Макклелландтың теориясының пайда болуынан басталды. Осыдан 

кейін жетістік мотивінің сандық бағалауы үшін бірқатар арнайы 

дайындалған сауалнама мен жобалық әдістеме өткізу процедуралары 

жасалды. 

Жетістік мотивациясы үрдісінің нәтижесін өлшеуге арналған  (RAM) 

сауалнаманы 1969 жылы А. Мехрабиан жасаған. Тесттің ерлерге және 

әйелдерге арналған екі формасы бар. Ол Дж. Аткинсонның жетістік 

мотивациясы теориясына негізделіп құрастырылған. Тест 

тармақтарын сұрыптағанда адамдардың жетістікке талпынсына жеке 

қатынасы (Мс) және жетістік мотивациясымен детерминделген мінез-

құлықтағы (Мн) сәтісіздіктен қашқақтау ескерілді. Сәттілік пен 

сәтісіздікке үйірлену, эмоционалды реакциясы, болашаққа бағдардың 

айырмашылығы, тұлғааралық қатынасқа тәуелділік-тәуелсіздік 

факторын т.с.с. еррекшеліктер қарастырылды. 

Мәтінді құрастыруда талдау факторы әдісі пайдаланылды, шкаланың 

соңғы нұсқасында 26 тармақ бар. 20 аптадан кейінгі тест-ретест ерлер 

нұсқасында – 0,78, ал әйелдер нұсқасында – 0,72 болды. Әртүрлі  

эмпириялық критерийлер қолданылды. Кейбір жобалық әдістер 

сауалнама арқылы конвергентті және дискриминатты валидтілік 

анықталды. Бұл әдістеме әртүрлі мемлекеттерде кеңінен таралған, 

компонетті мотивация жетістігінің танымдық зерттеуінде кеңінен 

қолданылады, әсіресе каузальды атрибуцияда пайдаланылады.  
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А. Мехрабиан әдістемесі жетістік мотивациясының нәтижесін 

өлшейді, өйткені пунктер салыстырмалы мойындау негізіне құрылған. 

Сондықтан да пункте жауап  Мс  Мннен артық немесе керісінше 

болады. Осы тест бойынша жоғары көрсеткіштер жетістік 

тенденциясына, ал төменгілер  – шегіну тенденциясына (Мс< Мн (Мс> 

М(н)) саяды.   

А. Мехрабианның тест-сауалнамасының модификациясына М. 

Ш. Магомед-Эминов (1988) қосылды, екі жалпыланған тұрақты жеке 

мотивін диагностикалау үшін жасалған: сәттілікке және сәтісіздіктен 

жоламауға талпыныс мотиві бар. Осыған байланысты сынаққа 

алынған тұлғада осы екі мотивтің қайсысы басым екендігі 

бағаланады.   

Әдістеме жоғары сынып оқушылары мен студенттердің 

жетістікке жету мотивациясын даигностикалауда зерттеушілік 

мақсатта қолданылады. 

Тест ерлерге (А формасы) және әйелдерге (Б формасы) формаға 

қолданылатын сауалнама болып табылады.  
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V - бөлім ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯДА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

КЕҢЕС БЕРУ, ЖӘНЕ КОРРЕКЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР     

 

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  КЕҢЕС БЕРУ 

                      

Психологиялық кеңес берудің негізгі бағыттары, облысы және 

принцптері 

Психологиялық ғылым жүйесіндегі қазіргі өзгерістеріне қарай 

психологиялық қызметтің бағыттары: психодиагностика, психокоррекция, 

психотерапия, психопрофилактика, психологиялық кеңес беру саласында 

түрлі әдіс-тәсілдері дамып, күнделікті өмірде кеңінен қолданылуда. Бұл 

бағыттардан психопрофилактика, психологиялық кеңес беру, 

психотерапия, психокоррекция психологиялық көмек көрсетудің негізгі 

төрт түрі деп 

есптеледі. Олардың арнайы өзіндік сипаты бар. Оған жататындар: 

психологиялық әрекет ету мақсаты, қолданылатын әдістері, қорытынды 

сапасы. Психологиялық кеңес бұл психологиялық көмектің негізгі бір түрі 

болып табылады және ол үздіксіз арнайы және негізгі кәсіби дайындықты 

қажет етеді. 

Психологиялық кеңес беру дегеніміз жекелеген сұрақты шешу, 

проблеманы талдау, нұсқау беру мақсатында өткізілетін арнайы 

ұйымдастырылған 

психологтың әңгімелесуі. 

Психологиялық кеңес беру  білімнің арнайы тәжірибелік аумағымен қатар,  

арнайы мамандарға да қажет болып саналады. Кеңес берудің негізгі 

мақсаттары: 

1) клиентке туындаған мәселені шешуде, жедел түрде көмек көрсете 

білу; 

2) арнайы психологиялық білімді әлеуметтік жағдайда кеңес беруде 

пайдалана білу; 

3) негізгі мақсат- клиентке көмегі; 

4) клиентке рухани күшпен сенімділік, жігер беру керек. 

Кеңес беруші клиентке жағдайдан шығу үшін көмек бере отырып, бағыт 

көрсету міндеттері: 

1. мәселені шеше білу және оны анықтау; 

2. клиентке туындаған мәселелердің деңгейін анықтау; 

3. клиенттердің жеке тұлғалық қасиетін анықтау (мінез, қабілет, ерік-жігер, 

темперамент); 

4. клиентке дәл түрде орынды жағдайда кеңес беру, нұсқау, ұсыну. 

5. қазіргі кездегі практикалық өмірден белгіленген мәселелер төңірегінде 

кеңес 

беру. 

6. алдын ала психикалық сауықтыру бойынша кеңес беру. 
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Бұл міндеттердің қажеттілігіне қарай жүзеге асыру психологиялық 

әдіс – тәсілдерді қолдану барысында қамтылады. 

Психологиялық кеңеске және психолог- кеңесшінің практикалық 

жұмысына қойылатын кәсіби және этикалық - адамгершілік талаптары 

практикалық психологтың кәсіби кодексінде қарастырылған. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ 

 

Психологиялық коррекцияны ұйымдастыру принцптері 

 Психокоррекция арныйы психология мен дефектологияның 

шекарасында пайда болған сала.  

Жүйке процестері функцияларының  (ЖПФ) бұзылулары балалармен 

жүргізілетін жұмысты – коррекциялық (түзету) деп атайды.  

    Бұл терминде – дефектілік функцияларды қалыптастырудан басқа, 

оны (коррекциялау) түзету – арнайы оқыту әдістерін пайдалануға бағыттау 

да енеді. 

    Балалар дамуындағы бұзылыстарды түзетуді оқытуының ұзақ тарихы 

бар, бұл педагогика мен психологияның ерекше саласы ретінде туындады. 

Оның негізгі міндеттеріне психикалық және психотілдік дамуында 

ауытқуы бар балаларға көмек көрсетуде қажетті әдістерді табумен 

айқындалды.  

   Бұл неврология, психиатрия, психология, іргелі ғылыми пәндерінде 

жинақталған білімдер негізінде шешімін тапты. Түзету оқытуының 

бастауында психология мен дефектология саласының көрнекті ғалымдары 

тұрды: 

Олар: Л.С.Выготский, Ф.А.Рау, С.С. Ляпидевский және олардың 

ізбасарлары Р.М.Баскис, Ж.И.Шип, Р.Е.Лeвина және т.б. Осы аталынған 

ғалымдар түрлі зақымдардың белгілі бір деңгейлерін  жеңіп шығуға 

болатындығына сенді және оны компенсация идеясына негіздеді. Мұндай 

идея үлкендердің, әсіресе афазия ауруын  қалпына келтіру оқытуы 

түсінігінің деңгейінде де  тұрды. Дегенмен блаларадағы түзету оқытуы 

үлкендердегі қалпына келтіру оқытуына стратегиялық және тактикалық 

жағынан едәуір айырмашылық бар.  

        Мұндай айырмашылыққа себеп – ол үлкендер мен балалардың 

психикалық іс-әрекетінің мидағы ұйымдасуына байланысты. Үлкендер 

миында локальданған функциялар, балаларда ұзақ мерзім бойы мида 

интеграцияланады. Олар мидың түрлі бөліктерінің бірлескен іс-әрекетінің 

нәтижесінде жүзеге асады және оны реттеп отыратын мидың алдыңғы 

бөлігі болса, ол психиканың орталық механизмін белсенді реттеп отырады. 

Үлкендер дағдылану нәтижесінде автоматтануға ие болып, есте 

сақталынғаны бойынша жүзеге асырса,  балалар оны ойлау арқылы жүзеге 

асырады. Міне, осы себепті балаларды оқытуда негізінен ойлау процесінің 

белсендігі ерекше ескеріледі.  
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Алғашқы кезең — сипаттамалы, аномальды дамудың 

коррекциясында педагогикалық сұрақтармен медициналлық ғылымдардың 

сипаттамасымен байланысты. Э. Сеген ақыл ойы жетілмеген балаларды 

тәрбиелеуде комплексті жұмыс істеуді ұсынған және балалардың ақыл ой 

және перцептивті дамуын диагностикалауда және коррекциялауда 

айрықша әдістерді ұсынған (әдістеме «Доска Сегена»). П.Трошин 

танымдық, перцептивті, мнемикалық процестерді зерттеуге бағытталған пс 

иходиагностикалық және психокррекциялық әсерлердің айрықша әдісін 

ұсынған.  

Екінші кезең  — психокррекцияның теориясы мен практикасының 

пайда болу сатысы. Психокоррекция бұл этапта психологиялық зерттеу 

жүйесіне эксперименталдық психологиялық әдістердің ендіруімен тығыз 

байланысты; коррекциялық жұмыс әдістері пайда болды. Бұл кезең М. 

Монтесоридің атымен байланысты. Ол баланың танымдық 

сенсомоторикалық процестерінің дамуына бағытталған коррекциялық 

материалдарды өңдеген. Оның теориясының негізгі бөлімі «бала 

дамуындағы сензетивті кезең концепциясы». Зертеушілер:А. Н. Граборов  

ерікті қозғалыс, еске сақтауды дамытуға бағытталған коррекциялық сабақ 

жүйесін өңдеген. В. П. Кащенко — балалардың қиын мінез құлықын 

коррекциялауға бағытталған педагогикалық коррекция әдістерін ұсынған.  

Үшінші кезең Л.С.Выготскидің атымен байланысты, ол аномальді 

дамудың біртұтас концепциясын жасап, коррекцияның негізгі бағыттарын 

көрсеткен және психокоррекцияның әдістемелік ұғымын жеке бағыт 

ретінде негізделуіне жол салып, сөйлеу, көру және есту ауытқушылықтары 

бар балаларға арналған психокррекциялық және психодиагностикалық 

процедураларды өңдеген.  

Төртінші кезең практикалық психологиялың интенсивті дамуымен 

байланысты. Бұл периодта нақты кемістіктері бар балаларға нақты арнайы 

психологялық көмек жүйесі қалыптасады; арнайы және оқу мекемелерінде 

практик психолог қызметі енгізіледі.  

Бiлiм беру мекемесiнде оқитын психикасының дамуы тежелген балалар 

әр уақытта нәтижеге жету үшiн бақылаудан тыс қалмауы қажет. Сонымен 

бірге әр баланың физиологиялық, психологиялық жас ерекшелiктерiн 

ескере отырып, сынып жетекшісі, психолог, логопед, дефектолог және ата 

- ана тығыз байланыста болып, түзету жұмыстары тиімді жүргізілген 

жағдайда жұмысымыз нәтижелі болады. Психикалық дамуы тежелген 

балалардың ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып, балаларды 

мүмкіндіктеріне қарай дамыту, оларға сеніммен қарап, жеке тұлға ретінде 

өмірге бейімдеу, оқытудың тиімді тәсілдерін іздестіру, пәнге 

қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жұмыстар атқарылады. 

Психологиялық  түзету әдісі және  оны ұйымдастыру мен қолдау  

Психологиялық коррекцияны қолданудың жалпы бағыттары:  

баланың эмоционалдық дамуының коррекциясы; 

интеллектуалды және сенсо - перцептивті іс- әрекет коррекциясы;   
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жеткіншектермен балалардың мінез - құлқына психокррекция;  

тұлға дамуына коррекция.  

Мектептегі балалардың проблемаларына қатысты: а) когнитивті іс- 

әрекеттің жетіспеушілілктеріне коррекция; б) эмоционалды ерікті 

сфераның кемшіліктеріне коррекция; в) мінез - құлық коррекциясы. 

Анықталған психокрррекция түрлері психологиялық коррекция процесін 

ұйымдастырушы мазмұндық бастамасының жүйелі бейнесін ұсынады. 

Баланың интеллектуалды дамуын коррекциялаудың міндеттері: сенсорлы 

қабілеттерді қабылдауын дамыту; 

көрнекі образды ойлау және белгі символдық функциялар; 

 ес пен еркіті зейіннің алғашқы формалары. Ерекше бағытты сөйлеу 

дамуын коррекциялау құрастырады, ол өз кезегінде арнайы логопедиялық 

көмек шекарасында жүзеге асады.  

        Тұлғалық сфераны коррекциялау – онтогенездің қиын кезеңінің 

шарты мен пайда болған мінез құлықтың теріс қырларының 

профилактикасы мен коррекциясы. Қиын жас сәттеріндегі балалардың 

психикалық дамуындағы деңгейсізлік келесі негативті көріністерге жол 

ашады, яғни агрессия, қарама қайшы келу, асыра ерекелік, 

тартыншақтылық және тағы басқа. Бұл және басқа мінез құлық қырларын 

уақытытнда эффективті және тез коррекциялау балада олардың 

психикасында бекітілуіне және қайталануына жол бермейді.  

Ақыл ойында артта қалушылығы бар мектепке дейінгі жастағы 

балаларды коррекциялау. 

     Негізгі коррекциялық міндет келесі іс- әрекеттерден тұрады: ақыл 

ойының артта қалушылығы байқалған мектепке дейінгі және одан ерте 

жастағы балалардың тапсырманы орындауда бағдарлана білуін 

қалыптастыру, осының негізінде заттарға деген қытанысын және олардың 

қасиеттеріне қызығушылық тудыру, осылайша оларды шынайы көруге 

бағдарлау.  

Психикалық дамуы тежелген балалармен жүргізілетін психологиялық 

түзету-дамыту жұмыстарының түрлері көп. Психологиялық түзету 

жұмыстарын жүргізудің принциптері төмендегідей: 

баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау; 

шаршап кетпеуін қадағалау; 

оқу әрекетін ойын түрінде ұйымдастыру, кеңістікті бағдарлауын 

дамыту; 

ойын дағдыларын оқу әрекетіне аудару; 

арнайы әдістемелермен оқытуды ұйымдастыру; 

жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

   Сонымен бірге, балалық шақта балалардың жас ерекшелігіне сай 

пайдаланылатын әдістердің лайықты болуы сияқты  ұстанымдар принципті 

түрде маңызды, ал бұл ересек ауруларда белгілі бір мәнге ие болғанымен 

де ол ең негізгісі болып табылмайды.  
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     Сондай ақ бар дефектілерді компенсация жасауға зақымданбаған 

модалдықтарды таңдаудың өзіндік жасқа сай ерекшелігі бар. Функциясы 

бұзылған ересек ауруларда ауруына дейін ол қалыптасып және белгілі бір 

модалдықпен ассоциативті байланысты болып үлгерген. Осы байланыстар 

компенсаторлық мақсатқа сай қатыстырылады және пайдаланылады. Ал 

балаларда мұндай байланыстар жоқ, сондықтан оны тудыру керек.  

       Мұндай ереженің бір жағынан  жағымсыз жағы  болса, екінші 

жағынан  жағымды жақтары да  бар. Минусы – балаларда зақымдалған 

әрекеттің есте сақтау іздерінің болмағынанда, енді оны қайта 

жандандырудың маңызы жоқ. Плюсы – балалар миының көптеген 

бөлімдерінің функционалды бағындырылып үлгермеген, сондықтан 

балалар миы икемделгіш болады.  Осымен байланысты олар 

функционалдық «еркіндікте» болып табылады. Сол себепті 

ынталандырылған іс-әрекетке жеңіл кіріседі. Ал ересек адамдарада жаңа 

мақсатты шешуі ми құрылымына қатысты қиынға соғады. Ми аймағының 

алмастырушысы ретінде емес, тек келістіруші ретінде ғана қарауымыз 

керек. Балалар миның икемделгіш сияқты артықшылығын түзету 

жұмысының тіке және жанама әдістерінде пайдаланылады. Тікелей әдіс – 

жалпы педагогика, дидактика заңдарына қарай құрылып сәйкестенеді. 

Жанама әдіс – зақымдалған бөлім функциясын уақытша істен шығуына 

байланысты және басқа бөлімдерді (ализаторлар мен модальдық) 

қатыстыру, немесе қосымша кірістіруге қатысты болады.  

Мидың нақты құрылымын таңдауда Л.С.Выгодскийдің жақын және алыс 

даму аймағы туралы ассоциативті байланыс ережесін және асып түсу 

дамуының  мәнін ескеріп отыру керек. Ең соңғысында жаңа іс-әрекет түрі 

сол кезеңде меңгерілсе, ал алдыңғылары түпкілікті жасалынып бітпейді. 

Олай болса, түзету оқуында балаларда мыналар қатыстырылады: 

- мидың функционалдық ролі жағынан ең жақыны, және олай болса 

ең жақын ассоциативті байланыс;      

- барынша алысы, бірақ зардап шеккен функцияға қатысы жоқ; 

- асып түсу (опержающие)  дамуын қамтамассыз ететін ми 

аймақтары.  

Алыстағы аймақ пен (опержающие) асып түсу дамуын қатыстырылуы 

тек ең жақын даму шектен тыс  бұзылғанда немес функционалды салғырт 

болғанда ғана қатыстырылады. 

Балалар денсаулығының  жағдайы тікелей психикалық дамуға қатысты 

екенін естен шығармауымыз тиіс. Сондықтан, баланың  психикалық 

дамуында – дефектолог, логопед, сурдопедогог, олигофренопедагог және 

психологтардың  жиі араласуын қажет.  

Мысалға логопед – тіл бұзылушылығын жоюға араласады. Түзету 

жұмысында нәтижеге жету үшін медициналық қызметкерлермен қатар 

әлеуметтік қызметкерлердің ролі өте маңызды. Бұл мамандар тек емдеп 

тілдік даму ауытқылығын оқытып қана қоймай, балаларды жіберетін  

мекемелердің түрін  айқындауы да керек.  
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Аталған мамандар бөлектеніп жұмыс істеуінде балаларға толық көмек 

бере алмайды. Психикалық және тілдік дамуындағы көптеген 

ауытқушлықты ертерек (сәбилік шақтан) дұрыс диагностикаласа  кешенді 

әсер ету арқасында қысқа мерзім ішінде жоюға болады. Дегенмен, күрделі, 

ұзақ мерзімді емдік – психологиялық - педагогикалық іс-шараларды қажет 

ететін сәттер де кездеседі.  

Мұндай жағдайда ең бірінші жоспарлау жұмысында балаларды өмір 

сүруге бейімдеу (адаптация) белгіленеді. Осы мақсатқа сай дүние жүзінің 

көптеген елдерінде ондай балалар  арнайы мекемелерге қамтылады: бұл 

арнайы үйлер балаларды әлеуметтік қамсыздандыру мен мектептер – 

соқыр, керең, ақыл есі кем, тіл кемістігі барларға арналады. 

        Психодиагностикалық бағыттың негізіне адамның   ойы, сезімі, мінезі 

санасы психикалық процестері детерминациясы алынып, З.Фрейдттің 

тұлға теориясына  негізделген. З.Фрейд адам тұлғасын айсбергке теңеп 

«айсбергтің төбесі адамның санасын көрсетіп, су астындағы көрінбейтін 

санасыз  бөлігінен тұрады» деп жазған. З.Фрейд  тұлғаны  мынадай  үш 

компонентке бөліп қарастырған, олар: 

1. «Ид»  санасыз энергия резервуардағы либидо деп атады. Ид адаммен 

бірге туатын базалдық инистенкттер ( қалау, импульстер эрос, рахаттану, 

секс және өлім инстинкті танатос). Ол өзіне қатысты агрессияны немесе 

деструктивтік агрессияны мотивтеуі мүмкін. Ид басқаның құқын, сезімін, 

әлеуметтік нормаларды ескермей өз қажетін  жылдам қанағаттандыруды 

іздейді. 

2 «Эго» Бұл ақыл «Эго» қоғам нормасын ескере отырып, инстинктерді 

қанағаттандырудың жолын іздейді. «Эго» тұлғаның орындаушылық билігі. 

Ол шынайы әлеммен ақылсыз талаптың компромисін іздейді. 

3. «Супер эго» тәрбие процесінде дамитын компонент. Ата- анамен 

әлеуметтік құндылықтарды интернационализациялау. Инстинкт- (ид), 

ақыл-( эго) және мораль-(супер эго) өзара жиі келісе алмайды. 

Психодинамиканың әдісі психоанализ. Психоанализдің негізгі екі 

міндеті бар: 

       а)  Пациент интрапсихикалық, немесе психодинамикалық  шиеленісті 

жете  түсінуі (инсайт) 

       б) шиеленістің өзекті және интерпсихикалық қатынасқа әсерін 

бақылап, пысықтап отыру қажет.   

       Тұлға сапаларын диагностикалауда А.Адлердің индивидуалдық 

психологиясында (1927) «эдип комплексі» туа берілетін, әлеуметтің 

түрткісінен байқалатын «толымсыздық комплексі». Супер эго моралдық 

принцппен әрекет етеді, оның бұзылысы адамда кінәлілік сезімін 

тудырады. Нәтижесінде адамда интрапсихикалық және психодинамикалық 

шиеленістер туады. З.Фрейд  осы шиеленіс сана, олардың табиғаты және 

шешу тәсілдері тұлғаның формасын көрсетіп, мінездің көптеген жақтарын 

көрсетеді.  Тұлға қажеттіліктерін шешуінен бейнеленеді. «Эго» басты 

қызметі қорқыныш, кінаға қарсы қорғаныс механизмінің тууы. Қорғаныс 
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механизмі жағымсыз эмоциядан қорғануға көшетін санасыз механикалық 

талпыныс. Бұл шығару вытеснения, проекция, реакцияның тууы, 

интеллектуалдау, рационализациялау, жоққа шығару, сублимация. З.Фрейд  

бойынша нвротикалық мазасыздану, санасыз импульстер қорғаныс 

механизміне, саналы әрекетке кедергі жасайды.  

Адам сәтсздікке тап болса, невроз туады. 

Келесі В.Н.Мясищевтің тұлғаға бағдарланған  (реконструкцияланған) 

психотерапиясы 

1. Феноменологиялық келісте әр адамда әлемді өзінше қабылдап, 

интерпетациялайтын қабілетке мән беріледі.  Бұлар инстинкт, ішкі 

шиеленіс, орта стимулы адам мінезін детерминациялайды, немесе 

керісінше болуы мүмкін. Бұл келіс гуманистік бағытқа жатады. 

Гуманистік психотерапия сүйенетін ұстанымдар: 

1.Емдеу екі тең адамның кездесуі 

2.Терапевт дұрыс жағдай жасаса  пациенттің жақсаруы өзінен өзі жүреді 

3. Дұрыс шарттың жаңа  тәсілінде қолданған техниканың әсерінсіз 

пациенттің  қатынас нәтижесінде қобалжуы 

4.Пациет өзінің өмір салтына және  мінезіне жауапты (толық) 

Феноменологиялық терапияның танымал түрлер»: 

 К .Роджерс  1951 «клиентоцентрированная терапия», Фредрик Перлздің 

1969 

 «гештальт терапиясы» Гешталь терапияның  негізгі мақсаты — адамға 

толығымен өз күш-қуатын іске асыруға жәрдемдесу. Бұл басты мақсат 

қосымшаларға бөлінеді:  

1) актуалды өзін-өзі сезінудің толыққанды жұмысын қамтамасыз ету;  

2) бақылау локусының ішке қарай жылжуы, тәуелсіздік пен өз-өзіне 

жеткіліктілікті қолдау, мадақтау;  

3) өсуге кедергі келтіретін психологиялық блоктардың табылуы және 

оларды жою. 

Гештальт-терапияда психолог клиент тұлғасы «гештальтқа», 

бірыңғай тұтастыққа интегралданған «катализатор», «көмекші» және 

«жаратушы» ретінде қарастырылады. Психолог клиенттің жеке сезімдеріне 

тікелей енбеуге тырысады, ол осы сезімдердің айқындалуын жеңілдетеді.  

Гештальт-терапияда клиенттерге өзін жеке түсініктеме беру, бағдарлар 

құқығы, «серікті», өзінің мінез-құлқы мен өмірінің кестесін сезінуі кіретін 

белсенді рөль беріледі. Клиент ұтымды өтуден күйзеліске көшу керек деп 

жорамалданады, бұл жерде сезімдердің вербалдануы мыңызды емес, мұнда 

клиент шынында да сезімдерді сезініп, олар туралы жай хабарламай, 

олардың атынан сөйлейтіндей болатын актуальды күйзеліс үдерісінің өзін 

клиенттің қабылдауы мен тілегі.  

Гештальт-кеңес берушінің басты мақсаты — клиентке әрдайым қоршаған 

ортадан жәрдем күтуінен құтылуға және тәуелсіздікке көшуге көмектесу. 

Гештальт-кеңес берушіліктерге өтілген клиенттер, алғашқы рет, негізінен, 

өз мәселелерін шешуге қызығушылық танытуда. Гештальт-кеңес 
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берушітар клиенттерге ағымдағы мәселелерді шешуде өздерін тірек 

ретінде ғана емес, сонымен қатар неғұрлым «шынайы» өмір сүруге көмек 

көрсетеді. Клиенттер дербес болуы үшін, олар өздерінің организмикалық 

экзистенциалдық орталықтарымен (мен — ол менің негізгі қалпым). Өзінің 

организмикалық «МЕНімен» немесе сезімдерімен қатынаста болатын 

адамдар өзін-өзі жігерлендіргіш немесе дербес болып табылады.  

Гештальт терапия ұстанымдары: 

 а) Фон және фигура 

б) Қазір осы жерде 

в) Полярлық 

г) Қатынасты бұзу механизмі 

д) Интроект  өз бойындағыны басқаға телу. Алдымен  анықтап алмай 

басқаға телуге болмайды. 

ж) Ретрорефлексия 

з) Жетілу және жауапкершілік  

              Роджерс 30 жылдары психодинамикалық терапиямен 10 жылдай 

айналысып, нәтижесінде оның тиімділігіне күмәнданған. Пациентті 

«түсінуге» барынша тырысудан формалды келістің нәтижелі екеніне көзі 

жеткеннен кейін «директивті емес терапияны», яғни пациенттің не туралы, 

қанша айтуына мүмкіндік берген. Бұл әдіс клиентке бағдарланған терапия 

деп аталған. 1930 ж. Соңында - 1940-ж басында американдық психолог 

К.Роджерс (1902—1987) кеңес берушілікке және психотерапияға деген 

жаңа, директивті емес көзқарас дамыған бірқатар еңбектер жариялады. 

1940-ж. басында К.Роджерс оған «клиентке бағытталған» деген атау берді. 

Бұл экзистенциялық  ағымның адамгершілікке бағытталуы. Бұл бағыт 

батыста кең дамыды, 1986 ж. кейін —  кеңстік  психологтар арасында да 

кеңінен қолданылды.. 

К.Роджерс өзінің психотерапевтік тәжірибесінде  клиентті жеке тұлға 

ретінде бірінші орынға  қойды. К.Роджерс ұстанымы басынан ақ адамға 

деген терең сыйластық, оның қабілетінің барына деген сенім болды.  Бұл 

жеке тұлғаның оң өзгерістер шарттары айқындалып көрінетін психолог 

пен клиент арасындағы қатынастар болып құрылатын негізгі болжамы бар 

зерттеу болып жарияланды. 

К.Роджерс тұжырымдамасының негізгі ұғымдары: 

1. Эмпатия — толығымен «негізгі сөздер МЕН-СЕН» арқылы берілетін 

ұғым. Бұл клиенттің тікелей оң жеке қатынасы және оның 

феноменологиялық әлемді қабылдау арқылы қабылданып түсіндірілетін 

психологтың клиентке деген қатынасы. 

2. Қамқорлық — клиенттің қандай да болсын күйінде актуальды 

жағдайына айқындалған дайындықпен көмекке келу және клиенттің жеке 

тұлғалық әлеуетін  болжау арқылы қабылдау.  

3. Конгруэнттілік — сезімдер мен пікірлер мазмұны арасындағы сәйкестік; 

мінез-құлықтың бір беттілігі. 
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4. Психологиялық климат — тұжырымдамадағы негізгі ұғымдардың бірі, 

себебі онда терапевттік қатынастар жиналған, кәсіби (олар жеке тұлғалық) 

білік пен қасиеттер психотерапиядағы тұлғаның оң өсуінің (өзгерісі) басты 

шарты болып қарастырылады.  

5. Өзіндік (self)— тұжырымдамадағы орталық ұғым. Бұл ішкі қатынастар 

жүйесі.  

Роджерс адамның өмірі мен дамуындағы шешуші рөлі ретінде МЕН-

тұжырымдаманы жатқызады, яғни оның өзінің-өзі туралы көрінісі. Дәл сол 

МЕН-тұжырымдамасы (өзінің-өзі туралы көрінісі) кез келген жағдайда 

адам мінез-құлқы мен іс-әрекетін анықтайды. 

Негізгі мақсаты — адамға «тұтас әрекет ететін тұлға» болуға көмектесу 

(К.Роджерс). Ең басынан адамның мәселелеріне емес, оның өзіне, оның 

«МЕН» дегеніне көңіл аударылады. Сондықтан психотерапияның басты 

мақсаты — жеке тұлғаның өсуіне, дамуына көмек көрсету, осының 

арқасында адам  басындағы мәселелерді өзі шеше алады. Жеке-центрлік 

кеңес беруде клиенттер мен кеңес берушітар мақсаттары сәйкес келеді. Бұл 

мақсаттар Роджерс (Rogers, 1959, 1961), Уолкер, Раблен және Роджерс 

(Walker, Rablen, Rogers, 1960), Маслоу (Ма51о\у, 1962,19' Комбсаи Снигга 

(СотЬз, Snygg, 1959) еңбектерінде сипатталады.  

Психолог – кеңес берушінің рөлі— қандай да болсын рөлді ойнаудан бас 

тартып, өзімен-өзі болуға тырысу. Психолог – кеңес берушінің басты 

кәсіби міндеті — тиісті психологиялық климатты  туғызу,   клиенттің өзі 

қорғаныс механизмдерінен бас тартуына жағдай жасау. Сонымен бірге 

терапевт толығымен психотерапевт рөлінен шеттеліп, қатынас жасау мен 

терминдердің кәсіби әдеттерінен өзінің қарапайым және табиғи сезімдер 

мен ойларын білдіруге көшуі керек. Клиент тек қарапайым жолдастық 

қатынасты ғана емес, сонымен қатар терапевттің ой-пікірлердің моральдық 

бағалауынан толық босауын және клиент мінез-құлқын, яғни 

әңгімелесушінің өзін-өзі шын көрсетуін сезінуі маңызды.  

Кеңес берушілік үдерістің жеті кезеңі жіктеледі:  

1. ішкі қарым-қатынастың оқшаулануы (МЕН+хабарлама немесе жеке 

тұлғалық мағыналардың хабарламасы жоқ, мәселенің бары теріске 

шығарылады, өзгеріске деген тілек жоқ );  

2. Өз ойын білдіре алу (клиент қабылдау атмосферасында өзінің барлық 

шектеулері мен салдарымен өз сезімдерін, мәселелерін аша бастайды).  

3-4. өзін-өзі ашу және жалпы күрделілікпен, қарама-қайшылықпен, 

шектеумен және аяқталмағандықпен өзін клиент ретінде қабылдау 

үдерісінің дамуы.  

5. феноменологиялық әлемге өзіндікке сияқты жатқызу үдерісі болады, — 

өзінің «МЕН» дегенінен жатсынушылық жойылады, және нәтижесі ретінде 

өзімен-өзі болуға деген қажеттілік артады.  

6. конгруэнттілік, өзінің қабылдаушылық және жауапкершілік  сапалары 

дамиды, еркін ішкі қарым-қатынас, орнығады, «МЕН» мінез-құлқы мен 
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өзін-өзі сезіну органикалық, сыртқы әсерсіз болады. Жалпы жеке тұлғалық 

тәжірибенің бірыңғай тұтастыққа интегралдануы болады.  

7. Жеке тұлғалық өзгерістер сатысы, өзінің ішкі әлемінде  ашылуы, 

психолог енді керексіз болады, психотерапевтикалық жұмыстың негізгі 

мақсатына жеттік — өзімен және әлеммен конгруэнттілік жағдайда болу, 

жаңа тәжірибеге деген ашықтық және “МЕН+шынайы” және 

“МЕН+идеалды” арасындағы шынайы теңгерім. 

Жеке тұлғалық-орталық кеңес беру белгілі бір әдістемелерге сүйенбейді 

және клиенттер қызығушылығындағы кез келген әрекеттерді жасауды 

меңземейді. Роджерс «кеңес беру тиімділігі ең алдымен кеңес беруші мен 

клиенттің жеке өзара әрекеттесу сапасымен анықталады» деп есептеген 

(Rogers, 1962,  416). Жеке тұлғалық-центрлік кеңес беру кезінде 

клиенттермен бірге кеңес берушілердің де ойлары және сезімдерінің 

маңызы зор.  

           Роджерстің емдеуінің негізі (Роджерс триадасы)  санасыз 

жағымды қатынас, эмпатия, конгруэтность. 

           санасыз жағымды қатынас- Терапевт клиентке шынай 

қамқорлығын, адам ретінде қабылдауын, оның өзгеру қабілетіне сенетінін 

көрсетуі. Бірақ клиентке кеңес беру  компетенциясы аз, сәйкес емес деген 

жасырын мәлімет беріп, оның өзіне сенімсіздігін тудырып, көмекке тәуелді 

етіп қотындықтан одан өзін тежеуі дұрыс. 

         эмпатия-клиенттке жан жақты қарауды ұсынады. Клиенттің ішкі 

пікірін ойлау және сезінуін шоғырландыру  

         конгруэтность-.клиент пен пациенттің  келісушілігі, үйлесімділігі 

Мазмұнына байланысты келесі психологиялық коррекция түрлері бар: 

тұлғаның ақыл ойынынң дамуының коррекциясы; эмоционалды 

бұзылыстармен невротикалық күйлерінің профилактикасы. 

         Психологиялық коррекция барысында келесі жұмыс түрлері 

өткізіледі.  

Ойынтерапия. Коррекциялық мақсатта ғана емес, сонымен қатар 

профилактикалық және психогигиеналық мақсатта қолданылады. Ойын 

терапиясының екі формасы анықталады: жеке және терапиялық. Егер 

балада қарым- қатынаста проблемалары бар болса топтық терапия тиімді 

болып келеді. Ойын терапиясында әртүрлі ойын материалдары қолданыс 

табады: «отбасы» ойны, қуыршақтармен ойын, құрылыс ойындары, 

жаттығу ойындары.  

Арттерапия. Бейнелеу және шығармашылық іс- әрекет өнеріне 

негізделген арнайы психотерапия формасы. Оның мақсаты — өнер арқылы 

баланың өзінің танымы мен өзіндік бейнелеуін дамыту. Арттерапия 

психолог пен баланың символдық деңгейдегі қарым - қатынас құралы. 

Бейнелеу шығармашылығының образдары келесі сананың процестерін 

бейнеленеді,яғни қорқыныш, ішкі конфликт, еске алу, түстер, естеліктер. 

Арттерапия әдістемесі ішкі «Мен» сеніміне негізделеді, ол өз кезегінде 

көру образдарын адам сурет салып, пластилинмен илеген кезде бейнелейді. 
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Арттерапия кезендегі сабақ ортасы кең, шуылдауға және қозғалысқа 

мүмкіндік береді, ал психолог олардың іс- әрекет процесіне араласпауы 

керек. Топтық психотерапия С.Славсен ұсына отырып балалардың 

белсендлігі қандай жағдайда көрініс алатыны маңызды Классикалық 

психологиялық талдауға төмендегі бес базистік техникасы кіреді:  

а) ерікті байланыстар әдісі;  

ә) түстердің мағынасын ашу;  

б) түсіндіру;  

в) қарсыласу талдауы;  

г) ауыстыру талдауы.  

Ерікті байланыстар әдісі еркін ойға кездейсоқ түрде келіп, клиенттің кез 

келген күйзелісін айқындайтын ойларды жатқызуға болады.  

Түстердің мағынасын ашу. Біріншіден, түс көру жарияланатын және 

жасырын (соңғысына «жабырқаңқы, астарлы түрде ұсынылған 

күйзелістер» кіреді”) мазмұнды болып ажыратылады. Екіншіден, түс көру 

кезінде эго-қорғаныс механизмдер әлсіреп, санадан жасырынған 

күйзелістер өз көрінісін табатынының маңызы зор. Үшіншіден, түс көру — 

жабыраңқы күйзелістердің айқын көрінісі ғана емес, сонымен қатар 

олардың қабылдауға және өзін-өзі ұстауға болардық нысанға өзгеру үдерісі 

болып табылады. Түс көрудің дәл осы қызметін З.Фрейд «түс көру 

жұмысы» деп белгілеген.  

Түсіндіру, яғни мағынасын ашу, талдауға үш процедура кіреді: эмоциялық 

сәйкестендіру (белгілеу), түсінік беру (жеке талдау) және клиенттің 

күнделікті өмір тіліне аудару.  

Қарсыласу талдауы. Бұл техниканың негізгі қызметі— клиенттің өз эго-

қорғаныс механизмдерін жете түсінуін қамтамасыз ету және дәл осы Эго 

қарсыласуы түрлі мәселелерді жете түсіну жолындағы негізгі кедергі 

болатынын есепке ала отыра, оларға қатысты қажетті конфронтацияны 

қабылдау. Қарсыласу талдауындағы маңызды жағдай оған төзу емес, 

өйткені психологиялық қорғаныс қажет, атап айтқанда, эго-қорғаныс 

қызметінің қажеті жоқ жерлерде бас жоқ, көз жоқ әрекет ететін, 

психологиялық механизм ретінде түсінуі.  

Ауыстыру талдауы («трансфер»). Классикалық психоталдауда ауыстыру 

психотерапияның міндетті ерекшелігі ретінде негізге алынады және 

арнайы сарапшының ерекше ұстанымымен марапатталады 

(араласпаушылық, алшақтық, жабықтық). Талдау “ауыстыру неврозы” - 

психотерапияның негізгі сәті, себебі белгілерді түсінуге жәрдемдеседі, сол 

белгілер клиенттің мінез-құлқы мен күйзелістерін өмірдің алғашқы бес 

жылдық эмоционалдық жаралармен байланысты қатынастар мен 

күйзелістер қосылатын психотерапевт фигурасы елес сияқты болатындай 

анықтайды. Ауыстыру талдауының мәні мінез-құлықтың белгіленген 

формаларының түпнұсқалық психикалық-эмоционалдық негіздерді табуда, 

олардың түсінігін ашуда, сонымен қатар оларды қайта өңдеу мен жоюға 

көмек көрсетуінде болады. 
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Танымдық іс - әрекет күрделі құрылым,іс әрекетті жүзеге асырушы 

субъектіден операционды мүмкіндіктерінің әртүрлілігін, адекватты құрал 

мен әдістерді қолдануды талап етеді. Мұндай жағдайда субъектінің 

индивидуалды және арнайы мүмкіндіктері алдыңғы планға шығады, және 

«индивидуалды стиль» ұғымын сипаттай отырып жүйедегі бас құрыламды 

анықтайды.  

Жаңалықтарды зерттеуде адамға жаңа міндеттерді шешуге тура 

келеді,өзінің жеке қасиеттерін толықтай қолданып және кемшіліктерінің 

орнын толықтыру жағдайында ғана елеулі жетістіктерге жетеді. 

Б. Г. Ананьев іс - әрекеттің максималды сәттілігі екі факторлардың тығыз 

байланыс функцияларынан тұрады– тұлғаның бағытталуы және іс - 

әрекеттің индивидуалды стилі. «Оқу» және «оқу іс - әрекеті» терминдері 

өзара өте жақын болып келеді. Оқу іс - әрекеті танымсыз мүмкін 

емес.Арнайы ұйымдастырылған таным оқу, тәрбиелеу процесінің мәнін 

құрастырады. Бүгінгі күнгі дидактикада оқу іс -  әрекеті танымдық іс -  

әрекеттің формасы ретніде қарастырылады,яғни жеке адами танымның 

ерекше формасы ретінде. Оқу іс - әрекеті әдетте оқу орындарындағы 

ұйымдастырылған оқытумен байланысты болып табылады және міндетті 

түрде мұғаліммен байланыста болып келеді. Оқу – басты, алайда 

оқушылардың әлеуметке бейімделудің жалғыз жолы болып табылмайды. 

Білім, дағды,біліктілікті, іс- әрекет тәжирибесі мен қатынастырады 

оқушылар оқу мекемсінен тыс, бөлек те үйрене алады. Танымдық іс- 

әрекет баланың әрбір қарым- қатынасында дами, мектеп ішінде де 

мектептен  тыс та  жүзеге асады. Балының әр бір әрекеті өзі үшін  

танымдык  актілер болып табылады.  Яғни бұл мағанада баланың барлық іс 

-  әрекеті танымдық іс - әрекетінің ерекше формасы  ретінде  

қарастырылады. Д. В. Сочивко және В. А. Якунин танымдық іс - әрекеттің 

индивидуалды стилі деп танымдық іс- әрекеттің тұрақты индивидуалды  

құрал жүйесін және операция жасауды, яғни белгі деп анықтайды. ТИС 

(танымдық индивидуальды стиль) олардың ойынша тұрақты тұлғаның 

құрылым астысы болып табылады, танымдық іс - әрекетнің бар 

мақсаттарымен адамның жеке ерекшеліктерімен сәйкестенуін қамтамасыз 

етеді. Тұлғаның психологиялық қасиетінің жеке стилине байланысты және 

құрылымдық іс-  әрекеті мен танымдық іс - әрекетнің индивидуалды 

стилінің өзара байланысы  ТИС компонентін анықтайды:  

мотивациялық компонент (танымдық мотивтер, танымдық 

қызығушылық,өзіндік танымдағы қажеттілік, өзіндік жетілдіру 

қажеттілігі,өзінің индивидуалдылығын дамыту қажеттілігі); 

бағдарлық компонент (мақсаттар жүйесінің индивидуалды стратегиясы, 

бағдардың индивидуалды жүйесі және келе жатқан танымдық іс-  әрекетті 

жоспарлау); 

 орындаушы (операционды) компонент (қаланған танымдық әрекет 

жүйесі және операциясы, жолы,танымдық іс әрекетінің жеке өзіндік 

темпі,танымдық білім, дағды,бақылау әрекетніңі ерекшеліктері) 
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тұлғалық компонент (өзіндік регуляция ерекшелігі, 

индивидуалдылықтың эмоционалды, интеллектуалды, еріктік, заттық 

тәжирибелік, экзистенциалды сфералары,темперамент ерекшелігі, 

психикалық процестердің өзіндік білімі,өзінің танымдық мүмкіндіктерінің 

білімі,рефлексия, автономдылық,бақылау,бағдарлы және орындаушы 

әрекеттің жеке өзіндік сәйкестенуі, тұлға тәжирибесі); 

нәтижелік компонент (танымдық іс-әрекетінің нәтижесінің жеке 

өзінділігі). 

Танымдық іс- әрекетнің негізіне психикалық процестер: 

сезгіштік,қабылдау, ес, зейін,ойлау,елестету, қиял жатады.  
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