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КІРІСПЕ

Заманауи тәжірибеде психолог кызметінің бір багыты 
диагностикалык зерттеу жүргізу. Психолог кауымына ұлттык 
срокшелікті ескере отырып, тәжірибеде енгізіліп, өнделген өткізуге бо- 
латын тест жинагын ұсынып отырмын. Дербес түрде кез-келген тұлга 
қызметте, отбасымен бірге психологиялык тестті колданып, жеке 
срекшелігін аныктай алады.

1 ест жинагын кайта өңдеу барысында кала, ay дан жэне ауыл мек- 
гсп психолог маманы шакырылып, «шыгармашыл топ» кұрылды.

Гест жинагы жас ерекшелік психологиясына сай кезеңдерге бөлініп, 
эр кайсысы жеке тарау етіп каралды: мектепке дейінгі кезең, баста- 
уыш, жеткіншек, жас өспірімдік шак, ата-ана, кәсіби біліктілікке бай- 
ланысты қарастырылды.

Тест жинагы психолог кызметінде карастырылатын негізгі бөлімдер 
бойынша топтастырылды. Жамбыл облысы бойынша барлык 10 аудан 
нсихологтарынан құрылган шыгармашыл топка алгысымды білдіре 
отырып, тэжірибелі мамандарды нактылап өтуді жөн көрдім.

1. Танымдык процесс: жас ерекшелігіне сай колданыста 
тэжірибеден өткізілген әдістеме жинакталды: Шу ауданы бойынша 
психолог мамандары; Жапекова Анар (20 жыл психолог еңбек өтілі, 
Г. Ішімбаев атындагы ОМ), Байназарова Айкүміс (18 жыл психолог 
енбек ӨТІЛІ, Ғ.Мұратбеав атындагы ОМ), Тұрыскүлова Еркін (7 жыл 
психолог енбек өтілі, Төлеби ауыл мектебі) Қабылдау процесіне Тараз 
каласының №47 мектеп психологы Ералиева Күлбадан (15 жыл еңбек 
отілі).

2. Бейімделу: Т.Рыскұлов ауданы бойынша мектеп психологтары: 
Баракбаев Амантай (8 жыл психолог еңбек өтілі, Қ.Сатпаев атындагы 
ОМ), Нәлібаева Айжан (8 жыл психолог еңбек өтілі, Ш. Уалиханов 
атындагы ОМ), Муленбаева Гүлбану (7 жыл психолог еңбек өтілі, 
М.Горкий атындагы ОМ), Наметкұлова Айгүл (5 жыл психолог еңбек 
өтілі, А.Байтұрсынов атындагы ОМ), тәжірибе алмасты.

3. Мотивация: (оқу, еңбек, ойын) бөлімін жалгастырып, толыктыру 
енгізген Мейіркұлова Назгүл еңбек өтілі 14 жыл, Айтенова Айнаш 
еңбек өтілі 10 жылдан асты Тараз каласы, Жамбыл атындагы №5 мек- 
теп-гимназия психологтары).

4. Эмоциялық еріктік өріс: деңгейінде белсенді түрде Жуалы ау
даны Акишева Жанар (Қошманбетов мектебі), Малибекова Сандугаш



(А.Гайдар атындагы мектебі) телімелі әдістеме бойынша тәжірибемен 
бөлісті.

5. Өзіндік бағалау: Жамбыл ауданының тәжірибелі психологтары: 
Тұрганова Зинагүл Ықласбекқызы (әдіскер), Абдықанова Гульнар 
(Сауле балабақшасы) Ямлиханова Рано (Гагарин орта мектебі) 
Игілікова Қазына (Шөлдала орта мектебі) тәжірибесімен бөлісті, 
техникалық жабдықталуына да ат салысты.

6. Қарым-қатынас: Жуалы ауданының тәжірибелі педагог-пси- 
хологтары: Дауренова Зейнеп 5 жыл әдіскер, Исмайлова Раушан 
(еңбек өтілі 10 жыл, Д Қонаев мектеп-гимназиясы), Ускенбаева Мира 
(еңбек өтілі 10 жыл, Д.Орджоникидзе орта мектеп гимназиясы), 
Ақишева Жанар (еңбек өтілі 10 жыл, Қ.Қошманбетов атындағы ОМ), 
Акмырзаева Жанар (еңбек өтілі 9жыл, Т.Тоқтаров атындағы ОМ), 
Жорабекова Роза (еңбек өтілі 9 жыл, Пушкин атындагы ОМ); Байзақ 
ay даны Абиева Райхан еңбек өтілі 10 жыл, Кадирова Сұлушаш еңбек 
өтілі 8 жыл жас ерекшелігіне карай өзара қарым-катынасты анықтауда 
тәжірибе бөлісті.

7. Кәсіби деңгей: Меркі ауданының Роза Байбосынова еңбек өтілі 
10 жыл, №18 орта мектебі, Жандарова Балжан еңбек өтілі 5 жыл, 
№21 ортамектебі, Әбітаева Рыскүл еңбекөтілі 8 жыл,№1 ортамектебі 
тәжірибесі қаралды.

8. Тәрбиелік бөлім: Қордай ауданының тәжірибелі психологтары: 
№ 26 мектеп психологы 3. Түрғынбаева; № 8 мектеп психологы 
Э.Кереева; №23 мектеп психологы С. Абдрахманов; №1 мектеп пси
хологы Л. Максимова тәжірибелерімен бөлісті.

9. Ерекше жэне дарынды баламен жүмыс; Қазак Психологтар 
Қауымдастығы Тараз Филиалы жэне «Ән-Нұр-Фат» психологиялық 
орталығының тәжірибелі психологтары Ф. Әбілдаева, М. Рахпанова 
күнделікті қолданыста жүрген қажетті әдістемелерді іріктеп тәжірибеге 
енгізді.

10. Отбасы және үжыммен жумыс: ұжым мүшелері, жас маман, 
ата-ана, ерлі-зайыпты және ата-ана мен бала арасындагы қатынас 
деңгейін аныктайтын әдістемелер, автордың ғылыми зерттеу 
жұмысынын тэжірибе бөлімінен алынды.

Автордан

Психодиагностика бағыты туралы түсінік

Психология ғылымы бүгінгі таңда тэжірибелік қажеттілік 
лсцгсйінде қарастырылып отыр. Біздің бағытымыз тәжірибелік пси- 
хологияда зерттеу нәтижесі тест тапсырма, сұрақнама арқылы өзіндік 
іаііымды бақылауға мүмкіндік беру.

Ғылыми әдебиетте «психодиагностика» түсінігін 1924 жылы швей
цар психологы Герман Роршах енгізген. Қазіргі психодиагностиканың 
тарихы XIX гасырдың екінші жартысынан басталады. Бұл кезде 
змпирикалық психологиялық білімге талдау жасауда шешуші рөлді 
дэрігерлер алған. Дәрігер психиатр қауымы ауруға жүйелі бақылау жа- 
сап, оның нәтижесін талдай бастады.

Сол кезде психодиагностикада бақылау, сұрақтама, құжаттарды 
гапдау сияқты әдістер шыға бастады. Психодиагностиканың сандық 
әдістері XIX ғасырдың екінші жартысында шыққан деп есептеуге бола- 
ды. Сол кезде алгаш рет неміс психологы В. Вундттың басшылығымен 
бірінші рет эксперименталды психологиялық лабаратория ашылды. 
Онда техникалык құрал қолданылуы арқылы тәжірибеге енгізілген.

Алгаш психологиялық экспериментсіз арнайы психометрикалық 
мекеме Англияда Гальтоннын басшылыгымен ашылды. 1874 жылы 
ол антропометрикалық лабараторияның негізін салды. Ондағы негізгі 
мақсаттың бірі адамның іскерлігімен статистикалық мәлімет алу бол- 
ды. Гальтон 1877 жылы психологияда психокоррекция эдісін ұсынды. 
Бұл пікірмен ол математик Пирсон жэне Фишердің назарын өзіне ау- 
дарды. Фишер дисперсоналдық талдау жасап шығарды. Бұл еңбектің 
нэтижесі 1904 жылы Спирменнің енбегінде жарық көрді.

Кейіннен Айзенк және Кеттел психодиагностикада жекетұлганың 
ерекшелігі үшін факторлық талдауды қолданды. 1905-1907 жылдары 
француз галымы А. Бине ең алгаш рет интелектінің статистикалық 
қалыптасқан тестін жасап шығарды. Симон бұл тестті жетілдіріп, 
психодиагностикаға Б ин е-Симон тесті ретінде енгізді.

XX гасырдың екінші жартысында процесті, қасиетті зерттейтін тест 
жинағы шығабастады. Олар әлеуметтікзерттеумен байланысты болды. 
Содан психологияда үлкен дағдарыс болып, нэтижесінде әдістемелер 
саны арта түсті. Қазіргі кезде психодиагностика адамның психикалық 
функциясын және психологиялық ерекшелігін сандық (өлшеу) жэне 
сапалық бағалауга багытталған әрекеті ретінде анықталады.



«Психодиагностика» түсінігіне синоним термин психологиялық 
багалау. Бүл багалау жеке тұлғаны зерттеу тек оның өмірінде лай
да болган мэселеге сэйкес келеді. Мәліметті интеграциялау, ягни 
жинактау, эр түрлі жолмен алынуы мүмкін (сұхбаттасу, бақылау, тест 
және тағы басқа).

Психодиагностика неге негізделеді?
1) Объективті іс-эрекет көрсеткішіне (реалды немесе өңделген 

эксперимент, тест нәтижесі);
2) Субъективті көрсеткіш (мәлімет, адам жайлы мэліметті хабар- 

лау).
Психодиагностиканың міндеті - тұлга ерекшелігі немесе бір 

адамның әр түрлі жағдайдағы әсерін багалау. Клиент үшін жэне оны- 
мен жұмыс істейтін пайдалы индивидуалды-психологиялық мәліметті 
айқындау және ұсыну.

Психодиагностиканың мәні психологиялық гылыммен қапталған, 
адамның психикалық қасиетіне жалпы қасиеті немесе заңдылыгына 
қарым-қатынасы арқылы бага беру.

Психологиялық диагностиканың эдістері бақылау, эңгіме, 
психологиялық тестілеу болуы мүмкін.

Диагностиканың функциялары: 
қайта байланысты кұру; 
жүмыстың нәтижелілігін багалау;
мәліметтермен алмасуга мүмкіндік беретін тәрбиелік- 

талаптану эсері, коммуникация; 
құрастыру; 
жорамал.

Психологиялық багалау (психодиагностика)біздіңмемлекетімізде 
практик-психологтыи арнайы бағыты ретінде қалыптаспаган. 
12 жылдык білім беруге кешуде бұл мэселе шешімін табуы мүмкін. 
Мұндай кәсіби багыт психолог-диагност немесе психолог-сарапшы 
болуы мүмкін. Мемлекетаралық тәжірибеде бұл іс-әрекет аймагы 
маңызды орынга ие.

Тэжірибеде психодиагностикамен айналысатын маманды - пси
холог-диагност деп атайды. Психолог-диагност өз жұмысында 
адамның психикалық функциясынан көрінетін нақты бір нормаларга 
(жасы, патопсихологиялық немесе индивидуалды-психологиялық) 
негізделеді. Нормадан ауып кету диагнозды анықтайды.

ІІсихолог-сарапшының негізгі міндеті накты бір адамның белгілі 
Г)ір психологиялық қасиетінің дамуын багалау, оның психикалық да- 
м)'ыиа диагноз қою, ягни анықтау жүмысын жүргізу.

Психолог диагност анықтау негізінде диагноз қояды, белгілі бір 
мұсқау жүйесін белгілейді; әрі оның жүзеге асырылуын қадагалайды.

Психолог диагностке -  психологиялық зерттеу әдістерін, арнайы 
эдістерді кәсіби игеруді талап етеді.

'Гәжірибелі психолог жұмысының мазмұны психодиагностика 
арқьілы негізделіп, ягни білім берумен қатар психологиялық зерттеу 
бойынша алынган сенімді мәліметтерге сүйене отырып, оларга тән 
іісихологиялық мінездеме беру. Кәсіби әрекеттің бұл түрімен айна
лысатын психолог, психодиагностикалық зерттеулердің практикада 
қолданылуын гана біліп қоймай, сонымен қатар оның негізделген және 
жетілдірілген теориясын білу қажет. Диагностикамен айналысатын 
психолог -  қажет болган жагдайда зерттеу әдістерін бейімдеп, қайта 
жасап, тексере білуі шарт. Сонымен катар, әдістін сенімділік және 
беріктілік сияқты гылыми багалау тәсілдерін шартты түрде меңгеруі 
кажет.

Практикалык психодиагностика -  психологтың кэсіби іс- 
эрекетіндегі өте күрделі жэне жауапты бөлім. Психодиагност білімді, 
кәсіби шебер және жауапты болуы керек. Аталган талапқа орай 
психологқабірқатар әлеуметтік-этикалыкталапұсынылады. Олардың 
бірқатары психологтың этикалық кодексіне енгізілген, ал калганы 
косымша галкылауды қажет етеді.

Тұлганы психофизиологиялык түргыдан зерттеу оның психикалык 
және акыл-ой сапасын, болашак мамандыкка бейімділігін анықтап 
беруге жэне жекелеген бөлікті жетілдіру туралы үсыныс-кеңестеме 
беру үшін жүзеге асырылуы да мүмкін. Мамандык бойынша 
мсиходиагностикалық зерттеудің барысына негізінен төмендегідей 
психологиялык сынак енеді:

- зерттеуде іс-кагаз толтыру аркылы жүргізілетін тәсілі;
-жекелей (кезбе-көз) әңгімелесу;
Психодиагностикалык зерттеудің іс-қагаз толтыру арқылы 

жүргізілетін сынакка жататын тэсілдер:
- жеке тұлганы көп жакты зерттеу әдістемесі (ММРІ);
- Р. Кеттелдің 16-факторлык жеке сауалнамасы эдісі (16-ФЛО);
- Равеннің «Прогрессивті матрицалар өлшемі» әдістемесі (кескін-



деме сынагы);
- есте сақтау қабілетін, зейінді және ойлауды зерттеу әдістері;
- Амтхауэрдің интеллектуалдық сынағы.
Жекелей немесе көзбе-көз әңгімелесу -  психофизиологиялық 

зерттеудің соңгы кезеңі болып табылады. Зерттелушінің типологиялық 
жэне мінездемелік ерекшелігін багалау, сараптау мен талдау қосымша 
бір тдсіл болып табылады.

Осы толтырылған іс-қағаз сауалнама, сынақ бойынша зерттеу 
нәтижесінде алынган мэліметті нақтылауға, айқындауға көмектеседі. 
Әңгімелесу мен бақылаудың, психодиагностикалық қорытындының 
мәліметі, жеке тұлғаның психикалық сапасы мен қасиеті бойынша 
ұсынысты психолог өзіндегі психофизиологиялық зерттеу хаттамасы- 
на енгізіп отырады.

Тұлганың негізгі, басты жеке сапалары мен типологиялық 
ерекшеліктері сипатталған қысқаша тұжырым шығарылып, оның жал- 
пы тулгалық мінез-құлық жэне акыл-ой ерекшеліктері туралы арнайы 
қорытынды жасалады.

Іс-қагаздық зерттеу әдісі кең, жарық, шусыз, желдетілген бөлмеде 
өткізіледі. Зерттелушіге кедергі жасамайтындай және оның барысы 
кезінде нұсқау анық, түсінікі болуы қажет.

Психодиагностикалық әдістеме топтамасы

Психологияда психодиагностикалық әдістеменің көптеген топта
масы бар.

С.Л. Рубинштейн топтамасы:
Негізгі зерттеу oAicfepi:
1. Бақылау:
• ті келей (адамды),
• жанама (адам іс-әрекетінің нәтижесін),
• сыртқы (объективті).
2. Эксперимент;
• лабораториялық (модельденген);
• табиғи (кэсіби іс-әрекет барысында);
• қосалқы (анкета, әңгімелесу);
• үйрету бойынша.
Зерттеудің ерекше түрлері;
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1. Генетикалық ( тума қасиет, жас ерекшелік топ арасындагы са- 
лыстыру);

2. Салыстырмалы (норма және патология арасында).
Б.Г. Ананьев топтамасы :
1. Үйымдастыру әдісі немесе салыстыру әдісі (топ жасы 

лрқандай, қызметі бойынша салыстыра зерттеу); лонгитюд эдісі (бір 
іідамды, не тұлға тобын ұзақ уақыт аралығында қайталап, зерттеу); 
ксшендік әдіс (әртүрлі гылым өкілі қатысып, бір объектіні жан-жақта, 
артүрлі құралмен зерттеу). Мұндай зерттеудің нәтижесінде сан қилы 
қүбылыс пен байланыс және тәуелді қатынасты ашу мүмкіндігі туа- 
ды. Мысалы, жеке адамның физиологиялық, психологиялық және 
алеуметтік тұрғыдан даму байланысы.

2. Эмпирикалық әдіс. Бұл топқа енетін: бақылау мен өзіндік 
бақылау, эксперименталды (лабораториялық, табиғи, қалыптастыру- 
шы) әдіс; психологиялық болжау (психодиагностика): тест, ан
кета, сұрақ беру, социометрия, интервью, әңгімелесу әдістері; 
шыгармашылық, іс әрекет өнімін талдау әдістері; өмірбаянымен таны- 
су әдісі.

3. Деректі өңдеу әдісі: сандық (статистикалық) және сапалық 
(алынган материалды топқа жіктеу, талдау) әдісі.

4. Реттеу -  түзету әдістері; аутотренинг, топ тренингі, 
іісихотерапиялық ықпал ету эдісі, оқу -  үйрету әдісі.

Психодиагностикалық әдістер келесідей бөлінеді:
• жауап формасына қарай -  ауызша және жазбаша;
• зерттелуші санына қарай -  жекелік және топтық;
• міндеттің біржақіылыгына қарай -  гомогенді және гетерогенді;
• багыттылығы бойынша -  жылдамдыққа, күштілікке, тұлғааралық 

қатынасты анықтауга;
• кешенділігіне байланысты -  жалгызілікті және тесттік батареяга;
• тагайындалуы бойынша -  жалпы диагностикалық, кэсіби жарам- 

дылыққа;
• алынган нәтижеге диагносттың әсері бойынша -  объективті және 

субъективті.



ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ 
ТЕСТТІҢ СЕНІМДІЛІГІ, ВАЛИДТІЛІГІ

Психодиагностикалық әдістеменің сапасының мәнді көрсеткіші 
сенімділік және валидтілік болып табылады. Психодиагностикалық 
эдістеменің сенімділігі қайталанушылықтың айғагы, тұрактылықтың 
нәтижесі оның ұдайылығында. Ол психологиялықөлшем қаншалықты 
өндірілетінін, алынған нәтижеге қаншалыкты сенуге болатынын 
көрсетеді

Валидтілік - әдістеменің құбылысты өлшеуге жарамдылыгы және 
тәжірибелік пайдалылығы жөніндегі мәліметті қарастыратын зерттеу 
әдісінің кешенді сипаттамасы

Валидтілік (жарамдылық) — өлшеу рәсімінде алынған объекті 
қасиетіне қатысты біржақты (орнықты) болып табылады, яғни өлшеу 
пәніне қатысты болады. Валидтіліктің сенімділіктен айырмашылыгы 
— өлшеудің «объектісі» мен «пәні» ұғымын айырумен байланысты 
түсіну керек.

Сапаның басқа көрсеткіші оның валидтілігі болып табыла
ды. Американдық тестші А. Анастази бойынша тест валидтілігі -  
түсінік, бізге тестті өлшеу және қаншалықты оны жақсы орындауды 
көрсетеді. '‘Валидтілік’ анықталған әдістеменің өлшем сапасы керек 
пе, ерекшелігін жэне каншалықты тиімді екенін корсетеді.

Валидтіліктің түрлері:
• эмпирикалык,
• конструктивті,
• конвергентті,
• дискриминантты,
• экспертті эмпирикалық валидтілік.
Эмпирикалык түрі тест мазмұны валидтілігі эксперт есебінен 

көрінеді (тест тапсырмасының өлшеу пәнінің мазмұнына сәйкестігін 
орнату), эмпирикалык валидтілік статистикалык корреляциялау 
көмегімен жүргізіледі. Егер де корреляцияның мәнді коэффициент! 
алынса, онда екі міндет шешіледі, ал корреляция жоқ болса, онда 
аныкталынды деп айту киын: процедураның озі валидті емес (тестік 
ұпай) немесе психикалык қасиет пен элеуметті мәнді көрсеткіштің 
арасындағы себепті-салдарлы байланыс жайлы гипотеза дұрыс емес.

Конструктивті түрі берілген қасиетті өлшеуде белгілі валидтілік 
пен процедура жүргізеді. Конструктивтілік қажетті жетістік береді.

10

Ьірақ бұл жағдай өте сирек кездеседі. Зерттеу болжамы өлшенетін 
қасиет жайлы теориялық түсінік негізінде қараса, бекіту қойылган 
конструктивті валидтілігін көрсетеді, яғни тестің конструктивті 
валидтілігін көрсетеді.

Конвергентті валидтілік әдістемесін кеңейте түсіндіреді. Өлшенетін 
фактор сәйкестікті тестің конвергентті валидтілігін қамтамасыз етеді.

Әдістемені салыстыруда теориялық негіз және констатациялық 
байланыстың болмауы дискриминантты валидтілік деп аталады. 
Иррелеванттық факторға қатысты пункті теңестірумен камтамасыз 
стетін дискриминантты валидтілік жатады.

Экспертті эмпирикалық валидтілік тест мазмұнын экспертті 
анализден айырмашылығы сол, эксперт тестпен емес сыналушы- 
мен жұмыс жасайды. Эксперт сыналушыны стандартты бақылауды 
қамтамасыз етеді. Тәжірибеде субъективті бағалау қолданылады. 
Ретроспектті валидтілік, күй сапасын негіздейтін немесе өткен оқиғаны 
бейнелейді. Ол сонымен катар әдістеменің болжамының мүмкіндігін 
көрсетеді. “Біркелкі” валидтілік немесе қазіргі валидтілік. Ішкі кри
терий көмегімен анықталады. Алдын -  ала болжау немесе болжау 
валидтілігі. Зерттеу өткен соң бірнеше уақыттан соң маглұмат сыртқы 
критерий бойынша жиналады.

Сенімділік — объектіге қатысты өлшеу рәсімінің орнықтылығы. 
Сенімділік міндетті түрде валидтілікті болжамайды. Гісихологияда 
жиі кездеседі; зерттеушіге алдымен өлшеу рәсімін үсынады, оның 
сенімділігін көрсетеді. Егер де өлшеу рэсімі сол объектіге катысты 
қайталанса, онда қатысты орнықты мәліметті береді. Сенімділік қажет, 
бірақ ол валидтіліктің жеткілікті шарты бола алмайды

Психология аймағындағы атақты маман К.М. Гуревич сенімділіктің 
3 типін бөліп көрсеткен: өлшенетін кұралдың сенімділігі, зерттеу 
сигіатының тұрақтылыгы және констатанттылыгы, тұлга эксперимен
татор нәтижесіне тәуелсіздігі.

Сенімділік өлшемі тест кездейсоқ фактор әрекет нәтижесіне 
тәуелсіздігін немесе түрлі ішкі және сыртқы фактор тестінің ауытқуын 
болдыруын көрсетеді.

Сенімділік құралының көрсеткішін тексеру үшін шымшу әдісі 
қолданады - ол үшін барлық психодиогностикалық құралдың тапсыр- 
масы айқын, содан кейін осы реттеудің коэффициент корреляциясы 
саналады. Коэффициент корреляция мөлшері неғұрлым биік болса, 
әдістеме мен сенімділік жоғары болады.



Тестті өңдеуде оның психометриялық өлшемін сипаттауға бола- 
ды, бірақ қолданатын тест қаншалықты сенімді, валидті, стандартты, 
репрезентативті, нақтылы екенін білуі және түсінуі керек.

Осы бейнеде эр психодигностика сапасы оның әдістемесінің 
стандарттылығы дәреже сапасынан, сенімділігінен және валидтілігінен, 
диагностикалық әдістемені өңдегенде оның авторы тексеру жүргізу ке
рек жэне алынған нәтижені басшылыққа хабарлап отыруы тиіс.

Психодиагоностикалық үстаным

Психодиагностика ^станымы: құпия сақтау, әдістеменің ғылыми 
негізделуі, сыналушыға зиян келтірмеу, тұжырымның нақтылығы 
жэне үсынылған тәжірибелік сипаттаманың өнімділігі.

Құпияны сақтау ұстанымы -  сыналушының келісімінсіз диагно
стика нәтижесін жарияламау. Бұл ұстаным көбінесе ересек адамға 
қатысты.

Егер зерттелуші кәмелеттік жасқа толмаған болса, мысалы мек- 
теп жасындағы бала, оган психодиагностикалық зерттеу нәтижелерін 
жариялау үшін міндетті түрде ата-анасы немесе орнына жауапты 
түлганың келісімі қажет. Тек ғылыми мақсат бойынша эксперимен- 
талды зерттеудің бір бөлімі ретінде гана психодиагностикалық зерттеу 
нәтижелерін жариялауға болады, бірақ бұл жағдайда да басылымда 
сыналушының нақты аты -жөнін көрсетіп сипаттауға шек қойылады.

Әдістеменің гылыми негізделуі туралы үстаным зерттеу әдісінің 
неғұрлым берікті жэне сенімді болуын талап етеді.

Зиян келтірмеу үстанымы бойынша жүргізілетін тесттің нәтижесі 
ғылыми негізделуін талап етеді, яғни тұжырымның қандай да бір 
субъектінің пікірі емес, керісінше нақты бір сенімді және берікті 
әдістеме қорытындысы болуы керек.

Өнімдйгік үстанымы. Психодиагностикалық зерттеу көрсеткіші 
бойынша сыналушыға берілген міндетті түрде пайдалы болуы тиіс.

Психодиагностикамен айналысатын адамга ерекше квалифи- 
кациялық талап қойылады. Оның негізгісі: жақсы теориялық даярлык, 
психодиагностикалык әдістеме және оларды пайдалану ережелерін 
түпкілікті білу.
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Тест және оның түрлері

Тест -  беріде келген. Кэсіби нұсқасы XIX ғасырда жасалып, 
белсенді қолданыла бастаған туынды. Бастапқыда тек медицина сала- 
сында ғана қолданысқа ие болып, кейінірек қүлашын айтарлықтай кең 
жайып, педагогика, психология салаларында қарқынды түрде пайда- 
лпныла бастады.

Зерттеу жэне пікір деңгейінде талд^ жасасақ, тест абсолютті 
шынайылыққа (дүрыстыққа) сәйкес келе бермегенімен, тұлға 
арасындағы шиеленіс деңгейін төмендетіп, отбасы, не ұжым 
шеңберінде тыныштық орната алуға мүмкіндік береді.

Тесттің бірқатар негізгі түрлері бар: кәсіби, тұлғалық жэне 
интеллектуалдық (ақыл-ой). Сонымен қатар оларды ақпаратты беру 
тәсіліне карай вербалды (сөздік) жэне графикалық (суреттік) деп бөлу ге 
болады. Алайда тест бірнеше жауап нұсқасынан тұрады, солардың 
бірі гана сэйкес (дұрыс) келеді. Графикалық тест әдетте байқампаздық, 
зейін жэне интеллектті тексеру үшін пайдаланылады

Бүгінгі таңда психологиялық тәсілдің бірнеше дәлелденген 
жіктемесі баршылық, соның ішінен анагұрлым тұтас қарастырылған 
В. Солиннің ұсынған жіктемесі болып отыр.

Біріншіден, тапсырмаға негізделген, дұрыс жауабы бар немесе 
дұрыс жауабы жоқ диагностикалык (анықтау) тэсіл деп бөлінеді.

Бірінші типке - интеллектке, қабілетке және кейбір тұлғалық 
қасиетке қатысты тест жатады.

Екінші типке - диагностикалык топтың жауабымен емес, оның 
жиілігі және бағыттылыгымен сипатталады. Тұлғапық сұрақнаманың 
көпшілігі осындай болып келеді (16 РҒ Р. Кэттел тесті).

Екіншіден, вербалды және бейвербалды әдістеме.
Вербалды түрі сыналушының сөйлеу белсенділігімен жүзеге асады; 

осы тәсілді құрастырганда тілдік формада сипатталатын ес, қиял және 
түйсік жүйесіне жүгінеді.

Бейвербалды түрінде сыналушының тапсырма нұсқауын ұғынуы, 
тапсырманы орындауы, перцептивті, моторлы секілді қабілетке 
сүйенеді.

Психодиагностикалык құралды жіктеу үшін қолданылатын үшінші 
негіз - бұл аталмыш тәсілдің басты әдістемелік заңдылық сипаты. 
Осыған орай төмендегідей бөлінеді:

I) объективті тест;
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2) стандартталган өзіндік есеп;
а) сұрақнама- тест;
3) контент-анализді болжаушы ашык сұрақнама;
б) Ч.Осгудтың семантикалық дифференциал типі бойынша 

құрастырылган шкалалық техника;
в) рөлдік репертуарлы тор түріндегі даралық-багдарлықтехникасы;
3) телімелі техника;
4) диалогты (интерактивті) техника (әңгіме  ̂сұхбат, диагностикалық 

ойын);
5) психофизиологиялық, аппарат туралы әдістеме.
Объективті тест - әдістемеде дұрыс жауап беріледі, яғни тапсырма- 

ны орындауға толық мүмкіндік жасалган.
Стандартталган өзіндік есеп әдістемесі сыналушының вербалды 

қабілетін қолданады, сонымен катар оның ойлау, қиял, ес процестеріне 
сүйену арқылы жүзеге асады.

Сұрақнама - тест бірқатар бөлімнен (сауал жэне түжырымдамадан) 
түрады, сыналушы соларға қатысты пікірін білдіреді. Аталмыш пункт 
сыналушының жеке тэжірибесіне (мыс., «Қараңғылықтан қорқасыз 
ба?»), оның көз-қарасына негізделеді.

Ашық сұрақнама сыналушыдан стандартқа сай жауап күтпейді; 
ерікті жауапты қажетті өлшемге жатқызу арқылы жүзеге асады.

Шкалдық техника - шкала бойынша ұсынылган қайсыбір объект 
(сөздік түжырым, көрнекі материал, нақты адам және т.б.) қасиетінің 
(мәселен, жылы-суық, күшті-элсіз) көрініс беруіне қарай бага береді. 
Әдетте үш, бес, жеті нүктелі шкала қолданылады.

Репертуарлы тор түріидегі барачық-багдарлық техника: әңгіме, 
сұхбат секілді мектепте қолданылатын сұрақнамаға сэйкес келуі 
мүмкін. Тест-сүрақнамадан айырмасы бағаланатын көрсеткіш сырттан 
берілмейді, нақты сыналушының даражауабынанегізделе анықталады.

Сұхбатәдісіненерекшелігі репертуарлыторзаманауистатистикалық 
аппаратты қолдануга мүмкіндік беріп, субъект ерекшелігіне қатысты 
диагностикалық қорытындыны сенімді (берік) етеді.

Телімелі техника жартылай құрылган материалды ынталандыра 
отырып, эксперимент дұрыс ұйымдастырылган жағдайда субъектінің 
қандай да бір мінез ерекшелігіне көрініс беретін қиялды туындатады.

Диалогты техника психодиагносттың алғаш сыналушымен байла- 
ныс орпатуы. Осы байланыстың нәтижесінде сыналушы ерекшелігін 
ашуга, ең жогары көрсеткішке қол жеткізуге болады.
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1 Ісиходиагносттың бір уақытта кеңес беруші, эрі психотерапевт 
міидетін атқаратын кездері болады. Мэселен, отбасында кездескен 
киындықты, баланың түлғалық дамуын аныктау жағдайында алдымен 
сснімді байланыс орнатуды қажет болады.

Диалогты техника вербалды (сұхбат, әнгіме) және бейвербалды 
(қимыл, қозгалыс, ым-ишара) болып бөлінеді.

1 Іатопсихологиялық зерттеуде сыналушымен байланыс эксперт 
үстаным бойынша ұйымдастыруды талап етеді.

Аппарат қолданатын әдістеме мен объективті психологиялықтестті 
жүргізуде психодиагност аз қатысады, оның жеке түлгалық дамуы мен 
психолог ретіндегі тэжірибесі, диагностикалық зерттеу нәтижелеріне 
ықпал етпейді. Бұл жерде психолог өзінің жеке қасиетін эдістемені 
құруга жүмсайды, ал оны іске асыру, лаборант, не ЭВМ бағдарламасы 
бойынша жүргізіле береді.

Диалогты техникада, керісінше, психодиагностиканы өткізуде 
психодиагност тәжірибелілігі, кәсіби дагдысы, қарым-қатынасқа 
түсе білу қабілетінің ықпалы өте зор. Осы қасиетке әңгіме, сұхбат, 
диагностикалық ойынның сан апуан түрі жатады. Мәселен, 
патопсихологиялық эксперимент ерекше психодиагностикалық 
әдіс болғандықтан, психодиагносттың қатысуының маңызы зор; 
'жспертизалық мотиві (себебі) құрылуы тиіс (сыналушыны езінің бер- 
ген жауабы негізінде, маңызды диагностикалық қорытындының жаса- 
латынын үғынуы керек).

Психодиагност сыналушымен эңгімелесу (кеңес беру) үстінде 
бақылай отырып, (сыналушының өзін ұстау мэнерін, ым-ишарасы, 
берген жауабын және қылыгын ) маңызды ақпаратты алуга қолайлы 
жағдай жасай алады, не керісінше мүлдем жоюы да ықтимал.

Сонымен, қабілет және психикалық функцияны негізінен 
психодиагносттың ықпалы аз тиетін тәсіл анықтайды (объективті және 
сұрақнама-тест). Тұлгалық қасиет көп жагдайда сүрақнама-тестпен 
анықталады.

Ал мотивация және қатынасты диагностикалауда тиімді телімелі 
техника болып табылады. Психодиагност толығымен қатысатын диа
логты әдістеменің, қарым-қатынасты анықтауда маңызы зор болып та
былады.
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ТЕСТ ЖҮРГІЗУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Өндіріс, білім, медициналық түрлі салада психодиагностикалық 
эдістемені қолдануды талап ететін тэжірибелік психологиялық 
зерттеудің кең тарауы аталмыш практиканың қадағалануы жөнінде 
мэселе туындатады.

1.ӨЛШЕУШІ ӘДІС (ТЕСТ) келесі талапқа сай болуы тиіс:
а) эдістеменің мақсаты, заты және қолданылу аясы нақты 

тұжырымдалынып алынуы керек. Әлеуеттік орта, не қоғамдықтәжірибе 
саласы (өндіріс, медицина, отбасылық өмір т.б.) және сыналушының 
ерекшелігін (жынысы, жасы, білімі, кәсіби. тәжірибесі, лауазымы) 
қамтитын қолданыс аясы нақты айқындалуы тиіс.

Нэтижені қолдану мақсаты: кәсіби әрекет табыстылығын болжау, 
психологиялық араласуды жүзеге асыру, құқыктық, әкімшілік шешім 
қабылдау. Ұжымның тұрактылығын болжау үшін және т.б. нақтылануы 
керек;

э) Жүргізу анықталуы арнайы психологиялық білімі жоқ лаборант, 
не ЭВМ-де тапсыру үшін, алгоритм түрінде берілуі тиіс;

б) өңдеуді анықтауға есептеудің жэне тесттік ұпайдың стандарттық 
және статистикалық жагынан негізделген эдісі кіруі керек;

в) тесттік шкаланың репрезентативтілігі, сенімділігі және валидтілігі 
қолданылатын сала аясында тексерілуі тиіс;

г) өзіндік есепке негізделген анықтау жалган хаттаманы автомат- 
ты түрде анықтап отыратын, шынайылықты кадағалайтын құралмен 
қамтамасыз етілуі керек.

д) басты әдістемелік үйым, тест бойынша жиналған мәліметті 
сақтап, барлық стандартты әдістемені уақытпен тексеруі тиіс.

2) ЭКСПЕРТТІК ӘДІС келесі талапқа негізделеді:
а) эдістеменің мақсаты, заты және қолданылу аясы нақты 

түжырымдалынып алынуы керек. Қосымша нүсқауга эксперттен талап 
етілетін квалификация да қосылады;

3) арнайы сынақтан өткізілген әдістемені жүргізу нұсқауының 
болуы, кейбір мәліметке (тест, сурет, аудио-, не видео басылым т.б.) 
қатысты эксперт оларды ұстануы мүмкін;

б) өзге экспертке қорытынды нәтижені қайта тексеруге мүмкіндік 
беретін бірнеше кезеңнен тұратын нәтижені өңдеу анықтауының бо- 
луы;

в) қолданушы - өңдеушінің қалыпты зерттеуді қайта жүргізуге
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мүмкіндігі болуы керек;
г) басты үйым қолданушыны дайындау және қайта дайындықты 

кажет ететін мәліметті жинауы.
Аталмыш талап сақталынбаса кез келген әдістеме кэсіби психо- 

диагностикалық эдістеме болып саналмайды. Әдістемелер бас
ты үйымда аттестациядан өтуі тиіс, міндетіне аттестацияланған 
іісиходиагностикалық әдістеме кітапханасын қүру жатады. Аттеста
циядан өтпеген барлық нұсқаушы эдебиет тэжірибелі психология- 
да қолданылуға жарамсыз болып табылады. Бұл аттестацияланбаған 
әдістемейі зерттеу мақсатында қолданылу мүмкіндігінен айырмайды.

Кәсіби психолог маман иесіне сан алуан талап қойылады. Психолог:
а) психодиагностиканың жалпы теориялық-әдістемелік принципін 

іс жүзінде қолдана білуі. Ол психометрика дифференциалды негізін 
меңгеру, осы ағымдағы әдістемелік әдебиет картотекасы мен библио- 
текасынан хабардар болу, кез келген әдістемені өз бетінше жүргізуі 
тиіс;

ә) тестілеу негізінде қабылданатын шешімге жауапты, 
сондай-ақ, әдістеменің репрезентативтілігі мен валидтілігіне сэйкес 
келуін қамтамасыз етуі, кәсіби емес маманның жіберуі мүмкін 
қателіктің алдын алуға міндетгі;

б) Кэсіби маманға психодиагностиканы жүргізуде хаттама
ны кәсіби-этикалық принципті сақтай, психолог мүддесіне сэйкес 
қолдануға міндетті.

Психолог өзге маманға қарағанда эдістемелік деректі жеке 
кәсіби меншік ретінде алуға қүқылы. Психолог стандартталған және 
стандартталмаған әдісті, дербес экспертті баға беру тэсілін қолдана 
отырып, диагноз сенімділігін қамтамасыз етеді;

в) әдістемені таңдауда жеке қалауы мен ой-пікіріне сүйенбей, аз 
шығын жүмсай отырып, тиімді нәтиже алуды көздеуі тиіс;

г) әдістемені қолданумен қоса, берілген салад^ы тиімділігі бойынша 
жиналған деректі талдай отырып, ғылыми-әдістемелік жүмыс жүргізуі 
тиіс.

Тэжірибелік мекемеде қызмет ететін психологтың басты міндетіне, 
ғылыми-эдістемелік жұмысты жүргізу, зерттеу кіреді. Осы қызметінде 
психолог басты әдістемелік үйыммен жедел байланыста болады, оған 
(ұйым) хаттама көшірмесін өткізіп, нұсқаушы эдістемелік дерек алады;

ғ) зерттеу дің стандартты әдістемесін жүргізу үпіін fiapnhifi 
мүқият орындалуын қамтамас^І5^^^^|^дір[^(9а^щ ^|?е9)6^^іЖ ^
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претация, болжам жасау қатаң түрде әдістемелік нұсқауга сәйкес 
жүргізіледі. Психолог эдістемені жүргізуде белгілі бір мерзімде 
қабылданған стандарттан ауытқи алмайды. Әдістемені қолдану 
бойынша барлық нұсқау мен ұсынысты психолог әдістемелік орталық- 
қа жібереді жэне әдістемені қайта қарастыруда оларды ескеруді талап 
етеді;

д) жеке сенім негізінде сыналушыдан алынган психодиагностикалық 
мэліметтің құпиялылыгын қамтамасыз етуі керек. Психолог міндетті 
түрде сыналушыны өзіне қатысты жасалатын қорытындыны кім және 
не үшін қолданатыны жөнінде хабар етеді. Психолог психологиялық 
диагностика негізінде қандай шешім қабылдануы мүмкіндігі жөнінде 
сыналушыдан жасырмайды;

е) кәсіби сырды құпия сақтауы тиіс: құқылы емес азаматқа 
психодиагностикалық істі жүргізуді тапсырмауга, нүсқаушы деректі 
бермеуге, қайсыбір психодиагностикалық әдістеменің сырын 
сыналушыға ашпауга тиіс;

ж) психодиагностиканың қалыпты (аныктаулы және этикалық) 
принципінің бұзылғанын байқаған жағдайда психологтар қауымдастық 
үйымына, не орталық, не аймақтық органдарына хабарлауы керек. Ин
терпретация беруде арнайы білімді талап етпейтін, теориялық және 
психометриялық жағынан негізделген жеке эдістемені психология- 
мен аралас жүмыс жасайтын салада қолданады: мұғалім, дэрігер, 
әлеуметтанушы, инженер, экономист және т.б.

Келтірілген барлық талап психолог жүмысында қабылданған 
халықаралық кәсіби - этикалық стандартқа сәйкес келеді. Аталмыш 
стандарттың негізгі идеясы келесі қысқа принциптерде түжырымдауға 
болады:

1) жауапкершілік;
2) біліктілік;
з) этикалық және заң қүқықтары;
4) психологияны сауатты түрде таныту;
5) қүпиялылық;
6) клиенттің табыстылыгы;
7) кәсіби кооперация;
8) зерттеу мақсаты жөнінде клиенттің хабар болуы;
9) зерттеудің моральді-жағымды мәні;
10) азаматтық және үлтжандылық.
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Психодиагностика -  психологиялық зерттеу эдістерін кәсіби 
игеруді талап етеді.

Тэжірибелі-психолог жүмысының мазмұны психодиагностика 
арқылы негізделіп, яғни бала және ересек психологиясын зерттеу- 
дс, мінез-қүлқын бағалау, алынган сенімді мәліметке сүйене отырып, 
оларға тән психологиялық мінездеме беру. Кәсіби әрекеттің бұл түрімен 
айналысатын психолог, психодиагностикалық зерттеудің тәжірибеде 
қолданылуын гана біліп қоймай, сонымен қатар оны негіздеу және 
жетілдіру теориясын білу қажет. Диагностикамен айналысатын пси
холог -  қажет болган жағдайда зерттеу әдісін бейімдей, қайта жасап, 
гексере білуі шарт. Әдістің сенімділік жэне беріктілік ғылыми багалау 
тэсілін шартты түрде меңгеруі қажет.

ІІ-ТАРАУ
Мектепке дейінгі кезеңдегі психодиагностика 

(3-6 жас)

Мектепке дейінгі кезеңде психодиагностиканы жүргізу ерекшелігі
Мектепке дейінгі кезеңде бала психологиялык және мінез- 

қүлықтық жагынан ерекшелікті меңгере бастайды, ал зерттеуде осы 
қажеттілікке сәйкес нақты көрсеткіш аркылы білім алынады. Мек
тепке дейінгі кезеңдегі жас және жекелік даму ерекшелігінің қалыпты 
көрсеткіштері;

1) Психологиялық көрсеткіш; шындықпен өзара қимыл (танымдық, 
эмоциялық және рефлексивті даму) жагдайы. Мотивациялық -  
қажеттілік өрісі; қүндылық жүйесі (адамгершілік көзқарас; жас 
ерекшелік (әрекет түрлері: жемісті және процесті); жекелік-эмоциялық 
ерекшелік.

2) Психофизикалық көрсеткіш; жылдамдық, бейімділік, жүйке 
жүйесінің бірқалыптылыгы.

3) Пси.хологиялық -педагогикалық өзара қимыл, жас ерекшеліктік 
өзара қатынас.

Өзіндік сана төменгі деңгейде көрінеді, сондықтан аса назар аудару 
көзделмейді.

Мектепке дейінгі кезеңде психодиагностиканы қолдану жас 
кезеңдері:

1. Сәбилік кезең (1 -Зжас )
2. Кіші және орта кезең (3-5жас)
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3. Мектеп алды даярлык (5-7жас)
Сэбилік шақта басты психодиагностикаіық әдіс «табиги экспери

мент». Баланың реакциясы .мен қимылын бақылау арқылы анықталады. 
Мэлімет жинау «заттық ойын» әрекетінде көп қарастырылады.

Кіші жэне орта жаста (3-5 жас) бақылау жекелік «заттық әрекеттен» 
күрделеніп, ұжымдық түрге бейнелік -  рөлдік ойынга ауысады. 
Психологтың өзі бүл ойынды ұйымдастырып, жетекшілік ете алады. 
Осы жаста өзіндік сана және бағалау (дос, үлкен) деңгейі көтеріледі.

Жоғаргы мектепке дейінгі кезеңге (5-7 жас) жогарғы айтылган 
ойын түріне қоса, ойын ережесі «телімелі» тест варианты, экс
перт эдіс қосылады. Тұлғааралык әрекет жэне бағалау қосылады. 
Танымдық процеске қарапайым психодиагностикалық әдістеме және 
рефлексивті кабілетке байланысты тапсырма қолданылады. Қалыпты 
психодиагностикалық кешен жекелік психодиагностикалық картасы- 
на көрсетіледі.

Мектепке дейінгі кезеңде қолданылатын арнайы тестік ереже:
Психолог пен бала арасындагы кеңістікті бірдей ұстау (көз бен көз)
Әрекетті таңдау өрісінің еркін көрінуі (ойын, сурет, қарым -  

қатынас).
Тесттегі эрекет өрісі алмастырыла қолданылады (қарым-қатынас 

құрастыру, қимыл -сурет).
Тест өткізгенде уақыт шектеледі (жас ерекшелігіне қарай 7-30 мин 

дейін)
Интеллектуалды қысымды алмастыру вербальды және бейвер- 

бальды жүйеде өтеді.
Жеке бас дамуы телімелі эдісте эмоциялық қысым экспрессивті 

жэне ассоциативті құрал ретінде.
Текстті қайталау жалпы диагностикалық бағытта эдістемелік құрал 

арқылы нәтижені береді.
Мектепке дейінгі мекемелерде психо-диагностикалық эрекет 

мазмұнына қарай құрылымы: бала + тэрбиеші+ ата-ана + психолог 
болып қарастырылады.

Мектепке дейінгі кезеңдегі танымдық 
процесті анықтауға арналған әдістемелер

Қабылдауды анықтау әдістемесі
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Орындалуы: Бүл тапсырмада балаларга дайын екі сурет беріледі, 
ал суреттер астындагы бос екі трафареттік рамкага сол суреттерді 
котіріпсалу ұсынылады. (Суретбір-бірімен байланысты кесінділерден 
I үрады).

Бүл суреттерде әр дұрыс сызылган кесіндіге 1 ұпай беріледі. Жал- 
ііы ең жогаргы ұпай 20 болады. Багалау баланың жұмысына қарай 
жүргізіледі.

Әдістеме “Мы на суретте не жетіспейді?”
Бұл әдістемеде балага сызбада көрсетілген бірнеше суреттердің 

жиынтыгы ұсынылады. Әр сурет бейнесінде бір маңызды бөлшек 
жетіспейді. Бала осы жетіспеген бөлшекті тез арада анықтап айтуы 
тиіс.
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Психодиагностиканы жүргізуші уақыт өлшегіш (секундомер) 
көмегі арқылы, баланың барлық тапсырма жиынтығын орындауға 
қанша уақыт жұмсағанын белгілеп отыруы керек. Баланың қабылдау 
деңгейіне негізгі қорытынды жасауга жұмыс уақыты ұпай санымен 
аныкталады.

Нәтижені бағалау
10 ұпай -  бала тапсырманы 25 секундқа жеткізбей орындады, со- 

нымен бірге суреттегі жетіспей тұрган жеті бөлшекті атауы қажет.
8-9 ұпай - бала жетіспей тұрған бөлшекті іздеуге 26-дан 30-секундқа 

дейін уақыт жұмсайды
6-7 ұпай -  жетіспей тұрған бөлшекті іздеуге 31-ден 35-сек уақыт 

жұмсады.
4-5 ұпай -  барлық жетіспейтін бөлшекті іздеуге 36-40 секунд уақыт 

жүмсайды.
2-3 ұпай -  жетіспей тұрған барлық бөлшекті іздеуге 41-45 секунд 

уақыт жұмсады.
0-1 ұпай -  барлық жетіспейтін бөлшекті іздеуге 45 секундтан артық 

уақыт жұмсады.

Даму деңгейінің қорытындысы
10 үпай - өте жогары
8-9 у пай - жоғары
4-7упай - орташа
2-3 үпай төмен
0-1упай - өте төмен

“Мына суретте не жетіспейді?”
Нүскау: «Төмендегі берілген суретте заттардың жетіспейтін 

бөлшектерін тауып, салуың керек».

№ Суреттегі жетіспеген бөлшектер Ұпайы
1. Сагаттың бір тілі 1
2. Үстелдің бір аягы 1
3. Самаурынның бір аягы 1
4. Мысықтың бір кұлагы 1
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5. Мысықтың кұйрыгы 1
6. Самаурынның бір тұткасы 1
7. Самаурынның қакпағының бір ұстағышы 1
8. Шәйнектің ұстағышы 1
9. Бокалдың бір тәрелкесі 1
10. Бубликтің бір жартысы 1

Жалпы упайы: 10

Әдістеме 4 “Кім екенін тап”
Нұсқау: Бұл әдістемені қолданар алдында балаға белгілі бір 

суреттің бөлшектері, өзара байланыстағы кесінділері көрсетіледі, 
болшектер арқылы бүтінді анықтау қажет, ягни осы бөлшектер аркылы 
суретті көз алдына елестетуі керек. Балаға “а” бөлігінен басқалары 
қағазбен жабылған сурет көрсетіледі. Балага осы бөлігіне қарап, бей- 
неленген бөлшекті жалпы қандай заттың суретіне жатқызуга бола- 
тынын айту үсынылады. Бұган 10 секунд беріледі. Егер бала осы уақыт 
ішінде дұрыс жауап бере алмаса, онда тагы 10 секунд беріліп және 
келесі толыгырақ “б" суреті көрсетіледі. Бала суретте не бейнеленгенін 
тапқанша жүмыс осылай жүргізіле береді. Бала соңгы шешімге кел-
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тенге дейінгі қарап шыққан суреттегі бөлшектердің саны мен тапсыр- 
маны шешуге жіберілген уақыт есептеледі.

Нэтижелерді бағалау;
10 ұпай -  бала 10 секунд аз уақыт ішінде “а” суретіндегі үзінді 

бойынша осы суретте ит бейнеленгенін тапса;
8-9 ұпай -  бала 11-20 секунд уакыт жұмсап, “б” суретіндегі дене 

бөлігі бойынша ит бейнеленгенін тапса;
2-3 ұпай -  бала 30-40 секунд уақыт жұмсап, тек “г” дене бөлігі 

бойынша, суретте ит бейнеленгенін тапса;
0-1 ұпай -  бала 50 секунд артық уақыт жүмсап, барлық үш “а”, “б”, 

“в” бөлікті көріп, суретте қандай жануардың бейнеленгенін анықтай 
алмаса.

Даму деңгейінің нэтижелері:
10 үііай - өте жоғары 
8-9 үпай -  жогары
5-7 үпай -  орташа
2-3 үпай -  төмен
0-1 ұпай - өте төмен
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Әдістеме: Кім тезарада 1 -ден  9 0 -ға  дейінгі санды таба алады?

Қабылдауды анықтау әдістемесі
Нүсқау: “Алты шаршының ішінде ақ және қара дөнгелекшелер 

көрсетілген. Сізге 1 минут уақыт беріледі, осы уақыт ішінде эр 
шаршыдағы дөңгелекшелерді есте сақтау қажет. Енді суретті жауып, 
шаршы ішіндегі дөңгелекшелерді салыңыз”.

Нәтижесі: эрбір шаршыдағы дөңгелекшелерді дүрыс салсаңыз, 
эрбір дөңгелекшелер үшін 1 ұпай аласыз. Егер 35 ұпай жинасаңыз, сіз 
өте байқағышсыз.
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Қабылдау турақтылығын анықтауға арналған фигуралар
Нұсқау: Қай үтік тоқ көзінен ажыратылмаган?

Тест «Формалар қорабы»
Қабылдау әрекетінің дамуы интериоризация (импорт-сырттаи 

келетін эрекет) деңгейін зерттеуге жэне сезімдік өлшеуді жалпылану 
деңгейін тексеруге багытталган.

Тестке арналган ынталандыру құралы ағаш немесе пластмасс 
қорабы. Оның қорабында геометриялык фигуралар негізінде саңылау 
кесілген — шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш, тікбұрыш т.б. үш өлшемді 
фигуралар.

Нұскау: қорапқа қара. онымен пошта жәшігі ретінде ойнайық жэне 
сен одан хат алуың керек (геометриялық фигураларды көрсетеді). Тек 
есіңде сақта, эр хат үшін арнайы саңылау бар. Сондықтан мұқият хат- 
фигураға қара жэне оган арналган саңылауды тап.

Тесттің жүргізілуі. Баланың алдында фигуралар қораппен бірге 
беріледі. Жүмыс барысында баланың зейінін ақпараттық нүктелерге 
аударамыз, егср бала фигураны зерттеуде қарсылық көрсетіп,өзі 
баска саңылау салуга ниеттенсе, бүл жагдайда балага фигураның 
бұрыштары жайлы әңгіме айтып, түсіндіру қажет. Мысалы: үш өткір 
бұрышы бар, ал саңылауы дөңгелек, сондықтан ол оган сай келмейді 
жэне басқа саңылауды қарап фигурага шақ келетін үшбұрыш жақтарын 
көрсетеді. Ллгашқы 1-3 фигурада гана көмектесу қажет, кейін баланың 
өздігінше эрекеттенуіне мүмкіндік жасаймыз. Нэтижені талдау. 
Алынған мэлі.меттерді түсіндіріп эңгімелеуде, алдымен балалардың 
іс-эрекетінің сипаттамасына көңіл бөледі, багдарланады.
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Қабылдауды анықтауга және дамытуға арналган әдістеме
Иүсқау: төмендегі суреттерді рет -  ретімен мэселеге байланысты 

орналастыр.

Ш щ  І

Түйсікті дамытуга арналған әдістеме
Нұсқау: бірминутаралығындатөмендегі раушан гүлі күлтешелерінен 

жасалган шаршыны тап.
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Зейінді анықтайтын әдістеме

Әдістеме: «Белгілерді орналастыру»
Мақсаты: Бұл әдістемедегі тапсырма баланың зейінінің ауысуы 

жэне бөлінуін бағалауга арналған.
Қажетті құралдар: геометриялық фигуралар бейнеленген

іс -қағаздар жэне жэй қалам немесе қаламсап.
Орындалуы: Тапсырманы орындау алдында балаға суретті көрсетіп, 

онымен қалай жүмыс істейтінін түсіндіреді. Бүл жұмыстың негізі мы- 
нада: эрбір төртбұрыш, үшбұрыш, шеңбер жэне ромбтарға үлгінің 
жоғары бөлігінде белгіленген белгілерді қою қажет, яғни, сэйкесінше 
жүлдызша, сызық, плюс жэне нүкте. Оқушы бұл тапсырманы 2 минут 
ішінде орындай отырып, үздіксіз жұмыс істейді, ал зейіннің ауысуы 
мен бөлінуінің жалпы көрсеткіші мына формуламен анықталады:
^ _ 0.5N-2.8n
^ һ

Мұндағы, S -  зейіннің ауысуы жэне бөлінуінің көрсеткіші. N -  2 
мин ішінде қарап шыққан жэне белгіленген геометриялық фигура
лар саны, һ -  тапсырманы орындау барысында жіберілген қате саны. 
Дүрыс емес қойылған жэне белгіленбей тастап кеткен фигуралар қате 
болып табылады.
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Тапсырманың нүсқауы;
Нэтижені бағалау:

10 -  S көрсеткіші 1,00 ден жоғары
8 - 9  ұпай -  S көрсеткіші 0,75 тен 1,00 арасында орналасқан 
8 -9 ұпай -  S көрсеткіші 0,50 ден 0,75 арасында орналасқан
6 - 7  ұпай -  S көрсеткіші 0,25 тен 0,50 арасында орналасқан
4 - 5  ұпай -  S көрсеткіші 0,00 ден 0,25 арасында орналасқан

Әдістеме « Суретте қандай заттар жасырылган».
Нұсқау: Балаға бірнеше таныс суреттердің жасырын көрсетілетінін 

тапсырмада айтып түсіндіреді. Балаға төрт сурет көрсетіледі, содан 
кейін барлық жасырылған заттарды атауды ұсынады. Тапсырманы 
орындау 1-минутпен шектеледі. Бала тапсырманы уақытында толық 
орындап үлгермесе оның жүмысын тоқтатады.

Ескерту. Жетекші эдістемені жүргізуде ескеретін жайт: бала тап
сырманы орындауда асыгыс заттарды атай отырып. ерте бастан 
келесі суретке ауысуы байқалса, бүл жағдайда баланы тоқтатып, 
алғашқы суретті қайта қарап шығуын өтіну. Келесі суретке көшу 
алгашқы суреттегі барлық заттар табылганнан кейінгі уақытта болады. 
“Жасырылган ” заттардың жалпы саны он төртті құрайды.
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Нұсқау: төмендегі фигуралардың ішінде қанша үшбұрыш бар екенін 
анықта.

Қнялды анықтайтын эдістер
«Мүсін» әдістемесі
Әдістеме мазмұны: Bajiara тапсырма беріле отырып, саз балшық 

үсыиылады; 5 минут ішінде қандай да бір мүсін жасау.
Қиялды анықтау әдістемесінде балақиялының дамуын оныңсуретті 

әіігімелеуі аркылы бағаланады. Берілетін тапсырма осы жастағы балаға 
тән: көрнекі-қимылды, көрнекі-бейнелі және сөйлемде логикалық ой- 
лау түрлерін анықтайды Баланың әрекеттерінен шығармашылық қиял 
толық керінеді.

Баланың қиялы алдыңғы эдістемелер сияқты Оден 10 үпайға дейін 
бағаланады.
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0-1 үпай - егер тапсырманы орындауға берілген уақытта (5мин) 
сттеңе ойлап таба алмаса және қолымен жасай алмаса қойылады..

2-3 үпай - саз балшықтан өте қарапайым бір нэрсені ойластыру 
жонс илеу. Мысалы: шарик, таяқша, төртбұрыш және т.с.с.

4-5 ұпай - ол салыстырмалы түрде қарапайым жасанды түрде жа- 
сайды, бөлшектер екі-үшеуден аспайды.

6-7 ұпай - ерекше бір нәрсені ойлап тауып, қиял ұшқырлығымен 
срекшеленеді.

8-9 үпай - ойлап тапқан заты жеткілікті керемет, бірақ ұсақ 
(юлшектерді жасау ескерілмеген.

10 ұпай - ойлап тапқан заты керемет, ұсақ -түйектері орындалган 
және жақсы суретшілік ерекше талғам көрінеді.

Даму деңгейі туралы қорытынды
Юұпай-балада қиялтүрініңдамуынасәйкесэрекеттүрідәлелденеді. 

Мұндай бала мектепте оқуға сөзсіз дайын.
8-9 ұпай - мектепте оқуга бала жеткілікті дайын.
6-7 ұпай - мектепте оқуға бала қанагаттанарлықтай дайын.
4-5 үпай - мектепте оқуға баланьщ дайындығы жеткіліксіз екендігін 

айтады.
3 жэне одан да томен ұпай - мектепте оқуга баланың дайын еместігін 

білдіреді.

Өз ойыңнан сурет сал
Мақсаты: Баланың шыгармашылық қиялын анықтау
Нүсқау: Балаға бір парақ қағаз, түрлі-түсті қаламдар беріліп, өз 

ойынан ерекше бір нәрсенің суретін салу үсынылады. Тапсырма- 
пы орындауға 4 мин уакыт беріледі. Төмендегі белгілер бойынша 
салынған суреттің сапасы бағаланады. Осындай бағалау негізінде 
баланың шығармашылык қиял процесінің даму ерекшелігі туралы 
пәтиже жасалынады.

Нэтижені бағалау:
10 үпай -берілген уақыт ішінде бала ғажайып сирек кездесетін су

рет салды, ол қиялының бай екендігін дәлелдейді. Сурет корермендерге 
үлкен эсер береді. ондагы бейнелер мен бөлшектер мұқият 
таңдалынган.

8-9 ұпай-бала қияли, белгілі дәрежеде эмоционалды және керкем 
сурет ойлап тауып салган. Алайда бейнелен суретті мүлдем жаңа
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деп санауға болмайды. Суреттің бөлшектерінде өз ойын жеткізген.
5-7 ұпай -  баланың ойынан шығарган суретін толықтай жаңа деп 

есептеуге болмайды, бірақ та шыгармашылық қиялдың элементтері 
бар, көрермендерге белгілі дәрежеде эмоционалды әсерлер тигізеді. 
Суреттің бейнелері мен бөлшектері орташа анықталған.

3-4 ұпай - бала өте қарапайым, өзгеше емес нэрселердің суретін 
салған жэне қиялы жұпыны, бөлшектері жақсы анықталмаған.

0-2 ұпай -  берілген уақыт ішінде бала ешнәрсе ойластыра алмай, 
тек бөлек сызықтар ғана салған.

Даму денгейінің нәтнжелері:
10 ұпай - өте жогары
8-9 ұпай -  жоғары
5-7 ұпай -  орташа
2-3 ұпай -  төмен
0- 1 ұпай - өте томен

Қиял дамуына еркін тақырыпқа әңгіме
Мазмуны: Қиял баланың фантазиясының даму деңгейімен 

анықгалады және ол ертегілер, суреттер және шығармашылық 
қабілеттің дамуында көрінеді. Балага еркін тақырыпқа, кім немесе не 
туралы болсын, әңгіме қурауға тапсырма беріледі. Ойланып, эңгіме 
құруға 1 минут, ал оны қайталап айтуға 2 минут уақыт беріледі.

Қорытынды баға
Бұл әдістемеде бала қиялының даму дәрежесін төмендегі шамалар 

бойынша бағаланады:
1. Әнгімені ойлану жылдамдығы;
2. Әңгіменің өзіндік қурылымы, ерекшелігі;
3. Әңгімеге пайдаланған бейнені түрлендіру;
4. Әңгімеде алынған бейнені анықтауы және талдауы;
5. Әңгімеде алынған бейненің сезімділігі, әсерлілігі;
Әрбір көрсеткіш бойынша төмендегі тәртіппен 0,1 не 2 ұпай 

қойылады:
1- көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала әңгіме құрУ^а 30 сек уақыт жұмсаса -2  ұпай
б) 30 секундтан 1 минутқа дейін уақыт жұмсаса -1 ұпай
в) 1 минут ішінде эңгіме ойлап таба алмаса -  0 ұпай
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2 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала бұрын көргенін, не естігенін қарапайым жэне жаттан- 

ды түрде әңгімелесе -0  ұпай
б) Бұрын көргеніне, не естігеніне өз ойын қосса -  1 ұпай
в) Әңгіменің құрылымы мен ерекшелігін түгел өзі ойлап тапса -2  

уііай
3 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала әңгіменің басынан аяғына дейін бір кейіпкердің 

(жагдайын, затын) мінез-қулқын жалаң түрде қайталап айта берсе -  0 
үііай

б) Әңгімеде эртүрлі бейне қолданса, 2-3 кейіпкер кездессе және 
оларга әртүрлі мінездеме берілсе -  1 үпай

в) Әңгімеде 4 және одан да көп кейіпкерлер болса және әңгімелеуші 
оларга әртүрлі бағытта мінездеме берсе -  2 ұпай

4 -көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала әңгімеде кейіпкерді атап қойып, оған қосымша 

мінездеме бермесе -  0 ұпай
б) Әңгімеде кейіпкерді атаса және басқа 1-2 белгі көрсетсе -1 ұпай
в) Әңгімеде айтылған затты үш және одан да көп белгімен мінезделсе 

-  2 үпай
5 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер эңгімедегі бейне тыңдаушыға ешқандай эсер қалдырмаса, 

оңгімелеуші өз тарапынан ешқандай сезім тудырмаса -0  ұпай
б) Әңгімелеуші өз сезімін жеткізе алмаса, тыңдаушы оны эсерсіз 

қабылдаса -1 ұпай
в) Әңгімелесуші әңгімесін үлкен сезіммен, мәнерлеп жеткізсе және 

тыңдаушыға жақсы эсер қалдырса -2  ұпай

Қиял денгейінің көрсеткіші
10 ұпай - өте жоғары
8-9 үпай -  жоғары
4-7 үпай -  орташа
2-3 ұпай -  томен
0-1 үпай - оте томен

«Ойын ойлап тап»

Мазмүны: Бала қиялының даму деңгейін анықтауда, қандай да
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бір ойынды 5 минуттың ішінде ойлап табуга тапсырма алады жэне 
ол жайлы толық әңгімелейді, зерттеушінің келесі сұрақтарына бала 
жауап береді:

1. Ойын қалай аталады?
2. Ол неден тұрады?
3. Ойынға қанша адам қатысады?
4. Ойынға қатысушылар қандай рөлді атқарады?
5. Ойын қалай өтеді?
6. Ойынның ережесі қандай?
7. Ойын немен аяқталуы тиіс?
8. Ойынға қатысушылардың жеке жетістігі және ойынның 

қорытындысы қалай бағаланады?

Қорытынды баға
Бала қиялының дамуы, оның ойын мгізмұнымен багаланады. 

Жетекші баламен қарым-қатынасқа түскенде, сұрақтар қойып отыруы, 
оған міндетті түрде көмектесе, қолдау таныту, бірақ жауапты баланың 
өзі айтуына уақыт бөліп, күту қажет. Берілген әдістемеде бала ойының 
мазмұны келесі амалмен бағаланады:

1. Ерекшелігі мен жаңашылдығы
2. Өтілу шартын ойланып беруі
3. Оның эр түрлі ойынға қатысушыларына түрлі рөлдерді беруі.
4. Ойында белгілі бір ережелердің болуы.
5. Жүргізілетін ойынның жетістігін дәл бағалау жолы.
Баланың ойлап тапқан ойыны эр амалдармен багаланады.
0 ұпай - жогарыда көрсетілген бес амалдың ойында біреуінің толық 

жоқтығын білдіреді.
1 үпай -  берілген белгілер бар, бірақ нақты емес.
2 үпай -  ойынға сай, лайықты белгілер анық көрсетілген
Барлық осы амал мен белгіден құралған ойын 0 ден 10 үпайға дейін

багалануы мүмкін. Осы үпай арқылы бала қиялының даму деңгейін 
қорытындылау.

Даму деңгейінің қорытындысы:
10 ұпай - өте жақсы
8-9 ұпай -  жоғары
6-7 ұпай -  орташа
4-5 ұпай -  төмен
0-2 ұпай - өте төмен
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Есті анықтайтын әдістер 
Суреттерді еске сақта
Мақсаты: Көру арқылы қысқа мерзімді есте сақтаудың көлемін 

аііықтауға арналған.
Нүсқау: Балага ынталандыру ретінде бейнеленген суреттер 

беріледі. Оларға келесі мазмұндағы нүсқау беріледі.
«Мына суретте тоғыз әр түрлі фигура берілген. Оларды есіңе 

сақтапжәне екіншісуретте қайта жаңғыртып көруіңқажет. Екінші су
ретте бұрын көрсетілген тогыз фигуралардан басқа, сен әлі көрмеген 
алты сурет бар. Екінші суреттен, бірінші суреттегі пішіндерді танып 
корсет. Қазір саған суреттер үсынылады.

Ынталандыру суретіне негізгі уақыт (1-а сурет) 30 секунтқа со- 
зылады. Осыдан кейін суретті баланың көз алдынан алып тастап, 
оның орнына екінші суретті көрсетеді -16. Эксперимент бала барлық 
бейнелерді танығанша жүргізіле береді, бірақ 1,5мин. артық уақытқа 
созылмауы тиіс.

Нэтижелерді багалау:
10 үпай -  бала 45 секундттан аз уақыт ішінде 1- б, 1- а суретінде 

корсетілген бейнелерді таныды.
8-9 ұпай -  бала 45-тен 55 сек. уақыт ішінде 1-6 суретінде 7-8 

бейнелерді таныды.
6-7 ұпай -  бала 55-тен 65 сек.уақыт ішінде 5-6 бейнені таныды.
4-5 үпай -  бала 65-тен 75 сек. уақыт ішінде 3-4 бейнені таныды 
2-3 үпай -  бала 75-тен 85 сек.уақыт ішінде 1-2 бейнені таныды 
0-1 ұпай -  бала 90 сек. жэне одан да көп уақыт ішінде 1 -б суретіндегі 

бірде-бір бейнені таныган жоқ.
Даму деңгейі туралы қорытынды:
10 ұпай - өте жоғары 
8-9 ұпай -  жоғары 
4-7 үпай -  орташа 
2-3 үпай -  төмен 
0-1 үпай - өте төмен
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«Есте сақта және нүктені орналастыр»

Мақсаты: Берілген эдістеме көмегімен баланың есте сақтау 
колсмі багаланады. Қажетті құралдар: суретті бейнелер, ынталанды- 
р\ материалы қолданылады.

Жүргізілуі: Нүкте салынган қагазды алдын ала кішкентай етіп 
СС1 із төртбұрышка бөлеміз, содан соң оларды қатар-қатар орналасты- 
рамыз. ескеретін жагдай, жогарғы жагында екі нүктесі бар төртбұрыш 
орііаласуы, ал төменгі жагында 9 нүктесі бар төртбұрыш орналасуы 
ксрск.

Нүсқау: «Қазір біз бір ойын ойнаймыз. Нүкте салынган кестелердің 
бірінен -соң  бірі көрсетіледі. Кестедегі нүктелерді дэл сол көрсетілген 
ормына бос клеткаларға белгілейсіз».

1>алаға эрі карай жүйелі түрде 1-2 секундта 8 кестенің әрқайсысын 
жекс көрсетіледі, онда кестені кезекпен жоғары көтеріп, қайтадан 
томен түсіріледі. Бала әр кестені көргеннен кейін, сол нүктелерді есінде 
сактап. келесі бос кестеге түсіруі керек. Орындауға 15 секунд беріледі.

Қорытынды бага
Баланың есте сактау көлемі нүкте санының жогарғы дұрыс саны- 

мен есептеледі, (ең көп нүкте саны бар жэне катесіз еске түсірген 
кестесі таңдап алынады). Эксперименттің корытындысы үпайлык 
жүйемен бағаланады.

Тапсырма Үпай
Бала 6 және одан да көп нүктені еске түсірсе 10

Бала 6 және одан да аз нүктені еске түсірсе 8-9
Бала 4 жэне одан да аз нүктені еске түсірсе 6-7
Бала 3 жэне одан да аз нүктені еске түсірсе 4-7
Бала 1 нүктені еске түсірсе 0-3

Ойлауды анықтайтын әдістер
«Артыгын тап»
Мақсаты: Баланың бейнелі -  логикалық ойлау процесін, жал- 

пылау мен талдау, яғни акыл-ой операцияларын зерттеуге арналады. 
Әдістемеде балаларға эртүрлі заттар бейнеленген суреттер сериясы 
үсынылады.

Нүсқау. Әр суретте бейнеленген төрт заттың біреуі артық. Су- 
ретке мұқият карап, кай зат және неліктен артык екенін аныкта.

Тапсырманы орындауға 3 минут беріледі.
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10 ұпай -  бала тапсырманы 1 минуттан аз уақыгта орындай- 
ды. барлық суреттердегі артық заттарды таба алады жэне себебін 
түсіндіреді.

8-9 ұпай -  бала тапсырманы 1-1 ,5  минутқа дейінгі уақытта орын- 
дайды.

6-7 ұпай -  бала тапсырманы 1,5 -тан 2,0 минутқа дейінгі уақытта 
шешеді.

4-5 ұпай-балатапсырманы2.5-3 минутқадейінгі уақытта шешеді. 
2-3 ұпай -  бала тапсырманы 2, 5 - 3 минутқа дейінгі уақытта шешеді 
0-1 ұпай -  бала 3 минут аралыгында тапсырманы шеше алады.
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Даму деңгейі бойыііша қорытынды
10 ұпай өте жоғары 
8-9 ұпай -  жогары 
4-7 ұпай -  орташа 
2-3 ұпай -  төменгі 
0-1 ұпай - өте тө.мен 
«Топтарға бөл» әдісте.месі
Мақсаты: Әдістеме ойлауды анықтауга арналган. Мақсаты -  

баланың бейнелік -  логикалық ойлауын багалау. Балага төмендегі су- 
|ктте берілген бейнені көрсетеді және келесі тапсырманы ұсынады: 

«Суретке назар аударып қара және онда берілген фигураларды 
мү.мкіндігінше көп топтарға бөл. Топқа бөлуде бір ортақ белгісі 
бар фигуралар кіруі керек. Әр топқа кіретін фигураларды және 
олардың ортақ белгілерін ата. Тапсырманы орындауға 3 минут 
уақыт беріледі.

Бағалау нәтижесі
10 ұпай -  Бала барлық фигураны топтауды 2 минуттан аз уақыт 

аралыгында ажыратады. Бұл келесі топ фигуралары; үшбұрыштар, 
доңгелектер, төртбүрыштар, ромбылар, қызыл фигуралар (суретте 
олар қара түсті), көк фигуралар (олар суретте штрихталган), сары 
фигуралар (клетка түрінде), үлкен фигуралар мен кішкентай фигу
ралар.

Ескерту. Бір фигура жіктеу кезінде эртүрлі топтарда қайталанып 
келуі .мүмкін.

8-9 үпай -  бала барлық фигураларды топқа бөлуді 2,0 - 2,5 минут 
аралыгында ажыратады.

6-7 үпай -  бала барлық фигураларды топка бөлуді 2,5 - 3,0 минут 
аралыгында орындады.

4-5 үпай -  3 .минуттың ішінде бала тек қана 2-ден 3-ке дейінгі фигу
раларды топқа бөліп ажыратты.

0-1 үпай -  3 минутта бала фигуралардын біреуін гана топка бөліп 
ажыратты.

Даму деңгейінін қорытындысы
1 о ұпай - өте жогары
8-9 ұпай -жогары
4-7 ұпай -  орташа
2-3 ұпай -  томен
0-1 үпай - өте томен
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Әдістсмелік ыиталандыру материалы «Топтарға ажырат» 
Мақсаты: одістеме мектеп, алды даярлық тобында ойлау деңгейін 

анықтауга арналган.
Нұсқау: «берілген суреттегі фнгураларды бояуына және түрлеріне 

карай (мысшіы: үшбұрыш, төртбұрыш т.б) топтастыр.
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Қорытыііды нотиже
Ііерілген суреттегі 4 фигураны толық белгілері бойынша топтасты- 

ру -  10 үпай
Фигураларды тек бояуы бойынша жэне түрлері бойынша 3 фигура

ны топтастыру -  8 үпай
2 фигураны гана топтастыру -  6 ұпай
Бояуы бойынша екі фигураны және түрі бойынша біреуін топтасты

ру -  4 үпай
Бояуь^ойынша гана топтастыру -  3 үпай одан да томен.

«Қисынсьп» эдістемесі

Мақсаты: Бұл эдістеме көмегімен баланың қарапайым өмір жай- 
лы түсінігі мен логикалық ойлау байланысын, қарым-қатынасын 
анықтауга болады.

Жүргізілу барысы: Алдымен балаға әр түрлі обьектілер бейне- 
ленген сурет көрсетіледі. Бұл сурегге жануарлар бейнеленген қызық
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жагдайлар бар. Суретті көру барысында балага мынадай тапсырма 
бсріледі.

Нұсқау: «Суретке қарай отырып, барлық зат орнында тұрганы 
және дұрыс бейнеленгені жайлы айтып беру. Егер де, бір зат орнында 
болмаса, не екенін көрсетіп, неге олай екенін және кейін қалай болу 
керектігін түсіндіру керек.
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Қосьшшаіар. Барлық тапсырма бірінен кенін бірі орындалады. 
Бірінші, балага барлық дұрыс емес суреттерді көрсету ұйгарылады, ал 
одан кейін шын мэнісінде қалай болу керектігін айтады. Тапсырманы 
орындауға үш минут беріледі. Осы уақыт ішінде ол көптеген дұрыс 
емес жагдайларды табуга мүмкіндік алады..

Нэтижені бағалау
10 үпай -егер де 3 минутуақыттың ішінде 7 дұрыс емес жагдайларды 

багалап, оларды түсіндіріп, шын мэнісінде не болатынын айтқан кезде 
осындай баға қойылады.

8-9 ұпай -  бала барлық дұрыс емес қисынсыздарды тауып, 
белгілейді, бірақ олардың біреуінен үшеуіне дейін түсіндіре алмады 
немесе не болу керектігін айта алмайды.

6-7 ұпай -  бала барлық қисынсыздарды тауып, соның 3-4 түсіндіріп 
бере алмаганда қойылады.

4-5 үпай -  бала барлық қисынсыздарды байқап, бірақ берілген 
уақыт аралығында 5-7 қалай болу керектігін толық түсіндіре алмайды.

2-3 ұпай -  берілген уақытта бала 1-4 қисынсыздықтарды табады, 
бірақ түсіндіре алмайды.

0-1 үпай -  берілген уақыт аралыгында бала 7 қисынсыздардың 
ішінен 4-тен аз табады.

10 ұпай - өте жоғары 8-9 ұпай -  жоғары
7 ұпай — орташа 2-3 ұпай — төмен
0-1 ұпай -өте төмен

«Артық суретті, сөзді алып таста»
5-6 жас
Мақсаты: анализдік-синтездік эрекетін, бар білімін жэне ойын

езектеуге қабілеттілік, қорытындылау деңгейі, берілген тапсырманың 
логикалық шешімін, нақтылықты зертгеу

Құрал-жабдық: 4 суреті, сөздер жинагы бар кесте.
А таіісырмасы.
Орындау шарты: Бала алдына кезекпен кестені қояды.
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ііүсқау: «Мүнда бір-біріне үқсайтын үш сурет бар, біреуі 
уксамайды. Қайсысы үқсамайтынын айтшы, не көрсетші». Баланың 
жауабынан кейін неліктен ұқсамайтынын сұрау кажет. «Неліктен сай 
кслмейді?», «Бір сөзбен ұқсас үш суретті қалай атауга болады?»

Б. Тапсырмасы
Ұсынылган сөздер жиынын балаға оқиды.
Нүсқау: «Мұнда сөздер жазылған. Бір сөзі сәйкес келмейді. Бұл 

қандай сөз екенін айтшы».

Өзен, көл, теңіз, көпір 
Қуыршақ, қүм, доп, зырылдауық 
Ағаш, темір, жеңіл, пласмас 
ІІІымшық. торган, тауык, қарга 
Нэтиже қорытындысы:
4 үпай- 8 тапсырманы өз беті.мен орындайды (А жэне Б), тек ынта- 

ландырушы көмек кажет.
3 ұпай- екі жагдайда көмек кажет етіп 6 тапсырманы орындайды.
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2 ұпай - 4-тен аз тапсырманы орыидайды. 3 жагдайда көмекті қажет 
етеді (логикалық ойлауы қиынырақ)

1 ұпай- бала тапсырманы қабылдамайды. Комек тиімсіз

Әдістеме «Жыл мезгілдері»
Мақсаты: Бұл эдістеме балалардың ойлау ерекшеліктерін

аныктауға арналған.
Жүргізілуі: Балаларға суретті көрсетіп, мұкият қарауды және эрбір 

бөлшекте қай жыл мезгілі суреттслгенін айтуын сұрайды. Бұл тапсыр
маны орындауға берілген 2 минут ішінде бала жыл мезгілін айтып 
қана қоймай, ол туралы өз ойын дэлелдеп және неге олай ойлайтынын 
айтуы керек.

Қорытынды баға.
10 ұпай -  берілген уақыт ішінде дұрыс жауап берді жэне әрбір 

суретті жыл мезгілдерімен байланыстырды.
8-9 ұпай -  бала дұрыс жауап береді жэне барлык суреттерді керекті 

жыл мезгілдерімен байланыстырады, өз ойын дәлелдейтін 5-7 
белгілерді көрсетуі.

6-7 ұпай - бала барлық суреттегі жыл мезгілдерін анықтайды, бірақ 
өз ойын дэлелдейтін белгілердің 3-4 ғана көрсетуі.

4-5 ұпай - бала суреттеі і жыл мезгілдерінен тек 1-2 ғана тапты. оз 
ойын дэлелдейтін 1-2 белгілерді ғана корсетті.

0-3 ұпай - бала берілген жыл мезгілдерінен біреуін де дұрыс 
белгілей алмады, нақты бір белгіні көрсете алмады (0-ден 3-ке дейінгі 
эр түрлі дәрежедегі ұпайлар баланың дұрыс жауап беруге ынталанғаны 
немесе ынталанбағанына қарай қойылады).

Даму сатысына қорытынды.
10 ұпай - өте жогары
8-9 ұпай -  жоғары
6-7 ұпай -  орташа
4-5 ұпай -  төмен
0-3 ұпай - өте төмен

Кімге қандай зат жетіспейді?
Мақсаты: Баланың ойлау процесін анықтау .

Нүсқау: Осы әдістемеге енгізілген тапсырманы орындамас бұрын, 
балаларға сурет көрсетіледі, оның сол жағында біреуіне бір нэрсе
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жстіспей тұрғаны бейнеленген. Оларға жетіспей тұрған нэрселер 
осы суреттің төменгі жагында, бөлек бейнеленген. Балаларга берілген 
гаіісырманың мэні мынада: неғұрлым аз уақытта тиісті суретті атап, 
оларға жетіспей тұрған заттарды көрсету.

С Я
Нэтижелерді багалау:
10 ұпай -  тапсырманы орындау уақыты 30 секундтан аз болып 

шықты
8-9 ұпай -  тапсырманы орындау уақыты 31-49 секунд аралығында 

орындады.
6-7 ұпай -  тапсырманы орындауға жұмсалган уақыт 50-69 секунд 

аралығында болады.
4-5 ұпай -  тапсырманы орындау үшін 70-89 секунд уақыт жұмсалды
2-3 ұпай -  тапсырманы орындау уакыты 90-109 секунд аралығында
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етті
0-1 ұпай -тапсырманы орындау үшін 

уақыт кетті.
Даму туралы корытынды:
10 ұпай - оте жогары 
8-9 ұпай -  жогары 
4-7 ұпай -  орташа 
2-3 үпай -  төмен 
0-1 ұпай - өте төмен

10 секунд жэне одан да көп

Сөйлеуді анықтайтын әдістер
Енжар сөздік қорын анықтау
Жүргізілуі: Бұл эдістемеде балаға 5 және 10 сөзден тұратын сөздер 

ұсынылады. Балаға бірінші қатардағы бір сөзді оқиды -  мысалга, «ве
лосипед», осы сөзге екінші қатардағы мағынасы жагынан ұқсас сөзді 
анықтап айтады. Кейінгі келесі сөздерді 1 секунд өткен соң оқиды. 
Бала оқылган сөздерді тыңдап, соган кейін сэйкес сөздерді белгілеп 
отыру керек. Мысалы: ол егер «велосипед» сөзін естіп, келесі қатардағы 
ұқсас «ұшақ» сөзін таңдаса, яғни «көліктің түрі» немесе «қозгалыс 
қүралы» ретінде таңдауы мүмкін. Егер ары қарай «автомобиль», «ав
тобус» жэне «мотоцикл» таңдау керек болса, келесі қатардағы ұқсас 
сөзді таппаса, бір оқығаннан түсінбесе, қайтадан оқуын бала талап 
ете алады, бірақ сөздер тез оқылады. Егер бала бір оқығаннан кейін 
белгілесе, бірақ қате болып шықса, зерттеуші қатесін белгілеп, келесі 
қатарды оқи береді.

Ескерту: Зерттеуші екінші жэне келесі қатарды оқымастан бұрын 
балаға іздейтін сөздердің мәнін ұмытпас үшін табылған сөздерді еске 
түсіріп отыру қажет. Мысалы: төртінші қатарды оқудың алдында 
бірінші қатардағы ынталандырушы «велосипед» сөзіне бала екінші 
жэне үшінші қатарлардан «самолет» және «автомобиль» сөздерін таба 
алса, зерттеуші балаға: «сонымен біз екеуміз езара сэйкес мағынада 
«велосипед», «самолет», «автомобиль» сөздерін таптық. Мен келесі 
сөздер қатарын оқыған кезде оны есіңде сақта жэне мағыналас сөзді 
естігенде маған айт»

Сөздер қатары;
1. велосипед, шеге, газет, қолшатыр, жүн, батыр, тербелу, қосу, 

тістеу, үшкір.
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2. үшақ, шыртылдақ (кнопка), кітап, плащ, кауырсын, дос. қозғалу, 
()іріктіру, ұру, доғал.

3. автомобиль, шурып, жүрнал, етік, қабыршық, қорқақ, жүгіру, 
(іайланыстыру, жұлу, тікен.

4. автобус, скрепка, хат, қалпақ, мамық, қырсық, айналу, бүктеу, ите- 
ру, кескіш.

5. мотоцикл, қыстырғыш, жарнама, бэтіңкелер, тері, жау, сүріну, жи- 
ііау, ұру, қатпарлы.

Қорытынды багалау
Егер бала мағынасын 40 тан 50 ге дейін дұрыс тапса, ол нэтижесінде 

10 үпай алады.
Егер де бала мағынасы ұқсас 30 бен 40 сөзді тапса, онда оны 

8-9 үпаймен есептейді.
Егер бала 20 мен 30 мағынасы жағынан сөзді тапса, онда оған 

6-7 үпай беріледі.
Тэжірибенің соңында бала дүрыс 10 мен 20 сөзді топтастырып, 

біріктірсе, қорытынды ұпайға 4-5-ке тең болады.
Егер бала магынасы жағынан 10 сөзден томен тапса, оны 3 ұпаймен 

багалайды.
Даму деңгейінің қорытындысы
10 ұпай - өте жогары
8-9 ұпай -жоғары
4-7 ұпай - орташа
0-3 ұпай -томен

Түлғааралық қатынасты анықтайтын эдістер
«Әрекетті таңдау» әдістемесі.
Мақсаты: Мектеп алды даярлық тобында тұлғааралық қатынасты 

зерттеу және бағалау. Берілген әдіс социометриялық әдістің бір 
нүсқасы болып табылады.

Барысы: Топтағы эр балаға озі қалаған үш зат беріледі. Ол 
ойыншық, сурет, конфет т.б. болуы мүмкін. Бұл 3 затты озінің 
ыңғайына қарай бала таңдауы қажет.

Нүсқау: «Осы заттардың қайсысы озіңеұнайды жэне оны қажеттілік 
деңгейі бойынша бағала. Мысалы, 1-ші орынға ең керек деген затты, 
2-ші орынға одан томендеу, 3-ші орынға қалған затты қоясың. Енді 
озіңнің тобынан осы затты сыйлағың келетін 3 баланы таңдайсың.
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1. Ең жақсы көретін балага бересің.
2. Екішісіне бересің.
3. Үшіншісіне қалғанын бересің.
Барлық бала топтагы достарына заттарын таратып болган соң, 

зерттеуші кімнің қанша зат алғанын анықтайды.
Алынған заттың санына сай келесі формуланың көмегімен баланың 

социометриялық беделін анықтауға болады.
С = К 100% 

п -1
Мұндағы С -  баланың құрдастарымен қарым-қатынас жүйесіндегі 

беделі, К -  топтагы жолдастарынан алған затының сапасы. п- топтағы 
бала саны.

Егер бала зерттеу барысында коп зат алса, онда баланьщ 
құрдастарымен қарым-қатынасы жақсы болганы.

Нэтижені багачау.
10 ұпай - баланың беделінің көрсеткіші 100% тең 
8-9 ұпай -  80-99% шамасында
6-7 ұпай -  60-70% беделінің арақашықтыгындагы көрсеткіші 
4-5 ұпай -  баланың беделі 20-30% шамасында 
2-3 үпай -  баланың беделі 20-39% шамасында 
0-1 ұпай -  баланың беделі 0-19% шамасында

Баланың даму деңгейі.
10 ұпай - өте жогары 
8-9 ұпай -  жогары 
4-7 ұпай -  орташа 
2-3 ұпай -  төмен 
0-1 ұпай - өте төмен

«Кактус»
М.А.Панфиловтың графиктік эдістемесі 
4 жастагы балага арналган.
Мақсаты; Баланың ортадагы эмоциялық жагдайы, агрессияның 

басталуы, багытын, күшеюін анықтау.
Нүсқау: Параққа (А4 көлемінде) білетін кактустың суретін сал. 
Сұрақ және қосымша түсініктеме қолданылмайды. Балага қажетті 

уақыт беріледі. Сурет салу аяқталганнан кейін баламен әңгімелеседі.
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I алдауды анықтайтын сұрақтар қоюга болады.
1. Кактус жабайы ма, үйде өседі ме?
2. Оны ұстауга болады ма? Ол қатты кіреді ме?
3. Кактус Караганды, су құйганды үнатадыма?
4. Кактус жалгыз өседі ме, элде қандай да бір көрші өсімдікпен 

оссді ме? Көрші өсімдік болса ол қандай?
5. Кактус өскенде несі өзгереді?
Нәтижені талдау.
Нэтижені талдауда барлық графикалық эдіске көңіл бөледі.
Орнатылган жері, суреттің көлемі, сызықтың жүргізілуі, қапамга 

күштің түсуі.
Агрессия- инелерінің орналасуы, әсіресе көптеп орналасуы. Қатты 

сызылган, ұзын, бір-біріне жақын орналасуы агрессияның жогаргы 
дорежесін көрсетеді.

Импульсивтілік -  үздік сызық, қатты басылган.
Эгоцентризм, көшбасшылыққа үмтылу -  парақтың ортасындагы 

колемді сурет.
Тәуелділік, сенімсіздік -  парақтың төменгі шетіндегі кішкентай 

сурет.
Демонстративтілік, ашықтық -  қосымша өсіндісінің болуы, 

қалпының ерекшелігі.
Жабықтық, абай болушылық -  зигзаг кактустың шетінде не 

ішінде орналасқан.
Оптимизм -ашық түсті қолдану, «қуанышты» кактустың бейнесі.
Дабыл -  жабық түсті қолдану, ішкі сызықтарды үздік қылып 

қолдану.
Нәзіктік -  сэндеу, гүл, майда сызық салу.
Экстраверттілік -  өзге кактус, гүлдің бар болуы.
Интроверттілік -  тек бір кактус қана бейнеленген.
Отбасылық қоргауга, жалпы отбасы сезіміне ұмтылу -  үй кактусын 

қауашаққа салады.
Жалғыздыққа үмтылу -  бос, жабайы кактусты салады.

«Қол»
Авторы: Б. Брайклин, 3. Пиотровск, Э. Вагнер
Қол тесті -  агрессивтілік қатынасты анықтауга багытталган 

ііроективті әдіс.
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Ынталандырушы мэлімет бос жолаққа орналасқан қолдың суреті 
бейнеленген 8 суреттен тұрады. Суретті көрсетуде қол бөлімін елес- 
тету эрекетімен сипаттап беруін сұрайды. Сурет жаймен көрсетіледі. 
Зерттеу қорытындысында көрсетілген қол қандай әрекет атқаратыны 
жайлы сұрақ қояды (немесе адам мұндай қолмен неге қабілетті). Әр 
жолақтан эрекеттің бірнеше нұсқасы сұралуы қажет.

Жауап 11 бөлімге бөлінеді:
Агрессия -  қол билеуші ретінде қабылданады, қандай да болмасын 

бір затты белсенді ұстайды.
Нусқау -  жүргізуші, бағытталушы, біреуге кедергі келтіруші, 

билік етуші қол.
Үрей- қол біреудің агресиясына құрбан ретінде немесе біреуді 

физикалык әрекетімен қоршап алуға ұмтылады. Сондай-ақ, өзіне 
зақым келтіру ретінде қабылданады.

Қүштарлық - өзге адамга жағымды эмоция, сүйіспеншілікті 
көрсетеді.

Коммуникация -  көрсеткен қол қарым-қатынасқа, келісімге неме
се оны орнатуға келеді.

Тэуелділік — қол өзге біреуге бағынушылықты көрсетеді.
Эксгибиционизм -қол түрлі тэсілмен өзін көрсетеді.
Мертігу (Увечность) -  қол деформирлонған, ауыр, қандай да бір 

әрекетке қабілетсіз.
Белсенді өзіндік пікірі жоқ — қол эркетте аяқталуда өзге біреудің 

қатысқанын қажет етпейтін тенденцияны көрсетеді. Бірақ қол өзінің 
физикалық орнын ауыстырып, күшті қосуы қажет.

Енжар өзіндік пікірі жоқтылық - әрекетке тенденцияның пай- 
да болуы, аяқтауда біреудің кетысуын қажет етпейді, бірақ өзінің 
физикалық орнын ауыстырмайды.

Баяндау -  қолға жауап тек баяндалады, эркетке тенденция жоқ.
Ашық агрессивтілік мінез-қүлықтың сандық көрсеткіші форму- 

ламен көрсетіледі (агрессия+ нұсқау) -  (үрей, қүштарлық, коммуни
кация + тэуелділік). Агрессивтілік мінез-қүлыққа түрткіні анықтауда 
алынган көріністен талдауға болады.
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Дарындылыққа арналган әдістемелер 
Тапсырма №1 Ақ парақ бетіне дөңгелек етіп түрлі түсті қағазды 

жапсыру. Баладан «Сен қалай ойлайсың, бұл неге ұқсайды?»,- деп 
сұрау. Содан кейін жалғастырып салшы деген өтініш білдіру. 3-жасар 
бала көбіне тал, үйрек, жануар салады. Ал, 4-жастан бастап сол тал- 
ды, үйректі салуы мүмкін, бірақ оны анық - түсінікті етіп салады. Ал,
5-6 жаста оған қияли, ерекше ертегіге үқсас, сюжетті ашып салса, бұл 
дарындылықтың нышанын білдіреді. Бір суреттен дарындылықтуралы 
нақты айту ерте. Екінші жагынан техникалық мүмкіншілігі сурет салу 
барысында, оныңдарындылығын көруге кедергі де келтіруі мүмкін. Қай 
жаста болмасын кез келген суреттен бірнеше ойды анықтай білу, осы 
дарындылықты байқатады. Мысалы сіз суреттен тек баланы көруіңіз 
мүмкін, ал бала соның қолында не бар, айналасында неге ұқсайтын зат 
бар екенін байқай білгенде эсерге берілесіз.

Осындай әр айға тапсырма дайындап, ата-анамен біріге 
дарындылықты анықтауга болады.

Оқуға деген қабілетін 
анықтау

Мотивация- 
лык жеке 

тұлғалық сипат

Шыгар-
машылық

сипаты

Көшбас-
шылық
сипат

1. Сөздік қорын бақылау, 
әңгіме айтқызу(менің 
сүйікті ойыншыгым).
2. Әңгімені толық 
түсінуін анықтау, қайта 
әңгімелету.
3. Жүмбақ жасыру 
шешуін қалай табуы.
4. Тереңтүсінуге сұрақ 
қоюы
5. Затты ажырата білу мен 
үқсастығын табу.
6. Сурет бойынша әңгіме 
құрату.
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7. Фильм көрсету арқылы 
лңгімелету.
К. Күрделі тапсырманы 
үсыну.

Оқуга деген қабілетіне сипаттама беру
Дарынды баланың сөздік қоры мол; термин сөзді түсіне ала- 

ды. Сөйлеу мэнері бай, сөйлемі дұрыс қүрастырылған. Қүбылысы 
қызығатын тақырыптан шығып, ақпаратты барлық тақырыпта алуды 
кажет етеді. Нақты ақпаратты есте сақтау, түсіну жэне қайта жаңғырту 
оге тез. Себеп-салдар байланысын терең түсіне алатын сүрақты көп 
қояды. Зат пен адам арасындагы үқсатық пен айырмашылықты 
іез анықтап бере алатын жағдайга жетеді. Нэзік жэне байқампаз 
бақылаушы фильм, сурет, әңгімені «көп көреді». Оқығанды ұнатады, 
озінен жогары жасқа арналган эңгімені, қиын материалдан қашпайды, 
бала энциклопедиясын, атласын үнататын болады.

Мотивациялық - жеке түлғалық сипат
Қызықтыратын тақырып пен мэселе көлеміне толық берілетін бола

ды, шешім шыгарарда қырағы, басқа тақырыпқа көңілін аудару қиын. 
Қарапайым, ережелі жэне қатал тәртіпте орындалатын дүние тез шар- 
інатады. Сыртқы мотивация және жүмысты орындаудаі ынталандыруды 
қажет етпейді. Себебі басында қызықтырса ғана орындайтын болады.

Жогары нәтижеде орындауга талпынады, өзіне сыншыл, жүмыс 
нэтижесі мен қарқынына қанагаттану аз байқалатын болады. Бастапқы 
ережені түсіндіргеннен кейін ересек көмегінсіз өз алдына тәуелсіз 
орындауды қажет етеді. Өз көзқарасында қатаң қалады, оның ойын 
басқага аудары өте қиындық тугызады.

Жағдайды, адамды және затты құрастыру мен үйымдастыруды 
үнатады. Оны эрқашан шындық пен өтірікті, жақсы мен жаманды са- 
лыстыру қызықтыратын болады.

Шығармашылык сипаты
Барлық жақтан ақпарат алғанды үнатады, «не үшін», деген сұрақты 

жиі қоятын болады. Мэселені шешу сапасына қарай көп идеяны 
ұсынады, қарапайым, стандартты жэне ерекше жауапқа дайын түрады.

Өз көзқарасын білдірерде тэуелсіз, еркін, пікір таласта қызуқанды; 
өз айтқанынан қайтпайтын мінез де көрсетеді. Тэуекелшіл және шешім 
шыгаргыш.
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Ақыл-ой ойынында қиялга берілгіш (егер былай болганда қалай бо- 
лар екен...). Әзіл-оспаққа жақын, күлдіргі кезді көп туындата алады.

Өзге балаға қарағанда эмоциялы және импулсивті «Қыз бала сапа 
түріне сай» еркін, тәуелсіздік, белсенділік, қайтпастық байқалады. 
Әдемілікке деген сезімі жоғары, көркем сипатты құбылыс. Өз көз- 
қарасын көрсетеді, соны ұстай алуға қабілетті. Жеке өз алдына жүмыс 
жасағанды ұнатады.Үлкеннің беделді көзқарасы мен сын бағасына 
беріле салмайды

Көшбасшылық сипат
Өз жауапкершілік алған нәрсені тыңғылықты, уақытында орындауға 

қабілетті. Құрбысы арасында өте сенімді, өз жұмысын айтып беруде 
өзін тыныш және лайықты көрсетеді. Құрбысымен жақсы қатынаста 
болады. Үлкен мен құрбысы арасындағы шиеленісті шешуге еркін, 
оңай түседі. Өзін көрсетуі өте жогары, сөйлеуі дамыған және жеңіл 
түсінікті. Жаңа жагдайға бейімделуге дайын, істе, ойда өзгерісті дүрыс 
қабылдайды.

Ортада өзін ашык үстайды, өзі қатысқан эрекетке нақты араласады. 
Кез келген мереке, жиынга белсенді қатысады. Атлетикалық ойынды, 
түрлі спорт түрін байқағанды ұнатады.

Сурет дақтары

Бір ақ парақ бетін екіге бүктеу, соның бір жартысына бір түсті 
краска ертіндісін тамызып, екінші жартысымен бетін жабуды баладан 
өтіну. Содан оны ашып не көріп тұр, қалауынша суретті жалғастыруга 
болатынын өтіну. Сурет салдыру.

Нәтижесін өндеу: бала сол тамызылған краска ертіндісіне қоса өз 
қиялымен оны жалгастыруда мазмұн беретін сурет шығарып, оны 
әңгімелей алуы. Ол салынган сурет мазмұнына қарай жогары, орта, 
төмен деген үпаймен бағаланады.

«Ниет талы» әдістемесі (В.С. Юркевич)
Мақсаты: баланың танымдық, қияли белсенділігін сурет және 

ауызша жағдай арқылы анықтау.
1. Сиқыршы сенің бес ниетіңді орындайды. Сен одан не сүрайтын 

едің (6 мин).
2. Ақыл-ой сенің кез келген сұрағыңа жауап береді. Одан сен нені 

сұрайтын едің? (5-мин алгашқы бес жауап алынады.)
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1. Кілем- үшақ сен қайда апар десең, қас қағым сәтте алып барады.
4. ^'aжaйып-көлiк барлық нәрсе қолынан келеді (тігу, пісіру, жуу, 
кслген нэрсені жасайды. Сенің бұйрыгың бойынша көлік не істеу

dfpcK.- 5 мин.
5. Әлемнің басты кітабы «қиял», онда әлем туралы барлық тарих 

Опр. Осы кітаптан не оқығың келеді- 5 мин.
6. Сен анаң екеуің бір жерге түстіңдер, барлық нәрсеге рұқсат 

Порілген. Сенің жаның нені қалайды, соны орындауға болады. - 4 мин.
Жауаптар танымдық сипатта қарастырылады.
Жоғары деңгей - танымдық қажеттілік - 9 ұпай 
Орташа деңгей - танымдық қажеттілік - 3 тен 8 жауап бергенде 
І өмен деңгейі - танымдық қажеттілік - 2 жэне одан да төмен. 
Сапалы талдау: Жоғары деңгей - әлемге деген қызығушылық 

(шйқалса, себеп-салдарын түсіну.
Орташадеңгей- нақты жағдайлар, ақпараттар үстіртін қызықтырады. 

Гомен деңгейі - бір жақты ақпарат қызықтырады, бүрын естілген 
сргегі, аңыз әңгімелер үнайды. Бұл талдаулар танымдық сипат береді, 
.ір деңгейде күрделенеді.

«Тұтынушылық» мазмүндағы жауабы - ойыншық, танымдық 
мақсатсыз мерекелік кештер ұйымдастыру. Креативті кештер - 2, 3, 4, 5

«Қуаныш пен қайғыру» әдістемесі
Қүндылық бағытта шығармашыл эрекетін анықтауға бағытталады. 

Танымдық сабақты үйымдастыру арқылы, қарапайым 
математикалық көрсеткішті калыптастыру

1. Сабақта көп ұнаған нэрсе не?
2. Сабақта не нәрсе сенің көңіліңді түсірді?
Баланың эмоциясына бағытталған:
1. Сабақ кезінде қай тұста сен қатты қуандың?
2. Сабақ үстінде не нәрседен қатты қайғырдың? Жауапты талдау 

тізбеғі;

Аты жөні Қуаныш пен қайғы
езіне байла- 

нысты
өзге адамға 
байланысты

танымдық 
процеске бай

ланысты
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Баланың шыгармашыл-танымдық өрісін және ойын мотивін 
анықтау әдістемесі ( автор Н.И. Гуткина). Шығармашыл-танымдық 
өрісін жэне ойын мотивінің мәнділігін анықтау үшін, баламен алдына 
ала таныс болу керек.

Жүргізілу ережесі: Баланы бөлмеге шақырады, ал үстел үстінде 
бірнеше онша тартпайтын ойыншықтар қойылған. Балаға бір ми
нут қарап, алуына рүқсат етеді. Содан қасына шақырып, ертегі оқып 
берейін дейді. Өзі бүрын естімеген қызық ертегіні оқи бастайды. 
Экспериментатор тэрбиеші қызық жеріне келгенде тоқтатып, қазір не 
істегің келіп тұр, үстел үстіндегі ойыншықпен ойнайсың ба, әлде ары 
қарай ертегіні тыңдайсың ба дейді. Танымдық қызыгушылығы басым 
бала ары қарай тыңдайтыны айтса, ал ойын мотиві басым өз шешімін 
шығарады. Ойнағанда әр ойыншықты бір алып, шашыраңқылық 
көрсетеді.

Баланың мектепке психологиялық даярлыгын 
анықтауға арналған әдістемелер

Баланың мектепте оқуға 
мотивациялық дайындығы

Бүл эдістің мақсаты -  мектепке баратын балалардың оқуга 
мотивациялық дайындыгын анықтау.

Баланың оқуға қарым -  қатынасын, басқа да оқуга дайын екендігін 
білдіретін психологиялық белгілері баланың мектепте оқуға дай
ын, не дайын еместігін білдіреді. Егер де баланың таным процестері 
жақсы дамып, басқа балалармен және үлкен адамдармен іс-әрекетке 
түсе алса да, бала толығымен мектепте окуға дайын деп айтуға бол- 
майды. Екі психологиялык дайындық белгілерінің салдарынан оқуга 
деген ынтаның болмауы: танымдық және коммуникативтік-баланы 
мектепке қабылдауға мынадай шарттар қою арқылы рұксат береді. 
Алғашқы бірнеше айдың ішінде оның мектепке баруы оқуға деген 
қызығушылығын ашуы керек.

Тәжірибе көрсеткеніндей бұл эдісті жүргізген кезде 0 жэне 1 
ұпай бағаларын коюмен шектелмеу керек, өйткені, біріншіден, 
мұнда күрделі сүрақтар кездеседі, ал бала оның біреуіне жауап бер- 
се, басқаларынан қателесуі мүмкін, екіншіден, берілген сұрақтың 
жауабы бір жерінен дүрыс болса, бір жагынан қате болуы мүмкін.
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Бала толыгымен жауап бере алмаған күрделі сүрақтар мен жартылай 
дүрыс жауап қайтарылған сүрақтар үшін 0,5 ұпай қою үсынылады. 
Толық қамтылған, дүрыстығына күмэн келтірмейтін жеткілікті 
сенімді жауаптар 1 ұпаймен дұрыс жэне толық бағаланады. Мысалга: 
2 сүрақтың толық жауабы («Мектепке барудың қажеттілігі қандай ?»), 
мынадай болу керек; «Қажетті білімді, іс-әрекеттерді жэне дағдыны 
үйрену үшін. «Оқу үшін» деп жауап берілген болса, онда бұл жау
ап толық емес ретінде бағаланады. Қажетті білім, іс - эрекеттерді 
жэне дагдыларды үйрену үшін деген жауап қайтарылмаса, онда бұл 
жауап қабылданбайды, мысалға: «Көңілді болу үшін». Егер бала 
қосымша багыттаушы сүрақтан кейін өз жауабына еш нэрсе коса алма- 
са, онда оган 0,5 ұпай қойылады.

0. 5.ұпай аралық баға еңгізілгеннен кейін, мектепте окуға толығымен 
дайын болып табылатын бала, барлык сұрактарга жауап беру 
нэтижесінде 8 үпай жинауы кажет. 5-тен 8 дейін ұпай жинаган бала 
окуға толык дайын емес. 5-тен томен үпай жинаган бала окуға мүлдем 
дайын еместігін білдіреді.

Берілген әдісте баланың жауап кайтаруы үшін төмендегі сұрактар 
койылады.

1. Сенің мектепке барғың келеді ме?
2. Мектепке барудың кажеттілігі кандай?
3. Сен мектепте немен айналысасың?
4. Мектепке баруга дайын болу үшін, кандай заттар болу керек?
5. Сабак деген не? Сабакта не істейді?
6. Мектепте сабак үстінде өзіңді калай ұстауың керек?
7. Үй тапсырмасы дегеніміз не?
8. Үй тапсырмасын не үшін орындау керек?
9. Мектептен келген кезде, үйде не істейсің?
10. Мектепте оки бастағаныңда сенің өміріңде кандай кызыктар 

пайда болады?
6 - 7  жастагы баланың мектепке даярлык деңгейі бір неме- 

се бірнеше күрделі тесттер жиынтыгынан тұратын кешен көмегі 
аркылы аныкталады. Қарапайым тесттерге фонематикалык есту тесті, 
магынасыз буындарды көшіру жэне сөздік тесттерді жаткызуға бо
лады. Күрделі тесттерге кыска мерзімді есте сактауды аныктау жэне 
ойлау кабілетін багалауга арналған тесттерді жаткызамыз. Сынак 
жүмысы 15-20 минут аралыгында жүргізіледі.
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Фонематикалық есту тесті

Зерттеуші балаға келесі түрдегі ұсыныс жасайды: «Екеуіміз бір сөз 
ойланайық, мысалы, «терезе». Мен ол сөзді бірнеше рет қайталаймын, 
содан кейін оны басқа сөзбен алмастырамын, мысалы, «орындық». 
Басқа сөзді ести салысымен, мынадай белгі жаса (көрсетеді). Осылай- 
ша, маған менің қателігімді көрсетесің. Содан кейін, менің қате айтқан 
сөзімді атайсың. Егер тек екеуіміз таңцаган сөзді ғана қайталасам, 
соңында сен «Барлыгы дұрыс» дейісің. Түсінікті ме?

Қанағаттанарлықтай жауаптан кейін тікелей сынауға көшуге бо- 
лады. Сынақ төрт тапсырмадан түрады. Бірінші тапсырма танысу- 
жаттығу түрінде беріледі (оның нэтижелері тест орындалуын бағалау 
барысында ескерілмейді). Қалған үш тапсырма нәтижелері есепке алы- 
нады.

Бірінші тапсырма -  багаланатын фонема Р 
Рама, рама, рама, рама, рама, рампа, лама, рама, рама 
Рампа, рампа, рампа, рампа, алма, рампа рампа, рампа, рампа,  ̂
Қорап, қорап, қорап, қорап, қорап, қолғап, қора, қорап, қорап,
Ара, ара, ара, ара, ара, арала, ара, ара, ара,

Екінші тапсырма- багаланатын фонема С
Сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр, сұр,
Асан, Асан, Асан, Асан, Асан, Асан,қазан, Асан, Асан, Асан, 
Қасық, қасық, қасық, касық, қасық,мысық, қасық, қасық, қасык, 
Сары, сары, сары, сары, сары,тары, сары, сары, сары, сары,

Үшінші тапсырма- багаланатын фонема Қ
Қайық, қайық, қасық, қасық, қасық, қасық, қасық, қасық,
Қауын, қауын, қауын, қауын,қауым қауын, қауын, қауын,
Қагаз, қағаз, қағаз, қағаз, қағаз, сагыз, қагаз, қагаз, қағаз, қағаз, 
Қалам, калам, калам, калам, алаң, калам, калам, калам, калам,

Төртінші тапсырма- багаланатын фонема П
Парта, парта, парта, парта, парта, қарта,парта, парта, парта,
Парак, парак, парақ, парақ, тарақ парақ, парақ, парақ, парак.
Папка, папка, папка, папка, папка, арба,папка, папка, папка,
Пеш, пеш, пеш, пеш, пеш, пеш, кеш, пеш, пеш, пеш, пеш, пеш, 
Қандай да бір катарды калыпты жылдамдықта қайталау барысын-
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д а  (ІСӨ ЗДІ 10 секундта) бала «артық» сөзді анықтай алмаса немесе 
кате жіберсе, онда келесі 1-2 тапсырмадан кейін сол тапсырмаға жай 
жылдамдықта қайта оралу қажет (1,5 секундта- 1 сөз)

Бағалау шкаласы

Бұл тестті багалау жүйесі ерекше мэнге ие: бір жагынан жогарғы 
үпай (3) барлық үш тапсырма мүдірместен орындалған жағдайда ғана 
қойылады, екінші жағынан -б ір  қатенің үш тапсырмада қайталану саны 
ескерілмейді. Қате байқалған жағдайда, бағалау ең нашар орындалған 
тапсырма көрсеткіші бойынша бағаланады (яғни бірнеше тапсырма- 
ларда жіберілген бірдей қателер саны қосылмайды). Бағалаудың төрт 
үпайлық жүйесі қолданылады:

0 ұпай- қатарды жай жылдамдықта қайталануына қарамастан, бала 
тапсырмалардың ешқайсысында «артық «сөзді дұрыс таба алмайды.

1 ұпай- қатарды жай жылдамдықта қайталау негізінде ғана «артық» 
сөзді тапты.

2 ұпай- «артық» сөзді қалыпты жылдамдықта үсыну барысында 
тапты, бірақ уакытында шапалак үрмады - «артық» сөзді бүкіл қатарды 
тындап болғаннан кейін атады.

3-ұпай- барлык тапсырмаларда бірінші үсыныстан кейін уақытында 
кол шапалақтайды жэне «артық» сөзді дұрыс атайды.

Бұл шкала алты жасар жэне жеті жасарлар үшін де қолданылады.

Алынған ұпайлар саны Фонематикалық естудің даму 
деңгейі

0 Төмен
1 Орташа

2-3 Жогары

«Г рафикалық диктант»

Мақсаты: «Графикалық диктант» эдістемесі (Д.Б. Эльконин 
құрастырған) мүкият тыңдай алу жэне үлкендердің тапсырма- 
сын үқыпты орындау, сызықтың бағытын қағаз парағына дүрыс 
жаңғырту, үлкендердің тапсырмасы бойынша өздігінше эрекет ете алу 
қабілеттілігін арттыруға бағытталған.
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Зерттеу жүргізу үшін эр балағатөрткөзді дәптер парағына төрт нүкте 
белгілеп, беріледі. Зерттеу алдында психолог балаларға түсіндіреді: 
Қазір біз сендермен эр түрлі өрнек саламыз. Олар әдемі болу үшін 
мүмкіндікті дұрыс пайдаланамыз Ол үшін мені жақсылап тыңдаңдар 
-сендерге қай жаққа жэне қанша төрткөз жүргізу керектігін айтып 
түрамын. Мен айткан сызықты гана жүргізесіңдер. Жүргізген соң, мен 
келесі сызықты айтпайынша, күтіңдер. Келесі сызықты өткен сызық 
біткен жерден қаламсапты парақтан алмай сызыңдар. Бәрінің естеріңде 
ме, оң қолдарың кайда ? Оң қолдарыңмен сызыңдар. Көрдіңдер ме, ол 
есікке багытталып тұр (бөлмеде багдар беріледі). Мен сызықты оңга 
қарай жүргізіңдер деген кезде, сендер оны есікке қарай жүргізесіңдер 
(тақтада солдан оңға карай бір төрткөзге сызық жүргізіледі). Ал енді 
мен, қолымды алмай сызықты екі төрткөзге жоғары жүргіземін. Енді 
сол қолдарыңды созыңдар, көрдіңдер ме, ол терезені көрсетіп тұр. Енді 
мен, қолымды алмай, сызықты үш төрткөзге солға қарай жүргіземін. 
Сендер қалай салу керектігін түсіндіңдер ме? Бүдан соң, психолог 
жаттықтыру өрнегін салғызуға кіріседі: «Бірінші өрнекті салуды бас- 
таймыз. Қаламдарыңызды ең жоғаргы төркөзге қойыңдар. Қаламды 
парақтан алмай, сызық салыңдар: бір торкөз төменге (қаламды парақтан 
алмай). Бір торкөз оңга. Бір тор көзге жоғары. Бір торкөз оңға. Бір тор 
көз төменге. Бір тор көз оңга. Бір торкөз жоғары. Бір торкөз төменге. 
Ары қарай осындай өрнек салуды жалгастырыңдар».

Психолог оқып түрганда үзіліс жасап тұру керек, балалар сызықты 
жүргізіп үлгеру үшін. Өрнекті өз бетінше жалғастыруга 1,5 -2 минут 
беріледі. Балаларга өрнекті гіарақтың барлық көлеміне жалгастырудың 
керек емес екендігін ескертеді.

Жүмысты жүргізу процесінде психолог балалар эр бастағанды 
белгіленетін нүктеден бастауын бақылайды, балаларды жігерлендіріп 
отырады. («Тагы бір рет байқап көрші, сен саласьщ деп ойлаймын). Со- 
нымен катар, өрнекті салу бойынша сшқандай нұскаулар берілмейді.

Жаттыктыру өрнегін балалар өз бетінше орындаган соң, психолог 
айтады: «Болды, бұл өрнекті ары карай салмаймыз. Келесі өрнекті 
саламыз. Қаламдарынды көтеріңдер, енді каламды келесі нүктеге 
койыңдар. Дайындалыңдар, окуды бастаймын. Бір төркөз жоғары. Бір 
төркөз оңға. Бір төркөз жоғары. Бір төркөз оңға. Бір торкөз төменге. 
Бір торкөз оңға. Бір торкөз төменге. Бір торкөз оңға. Ал енді сол өрнекті 
өздерің жалғастырыңдар».
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1,5-2 минут өткен соң, психолог айтады: «Болды бүл өрнекті ары 
карай салмаймыз. Келесі өрнекті саламыз. Тыңдаңыздар!

Үш торкөз жоғары. Бір торкөз оңға. Екі торкөз төменге. Бір торкөз 
оңға. Екі торкөз жоғары. Бір торкөз жоғары. Үш тор көз төменге. Бір 
торкөз оңға. Екі торкөз жогары. Бір торкөз оңға. Екі торкөз төменге. 
Бір торкөз оңға. Осы өрнекті енді өздерің жалғастырыңдар».

1,5-2 минуттан соң корытынды өрнекті оқу басталады: 
«Қаламдарыңды төменгі нүктеге қойыңдар. Тыңдаңыздар! Үш торкөз 
оңға. Бір тор көз жоғары. Бір торкөз солга. Екі торкөз жоғары. Үш 
торкөз оңға. Екі торкөз төменге. Бір торкөз солға. Бір торкөз төменге. 
Үш торкөз оңға. Бір торкөз жоғары. Бір тор көз солға. Екі торкөз 
жоғары. Енді осы өрнекті өздерің салыңдар».

Қорытындыны бағалау
Жаттыктыру орнегінің орындалу корытындысы бағаланбайды. 

Әр өрнекте диктантты орындау және өз бетінше өрнекті жалғастыру 
бағаланады, Багалау келесі шкала бойынша жүргізіледі:

Өрнекті тура жаңғырту - 4 ұпай (сызыктың кисыктығы, «діріл» 
сызығы, дак баганы түсірмейді).

Жаңғырту, бір сызыктағы кате, - 3 ұпай.
Бірнеше кателермен жаңғырту -  2 үпай.
Айтылған өрнекпен жеке злементтердің ұксас болып, жаңғырту - 

1 ұпай.
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Жеке элементтерінде де ұқсастықтың болмауы -О ұпай.
Өз бетінше жалғастырылган өрнекке баға осы шкала бойынша 

қойылады.
Сонымен, әр өрнекке бала екі баға алады:
Біреуі -  диктантты орындаған үшін, екіншісі - өрнекті өз бетінше 

жалғастырғаны үшін. Екі баға да 0 ден 4 аралығында болады. 
Қорытынды бага үш бағалаудан жеке өрнек үшін суммалау арқылы 
шығарылады. Олардың ең жогары, ең төмен бага 0 ден 8 үпай ара- 
сында болады. Өрнекті жалғастырган үшін үш бағадан қорытынды 
шыгарылады, кейін екі баға қорытынды ұпай беріледі. Ол 0 ден (егер 
оқылган жэне жеке жүмыстан 0 ұпай алынса) 16 ұпайға дейін (егер 
жұмыстың екі түрінен де 8 ұпай алынса) арасында болады.

Мағынасыз сөздерді көшіру тесті

Ол каллиграфиялық жазумен жазылған магынасыз буындар бо- 
луы мүмкін. Келтірілген бес қатардың біреуі балаға арнайы жолакта 
үсынылады. Жүргізуші баланың жолаққа қарап, не көрсетілгенін не- 
месе жазылғанын сүрайды. Сен әлі жаза алмайсьщ, бірақ оның суретін 
салып көрші, мына жерде қалай жазылғанын жақсылап көріп ал және 
осы параққа тура солай суретін сал. Тапсырманы орындау үшін уақыт 
шектелмейді.

Енжар бала, жаза алмайтындыгына байланыста тапсырманы 
орындай алмайтынын айтады. Мүндай жагдайда оған алдымен үйдің 
суретін, содан кейін қарапайым геометриялық фигура салуын үсыну 
қажет (шаршы, шеңбер, ромб), содан кейін барып орындалған әрекетті 
бірнеше рет марапаттау арқылы - әріптік буынды жазуды ұсынуға бо
лады. Эрине, тек осы соңғы тапсырма гана багаланады.

Багалау шкачасы
1 үпай - шимақтар.
2 ұпай - үлгіге ұқсастығы бар.
3 үпай - кем дегенде 4 әріпі оқылады.
4 ұпай - барлық әріптерді оқуға болады.
5 ұпай - әр әріп нақты жазылған, барлық сөз 30 градустан жоғары 

қисаймаған.
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Алынған үпайлар саны Өзін-өзі реттеу деңгейінің 
дамуы

0 Төмен
1 Орташа

2-3 Жоғары

Сөздік қорды анықтауға бағытталған тест

Тексеруге бағытталған басқа да тест сияқты, берілген тесті таңдау 
ұстанымы бойынша құрылған; белгілі бір сөздер жиынтығы таңдалып 
алынады жэне олардың қайсысы балаға белгілі екені анықталады. 
Алынған нәтиже негізінде баланың жалпы сөздік қоры туралы 
айтуға болады. Тексерушілер құзырына қалыпты өзара байланысқан 
бес сөздік қатар берілген. Сондықтан да болашақ бірінші сынып 
оқушыларын зерттеу үшін зерттеушілер бұл қатарларды кезекпен 
колданылуларына болады; бір балаға бір қатар, екіншісіне келесі 
қатар беріледі және т.с.с.

1. Велосипед, шеге, хат, қолшатыр, жүн, батыр, сырғанау, біріктіру, 
тістеу, өткір

2. ¥шақ, балта, кітап, пальто, қауырсын, дос, секіру, бөлісу, үру, 
доғал

3. Көлік, сыпырғы, блокнот, етік, қабыршық, қорқақ, байланыстыру, 
жүлу, тікенек

4. Автобус, күрек, альбом, қалпақ, үлпілдек, қырсық, қозғалу, қасу, 
жұмсақ, қашу

5. Мотоцикл, щетка, дәптер, бәтеңке, тері, жау, сүріну, жинау, 
үтіктеу, бүдір

Баланың сөздік қорын тексермес бүрын мұғалім былай дейді: Ой- 
ланшы, сен шет ел адамын кездестірдің -  сенің тіліңді нашар түсінеді. 
Ол сенен «велосипед» сөзінің мәнін түсіндіріп беруіңді сұранып түр. 
Қалай жауап бересің?

Бала жауаптарын сөздік формада бергендіктен, оның енжар 
(шектеулі сөздердің ғана мэнін біледі) жэне белсенді (кейбір сөздерді 
белсенді сөйлеу барысында қолданады) сөздік қорын бағалауға бола
ды. Егер бала сөздік жауап бере алмаса, онда тексеруші оған заттың 
суретін салуды немесе сол сөздің мэнін ым-ишара, қимыл арқылы 
көрсетуін сүранады.
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Тест түсініктерді игеру іскерлігін тексеруді көздемейді. Келесі 
түрдегі жағдайлар да кездесіп жатады, бала ол түсініктерді игерген, 
бірақ ол сөздің орнына көбінесе диалогты сөздерді пайдаланады.

Сэйкес жағдайларда балаларга синоним сөздерді ұсынуға болмай- 
ды, өйткені тест қандай да бір түсініктердің игерілуін тексеруге емес, 
сөздерді білу яғни әдеби тілдегі сөздердің түсінілу деңгейін анықтауға 
бағыталған.

Багалау әр 10 сөзге берілген ұпайлардың қосындылары негізінде 
жүргізіледі.

Бағалау шкаласы
0 ұпай - сөзді түсінбеу. Бала сөздердің мәнін түсінбейтінін ай- 

тады немесе оның мәнін дүрыс түсіндірмейді, мысалы: «Жүн- оны 
жастықтың ішіне салады және жастанады»

1 ұпай - сөздің мәнін түсінеді, өз түсінігін сурет салу, практикалық 
әрекеттер немесе ым-ишара арқылы көрсетеді.

1,5 үпай - бала затты сөзбен бейнелейді, мысалы: «Велосипед-оны- 
мен көшеде жүреді, оның екі немесе одан көп дөңгелегі болады- екі 
үлкен, бір кіші». Немесе: «Ол -  онымен сырғанау үшін»; «Қолшатыр- 
жауыннан қорғану үшін».

2 үпай - бала ғылыми түсініктерге жақын анықтама береді (яғни 
шығу төркіні, жеке түрлері, белгілері көрсетіледі). Мысалы: «Хат-өзің 
туралы жазып жэне пошта арқылы конвертке салып жіберуге болатын 
қағаз».

Осылайша, тест бойынша максималды ұпай саны 2*10 = 20 ұпай 
болып есептеледі.

Жасы өскен сайын баланың сөздік қоры жылдам кеңейеді, алты 
жасар жэне жеті жасар балалардың жауаптарын түрлі бағалау орынды. 
Осыған байланысты берілген қабілеттің даму деңгейін анықтау үшін 
келесі кестені пайдалану ұсынылады:

Жасерек-
шелік

топтары

Сөздік қор даму деңгейі (алынған ұпайлар 
саны)

Томен Орташа Жоғары
Алты жасар 6,5 7-12 12,5

Жеті жасар 11,5 12-15 15,5
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Қысқа мерзімді есте сактау және ой 
корытындыларды аныктау тестер!

Атынан байқалып түргандай, тест комбинациялықсипатта берілген. 
Ол бір оқу материалын екі немесе одан да көп өзара байланысқан, 
сапа жагынан түрлі қабілеттерді - қысқа мерзімді есте сақтау жэне 
логикалык ойлау түрлерін анықтауға бағытталуынан көрінеді. Тестілеу 
зерттеушінің балаға назарынан басталады:

- Әртүрлі әңгімелер тыңдауды ұнатасың ба? (Көбінесе бала нақты 
жауап береді).

Мен қазір қысқаша әңгіме айта бастаймын, ал сен оны накты 
қайталау үшін, жақсылап есіңде сақта. Келістік пе? (Көбінесе бала 
келіседі).

Баяғыда үш бала болыпты: Қайрат, Қанат, Алмат.
Егер бала үш сөйлемді толығымен жаңғырта алмаса, зерттеуші бы- 

лай дейді: Ештеңе етпейді. Бүл бірден бола салмайды. Тағы бір рет 
қайталап көрейік. Мұхият тыңдап ал...

Хаттамада баланың тапсырманы орындау үшін қажетті болған 
қайталаулар саны тіркеледі. Бүл көрсеткіш зерттелуші баланын 
қысқа мерзімді мағыналы есте сақтау деңгейін бағалауға көмектеседі: 
қайталау саны азырақ болған сайын, оның деңгейі көрсетіледі. Бағалау 
үшін келесі кесте пайдаланылады:

Жасерекшелік
топтары

Қысқа мерзімді мағыналы есте сақтау 
дамуының деңгейі 

(қажет болған қайталау саны)
Алты жасарлар 8 5-7 1-4
Жеті жасарлар 7 4-6 1-3

Бала дұрыс және толық жауап бере саласымен, зерттеуші оның 
қарапайым ой қорытындыларды жасау қабілеттерін тексеруге көшеді:

-Жарайсың! Енді сен дүрыс кайталадың. Ал енді жақсылап ойла- 
нып балалардың ең үзыны кім?

Егер бала дұрыс жауап беру жағдайында болмаса, тексеруші былай 
дейді:

-Кәне тагы да жаксылап ойланайык: Қайрат Қанаттан томен. Қанат 
Ал.маттан томен. Осылардың қайсысы үзын? (әңгіменің тек корытынды
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бөлігі-сұрақ кана кайталанады).
Бала дұрыс жауап беріп болганнан кейін, оған тағы бір сұрақ 

беріледі:
-Балаларда бойы төмен қайсысы?
Баланың қарапайым ой-қорытынды жасау қабілетінің даму деңгейін 

аныктауды жүзеге асыруда таіісырманы орындау үшін қажет болган 
қайталаудың жалпы саны ескеріледі (есте сақтаудан басталады). 
Бағалау барысында келесі кесте қолданылады:

Жасерекшелік
топтары

Қарапайым ой-корытынды жасау 
қабілеттерінің даму деңгейі 

(берілген тесті тұтас орындау үшін қажет 
болган кайталау саны)

төмен орташа жогары
Алтыжасарлар 10 5-9 1-4
Жетіжасарлар 8 4-7 1-3

Жоғарыда сипатталған терт тапсырманы баланың орындауын 
бакылау оның ақыл-ой белсенділігі деңгейі туралы түжырым жасауға 
мүмкіндік береді:

Төмен: бала тапсырманы тек қосымиіалардаи кейін орындай бас- 
тайды, ал жүмыс барысында зеіііні бөліміп отырады; фонсматмкалық 
қабылдау тестін орындауда бала қызығушылығы тексерушінің 
артик} ляциялық әрекеггеріндегі қателерді байкауга емес, сырткы реак
ция мүмкіндіктеріне бағытталады (мысалы, кол шагіалактау);

Орташа: бала жұмысқа белсенді ұмтылса да, ұсынылған тапсырма- 
ларды орындауға қызығушылық танытпайды.

Мынадай болуы мүмкін, бала а:ігашында жүмысқа кызьиушылык 
ганытады, бірақжылдам басылып калады.

Сүрақтар салыстырмалы түрде азырақ койылады, олардың езі 
тапсырма маңыздылыгына емес. қандай да бір косымша сәттерге 
бағытталған: «Мынау әдемі әріптерді кім салды?». «Басқа планета 
адамы жақсы ма, әлде жаман ба? » және т.с.с Бала карым-қатынасқа 
түспейді және тапсырманы белсенді орындауға кіріспейді;

Жоғары; Бала әңгіме жүргізіліп отырған жағдайға. мұғалімге, 
үсынылып отырған тапсырмаларға айқын қьізығушылық көрсетеді. 
Әңгімені қолдайды, өзі сүрақтар қояды. Кідірместен тапсырманы
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орыидауға кіріседі, кедергілерді жеңуге ұмтылады, кейде мұғаліммен 
қарым-қатынасты жалгастыруға талпынады. Сөздік қор тестін орындау 
барысында фантазиялау элементтерін енгізе отырып, ойын жағдайына 
Kjana кіріседі.

Баланың оқуға даярлық деңгенін тексеру нәтижелерін талдау

Тексеру тесттерін қолдану нэтижесінде баланың мектепте 
окуга даярлық деңгейін сипаттайтын алты көрсеткіш анықталады. 
Әр көрсеткіштер бойынша баланың дамуы үш деңгейдің біреуіне 
сәйкестендіріледі.

Бірінші сынып окушысының психологиялық зерттеу картасы

Даярлықтың
психологиялық
көрсеткіштері

Бағалау денгейлері

Төмен Орташа Жогары
Лқыл-ой белсенділігі 
Өзін-өзі реттеу 
Фонематикалык есту 
Сөздік кордың дамуы 
Қыска мерзімді есте 
сактау
Ойкорытындысы (ойлау)

Осы бсрілгендер негізінде ба;іаныц қандай типтегі сыныпка бара- 
тыны тураты мәселе шешіледі.

Керн Ирасек тесті

Мақсаты: Баланың мектепке психологиялык даярлығын 
аііықтау

Тапсырмалар; I) Ер адамның суретін салу (көйлеғінің, костюмінің 
түймелері, кол саусактарьшың саны, кішкентай бөлшектердің корінуін 
кабылдауы ескеріледі.

2) «Ол су ішті» сөзін жаздыру (қол, саусақ жылдамдығы мен 
икемділігі анықталады).
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3) Нүктелердің орналасу тәртібін қалай қабылдағаны бой- 
ынша солай салу үсынылады. (үш-үштен бірінің астына бірі келе, 
оныншы нүкте тура ортасында орналасқан

# •

Равен тесті

Әдістеме: логикалық ойлауды анықтауға арналған. Сыналушыға 
арасында байланыс бар фигура бейнеленген суреттер үсынылады. Бір 
фигура жетпейді, жетпеген фигураны төменде берілген 6 фигураның 
ішінен табу қажет, Сыналушы міндеті суретте көрсетілген фигурамен 
арасындагы зандылықты анықтап, сэйкес фигуранын санын көрсету.

Сауалнама 5 бөлімді 60 кестеден тұрады. Әр бөлімде кестедегі тап- 
сырма күрделене түседі.

А бөлімінде -  матрицаның қүрылымындағы қойылған өзара бай
ланыс заңдылығы пайдаланылады. Мұнда тапсырма негізгі негізгі су- 
ретке төменде кестеде келтірілген бір бөлікті орналастыру керек.

Тапсырманы орындау сыналушыдан негізгі бейнені жақсылап тал- 
дауын талап етеді.

Б бөлімі -  фигуралар жұбының арасындағы аналогтар заңдылыгы 
бойынша қалыптасты. Сыналушы әр фигураның қалыптасу 
заңдылыгын тауып, сэйкесінше бөлікті орналастыру қажет. Сонымен 
қатар негізгі суреітегі фигураның симметриясын есепке алған жөн.

С -  бөлімі -  фигурадағы матрицаның прогрессивті өзгеріс 
заңдылығына байланысты құрастырылган. Әр матрица бойынша фи
гура күрделеніп, үздіксіз даму үстінде. Фигура жаңа бөліктерге бай 
болғандықтан нақты заңдылықтарга тәуелді болады.

Д -  болімі - матрицадағы фигураны қайта топтау заңдылыгы 
бойынша құрастырылган. Сыналушы тік және көлденең орналасқан 
бөлшекті топтастыру қажет.

Е -  бөлімі -  негізі сурепегі болшектің фигураның таратылу 
завдылыгына негізделген. Жетпентін фигураны талдау мен жинақтау 
заңдылыгы бойынша табуга болады.

Сауалнаманы жүргізуге арііалған эдістемелік көрсеткіш
Нүсқаулық: Сауалнама қатаң уақытпен белгіленеді -20  мин. «Тап

сырманы орындауга көшіңіздер», - деген бұйрык берілмейінше, ешкім
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ксстсні қарамауы қажет. 20 минут өткеннен кейін «Барлыгыңыз кестені 
жабыңыздар!», - деген бүйрық катан орындалуы тиіс.

Сауалнама алмас бұрын: «Біздің барлық зерттеуіміз гылыми 
мақсатта пайдаланылады. Сондықтан да сіздерден шынайылық, терең 
ойшылдық пен үқыптылыкты, нақты жауап беруді сұранамыз».

Сауалнама барысында қатысушылардың бір-бірінен көшірмеуін 
кадагалаған жөн. 20 мин өткен соң, барлығына кестені жабуын сұрау.

Барлык қагаз бен қаламсапты жинап алу, қағаз бетіндегі санның 
жазылуын тексеру.

Нәтнжені талдау.
Әр дұрыс орындалған тапсырма үшін 1 ұпай беріледі. Алынған 

жиынтық сыналушының акыл-ой қабілетін анықтауға мүмкіндік
берсді.

БЛАНК

Аты -  жөні (№)

Тапсырма № А В С д Е
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11 Г
12
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Кілті

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 “ ш і 
болік

4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 2

2- ші 
бөлік

5 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 8

3 - ш і 
болік

5 3 2 7 8 4 5 1 7 1 6 2

4- ш і 
бөлік

3 4 3 8 7 6 5 4 1 2 5 6

5 - ш і 
бөлік

7 6 8 2 1 5 1 3 6 2 4 5

Эр серия бойынша ұпай саны

Орын-
дауға
кеткен
уақыт

10 11,6 13,3 15 16 17-25 26,6

Қосым- 
ша ұпай 
саны

+9 +7 4-5 +3 -1-1 0 -1

Орын- 
д а у г а 
к е т к е н  
уақыт

28 30 31 33 35 36 38

Қосым- 
ша ұпай 
саны

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

______1

А 6 8 9 10 10 10 10 И 12 12
Б 2 4 6 7 8 8 9 10 И 11
В 1 2 3 4 6 7 8 10 10 11
С 1 1 2 3 4 7 9 9 10 11
д 0 0 0 1 2 3 4 5 7 10
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№;Тапсырма А В В

12 тапсырмадан тұрады, реттік қатармен қарастырамыз 
Алынган көрсеткіш арнайы кесте бойынша пайызга ауыстырылады 

Арнайы шкала бойынша акыл-ой деңгейінің 5 катары көрсетіледі.

1)
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III- ТАРАУ
КІШІ мектеп жасында жүргізілетін психодиагностика (7-10 жас)

Кіші мектеп жасындағы балаларды анықтау ерекшеліктері

Мектепке келгеннен бастап, баланың психологиялық даму деңгейі, 
жекелік ерекшелігі айқындала бастайды. Бұл, ең алдымен, ақыл- 
ойы, моральдық даму деңгейінен көрініс береді. Білім алушы ортақ 
нұсқау деңгейінде психодиагностикалық жагдайга түрліше әсерлене 
алады. Баланың көзқарасы өз деңгейінде қалыптасқан, психодиагнос
тика тапсырмасын қиналмастан орындайды. Кіші мектеп жасындағы 
балада қандай да бір психодиагностикалық әдістемені пайдаланбас 
бұрын, жекелік даму деңгейіне шынайы көңіл бөліп, баланың ақыл- 
ой деңгейіне сәйкестігін, тіпті жеңіл болып кетпеуін қадағалау қажет.

6-7 жастагы бапаның мектепге оқуга даярлығын қарастыратын 
болсақ, орта есеппен алғанда оның 50-80% кандай да бір ерекшелігі 
жэне кіші мектеп бағдарламасы бойынша материалды толық игеру- 
ге, жалпы мектепте оқуға әлі дайын болмайды. Көпшілігі дене 
бітімі бойынша оқуға дайын болса, психологиялық даму деңгейі 
бойынша мектепке дейінгі баланың (5-6 жас) деңгейіне сәйкес бо
лып тұрады. Егер мұндай балаға жеткілікті күрделі, жас ерекшелігіне 
сәйкес ырыкты, ырықсыз зейін, есте сактау жэне қиялға арналған 
психологиялық тест ұсынсақ, бала оны орындай алмайды.

Мұндай киындық ақыл-ой кабілетінен емес, тұлғалык- 
психологиялык даму деңгейінің жетіспеушілік себебінен туындайды. 
Егер, керісінше тура сол тест тапсырмасын ойын түрінде ұсынатын 
болсақ, тестілеу нәтижесі жоғары болуы ықтимал.

Бұл жағдайды мектепке келген, әсіресе бірінші және екінші сынып 
білім алушысын диагностикалауда міндетті түрде ескеру қажет.

Үшінші және төртінші сыныпта білім алушыға қатысты айта- 
тын болса, оны психодиагностик^иіау үшін ересек адамға арналған 
тестті қолдануга болады, бірақ тест тапсырмасы түсінікті болу керек. 
Түсінікті дегеніміз ол тапсырманың бала қабілетіне сәйкес болуы. 
Ескеретін жайт, күшті мотивация, қызығушылық, тестілеуге белсенді 
үмтылыс болса, оның нәтижесі жоғары болады.

Психодиагностикалық тестілеу нәтижесі сенімді және шынайы бо
луы үшін психодиагностикалық әдісті келесі жүйе бойынша жүргізу 
тиімді деп санадық:
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1 Балаиың м е к т е і і т е  оқуга і і с и х о л о г и я л ы к  даярлыгы
2. Ганымдық іроіі,ес і^қабылдау  ̂зей'н, ес, ойлау, қиял, сөйлеу).
3. Кэсби бейімділік
4. Өзімдік бағалау.
5. Мотивация
6. Эмот^иялык -  еріктік epic
7. Жеке қасиет
8. Гулгааралық қарым-қатынас
9. Тэрбиелілік деңгей
10. Ерекше жэне дарынды бала
Бөлім бойыиша баланың мектепке қай жағынан дайындығыіі, да- 

муында каншалықты жетілгенін нақты анықтауға болады. Бұл әдістеме 
баланың бейімділігін, нышаны мен кабілетін анықтауға мүмкіндік 
беріп, дамыту жэне гүзетумен байланысты .мақсатты түрде жүмыс 
жасаудың негізін қалайды.

Жүйелі псйходиагностиканы кешенді түрде жүргізу мектеитегі оқу- 
тәрбие жүмысының мэнділігш багалауға мүмкіндік оереді.

іейінді анықтантын әдістер

Ландольт сакиналары эдістемесі /зейіннін түрақтылық және 
өнімділік касиетін анықтау./

Мақсаты: Баланың зейінінің түрактылық жэне өнімділік қасиетін 
анықтау көрсетілген нұсқауы арқылы жүргізіледі.

Нүскау: “Мен сеиімен қазір ойын ойнаймын, бүл ойыннын аты 
“Мүкият бол және жылдам жүмыс жасауга талпын”. Бүл ойында сен 
баска балалармен жарысасың. одан кейін біз сенің қандай нәтижеге 
кол жеткізгенінді байкаймыз. Менің ойымша, сен баска балалардан 
гөрі жаксы орындайсың."

Балага ары қарай Ландольт сақиналары бейнеленген іс қагаз 
көрсеі іліп, түсіндіріледі: ол сақиналар катарын мүқият қарап шығып, 
бір жерден үзілғен сакиналарды тауып белгілеу керек.

Іапсырма 5 минутқа созылады. Әр минут сайын жүргізуші 
«белгілеу» деген сөзді айтып түрады және сол уақытта бала бүйрық 
берілген кезде тоқтаған сакинаны белгілеу керек. 5 минут өткен соң 
жүрғізуші «бітіреміз» дейді. Осындай создан кейін, баланың келген 
жерінен тоқтату керек және тіғінен екі белғі қояды.

Иэтижені ецдеуде жүргізуші баланың эр минут сайын жэне бес
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минут аралығында қарастырған сакина санын анықтайды. Сонымен 
катар эр минутта жіберілген қателер саны анықталады. Мына формула 
бойынша баланың зейінінің тұрактылығын жэне өнімділіғін аныктауға 
болады

S =  0,5 N - 2,8 n,
60

бүл жердегі: S -зейіннің өнімділіғі мен тұрақтылығы;
N -  баланын бір минутта қарастырған сакина саны 
(еғерде осы формуланын комегімен зейіннің 5 минут ішіндеғі 

тұрактылык өнімділіғі аныкталатын болса, онда N -  бес минут 
аралығында карастырылған сакинаның санына тең болады, ал келесі 
п көрсеткіші -бес минут аралығында жіберілген сандардың катесіне 
тең. (Ал осы формуланың бөлгіші -  300);

п -  баланың осы уакыт аралығында жіберген кателер саны. 
Нэтижені өңдеу барысында эр мииуттык S корсеткіші жэне барлык 

бес минутка байланысты S көрсеткіші есептеледі. Алған нэтижелері 
бойынша график сызылады. Мектеп жасына дейінгі балалардағыдай 
интерпретация жүргізіледі.
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Зейіннің бөлінушілік қасиетін багалау.

Мұнда Ландольттың шеңбер әдістемесіндей нұсқау беріледі. Сол 
ынталандырушы материалы қолданылады. Бірақ бұл жағдайда бала- 
лар әр жерінен үзілген екі түрлі сақинаны тауып бір мезгілде әр түрлі 
етіп белгілейді, мысалы: жоғарыдан және сол жағынан, сонымен қатар 
бірінші сақинаны бір тәсілмен, ал екіншісін басқа тәсілмен белгілеу 
кажет.

Сандық өңдеу процедурасы мен нәтижелерді график түрінде 
көрсету тәсілі алдыңғы әдістемедегідей, бірақ нәтижелері зейіннің 
бөлінушілік қасиетін белгілейтін мәліметтер ретінде қарастырылады.

«Ойлан, тап»
Нүсқау: Жанармай құюшы қызметкер жүргізушіге қай майдан 

құюды ұсынып тұр? (қарындаш немесе қаламсап қолдануға болмайды)
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Есті аиықтаитын тесттер 
«Пиктограмма»

Мақсаты: Тікелей емес есте сақтауды зерттеуге багытталган. 
Ынталандыргыш қүрал: Пиктограмма жүргізу үшін балаға ақ 

ііарақ (А4), қалам және есте сактау үшін сөздер жинағы беріледі. 5-10 
жастағы балалар үшін келесі 12 сөз жинағы колданылады:

Көңілді мейрам алдау
Дәмді кешкілік ас қоштасу
Қатал тэрбиеші даму
Ауыр жұмыс соқыр бала
Жылы жел қорқыныш
Ауру көңілді орта

Нүсқау: «Мен қазір саған сөздерді оқимын, сен оларды есіңде 
сақтап сабақтың соңында қайталауың керек. Сөздер көп, сондықтан 
есте сақтауда мұқият бол, тапсырманы жеңілдету үшін паракка 
осы сөз сен үшін нені еске түсіреді, соиы салуыңа болады. Бірак 
эріптерді емес суреттерді салу керек. Сөздер көп, ал парақ біреу- ақ 
болғандықтан суреттерді параққа сиятындай етіп сал. Суреттіңсапасы 
емес сөздің дүрыс магынасы маңызды болып табылады.

Тесттің жүргізілуі: Балаларга жогарыдағы берілген сөздер және 
сөз тіркестері асықпай оқылады. Сонымен қатар, зерттеуші бала 
әріптерді емес, бейнелерді салуын бақылайды. Егер бала парақтың көп 
бөлігін алатын үлкен фигуралар сала бастаса оган ескерту жасау керек. 
Ескерту 2-3 сөзден кейін бір рет айтылады.

Егер зерттеуші баланың ешқандай мақсатсыз және магынасыз, 
ойына келген, сөзбен ешқандай қатысы жоқ суретті салып жатқанына, 
ягни ол нүсқауды естімегеніне жәнетүсінбегеніне күдіктенсе, баладан 
оныц кандай сурет салып жатқанын және оның сөзге қандай қатысы 
бар екенін сүрау керек. Баланың сөзді ұмытпағанын анықтау керек.

Әр сөзді салуға берілетін уақыт шектелген және 1-2 минуттан 
аспауы керек. Егер балалар суретке қызыгып, алгашқы суреттерге 
бөлшектер салып жатса, зерттеуші балаға суреттің сапасы емес, оның 
айтылган сөзбен байланысы маңызды екенін ескертеді.

Жүмыс аякталган соң, зерттеуші қай сурет қай сөзге жататыны 
көріну үшін суреттерді нөмірлеу керек. 20-30 минуттан соң балаларга 
өздерінің сурет салган парақтары беріледі, оларға қарап бала сөздерді
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есіне т\'сіру керек. Еске түсіргенде дұрыс еске түсірілген сөздер саны 
жэне қателер саны есептеледі. Сондай-ақ, «дэмді кешкілік ас», «тэтті 
кенікілік ас» немесе «қоштасу» -  айырылысу сияқты сөздер дұрыс бо- 
лып табылады.

Нәтижені талдау. Ең алдымен дұрыс еске түсірілген сөздердің 
саны есегітеледі. Бұл жастағы балалар үшін қалыпты норма 10-12 
сөздер (яғни 100% еске түсіру).

Бейне, іі ойлаудың даму деңгейі суреттерді талдау арқылы зерттеледі. 
Сондай-ақ, ойлау деңгейі төмен балалардың суреттерінің такырыппен 
байланысы аз, ал бейнелі ойлау деңгейі жоғары дамыған балалардың 
сугеттері заттың мағынасын нақты көрсетеді. Мысалы; дэмді кешкілік 
асқа торт, тагам түрі салынады. Балалардың бірі сөздің магынасымен 
байланысы жоқ суреттерді салуы да мүмкін, ескеру керек. Бірак. бала 
сөздерді дүрыс еске түсіреді. Бүл жагдайда. ойлаудың төменгі деңгейі 
жаксы механикалық есте сақтаумен орны толтырылады.

Суреттердің парақта бір келкі емес. орналасуы, шектен тыс үлкен 
болуы үйымдастырушылықтың төменһ деңгейін көрсетеді.

Есте сақтау типін зерттеу

Мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау түрлерінің 
(көру, есту. кимыл-қозгалысты) ерекшеліктерін және деңгейін зерттеу.

Қажетті қүраллар: Есте сақтауға арналган тесттік сөздер
жиыитығы

Орындалуы. Оқушыларға есте сактау үшін 4 топтагы сөздер 
біртінден ұсыиылады.

0: бөлі.м
Нүскау: «Мен қазір сендерге бірқатар сөздерді оқимын. Сіздер 

зейін койып тыңдаңыздар жэне барлык сөздер ұсынылып болганнан 
кейін естеріңде калған сөздерді жазыңдар»

Бірінші жиындағы сөздер арасында 4-5 секунд үзіліс болады 
(оку барысында). 10 секундтық үзілістен кейін оқушы есінде қалған 
сөздерді жазып шыгады.

Бірнеше уақыттан кейін (10 минут) оқушыларга көру аркылы есте 
сактауға арналган сөздердің екінші жиынтығы үсынылады.

1 бөлім:
Нұсқау; «Қазір тақтада жазылған сөздерді зейін қойып оқыгі алып, 

соңынан есінде сақтаганың бойынша жазып шығасың».
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2 бөлім:
Нұсқау: «Қазір мен сөздерді дауыстап оқимын, ал сен артын- 

ша сөздерді саусақтарыңмен ауада жазып отырасың. Барлық сөздер 
оқылып болганнан кейін, есіңде қалған сөздерді параққа жазып 
шыгуың қажет».

5-10 минуттық үзілістен кейін көру-қозгалысты есту арқылы есте 
сақтауға арналған сөздер ұсынылады.

3 бөлім:
Нұскау; «Қазір мен сөздерді оқимын, ал сендер осы уақытта 

үлестірмелі қағаз бойынша сөздерді байқап және эр сөзді іштей 
жэймен қайталаңдар. Соңынан естеріңде қалған сөздерді жазыңдар».

Нәтижелерді өндеу:

Алдымен, әр жобада дұрыс жаңғыртылған сөздер анықталады.

Оқушы-
лардың

аты-жөні

Есте сақтау типтері
Көру

0,7
Есту
0,5

Қозга-
лысты

0,6

Көру-
қозга-
лысты

0,8

Топтық көрсеткіштер бойынша негізгі талдау;
- Сынып оқушыларынын есте сактауының басым типі қандай?
- Есте сақтаудың қандай типі жақсы дамыған?
- Ton мүшелерінен ерекшеленетін жеке нәтижелер бар ма? 
Зерттеуге арналган қосымша сұрақтар:
1) Ерікті есте сақтауға арналган:
канат, тау, агаш, сарай, таяқ, кагаз, сия, ара, қияр, терезе.
2) Бейнелі есте сақтауга арналган;
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жер, шаш, теңіз, тас, қабық, уй, белгі, тышқан, тал, ертегі.
3) Козгалысты есте сактауга арналган:

дене, ОҚ, аспан, құм, кітап, бұтақ, шатыр, шам, ит, жұмбақ
4) Көру-қозғалысын есте сақтауға арналған:
өзен, өсімдік, арба, ешкі, мұгалім, апельсин, шөп, касқыр, карта, 

саңырау құлақ.

Санды есте сакта әдістемесі

Мақсаты: Бұл әдіс баланың қысқа уақытта есту есінің көлемін 
анықтауға арналган.

Нусқау: «Қазір мен саган сандарды айтамын, ал сен тез қайталап 
айтуың керек.

Орындалуы: Зерттеуші балага ретімен төмендегі суретте берілген 
сандарды жогарыдан төмен карай оқиды, эр санды атаганда арасы 
I секунд болу керек. Эр қатардағы сандарды оқыганнан кейін бала 
зерттеушінің ізінен кейін кайталауы керек. Бала қате жібергенше 
жалгаса береді. Егер дэл сондай қате жіберілген сан катарына 
ұқсайтын қате жіберілсе, он жактағы сан катарын қайталап, балаға 
еске түсіруін сұрайды. Егер бала екіиші рет сан катарын еске сақтап, 
атаганда да дэл солай кателессе, онда мына берілген бөлімдегі 
психодиагностикалық зерттеу аяқталады, өткен катардағы ең болмаса 
бір рет толыгымен жэне катесіз есте сақтаган қатардың ұзындығы 
белгіленеді жэне карама-карсы реттегі сандарды оқиды. (Л, Б суреті)

Ыэтижесінде баланың қысқа уакытта есту еске сактау көлемі 
аныкталады.

Қорытынды бага
Тапсырма Ұпай

Бала орташа 9 санды дұрыс атаса 10
Бала орташа 7-8 санды дұрыс атаса 8-9
Бала орташа 5-6 санды дұрыс атаса 6-7
Бала орташа 4 санды дурыс атаса 4-5
Бала орташа 3 санды дұрыс атаса 2-3
Бала орташа 0-2 санды дұрыс атаса 0-1

10 ұпай - өте жақсы 
8-9 ұпай -жогары
4-7 ұпай -орташа 
2-3 ұпай -төмен 
0-1 ұпай -өте томен

Л (суреті) Б (суреті)
I 3
24 79
386 154
1585 6852
46239 35961
489173 796483
5174238 9852163
14259763 42701895
А Б
19163258 45719283
8592346 1795846
165298 317692
41372 28591
9265 4937
417 152
25 83
3 6

Әдістеме: «Сөздерді жатта»

Мақсаты: Әдістеменің көмегімен ес процесінің қайта жаңгырту 
гүрін анықтаймыз.

Орындалуы: Бала бірнеше мүмкіншіліктен кейін қатесіз 12 сөзді 
айтып шығуы керек. Олар: ағаш, қуыршақ, шанышқы, гүл, телефон, 
стакан, құс, пальто, шам, сурет, адам, кітап.
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Қатарды есте сақтау былай жүреді. Әрбір естіген сөзден кейін 
бала барлық қатарды қайта жаңғыртуға мүмкіндік алады. Жүргізуші 
баланың еске түсірген және дүрыс атаған сөзінің сапасын белгілейді, 
одан кейін сол қатарды одан эрі есептей береді. Барлық нәтиже толық 
алынып болғанға дейін алты мүмкіндік жасалады. Жаттығудың 
нәтижесі келесі тізбекте көрсетіледі, тізбектегі көлденең баланың 
жаңгыртқан қатары. Тігінен эрбір мүмкіндікте баланың дұрыс айтқан 
сөзінің сапасы.

Багалау
10 үпай - 
8-9 ұпай 
6-7 үпай 
4-5 үпай 
2-3 үпай 
0-1 үпай

нәтижесі.
-бала 6 мүмкіндікте қатесіз 12 сөзді айтып шықты.
- бала 6 мүмкіндікте қатесіз 10-11 сөзді айтты.
- бала 6 мүмкіндікте қатесіз 8-9 сөзді атады.
- бала 6 мүмкіндікте қатесіз 4-5 сөз атады.
- бала 6 мүмкіндікте қатесіз 5-4 сөз атады.
-  бала 6 мүмкіндікте қатесіз 3 сөзден артық айта алмады.

10 ұпай -өте жоғары.
8-9 ұпай - жоғары.
4-7 үпай - орташа.
2-3 үпай -төмен.
0-1 үпай-өте төмен.

Әдістеме « Сөзді еске сақта»

¥зақ және қысқа мерзімді -  есту есін бағалау. Балаға келесі он сөз 
оқылады -  үстел, дәптер, сағат, ат, аға, алма, ит, терезе, шам, от.

Жүргізуші осы сөздердің есте қалғанын айтып шығуды өтінеді.
6 - 7  жасар бала 5 - 6  сөзді қайталайды. Бұл қысқа мерзімді ес үшін 

жақсы көрсеткіш.
Бала аталмаган сөздерді атау және 5 рет қайталау, эдетте 5 

қайталаганда бала 9 - 1 0  сөздің бәрін айтады. Бір сағаттан кейін бұл 
жаттығуға қайта оралып баладан еске түсіру сұралады. 6 - 7  жастағы 
бала үшін 7 - 8  сөзді еске түсірсе жақсы көрсеткіші.

Есте сақтау үрдісінің динамнкалық ерекшеліістері

Орындалуы: Балаға 10 сөзден түратын сөздер қатары беріледі. 
Орбір реттің қайталануынан бала қателеспейтіндей катардагы сөздің 
саны анықталады. Балаға есте сақтау үшін сөздер қатарының ішінен 
біреуін таңдау үсынылады:

1. Үй, парта, ақ. жаксы. алмүрт. бор. күшті, кесе, шырақ. үстел;
2. Мысық, қаламсап, кызыл, машина, биік. бояу жаккыш, мама, 

кітап, тауық:
3. Ит, терезе, гүл, кілем, төмен, конверт, аспан, эріп, түс;
4. Сагат, жел, балык, жүлдыз, піл, кэмпит, қағаз. стөл, жіп;

Ескерту. Бастауыш сыныптағы жэне мектепке енді баратын 
балалардың есте сақтау үрдісінің динамикалық ерекшеліктерін 
аиықтауда эртүрлі сөздердің жинағын тиімді қолдануға болады.

Қайталаудың саны жэне оның кайта жаңғырту бұл эдісте 6 рет- 
;ен жасалады. Есте сақтауды тексеру қорытындылары тізбек түрінде 
беріледі. Тізбек негізінде есте сактаудын 2 түрлі динамикалық 
көрсеткіші аныкталалы
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1) есте сақтау динамикасы
2) есте сактау жемістілігі 

Сөз қатарының қайталану саны.

Есте сақтау процесінің динамикасы мінез бойынша қисық 
құрылады. Қайталаудан қайталауға дейін қисық жоғары бағытталса, 
бұл жеткілікті динамикалық болып табылады.

Егер қайталаудан қайталауға дейін нэтиже жақсармаса, орташа; 
динамикалық болып табылады. Егер керісінше жақсарса динамикалық 
емес процесс болып табылады.

Нэтиже бағасы
Алынған мәліметтер бойынша келесі шкалалар бойынша 3 баганың 

біреуіне ие болады.

Есте сақтаудың жеткілікті динамикасы - өте жақсы.
Орташа динамикалық -  қанағаттандырарлық.
Динамикалық емес — қанағатсыз.
Есте сақтау өнімділігі ұпай бойынша көрсетіледі.

10 ұпай -  бала 10 сөзді де қатесіз есте сақтайды.
6-7 ұпай - 6 рет қайталанғанда бала 7-9 сөзді дұрыс есте сақтайды.
4-5 ұпай - 6 рет қайталанғанда бала 4-6 сөзді дұрыс есте сақтайды
2-3 ұпай - бала тек 2-3 сөзді ғана есте сактады. 0-1 ұпай -6 рет 

қайталанғанда бала тек 1 гана сөзді есте сақтайды.

Тікелей емес есті анықтау

Қажетті құралдар: парақ, қағаз, қалам.
Нусқау: «Мен қазір саған әр түрлі сөздер мен сөйлемдерді айтамын, 

мұнан кейін шагын үзіліс болады. Бүл уақытта сен параққа суретін 
саласың немесе есіңде қалған сөздерді жазуың керек. Суреттерді не- 
месе жазбаларды тез арада орындау қажет, әйтпесе біз барлык тапсыр- 
маларды орындап үлгермейміз. Сөздер мен сөйлемдердің айтылуын 
міндетті түрде есте сақтау керек».

Үй. Таяқ. Агаш. Жоғары секіру. Күн жарқырап түр. Көңілді адам. 
Балалар доп ойнап жүр. Сағат тоқтап түр. Қайық өзеннің бойында 
жүзіп жүр. Мысық балық жеп отыр.

Балаға эрбір сөзді немесе сөз тіркестерін оқығаннан соң зерттеуші 
20 секунд үзіліс жасайды. Осы уақыттың ішінде бала параққа бір
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нәрсені бейнелеп үлгеру керек, сол сурет арқылы ол қажетті сөздерді 
жэне айтылуын еске түсіреді. Егер осы берілген уақытта бала тапсыр- 
маны орындай алмаса, онда зерттеуші оны тоқтатып келесі сөздерді 
окиды.

Зерттеуді аяқтаған соң психолог баладан суретті және жазуларды 
қолдану арқылы окыған сөздерді еске түсіруін сүрайды.

Багалау нэтижесі
Әрбір дұрыс айтылған өзіндік сурет немесе жазылған сөздер жэне 

сөз тіркестеріне бала 1 үпай алады. Дұрыс айтылған сөздер мен сөз 
тіркестері есептеліп қана қоймай, есте сақтаудың қалпына келуі тура 
магыналы сөздермен тексеріледі. Шамамен дұрыс айтылғандар 0,5 
ұпаймен, ал қате сөздер 0 үпаймен бағаланады.

Әдістеме қорытындысы бойынша жоғары баға 10 ұпайға тең. 
Мұндай баганы бала тек қана сөздер мен сөздің айтылуын дұрыс еске 
түсіргенде алады. Төменгі баға - 0 ұпай. Бала өзінің суреті бойынша 
және жазылуы бойынша бірде -  бір сөзді жаза алмайды, сурет сала 
алмағандықтан, есіне түсіре алмағанда алады.

Даму деңгейінің қорытындысы.
10 үпай - өте жоғары дамыған есту есі;
8-9 үпай -  жоғарғы дамыган есту есі;
4-7 ұпай -  орташа дамыған есту есі;
2-3 үпай -  томен дамыган есту есу;
0-1 ұпай - өте томен дамыған есту есту

Естің эртүрлі қасиетін зерттеуге арналган тесттер

Кору, қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді есті бағалау.
Балага таныс заттар бейнеленген 10 суретті кезекпен корсетеді, 

эр суретті корсету уақыты 1-2 секунд. Барлық 10 суретпен танысып 
болғаннан кейін, баладан еске сақтаган заттарды кезекпен айтып 
шыгуы сұралады. Рет саны маңызды емес.

Баланың есте жалпы саннан қанша затты атаганы ескеріледі. Балаға 
үмытып қалған суретті қайта корсетіңіз. 10 минуттан кейін барлық 
суреттерді еске түсіруі сұралады.

Нәтижені белгілеп қойыңыз. 1 сағаттан кейін суреттердің барлығын 
еске түсіру ұсынылады. Әдетте, 6-7 жастағы бала 10 заттың 7-8 сіздің 
комегіңіз арқылы қайта жаңғыртады.
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Әдістеме «Сөзді еске сақта»

Үзақ және қысқа мерзімді -  есту есін багалау. Балаға келесі он сөз 
оқылады -  үстел, дэптер, сағаі, ат, ага. алма, ит. терезе, шам, от.

Жүргізуші осы сөздердің есте қалганын айтып шыгуды өтінеді.
6 - 7  жасар бала 5 - 6  сөзді кайталайды. Бұл кысқа мерзімді ес үшін 

жаксы көрсеткіш.
Бала аталмаган сөздерді атау және 5 рет қайталау, әдетте 5 рет 

қайталаганда бала 9 - 1 0  сөздің бэрін айтады. Бір сагаттан кейін бұл 
жаттыгуга қайта оралып, баладан еске түсіру сұралады. 6 - 7  жастағы 
база үшін 7 - 8  сөзді еске түсірсе жақсы көрсеткіш.

Әдістеме «Сөз тіркесін есіне сакта»
Магыналық есті бағалау. Балага сөз тіркестерін оқу, мысалы:
1. Күзде жауын жауады.
2. Балалар ойнағанды ұнатады.
3. Бақта алма мен алмүрт өседі.
4. Әуеде ұшақ ұшады.
5. Бала апасына көмектеседі.
Баладан есте қалган сөз тіркесін қайталау ұсынылады. Мүндаең бас- 

тысы сөзбе-сөз қайталау міндетті емес, эрбір сөз тіркесінің мағынасын 
жеткізсе болады. Бірінші рет бала сөз тіркесінің бәрін айта алмаса тагы 
бір рет кайталаңыз.

Есту, көру, моторлы-естуді анықтау әдістемесі.
Оқушыларга 10 сөзді көру арқылы қабылдау ұсынылады (сыныпта 

тақтаға баган түрінде жазылады).
Нұсқау: Балаларга еске сақтаган сөздерін жазып шыгу айтылады. 

Алты қайта жаңғыртылган сөз көру есінің дамуы.
Моторлы -  есту есі. Келесі сөзді дауыстап оқимыз -  дене, ок, құм, 

кітап, жел, шам, ит, жұмбақ, аспан, жаңбыр.
Балалардан осы сөздерді ауада жазу ұсынылады. Мұнан кейін осы 

сөздерді дэптерге жазулары кажет.
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Аты - жөні____
Білім мекемесі 
Сыныбы (тобы)

Белгіні орналастыр 

1) Бөліктерге бепгіні орналастыру

Р е) о  'II ̂
Z 1  о  п) О

2) Үйшікке белгіні орналастыру.

Z
-■1___ o l c r
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Қиялды аныктайтын әдістер 
«Әңгіме курайық» эдістемесі

Мақсаты: Қиял деңгейін анықтауға арналған.
Орындалуы: Балага әңгіме құрауға тапсырма беріледі. Ойланып. 

эңгіме құруга 1 минут, ал оны кайталап айтуға 2 минут уақыт беріледі.
Қорытынды баға
Бұл эдістемеде баланың қиялының даму деңгейі төмендегі 

көрсеткіштер бойынша бағаланады:
1. Әңгімені ойлану жылдамдығы;
2. Әңгіменің өзіндік құрылымы, ерекшелігі;
3. Әңгімеге пайдаланған бейнені түрлендіру;
4. Әңгімеде алынған бейнені анықтауы жэне талдауы;
5. Әңгімеде алынған бейненің сезімділігі, эсерлілігі;
Әрбір көрсеткіш бойынша төмендегі тәртіппен 0,1 не 2 ұпай 

қойылады:
1- көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала әңгіме құруға 30 сек уақыт жұмсаса -2  ұпай
б) 30 секундтан 1 минутқа дейін уақыт жұмсаса -1 ұпай
в) 1 минут ішінде әңгіме ойлап таба алмаса -  0 ұпай
2 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала бұрын көргенін, не естігенін жай жаттанды түрде 

эңгімелесе -0  ұпай
б) Бүрын көргеніне, не естігеніне өз ойын қосса -  1 ұпай
в) Әңгіменің қүрылымы мен ерекшелігін түгел өзі ойлап тапса -2 

ұпай
3 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала эңгіменің басынан аягына дейін бір кейіпкердің 

(жағдайын, затын) мінез-құлқын жалаң түрде қайталап айта берсе -  0 
үпай

б) Әңгімеде әртүрлі бейне қолданса, 2-3 кейіпкер кездессе және 
оларға әртүрлі мінездеме берілсе -  1 үпай

в) Әңгімеде 4 және одан да көп кейіпкерлер болс^ және әңгімелеуші 
оларга эртүрлі бағытта мінездеме берсе -  2 үпай

4 -көрсеткіш бойынша:
а) Егер бала эңгімеде кейіпкерді атап қойып, оған қосымша 

мінездеме бермесе -  0 ұпай
б) Әңгімеде кейіпкерді атаса және басқа 1-2 белгі көрсетсе-1 ұпай
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в) Әңгімеде айтылган зат үш жэне одан да көп белгімен 
сипатталса -  2 үпай

5 -  көрсеткіш бойынша:
а) Егер эңгімедегі бейне тындаушыга ешкандай эсер 

калдырмаса, әңгімелеуші өз тарапынан ешқандай сезім 
тудырмаса -О ұпай

б) Әңгімелеуші өз сезімін жеткізе апмаса, тыңдаушы оны әсерсіз 
қабылдаса -1 ұпай

в) Әңгімелеуші эңгімесін үлкен сезіммен, мәнерлеп жеткізсе және 
тыңдаушыларга жақсы эсер қалдырса -2 үпай

Қиял деңгейініц көрсеткіші
10 ұпай - өте жоғары
8-9 ұпай -  жоғары
4-7 ұпай -  орташа
2-3 ұпай -  төмен
0-1 ұпай - өте төмен

Ойлау.
Нысаналардың үқсастығы, айырмашылыгы 

және себебін анықтау.

Мақсаты: Себеп пен түсініктің анықталуы -  бүл бала дамуындағы 
интеллектуалды деңгейді багалай отыратын, ойлау операциясы болып 
табылады. Ойлаудың ерекшеліктері баланың келесі сұрақтарга дұрыс 
жауап беруімен анықталады.

1. Жануардың қайсысы үлкен: ат немесе ит?
2. Адамдар таңертеңгілік асын азанда ішеді. Түскі және кешкі 

тамақты ішіп не істейді? (түстенеді, кешкі тамақтан кейін теледидар 
көреді).

3. Күндіз көшеде жарық, ал кешке? (караңгы)
4. Аслан көк, ал шөп ? (жасыл)
5. Алма, шие, өрік, алмұрт -(жеміс -жидектер)
6. Поезд жүргенде, неге шлагбаумды жабады?
7. Жамбыл, Жуалы, Байзақ. Астана (қалааар)?
8. Қазір сагат қанша? (балага сагат көрсетіп, сұрайды)
9. Кішкентай сиырдьі буза\ дейді. Ал кішкентай күшік пен кішкентай 

қойды не деп атайды? (күиіік, козы)
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10. Ит қайсысына көбірек ұқсайды? Мысыққа немесе тауыққа? (өз 
ойынша түсіндіру керек)

11. Машинаға тежегіш не үшін керек?
12. Балга мен балта бір-біріне несімен ұқсайды? (үқсас қызмет 

атқаратын кұралдар)
13. Мысық пен тиіннің ортақ қандай ұқсастыктары болуы мүмкін? 

Бүл сұрақта екі магынада болуы керек. мысалы, бүл талға міне алатын, 
жұмсақ терісі, құйрыгы, төрт аяғы бар жануар.

14. Шеге, винт және шруптың бір бірінен қандай айырмашылыгы 
бар? (Дұрыс жауап: шегенің беті тегіс, ал винт және шуруп кесілген, 
шегені балғамен ұрады, ал винт пен шурупты бұрайды)

ІЗ.Футбол, үзындыққа секіру, теннис, шомылу бұлар не? (спорт 
түрлері)

16. Көліктің қандай түрлерін білесің? (кем дегенде көліктің екі 
түрін атау керек)

17. Кәрі адам жас адамнан қалай ажыратылады? (қарттардың жа- 
стардан айырмашылығының екі белгісін атау керек)

18. Адамдар спорт және дене тәрбиесімен не үшін айналысады? 
(денсаулық сақтау, мыкты, әдемі, ұзын болу үшін)

19. Егер адам жұмыс істегісі келмесе, неге оны жаман деп санай- 
ды? (дүрыс жауаптар: себебі барлақ адамдар жұмыс істеу керек, жақсы 
өмір сүру үшін, жұмыс істемесе тамақ, үйің, киімің болмайды)

20. Неге хатқа марка жабыстыру қажет? ( дұрыс жг^ап: марка -  бұл 
хат жіберу үшін төленген ақының белгісі)

Нәтижесін шығару
Бала әрбір дұрыс жауабы үшін 0,5 ұпай алады. Сондықтан бұл 

әдісте бала ең жоғарғы 10 ұпайга ие болады.
Ескерту. Дұрыс жауап осы мысалдарға сәйкес келетіні ғана емес, 

баланың басқа дұрыс жауаптары да есептеледі. Егер баланың дұрыс 
жауап бергеніне сенімсіз болсаңыз, онда 0,25 ұпай қоюға болады.

Даму деңгейінің қорытындысы
10 ұпай - өте үлкен
8-9 ұпай -үлкен
4-7 ұпай -орташа
2-3 ұпай -төмен
0-1 ұпай - өте томен
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Кіші мектеп жасындағы окушылардың 
ақыл-ой дамуының деңгейін аныктау.

(З.Ф.Замбициявнч ұсынған)

Вербальды тапсырмаларды қосқанда тест төрт субтестен тұрады, 
бастауыш сыныпта қолданылатьт бағдарлама материалынан 
жинакталып алынған.

1. Субтест. Заттардың нақты белгілерін, дифференциациясын жэне 
нақты емес белгілердің пайда болуын және сыналушының білім 
деңгейін зерттеу.

2. Субтест. Нақты заттардың белгілерін және пайда болуын ажыра- 
та білу қабілеті, жалпылау және бұрмалау операцияларын зерттеу.

3. Субтест. Логикалық ойлау қабілетін және түсініктер аралығы 
мен қатынасты зерттеу.

4. Субтест. Жалпылау қасиетін аныктау.
Бұл тест сыналушымен жеке өткізілгені дұрыс. Бұл қосымша 

сұрақтар арқылы қателіктерін аныктауға және ойын зерттеуге көмек 
береді.

Жүргізуші тапсырманы дауыстап окиды, себебі бала бірге ішінен 
қайталап отырады.

1. Субтест.
а) етікте бар ...(бау, тоқыма, табан, белбеулер, түймелер)
б) жылы жақта ө.мір сүреді... (аю, бүғы,түйе,тюлень)
в) бір жылда...(24,3,12,4,7) айлар бар.
г) кыс айы ...(қыркүйек, қазан, ақпан, караша, наурыз)
д) ең үлкен құс ...(қарға, түйеқұс, қаршыға,торгай, бүркіт,үкі)
е) раушан-бұл... (жеміс-жидек, гүл ,тал)
ж) үкі әрқашан үйықтайды (түнде,таңертең, күндіз, кешке)
з) су эркашан (мөлдір, суық, сұйық, ақ,тәтті,)
и) талда әркашан бар... (жапырақ, гүл, жеміс,тамыр, көлеңке)
к) Ресей қаласы (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София)
2-Субтест. Бұл жерде эр қатарда бес сөз берілген, бұлардың төртеуін

топка біріктіре бір ұғым береміз, ал бір сөз бұл топқа жатпайды. Осы 
артык сөздің астын сызып көрсет.

а) жауказын, лилия, ас бұршақ, түймедак, коңырау гүл.
б) өзен, көл, теңіз, көпір, саз.
в) куыршак, қонжык, кұм, доп, күрек.
г) Каратау, Жаңатас, Астана, Қарағанды, Теміртау.
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д) ак кайың, жаңғак тал, үйеңкі, терек, карағай
е) шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршы.
ж) Абылай, Тәуке, Момышұлы, Кенесары, Мәмбет
з) тауык, кораз, акку, каз, үндік.
и) күні, бөлу, косу, көбейту.
к) көңілді, тез, мұңлы, тәтті, ұкыпты.

3-Субтест. Мына мысалдарды мұкият оқы. Бір-бірімен байланысты 
бір топ сөздер сол жак бағанада жазылған (мысалы: орман,талдар). 
Оң жақта асты сызылған бір сөз (мысалы: кітапхана) және сызыктың 
астында бес сөз (мысалы: бакша, аула, қала, театр, кітаптар) Саған 
сызыктың астындағы бес сөздің біреуін таңдап алып, сызыктың 
үстіндегі бір сөзбен қосу керек. Бірінші мысалдағыдай.

Орман (ағаш =кітапхана) - бакша, аула, кала, театр, кітаптар.
Жүгіру (тұру=айқайлау) - Үндемеу, еңбектеу, шулау, шакыру, жы- 

лау.
Яғни, сол жак пен оң жақ сөздер арасындағы байланысты табу ке

рек.
а) кияр

жидек

георгин

арам шеп, шык, бакша гүл,жер

б) мұгалім 

окушы

в) бакша 

сәбіз

г) гүл 

қүмыра

колғап

дәрігер

д)

тесек, наукастар, палата,термометр 

бау-бакша

дарбаза, алма тал, құдык, орындык, гүл

кұс

тұмсык, шагала, құстың ұясы, жұмыртка

етік

қол шұлык, табан, тері, аяк, шөтке
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е) қараңғы 

жарық

ж) сағат 

уақыт

з) машина

дымқыл

жарық, сырганақ, құргақ, жылы, суық

матор

и) орындық

агаш

к) стол

скатерть

термометр

шыны, температура, төсек, науқас, дәрі

қаиық

өзен, теңізші, саз, желкен, толқын

ине

өткір, жұқа жылтыр, қысқа, темір

еден

жиһаз, кілем, шаң, тақтай, шегелер.

Субтест. Бұл жұп сөздерді бір ұгым мен атауға болады.
Мысалы: сым, көйлек,...киім, ұшбұрыш, тік төртбұрыш... фигура. 
Әр жұптарга ат ойлап тап.
а) сыпырғы, күрек...
б) окунь, карась...
в) жаз, қыс...
г) қияр, қызанақ...
д) сирень, итмұрын...
е) шкаф, диван...
ж) күн, түн...
з) піл, құмырсқа...
и) маусым, шілде...
к) агаш, гүл....

Дұрыс жауаптар.
а) Асбұршақ
б) көпір
в) құм
г) Москва
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д) жаңгақ тал
е) указка
ж) Нестеров
з) Аққу
и) күні
к) тэтті
1-Субтест
а )  табан
б ) түйе
в) 12
г) ақпан
д) түйеқұс
е )  гүлдер
ж) күн'
з) сұйық
и) тамыр
к) Москва

3- Субтест.
а) георгин, гул
б) дэрігер, науқас
в) бақша, алма агаш
г) қүс, ұя
д) етік, аяқ
е) дымқыл, құргақ
ж) термометр, температура
з) қайық, желкен
и) ине, темір
к) еден, кілем

4- Субтест
а) жүмыс қүралдары
б) балық
в) жыл мерзімі
г) жидек 
Д) куст
е) жиһаз
ж) ӨСІМДІК
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з) тэулік мерзімі
и) жануар
к) жаз айы
Баға және интерпретация қорытындысы.
1 -Субтест.
Егер бірінші тапсырманың жауабы дұрыс болса, не үшін бау емес? 

деген сұрақ қойылады. Дұрыс түсіндірілгеннен кейін дұрыс жауап 0,5 
үпаймен багаланады. Егер жауап қате болса, балага дұрыс ойланып 
жауап таңдау үшін көмек беріледі. Екінші мүмкіндіктен кейін дұрыс 
жауапқа 0,5 үпай беріледі. Бұл субтестіге «е» жэне «к» дайындықтарына 
жауап кайта қате болса, онда әрқашан сөзінің магынасы зерттеледі. 
Дүрыс жауап-сүрақтары үшін -  субтестіге дайындық сүрақтары 
қойылмайды.

2- Субтест. Егерде 1 сұрақка жауап дұрыс болса, «неге?» сұрагы 
қойылады. Дұрыс түсіндірілген жауапқа 1 үпай, ал дұрыс емес 
жауапқа 0,5 ұпаймен багаланады. Егер де жауап қате болса, жоғарыда 
айтылгандай қолданылады. Екінші мүмкіндіктен кейін дұрыс 
жауап үшін 0,5 ұпай қойылады. 2 Субтестдайындықтарына да қосымша 
сүрақтар қойылмайды.

3- Субтест. Дұрыс жауап үшін -1 ұпай, мүмкіндіктен кейінгі жауап 
үшін 0,5 үпай.

4- Субтест. Егер де жауап қате болса, тагы да келтірілген жауаптарга 
багалар теңдестірілген. 3-4 субтестерді шешкен кезде анықтаушы 
сұрақтар қойылмайды.

Қорытындыларды зерттеу үшін әр баланың алған эр субтест- 
те алынган жэне барлық субтестерді қоса алынғандағы ұпай сан- 
дары есептелінеді. Әр зерттелуші барлық субтестерді қосқанда ең 
жоғары 40 ұпай алу керек (100 пайыздық үлгеріммен). Сонымен қатар 
2 мүмкіндіктен кейін алынган дұрыс жауаптар үпайларын есептеу 
дүрыс болады. Экспериментатор балага қайта ойлануга мүмкіндік бер- 
геннен кейін, дүрыс жауаптар көбейетін болса, бұл баланың алгашқы 
зейінінің дұрыс еместігін жэне ойланбай жауап бергендігін көрсетеді.

2. Мүмкіндіктің дүрыс жауаптарының ұпайларын қосу -  баланың 
психикалық дамуында кешеуілдеу бар екенін жэне қай кезеңіне 
жататынын анықтауга мүмкіндік береді.Субтестердің үлгерімділік 
багасының шешуі мына формула арқылы шешіледі.

ҮБ=Х.100%
Мүндағы Х-сыналушы адам алған үпай саны.
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Үпайлау негізінде жекелік белгілерін бөлу үшін келесі үлгерімділік 
деңгейлері таңдалды;

4 .үлгерімділік деңгейі -32 ұпай және одан жоғары (80-100%ҮБ).
3 .үлгерімділік деңгейі-31,5-26 үпайлар (79,9-65%)
2 .үлгерімділік деңгейі 25,5-20 үпайлар (64,9-50)
1 .үлгерімділік деңгейі 19,5 жэне одан төмен үпайлар (49,9% және 

одан төмен)

Оқушылардың өзін бағалауын зерттеу әдістемесі

Нүсқау: Егер сен осы сұрақтарга жауап берсең, міндетті түрде 
өзіңді тағы бір қырынан танитын боласың.Тестің сүрақтарын оқы. Ой- 
лан. Толган. Оларға жауап бер.

1. Сабақ үстінде сен өзіңнің парталас бір досыңмен бір маңызды 
тақырыпқа сөйлесіп отырсыңдар. Сен мүгалімнің сендер жаққа 
жақтырмай қараганын аңгардың. Сонда сен не істейсің?

A. Түк болмагандай сөзіңді жалгастыра бересің - 1 ұпай;
Ә. Мүғалімнің ары қарағанын күтіп, көршіңе қайта бұрыласың - 

2 үпай;
Б. Сен ескерту алатынынды түсінесің - 3 ұпай;
B. Сол сэттен қоңырау согылғанға дейін тыныш отырасың - 4 ұпай.
2. Анаң сен ұнататын 200 грамм кәмпит сатып экелді. Бұл тэттілер 

сенің үйіңде қанша күн сақталады ?
A. 200 грамм ба? Ол аз. Мен оны бір отырғанда-ақ жеп қоямын! -
1 үпай;

Ә. Мен сол сэтте кем дегенде оның жартысын жеймін -  2 үпай;
Б. Мен бірден бірнешеуін жеп, қалганын кейінге қалдырамын -  

Зұпай;
B. Мен асықпаймын. Рахаттана түсу үшін, күніне бір тал кэмпиттен 

гана жеп отырамын - 4 үпай;
3. Жүма күні саған дүйсенбіге дейін орындалуы тиіс үй тапсырма- 

сы берілді. Сен оны орындауга қашан кірісесің?
A. Оны орындамасам да болады ... -Іүпай;
Ә. Жексенбі күні кешкісін -2 үпай;
Б. Сенбі күні -3 ұпай ;
B. Тура жұма күні мектептен келісімен -4 үпай;
4. Досың сенің көзіңше бір күлкілі жағдайға ұшырады. Сен оны 

қанша уақытқа дейін мазақтап жүресің?
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A. Үзақ уақыт сол оқиға ұмтылғанша -Іұпай;
Ә. Бірнеше күн деп ойлаймын -2 ұпай;
Б. Бір-екі күн күліп ұмытып кетемін -3 үпай;
B. Мен оны мүлдем мазақтамаймын — 4үпай;
5. Сенің туған күніңе эжең 500 теңге сыйлады. Сен оны қашан, 

қалай жұмсайсың?
A. Сол күні-ақ дүкенге барып, сағыз, газды сусын, шокалад, 

балмүздақ сатып аламын -1 үпай;
Ә. Мен оны жүмсамас бұрын ойланамын. Содан кейін барып керек 

затымды аламын -  2 үпай;
Б. Мен асықпаймын. Қашан маған керегі болганша, оны сақтап 

қоямын -3 ұпай;
B. Мен өзім жинап жүрген қорыма қосып қоямын -4 ұпай;
6. Мінекей, көктем де келді! Кешқүрым жылы, қараңғылық кеш- 

теу түседі... Сен достарыңмен қызықты ойын ойнап жатырсың. Үйге 
кешігіп келуің мүмкін бе?

A. Әрине! Мен бір нэрсемен айналысып жатқанда, дүниенің бэрін 
ұмытып кетемін -1 ұпай;

Ә. Егер шынымен қызықты болса, мен ойынды жағастыра бермін 
-2 үііай;

Б. Әрдайым мен уақытты бақылай білемін — 3 үпай;
B. Мен ойын барысында да үйге кеш бармау үшін, сағатыма қарап 

отырамын -4 үпай;
7. Сен айтысуды қашан тоқтатасың?
A. Мен қарсыласымды мойындатқанда гана тоқтаймын -1 ұпай;
Ә. Өз пікірімді айтып болғаннан кейін -  2 ұпай;
Б. Айтысудың қажетсіз екеніне көзім жеткенде ғана -3 ұпай;
B. Айтысуды мүлдем үнатпаймын -4 үпай;
8. Әлбетте, компьютерлік ойындарды жақсы көресің. Саған керемет 

бір ойын кездесті. Сен онымен қанша уақыт ойнай аласың?
A. Өмір бойы -  Іұпай;
Ә. Күні бойы -  2 үпай;
Б. Бірнеше сағат -3 ұпай;
B. Бір сағаттан артық емес. Өйткені компьютерде үзақ отыру ден- 

саулыққа зиянды -4 үпай;
9. Өміріңде таңғажайып бір оқиға болды. Мысалы: ата-анаң саған 

туристік жолдама алып келді немесе армандап жүрген затыңды сыйлады 
немесе журналда сенің суретің басылды. Осы жайында кімге айтар едің?

148

A. Барлыгына -тіпті мысыгыма да , итіме де -1 ұпай;
Ә. Сыныптастарыма, мүғалімдеріме, туыстарыма, достарыма, 

жақындарыма, көршілеріме -2 ұпай;
Б. Достарым мен туыстарыма -Зүпай;
B. Ең жақын адамдарыма -4 үпай;
Ал, енді жинаған ұпайларыңды кос. Оның қорытындысы сенің 

қандай адам екеніңді көрсетеді.
-9 дан 14 ұпайға дейін жинасаң: «қанағат сезімі» сен үшін белгісіз. 

Сенің талаптарың мен тілектеріңді аз ғана шектеу керек. Ол қасиетің 
сенің болашақтақтағы естияр өміріңе көмегін тигізеді;

-15 тен 22 ұпайға дейін жинасаң: албырт, қызыққұмар адамсың. 
Сен озіңнің ішкі «Меніңді» басқарып үйренуің қажет. Оған «ақыл», 
«ой», «сезім», «әрекет» секілді құндылықтар көмектеседі.

-23 тен 30 үпайға дейің жинасаң: сен «қанағат» сезімін жақсы 
білесің, сол себепті өзіңнің сезіміңді, ойыңды, әрекетіңді басқара 
аласың;

-31- ден 36 үпайға дейін жинасаң: сен бір әрекетті жасарда немесе 
сөзді айтарда артық кетпеу үшін жалтақтап тұрасың. Оның қажеті ша- 
малы. Өзіңді-өзің еркін ұста.

Өзіндік бағалауды анықтайтын әдістер 
Әдістеме «Өзіңді қалай бағалайсың»

Мақсаты: Оқушылардың өзі туралы, өзіндік бағасын білуін 
анықтау.

Өзін және өзгелерді дұрыс бағалауды қалыптастыру. Алдын ала 
оқушылармен келесі сүрақтарды қойып әңгімелесуге болады немесе 
тестті сұрақнама түрінде үсынуға болады ,

1) Сені мақтаса саған ұнайды ма?
2) Сені жиі мақтай ма ? Сен жиі мақтағанды қалайсың ба? Егер сені 

мақтаса неліктен үнамайды?
3) Қалай ойлайсың, сенің жолдастарыңа сенімен бірге болу ұнайды 

ма?
4) Балалар саған қандай рөл береді?
5) Сен өзіңе қандай роль таңдар едің?
6) Сен қалай ойлайсың сенің достарың, мүғалімдер, туған- 

туыстарың саған әртүлі қатынас жасайды ма?
7) Сенің ойыңша өзіндік баға деген не?
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Өзіндік бага жеке адамның өзін, өзінің мүмкіндіктерін бағалау - 
өзіңе деген талап, табыс пен сәтсіздікке деген қатынасты анықтайды. 
Өзін бағалау адамның бейімділігі мен өзіндік жетілу ынтасына байла- 
нысты. Оган келесі формуланы қолданылады:

табыс
Өзіндік баға -----------------

талаптану

анықтауға арналған “Мен қандаймынӨзіндік бағаны 
әдістемесі

Іс-қагазды ұсына отырып, баладан әр түрлі жағымды қасиетін 
бағалауын сүрайды. “Иә” жауаптары 1 ұпай, “жоқ” жауаптары 0 үпай, 
“білмеймін” немесе “кейде” 0,5 ұпаймен бағаланады. Өзіндік бағалау 
деңгейі баланың барлык мінез сапалары бойынша жинаган ұпай саны- 
мен анықталады.

^̂ Мен қандаймын '̂ әдістемесінің хаттамасы

№ Бағаланатын сапалар Вербальды шкала 
бойынша 

Баға
1 Сапалар Иэ Жоқ Кейде Білмей-

мін
2 Жақсы
3 Қайырымды
4 Ақылды
5 Ұқыпты
6 Тіл алғыш
7 Зейінді
8 Сапалы
9 Қабілетті
10 Еңбексүйгіш
11 Адал
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10 ұпай өте жогары 
8-9 -  ұпай жогары
4-7 ұпай орташа

2-3 ұпай төмен 
0-1 ұпай өте төмен,

Де-Греефэ бойынша оқушының 
езіндік бағасын анықтау

Нұсқау: Сенің алдыңда үш шеңбер түр. І-ші шеңбер -  мүгалімді, 
2-ші шеңбер - өзіңді, 3-ші шеңбер - сенің жолдасыңды білдіреді. Әр 
шеңберден төмен қарай тіке сызық түсіру керек. Шеңберлердегі үш 
адамның қайсысы ең ақылды болса, сол адамнан ең ұзын тіке сызық 
түсіресің; ақылы орташа болса орташа сызық; төмен болса -  қысқа 
сызық түсіресің. Содан кейін оқушыдан, мүғалімінің, жолдасының 
есімдерін сұрап, оларды шеңберлерге жазып қоюын сұраңыз. Бала 
сызықтарды шеңберден төмен түсіреді.

Нәтижені өңдеу.
Егер оқушының сызган сызықтарының үзындыгы бірдей болса 

немесе ең ұзын сызықты өзіне қойса -  ол оның ақыл-ойының толық 
жетілмегенін білдіреді; психикасы қалыпты оқушы ең үзын сызықты 
мұғалім орналасқан шеңберге қояды. Егер ол орташа сызықты өзіне 
қойса, қысқа сызықты жолдасына қойса немесе керісінше болса, ол 
қалыпты жагдай.

Алынгаи нэтижелерді басқа эдістеме көрсеткігитерімен сапыс- 
тыра отырып, оқушымен эңгіме жүргізу керек.
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Бастауыш сынып окушыларыііың мектепке 
деген мотивациясын зерттеу әдістемесі

Нускау: Балаларга эңгіме оқылады. Балалар мектеп жайлы 
эңгімелесіп жатыр. Бірінші бала; Мені мектепке анам қинап апарады. 
Егерде afiaM апармаганда, мен мектепке мүлдем бармас едім.

Столдың үстінде суреті бар үлестірмелі қагаз жатады №1 суретте 
Сүқ саусағымен мектепті көрсетіп тұрган эйел бейнесі; оның алдында 
қолында сөмкесі бар бала (сыртқы мотив).

Екінші бала (қыз) айтты: Маган сабақ оқыған үнайды мен сонықтан 
мектепке барамын. Тіпті мектеп болмаган күннің өзінде де мен оқитын 
еді.м.

№ 2 сурет көрсетіледі партада отырған баланың сұлбасы бейнелен- 
ген (оқу мотив).

Үшінші бала айтты. Мен мектепке ойнау үшін барамын маған онда 
ҚЫЗЫҚ, ойнайтын балалар коп.

№3 сурет көрсетіледі доп ойнап түрған екі баланың суреті бейне- 
ленген

Төртінші бала айтты. Мен мектепке үлкен болу үшін барамын, мек- 
тепте мен өзімді ересек сезінемін. Мектепке дейін мен кішкентай бол- 
дым.

№4 суретте үлестірмелі қағаз көрсетіледі. Бір-біріне арқасымен 
қарап тұрған екі бала бейнеленғен: бойы ұзынның қасында портфель, 
бойы кішісінің қолында ойыншық автомабиль (позициялы мотив).

Бесінші бала айтты: Мен мектепке оқу үшін барамын. Оқусыз еш 
нәрсе істей алмайсың, ал оқыған адамның қолынан бэрі келеді.

№5 Үлестірмелі қағаздағы сурет көрсетіледі, колында портфелі бар 
бала мектепке бара жатыр ( элеуметтік мотив).

Алтыншы бала айтты мен мектепке бестік үшін барамын.
№ 6 суреті бар үлестірмелі қағаз көрсетіледі: Ашылған дәптерді 

ұстап тұрған бала. Әңғіме оқылып болғанан кейін сұрақтар беріледі:
- Сенің ойыңша бүл балалардың қайсысы дұрыс таңдау жасады.
- Олардың ішінде сен қайсысымен бірге ойнар едің?
- Олардың қайсысымен бірге оқығың келеді? Неге?
Бала жауабының мазмұны жеткізіліксіз түрде ашыламаса, бақылау 

сұрағын қоюға болады; Бұл бала не айтады?
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Зерттеулерді өңдеу
Жауаптар жалпы кестеге жазылып, содан 

кейін эксприментатор бағалайды

1 2 3 4 5 6

1 таңцау
2 таңдау
3 таңдау
Бақылау
таңдауы

1 таңдау - сыртқы мотив -  0 үпай
2 таңдау - оқу мотив -  5 үпай
3 таңдау - ойын мотив
4 таңдау - 3 ұпай
5 таңдау - элеуметтік таңдау 4 ұпай
6 таңдау - бага 2 ұпай

Бақылау көрсеткіші таңдаған үпай санына жалпы қосылады. Оқу 
мотивациясы жоғарғы ұпай санымен анықталады. Мұнымен бірге өзге 
мотивтерді таңдауы мүмкін.

Бастауыш сынып окушыларының мектепке 
деген мотивациясын зерттеу эдістемесі

Балаларга «Маган мектепте не ұнайды?» тақырыбына сурет салу 
ұсынылады. Суреттің берілген тақырыпқа сэйкес болмауы автордың 
пікірінше:

A) Мектепке деген мотивацияның көрінбеуі жэне ойын мотивінің 
көрінуі. Бұл жагдайда балалар машина, ойыншық соғыс эрекеттерін, 
өрнектер салады.

Б) Баладагы жагымсыз қасиет. Бала мектеп тақырыбына сурет са- 
лудан үзілді-кесілді бас тартады, оның орнына ұнатқан суретті салу, 
мүндай мінез-құлық мектеп талаптарына қиындықпен бейімделу 
деңгейінің жоғары екендігін көрсетеді.

B) Қойылган мақсатты түсінбеу. Балалар ешқандай сурет салма-

153



са немесе басқа балалардың суретін көшіріп алса, мұндай балалар- 
ды психикалық дамуы кешеуіл деген балаларға жатқызуға болады. 
Мұндай жагдай 0 ұпаймен бағаланады.

Суреттердің берілген тақырыпқа сәйкестігі:
A) Оқу жагдайлары жоғары мектеп мотивациясын, оқу белсенділігін 

жэне оқушылардың танымдық мотивін көрсетеді. (30 ұпай)
Б) Оқу жагдайына сай емес мектептің сыртқы көрінісі мектепке 

жагымды катынасты көрсетеді, бірақ сыртқы мотивацияның басым бо- 
луымен ерекшеленеді.

B) Мектеіітегі ойын жагдайларының суреті мектепке қатынастың 
жагымды екенін көрсетеді, бірақ ойын мотивациясы басым болуымен 
ерекшеленеді.

H. Г. Лусканова мектеп мотивациясының деңгейінің скрингтік ба- 
засына арналған арнайы сауалнама ұсынады, 10 сұрақтан тұратын, 
жауаптары 0 мен 3 ұпай арасында багаланады, (жагымсыз 0 ұпай, 
нейтралды 1 ұпай жагымды 3 ұпай). 25-30 ұпай жинаған оқушылар 
мектепке бейімделудің жогары деңгейін көрсетсе, 20-24 ұпай жинаган 
оқушылар орташа қалып, 15-19 сыртқы мотивация, 10-14 төменгі 
мектеп мотивациясы, 10 ұпайдан томен мектепке деген қатынастың 
жагымсыздыгын көрсетеді.

АНКЕТА СҰРАҚТАРЫ.
I. Мектепте оқыған саган ұнай ма?
2. Таңертең ұйқыдан оянганда мектепке куанышпен барасың ба. 

элде үйде қалгың келе ме?
3. Егер мұгалім ертең мектепке келу барлық оқушыларга міндетті 

емес деп айтса, сен келер ме едің?
4. Егер қаидайда бір сабақтарды өзгертсе, саған ұнайды ма?
5. Үйге тапсырма берілмесе, саған ұнайды ма?
6. Мектепте тек капа белгілі бір сабақтардың қалдырылуы саған 

ұнайды ма?
7. Сен ата-анаңа мектеп туралы жиі айтасың ба?
8. Сенің мұгаліміңнің қатал болмағанын қалар ма едің?
9. Сыныпта сенің достарың көп пе?
10. Саган сыныптастарың үнайды ма?
Сауалнаманы мектеп мотивациясының динамикасын бағалау үшін 

қайта жүргізуге болады. Мектеп мотивациясыныңдеңгейініңтөмендеуі 
-  баланың мектепке бейімделмеуінің көрсеткіші, жоғарылауы - даму 
мен оқыту динамикасының жағымдылыгын анықтайды.
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Жүргізілген зерттеулер баланың мектепке бейімделуінің 3 деңгейін 
анықтауға мүмкіндік берді:

Жоғары деңгей -  бала мектепке жогары қатынаста, ұсынылган та- 
лаптарды тепе-тең қабылдайды: оқу материалын жеңіл меңгеруі мен 
багдарламаны толық игеруі, ал тапсырманы сыртқы бақылаусыз толық 
орындайды, сыныпта беделді, барлық сабактардан өзіндік жүмыста 
қызыгушылық көрсетеді.

Орта деңгей -  бала мектепке жагымды қатынаста, оқу материалын 
түсінеді, бағдарламаның негізгісін игереді, типтік есептерді өз бетінше 
шеіпе алады, тапсырманы орындауда зейінді, сыныпта көп балалармен 
достык қарым- қатынаста, бірақ бақылауды қажет етеді,.

Төменгі деңгей -  баланың мектепке қатынасы жагымсыз, 
денсаулыгына шагымданады, көңіл күйі томен, тэртіп бұзады, озіндік 
сабақтарга қызыгушылық корсетпейді, сабаққа үнемі дайындалмайды, 
көмек пен бақылауды талап етеді, енжар, сыныпта жақын достары жоқ.

Мектепке деген мотивацияиы 
аііықтайтын әдістер

Пәндер рейтинг!

Мақсаты: Оқушылардың әр пәнге байланысты эмоционалды коңіл 
күйін анықтау

Орындалуы: Оқушыларга осы оқу жылында отіліп жаткан рет 
-  ретімен жазылган пәндер тізімі бар іс-қагазы таратылып беріледі, 
оларга әр пэнге қандай коңіл күймен баратындығы туралы томендегі 
белгілерді белгілейді.

Қажетті құралдар; пэндер тізімі жазылған іс-қагазы, қаламсап.
Конілді -  2 упай
Бір калыпты — 1 үпай
Конілсіз -  0 үпай
Оқушыларга іс-қагазы томендегі ұсынылган суреттерді белгілеу 

үсынылады, кейін іс-қагазы, жиналып алынады.
Нэтижені өңдеу: ұпайлардың жалпы санын есептеп, бір 

оқушының немесе сыныптагы барлық оқушылардың эр пэнге байла
нысты сабақтағы эмоционалды жағдайларының пайыздық деңгейі 
шығарылады, оны тізбекке орналастыруға болады.
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Пәндер рейтинг!

Көңілді

Бір
қалыпты

Кеңілсіз

Үпай

Пайыз

60% - жогары жағымды эмоционалды жағдай
60% - орташа эмоционалды жағдай
50% - төмен жағымсыз эмоционалды жағдай

“Түрлі-түсті суретті” тест арқылы бастауыш 
сынып оқушыларыныц оқу үрдісіндегі пснхикалық 

қалпын анықтау

Авторлар: А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг

Мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының психикалық қалпын
анықтау

Қажетті құралдар: ақ парақ, қаламдар; қызыл, сары, көк, жа- 
сыл, қара, қоңыр, қызыл-сары, көгілдір, ашық қызыл (розовый); 
парақтың сол жагында 50x50 мм төртбұрыш болу қажет.

1. Нұсқау; «Балалар! Алдарыңда ақ қагаз жэне түрлі-түсті қаламдар 
бар. Парақтың сол жағында төртбұрыш бар. Сол төртбұрыштың 
ішіне эр түрлі түстермен өздерінің көңіл күйлеріңді бейнелейсіңдер. 
Төртбұрышты бөлшектерге бөлуге болады жэне бірнеше түстерді 
қолдануга болады».
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2. Нұсқау: «Балалар! Қазір сендер өздеріңнің үйлеріңді түспен 
боядыңдар, ал енді ойланып көріңдер, көңіл күйлеріңіз қандай затқа 
немесе бейнеге ұқсайды. Ол мүмкін айналадағы заттар шыгар. Мыса- 
лы: доп, гүл, жаңбыр, жел, күн және т.б.

Суретті оң жағына салу керек». 
Әдістің нәтижесін өңдеу

№ Түс Сурет Күй
1 Қызыл Дэптер, парта, сынып, такта 

ж.т.б. оку кұралдары
Белсен-
ділік

2 Қызыл-
сары
(бірге)

Кемпіркосак, Жаңа жыл, шыр- 
ша, торт, балмұздак, кэмпит, 
сыйлык, төмпек, «5» (бага), күн, 
үрлейтін шар

Қуаныш

3 Жасыл Багдаршам, машина, теледи- 
дар, жол, цирктегі жануарлар, 
сыныптағы такта

Зейінділік

4 Ашық
КЫЗЫЛ
(розовый)

Робот, машина, компьютер, 
куыршак (кукла), принцесса

Қиял,
арман-
даушылық

5 Қара Жацбыр, дак, партаның үстінде 
үйыктау.
Жаткан окушы

Шаршау

6 Қызыл 
түсті сары 
(оранже
вый)

Гүл, ойнап тұрған балалар, жа
нуарлар, бала 
кэрі эжеге көмектесу

Достық 
қалып, 
жылы шы- 
рай, мейі- 
рімділік

7 Сары Сынган ваза, мүгаліммен, ана- 
мен түрған бала

Адалдык

8 Ашық көк Душ, бассейн, теңіз Сергектік,
ширақтық

9 Көк Волейбол, футбол, көтеріліп 
тұрған қол, жіппен секіру

Құмар-
лылық
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10 Көк Мұғаліммен жэне басқа 
үлкендермен тұрған бала

Сыйлау

11 Қоңыр «Жедел жэрдем», айдала, мола, 
қүлаган бала, анасы баласының 
басынан сипап жатыр

Жан ашу,
көңіл
білдіру,
қайғыға
ортақтасу

Түрлі-түсті суретті тест арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқу 
процесіндегі психикалық қалпын анықтап, келесі қорытындыларды 
жасауға болады; оқушылардың психикалық қалпы тұрақты, көбінесе 
қуаныш, жылы шырай, белсенділік күйлері байқалады немесе 
оқушыларда қобалжу бар екенін білдіреді.

Эмоция мен ерік өрісін анықтайтын әдістер 
Көркем сурет эдістемесі

Бұл эдістеме сезімдік ерекшелікті анықтауда, бастауыш сынып 
оқушыларына арналған. Бала қолданатын түс гаммасы, оның сезімдік 
күйі жөнінде көп нэрсені айтып бере алады. Түстік қалауларды 
айқындау, көпке мәлім Люшер тестіне негізделген. «Көркем сурет» 
тесті арнайы қүралды қажет етпейді. Тестті орындау үшін бір парақ 
қагаз жэне түрлі-түсті қалам (он екі түстен аз болмасын, 24 түстен 
тұратын калам жиынын колданган өте жақсы) қажет. Түрлі түсті 
қалам, фломастерден жақсы, өйткені түстің тығыздыгын түрлендіруге 
мүмкіндік береді.

Нұсқау. «Түрлі түсті қаламмен өзің қалаган бір эдемі суретті сал». 
Сурет салу кезінде баланың түсті қолдану ретін жазып отыру қажет.

Нәтижелер интерпретациясы (түсіндіру).
Нәтижені интерпретациялау кезінде суретте жалпы түстің үндестігі 

багаланады. Жүмыс басында баланың қолданған түсі, ең көрнекі түс. 
Қараңгы түсті қолдануы көңіл күйінің төмендеуінің белгісі. Үнемі тек 
караңгы түсті колдануы депрессия түрін байкатады. Осы жерде кара 
түстің үйлесімі қоңыр мен сия көк түсті колданылуынан көрінеді.
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Қорқынышты анықтау әдістемесі

Қоркынышты аныктау эдістемесі балада келесі тізбек сұрактары 
бойынша өткізуге болады. Балаға келесі сұрак қойылады: ’’Өтінемін 
айтшы, сен неден қоркасың?” деп бастаған жөн.

1. Жалғыз өзің калғанда ма?
2. Ауырып каламын деп пе?
3. Өлімнен бе?
4. Қандай да бір балалардан ба?
5. Тэрбиешіден бе?
6. Сені жазалаудан ба?
7. Жалмауыз кемпірден бе?
8. Қорқынышты түстен бе?
9. Қараңғыдан ба?
10. Қаскырдан, иттен, аюдан, шаяннан, жыланнан ба?
11. Машинадан, поездан, ұшақтан ба?
12. Дауылдан, найзағайдан, катты желден, су таскынынан ба?
13. Биіктіктен бе?
14. Тар бөлмеден, әжетханадан ба?
15. Судан ба?
16. Отган ба?
17. Соғыстан ба?
18. Дэрігерлерден бе?
19. Қаннан ба?
20. Дәрі егуден бе?
21. Ауырғаннан ба?
22. Кенеттен шыккан дыбыстан ба?
Психолог берілген сұракка алынған жауаптар негізінде балада 

коркыныш болу деңгейі туралы корытынды жасайды.
Балада көптеген түрлі коркыныштың болуы -  алғашқы жағдайдың 

маңызды көрсеткішін көрсетеді.
Мүндай баланы бірінші кезекте “тәуекел” тобына жаткызып, олар- 

мен арнайы түзету жүмысты жүргізу керек.
Барлык айтылған коркынышты бірнеше топка белуге болады:

медициналык (ауыру, укол, дәрігер...).
Денеге зиян келетін коркыныш (кенеттен шыккан дыбыс, көлік, от,

өрт, апат, согыс).
Өлім қоркынышы (өзінен).
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ертегі кейіпкерінен алынган жануарлар қорқынышы, 
қорқынышты түстер мен қараңгылық қорқынышы: 
әлеуметтік жанама қорқыныш (адамдардан, балалардан, жазалау- 

дан, кешігуден, жалғыздықтан)
“кеңістік” қорқынышы (биіктен, судан).

Үрейді анықтау

Үрейлену тестін мақсатқа сэйкес кейбір жагдайда қолданамыз, 
яғни 4-7 жас аралыгындағы балалардың өмірдегі жағдайда басқа адам- 
дармен қатынас кезінде типтік қатар бойынша үрейленуін анықтауга 
мүмкіндік береді.

Үрейлікті эмоционалды жағдай түрлері ретінде жэне жеке 
деңгейде субъектінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуден түратын 
міндет ретінде қарастырады. Үрейдің жоғары деңгейі баланың басқа 
элеуметтік жагдайда эмоционалды бейімділіктің жеткіліксіздігі хура
лы дэлелдейді.

Үрейлік деңгейін білу -  бүл баланың ішкі қатынасын (әлемін) 
белгілі жагдай типін бағалауга немесе баланың үлкенмен, жолдасымен 
қатынасы туралы отбасында бала-бақшада, мектептегі эрекеттестік 
мінезі туралы жанама ақпарат беруге көмектеседі.

1. Кіші жастагы балалармен ойын (бала екі баламен ойнап жатыр)
2. Бала және ана нэрестемен (бала қоларбамен нэрестені алып келе 

жатқан анасының жанында келе жатыр.)
3. Агрессия нысанасы (бала өзін ренжіткен қатарласынан қашып 

келеді)
4. Киіну (бала үстелде отырып бэтеңкесін киіп жатыр.)
5. Үлкен балалармен ойын (бала ересек балалармен ойнап жатыр)
6. Жалгыздықта ұйықтау. (бала өз төсегіне келе жатыр, ал ата-ана- 

лары оган арқасымен жұмсақ орындықта отыр)
7. Жуыну (бала жуынатын бөлмеде жуынып жатыр)
8. Сөгіс (анасы баласын сұқ саусагымен бүлгап ұрысып жатыр.)
9. Шындықты елемеу (экесі баласымен ойнап жатыр, ал бала 

жалгызсырап түр)
10. Агрессивті шабуыл (қатарласы баладан ойыншыгын алып жа

тыр)
11. Ойыншықтарды жинау (анасы мен баласы ойыншықтарды жи- 

нап жатыр)
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12. Жалгыз қалу (екі бала жалгыз жылап түрган сәбиден кашады)
13. Бала ата-анасымен (бала әкесі мен анасының ортасында тұр)
14. Жалгыздыкта тамактану (бала үстелде қолында стақанымен 

жалгыз отыр)

Әрбір аталган өмірлік жагдайлар екі нүсқада орындалган: үлдарга 
жэне кыздарга арналган.

Суреттер балага берілген қатармен катан тәртіппен ұсынылады. 
әңгі.мелесу бөлек бөлмеде өтеді. Суретті көрсетіп болган соң психо
лог келесіні сұрайды: “Сен қалай ойлайсың, баланын элпеті көңілді ме, 
коңілсіз бе? Ол нэрестемен ойнап жатыр”

Он төртінші сұрақтарга дейін осы сөздер қайталанады.
Баланын танымдық таңдауы дүрыс болу үшін нұскаудагы атаудың 

түрі кезектесіп отыру қажет. Балага қосымша сұрақ қоюга болмайды.
Баланын сэйкестелген бейнені (көңілді немесе көңілсіз) тандауын 

жэне адамдаодың ауызша пікірлерін арнайы апдын ала дайындалган 
хаттамага жазылады.

Үсынылган сурет жагдайлар өзінің эмоциялы түстерімен 
ерекшеленеді.

Сонымен, 1,5 және 13 суреттер ұнамды түсті
3.8,10 және 12 суреттер эмоцианалды ұнамсыз бейне
2,4,6,7,9,11 және 14 суреттер екі ойлы бейне
Екі ойлы бейнелер негізі танымдык ауыртпалыкка экеледі -  бала 

қандай эмоционалдык ой береді және бүл ойлар баланың дүние 
таны.мдық түсінігіне багытталады.

Әр баланың хаттамасы сандык және сапалык тапдау бойынша 
жүргізіледі.

Сандық талдау
Берілген хаттама негізінде баланың үрейлік индексін есептеп 

шыгару керек.

ҮР* эмоциялы-жагымсыз таңдау саны

14
X 100%

Үрейлік индекс! бойынша 3,5-7 жас аралыгында балалар үш топка 
бөлінеді.
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1. Жоғары деңгейлі үрей (үр х50 пайыздан жогары)
2. Орташа деңгейлі үрей (үр 20 пайыздан х50 пайызга дейін)
3. Төмен деңгейлі үрей (0-ден 20 пайызға дейін)

С а п а лы қ  т алдау

Баланың эр жауабын бөлек талдау керек. Баланың қазіргі жагдайдагы 
тэжірибесі туралы қорытынды жасалынады.

Әсіресе 4 (киіну), 6 (жалғыздықта үйықтау) және 14-ші суреттер 
(жалгыздықта тамақтану) жогаргы танымдық магыиалы суреттер.

Осы аталған суреттегі жағдайда эмоционалды таңдау жасаған 
балалардың үрейлік индексі жоғары дэрежелі мүмкіндікке ие.

2-ші (нэресте және бала анасымен), 7 (ояну), 9 (шындықты елемеу), 
11 (ойыншықты жинау) суреттердеғі жағдайда эмоционалды жағымсыз 
таңдау жасаған балалардың үрейі жоғары немесе орташа дэрежедеғі 
үлкен мүмкіндікке ие. Үрейліктің жоғарғы деңғейін ”бала -  бала” 
(кішкентай балалармен ойын, ағрессиялық нысана. Үлкен балалармен 
ойын, агрессивті шабуыл, оңашалану) жағдайдағы қарым-қатынаста 
көрінеді. Бүл жерде көбінесе эмоционалды жағымсыз таңдау саны 
бар, сонымен бірғе үлкен балалар (5-7 жас) кіші жастағы балаларға 
қарағанда үрейлік деңғейін жоғары көрсетеді.

Ал мына суреттегі үрейлік деңгейі “бала-ересек” (сэби жэне 
нэрестемен анасы. Жаза. Шындықты елемеу. Бала ата-анасымен.) 
және күнделікті эрекетті жағдайда; (Жуыну. Жалғыз ұйықтау. Киіну. 
Ойыншық жинау. Жалғыз тамақтану.) анағұрлым томен.

Кіші мектеп жасындағылардың жекелік 
ерекшелігін зерттеуге арналган тест

1 нүсқа (қыздарға арналған)
1. Сенімен жақсы қарым-катынасты кейбір адамдар ғана жасайды

ма.'
2. Таңертең ұйқыдан оянғанда бірден көңілденесің бе, элде сен 

көңілсіз болып тұрасың ба?
3. Басқаларға қарағанда сен жүмысты тез аяқтайсың ба, әлде саған 

коп уакыт қажет пе?
4. Кейде өзіце сенімсіз боласың ба, элде сенімдісің бе?
5. Сен мектеитегі достарың,ты көрғенде эрқашан қуанасың ба, әлде
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ксйде сен ешкімді көргің келмей ме?
6. Саған анаң жұмысты жай орындайсың деп айтады ма. элде сен 

()арлығын тез жасайсың ба?
7. Басқа балалар сенің ұсынысыңды қолдайды ма, әлде бұл оларға 

лрқашан үнамайды ма?
8. Мектепте барлығын қалай талап етсе солай орындайсың ба. элде 

мүғалімнің айтқанын накты орындамайсың ба?
9. Балалар сені алдап кеткісі келеді деп ойлайсың ба, элде олар 

сснімен Д О С  па?
10. Сен барлығын әрқашан жақсы орындайсың ба, элде сенде 

оііыңдағыдай болмай қалатын уақыт болады ма?
11. Көбінесе “ мүзбен”. “бумен", “кармен" ортақтас “су” ма элде 

“боран”, “қыс” па?
12. Сен сабақ уақытында сабырлы отырасыц ба, элде козғалғанды 

үнатасың ба?
13. Кейде сен өзіңнің анаңа қарсы жауап айтасың ба, әлде сен одан 

қорқасың ба?
14. Саған шацғымен сырғанау көбірек үнайды ма, элде биік тауларға 

иіығу үнайды ма?
15. “Жүру”, “жүғіру” сөзіне қатысы бар “жэй”, “жоғары”. “еңбектеу” 

создері ме, элде “жылдам” сөзіне қатысы бар ма?
16. Сен өзіңді эркашан сыпайымын деп санайсың ба, әлде 

жалықтырып жібересің бе?
17. Сенімен келісу қиын деп айтады ма, элде сенімен жүмыс жасау 

жеңіл ме?
18. Мектептегі баланың бірімен оқу құралын ауыстырған кезің бол- 

ды ма. элде мүны ешқашан жасаған жоқсың ба?
19. Сандар қатары берілғен: 7, 5, 3 -  қай сан ұнайды. элде келесі 2, 

1,9 саны ұнайды ма?
20. Кейде тіл алгыш болғың келмейді ме. әлде сенде мүндай 

ешқашан болған емес пе?
21. Сенің қүрбыларыц саған қарағанда барлығын жаксы орындай 

ма, элде жиі сенің үсынысыңды жөн көре ме?
22. Еғер сен жабайы жануарды елестеткеніңде жылқыға үксағыц 

келеді ме, элде жолбарыска ма?
23. Сөздер тобы берілген: ■‘кейбірсу”, ‘ барлығы" жиі  , "ешкім . 

Бір C G 3 қалғанына сәйкес келмейді "жиі", элде “ешкім'. элде "бәрі 
қайсысы сэйкес келмейді?
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24. Саган жағымды жаңалық жеткізсе сен жәй ғана куанасың ба, 
әлде қуаныштан секіргің келе ме?

25. Егер саған біреу жаман қарым-қатынаста болса сен оны 
кешіресің бе, әлде оған да сондай катынас жасайсың ба?

26. Саган белсенді жүзу көбірек ұнай ма, әлде биіктен секіру ме?
27. Саят Самғаттан жас, Айбек Саяттан жас қайсысы үлкен, Самгат 

па элде Саят па, Айбек пе?
28. Мұғалім кейде сенің зейінділігің төмен, дәптерге көп қателер 

жібересін деп айтады ма. элде ол мұны ешқашан айтпайды ма?
29. Таласта өзің калап түрганды не болса да дэлелдеп шығуға 

талпынасың ба, элде жэйбарақат орын бересің бе?
30. Сен соғыс туралы тарихты тыңдағанды үнатасың ба, әлде жа- 

нуарлар өмірі туралы тыңдаганды үнатасың ба?
31. Сен сыныпка келген жаңа оқушыга әрдайым көмектесесің, әлде 

мүны эдетте басқалар жасайды ма?
32. Жагымсыз жагдайлар үзақ уақыт есіңде бола ма, элде ол тура

лы тез ұмытып кетесің бе?
33. Кешкі киім үлгілерін тігу саған көбірек ұнай ма, әлде балерина 

болу ұнай ма?
34. Егер анац саған ұрысса кеңілсіз боласың ба, элде көңіл күйің 

бұзылмай ма?
35. Сөмкеңді кешке түгендеп қоясың ба, әлде мұны таңертең жа- 

сайтын кезің бола ма?
36. Сені мұгалім мақтайды ма, элде сен туралы аз айтады ма?
37. Өрмекшіге жақындай аласың ба, әлде ол саған жагымсыз ба?
38. Сен жиі өкпелейсің бе әлде бүл сенде сирек кездеседі ме?
39. Ата-анаң саған ұйықтау қажеттігін айтқанда өз ісіңді жалғастыра 

бересің бе, әлде бірден барасың ба?
40. Таныс емес адамдармен сөйлескенде ұяласың ба, әлде тіпті 

ұялмайсың ба?
41. Сенің суретші болғың келе ме, әлде жақсы шаштаразшы ма?
42. Сенде барлығы сәтті шыға ма, элде сәтсіздіктер бола ма?
43. Егер сен есептің шартын түсінбесең, балалардан көмек сұрайсың 

ба, әлде мұғалімге барасың ба?
44. Қызықты оқиғаларды барлығы күлетіндей етіп айта аласың ба, 

элде мұның оңай емес екенін білесің бе?
45. Сабақтан кейін сен аздаған уақыт мұғалімнің қасында болғың
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келе ме, элде бірден дәлізге шыккың келе ме?
46. Жұмыссыз отырғанда өзіңді нашар сезінесің бе, элде мұндай 

ііпрсе болмайды ма?
47. Мектептен қайтар жолда ойынға тоқтайсың ба, әлде бірден үйге 

қайтасың ба?
48. Сенің ата-анаң сені әркашан тыңдай ма, элде олардың колы бос 

болмайды ма?
49. Үйден шыга алмай калган кезде саган бэрібір ме, элде көңілсіз 

боласың ба?
50. Сенде киындыктар аз ба, элде көп пе?
51. Бос уакытында сенің кинога барганың дұрыс па, элде аулага гүл 

отыргызар ма едің?
52. Анаңа мектептегі іс туралы айтасың ба, элде кыдыру, саяхат 

туралы айтасын ба?
53. Егер сенің достарын сенің заттарыңды сүраусыз алса, сен 

ызаланасың ба, элде онда түрган ешнэрсе жок деп санайсың ба?
54. Кенеттен шыккан дыбыска селт етесің бе, элде жэй карайсың

ба?
55. Саган кыздармен бір нэрсе туралы әңгімелескен ұнайды .ма, 

элде олармен ойнаган ұнайды ма?
56. Қобалжыган кезде дауыс көтересің бе, элде эркашан жай 

сөйлейсің бе?
57. Сабакка баргың келе ме, элде фигуристердің өнерін тамашалагың 

келе ме?
58. Егер сен радио немесе теледидар көріп отырган кезде, өзге 

эңгімелер кедергі келтіре ме, элде сен оларды байкамайсың ба?
59. Саган мектепте киын болган кез болды ма, элде саган онда 

жеңіл ме?
60. Егер сені үйде бірнэрсемен ашуландырса, сен бөлмеден 

жайбаракат шыгасың ба, элде есікті катты жауып кетесің бе?
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Кеттелл сүрақнамасының кілті

1 +- А 16 D 31 -f. G 46 -Һ- О
2 -+ А 17 Е 32 -+ Н 47 G

+- С 18 +- Ғ 33 -+ I 48 +- Н
4 С 19 -+ D 34 +- О 49 I
5 +- А 20 D 35 +- G 50 -+ О
6 С 21 -+ Е 36 Н 51 -+ Q3
7 А 22 -+ Ғ 37 - + I 53 03
8 -U . С 23 +- - В 38 +- О 54 04
9 -+ А 24 -+ D 39 +- G 55 -+ 03
10 Ч-- С 25 Е 40 -  + Н 56 04
11 +- - В 26 -+ Ғ 41 +- 1 57 03
12 д 27 -  -  + В 42 О 58 04
13 + - Е 28 + - В 43 - + G 59 - + 03
14 Ғ 29 + - Е 44 - 4 - Н 60 - + 04
15 -  - + В 30 Ғ 45 1

Кіші мектеп жасындағылардың жекелік 
ерекшелігін зерттеуге арналған тест 

(Р.Б. Кеттелл және Р.Д. Хаон жасаған)
2 нұсқа (ер балалар үшін)

1. Сен үй тапсырмасын тез орындайсың ба, элде оны ұзак 
орындайсың ба?

2. Егер саған эзілдесе, сен аздап өкпелейсің бе, элде күлесің бе?
3. Бәрін ойдағыдай орындадым деп ойлайсың ба, элде кейбір тап- 

сырмаларды гана орындайсың ба?
4. Қатені жиі жасайсың ба, элде оны мүлдем жасамайсың ба?
5. Сенің достарың көп пе, әлде онша көп емес пе?
6. Өзге балалар сенен артық жасайды ма, әлде сенде олардан кем 

жасамайсың ба?
7. Адамдардың атын эрқашан жаксы еске сақтайсың ба, әлде кейде 

сен ұмытып қаласың ба?
8. Сен көп оқисың ба, әлде көпшілігі сенен көп оқиды ма?
9. Мұгалім сенің істегіц келген жұмысқа басқа баланы таңдаса, сен 

окпелейсің бе, элде сен бүл туралы тез ұмытып кетесің бе?
10. Сенің ойлаган ойларың дұрыс эрі жақсы деп санайсың ба, элде 

бұған сенімсізсің бе?
11. “Жинау” сөзінің магынасына қай сөз қара.ма-қайшы болады: 

"тарату” немесе “жинау” элде “сақтау”
12. Сен эдетте үндемейсің бе, элде көп сөйлейсің бе?
13. Егер анаң саған қапаланса, бұл кейде оның кателігі ме, элде сен 

бірнэрсені дұрыс орындамадың ба?
14. Саған кітапханада кіта[ітармен айналысқан ұнайды ма, әлде 

апысқа жүзуге қатысқан ұнайды ма?
15. Келесі әріптердің: “С”, “Т”, “У” қайсысының қалған екеуінен 

айырмасы бар?
16. Сен кешке ұзак уақыт тыныш отыра аласың ба, элде қозғалыста 

боласың ба?
17. Егер балалар сен жақсы білетін жер туралы әңгіме айта бастаса. 

сен де косыласың ба, әлде олардын әңгіме айтып болганын күтесің бе?
18. Гарышкер бола аласың ба, әлде бұл оте күрделі деп ойлайсың 

ба?
19. 2,4,8 саидар қатары берілген. Бүл қатарда келесі сан қайсы 10, 

әлде 16 не.месе 12?
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20. Анаң сені пысық әрі мазасыз деп айтады ма, әлде сен тыныш, 
эрі байсалдысың ба?

21. Балалардың біреуі әңгіме айтса, беріліп тыңдансың ба, әлде 
өзіңнің эңгіме айтқаның көбірек ұнайды ма?

22. Бос уақытыңда сен кітап оқыганды ұнатасың ба, элде доп 
ойнағанды ма?

23. Сөздер тобы берілген ‘‘Суык”, ‘Ъістық”, “Дымқыл”, “Жыльг’. 
Бір сөз мағынасы жағынан басқаларға сэйкес келмейді. Қайсысы? 
“Дымқыл”, әлде “Суық”, әлде “Жылы’'?

24. Сен өзіңиің қозғалысыңа эрқашан абайсың ба, әлде жүгіргенде 
заттарды қағып кетесің бе?

25. Сені жазалайды деп қобалжисың ба, әлде бұл сені ойландыр- 
майды ма?

26. Сен үлкейгенде үй соққан үнайды ма, элде үшқыш болу ұнайды 
ма?

27. Қазір Айгүл қаншада болса, Абай да сол жаста, ал Айбек олар- 
дан үлкен еді. Бұлардың қайсысы жас? Айгүл ме, Абай ма, әлде Айбек 
пе?

28. Мұғалім саган сабақта жиі ескерту жасайды ма, әлде өзіңе 
қалай үнаса солай жүр деп айтады ма?

29. Сенің достарың бірнэрсеге таласып жатса, сен олардың таласы- 
на араласасың ба, элде үндемей қаласың ба?

30. Сыныпта басқа балалар эңгіме айтып күліп жатса, сен сабақ оки 
аласың ба, элде сабақ оқығанда тыныштық болу керек пе?

31. Сен теледидардан “Хабар” тыңдайсың ба әлде, ол басталғанда 
сен ойнауға кетесің бе?

32. Сені үлкендер өкпелетеді ме, әлде сені олар жақсы түсінеді ме?
33. Үлкен қозғалыс болып жатқан көшеден сабырмен өтесің бе, 

элде аздап қобалжисың ба?
34. Сенде үлкен жағымсыз жайттар бола ма, элде ұсақ, майда, 

магынасыз жайттар ма?
35. Егер сен сұраққа жауапты білсең бірден қол көтересің бе, элде 

сені атағанга дейін үндемей отыра бересің бе?
36. Сыныпқа жаңадан бала келсе, басқа балалар сияқты тез таны- 

сып кете аласың ба, элде саған көп уақыт қажет пе?
37. Қандайда бір көліктің жүргізушісі болғың келе ме, элде дәрігер 

болғың келе ме?
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38. Бір нәрсе болмай жатса, жиі капаланасын ба әлде сирек болады 
ма?

39. Баланың біреуі саған бақылау жүмысына көмектесуіңді сұраса, 
өзің шығар деп айтасың ба, элде мұғалім көріп қоймаса көмектесесің 
бе?

40. Сен отырғанда үлкендер бір-бірімен әнгімелеседі ме, әлде сені 
тыңдайды ма?

41. Сенің жоспарыңның көпшіліғі орындалады ма, әлде кейде сен 
ойлағандай болмай қалады ма?

42. Егер сен көңілсіз әңғіме естігенде, көзіңе жас келеді ме, элде 
мұндай болмайды .ма?

43. Анаң үйге шақырып жатса сен ойынды жалғастыра бересің бе, 
әлде бірден барасың ба?

44. Сыныпта еркін тұрып бір нәрсені айта аласың ба, әлде қысылып, 
ұяласың ба?

45. Кішкентай балалармен қалу саған ұнайды ма, элде саған олар- 
мен қалу ұнамайды .ма?

46. Сенде жалғыз жэне көңілсіз кез болды ма, әлде мұндай нәрсе 
сенімен болған емес пе?

47. Сабақты үйде әртүлі уақытта орындайсың ба, элде тэуліктің бір 
уақытында орындайсың ба?

48. Жақсы тұрасың ба, әлде керісінше, нашар түрасың ба?
49. Қала сыртына табиғатты тамашалауға аса ынтызарлықпен атта- 

нар ма едің, әлде қазіргі машиналар көрмесіне барар ма едің?
50. Егер саған ескерту жасап үрысса, байсалдылықпен жақсы көңіл 

күйіңді сақтай аласың ба, элде сен қатты қапаланасың ба?
51. Саған кондитерлік фабрикада жұмыс жасау ұнайды ма, элде 

мүғалім болу ұнайды ма?
52. Сыныпта балалар шулап жатса сен тыныштық сақтап отырасың 

ба, элде солармен бірге шулайсың ба?
53. Егер сені автобуста итерсе, сен еш нэрсе болған жақ деп 

ойлайсың ба, элде сен қапаланасың ба?
54. Мұны саған жасау қажет болмаса да, сен жасаған кездерің бол

ды ма, әлде сенде мұ.ндай болған емес пе?
55. Еркелеп, жүгіріп ойнайтын достарыңды ұнатасың ба, элде саған 

байсалды достар үнайды ма?
56. Бір нэрсенін басталуын тыныш отырып күтуде мазасызданып,
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ашуланасың ба, әлде саған көп күту саган ешқандай қиындық тудыр- 
майды ма?

57. Мектепке қазір баргың келе ме, әлде автокөлікпен саяхатқа 
шығар ма едің?

58. Барлыгына ашуланатын кезің бола ма, элде бэріне ризасың ба?
59. Саған кандай мұгалім ұнайды: мінезі жұмсақ па, әлде қатал 

мұгалім бе?
60. Үйде саган ұсынғанның бәрін жейсің бе, әлде саган ұнамайтын 

асты бергенде қарсыласасың ба?

Кеттелл сүрақнамасының кілті

1 A 16 -+D 31 +-G 46 +-0
2 A 17 +-E 32 -+H 47 -+G
3 • f - C 18 +-F 33 -+1 48 +-H
4 C 19 -+B 34 +-0 49 +-1
5 +- A 20 +-D 35 +-G 50 -+0
6 -4* C 21 -+E 36 +-H 51 -+Q3
7 A 22 -+F 37 -+1 52 +-Q3
8 +- C 23 +-B 38 +-0 53 -+Q4
9 A 24 -+D 39 +-G 54 +-Q4
10 +- C 25 -+E 40 -+Ы 55 -+Q4
11 + - В 26 -+F 41 +-1 56 +-Q4
12 Д 27 -+B 42 -+0 57 +-Q3
13 E 28 +-D 43 -+G 58 +-Q4
14 -+ F 29 +-E 44 +-H 59 -+Q3
15 -+ В 30 -F 45 +-1 60 -+Q4

Кіші мектеп жасындагылардың жекелік срекшелігін зсрттеуге 
арналгап тестті талдау .

Берілген нұсқада 12 шкаладан тұратын жекелік қасиеттің керіну 
деңгейін аиықтауга арналган. Төменде сұрақнамаиың 12 інкаласына 
қысқаша интерпретация келтірілген.

1. Фактор А (қарым-қатынас салкындыгы, тілектестік карым- 
қатынас)

Жогары бага - сабырлықіы, бірқалыіітылық, мінез-құлыктың
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орындылығынкөрсетсе, төменбаға-қыңырлық,тұрақсыз, қиындықтан 
қашу, қарым -  қатынас пен қызығушылықтың құбылмалылығы.

2. Фактор С (эмоционалды, тұрақтььтұрақсыз)
3. Фактор Д (біркалыптылық- әсерленгіштік)
Бұл шкала мазасыздық, қозгыштық, сыртқы тітіркенуге шектен тыс 

жауап қайтаруды анықтайды.
Д шкаласы бойынша жогары баға алған оқушыларды жұмыс 

күйінен жеңіл шыгуга, болмашыга өкпелейді, ұйықтаганда мазасыз, 
азгана сәтсіздікке қызу қарайды.

Томен бага -  эмоционалды алаңсыз, тыныш және сабырлы 
көрсеткішті көрсетеді.

4. Фактор Е (көнгіштік -  тәуелсіздік). Бұл шкаладан жогары бага 
алған бала белсенді, әрекетшіл, табанды, бірбеткей, көнгіш. Томен бага 
алган бала -  конгіш болып келеді. Кіші мектеп жасында бірбеткейлік 
балалар ойыны кезінде косем болуға талпыныстың үстем болуы. 
Сондықтан бұл шкала бойынша жогары бага алгандар жиі мінез- 
құлықтың жэне тәртіп бұзушылықты көрсетеді, бірақ косем болуга 
талпынысты педагог конструктивті пайдаланса, онда бала дамуы сэтті 
болуы мүмкін.

5. Фактор Ғ (уайымшыл -  бейқамдық)
Шкала бойынша жогары бага -  жаркындықты, шапшаңдықты, 

өзіне сенімділікті, ал томен баға -  ақылдылық, сақтықты, елгезектікті 
көрсетеді.

Зерттеу нэтижесі шкала бойынша жогары бага алган балалар берік, 
тұрақты отбасында тэрбиеленсе, томен бага -толык емес, түрақсыз от- 
басында тэрбиеленген балаларды көрсетеді.

6. Фактор G (томен-жогары адалниеттілік)
Бала үлкендер әлеміне тән, қүндылық жүйесіне қосылган.
7. Фактор Н ( икемсіз-батылдық)
А факторы секілді Н факторы да экстроверсия-интроверсия 

компонент! және баланың көпшілдік деңгейін өлшейді. Бірақ, егер 
оқушы А факторы бойынша жогары бага алса, адамдар арасын- 
да болганды ұнатса, Н шкаласы бойынша жогары бага алган окушы 
-  көпшіл, ойткені, адамдармен озара эрекетте жеңіл жэне батыл. 
Н шкаласы бойынша томен бага -  сенімсіздік, епсіз қатынастан, топ
тан қашады.

8. Фактор I ( каттылык -  жұмсақтық). Шкала бойынша жогары 
бага -  С Ә Н Д І, кимыл, киялы бай да, томен бага -  қаттылық, қатацдық,
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қайраттылыкты көрсетеді.
9. Фактор У (қуатты -ұстамды). Бұл шкала бойынша жоғары бага 

алған оқушылар ерекшеленіп, жекешеленуге бейім, өзгелердің тала- 
бына сынмен қарайды, төмен баға алган балалар өз сезімін білдіруде 
еркін, ортак іс-эрекетті ұнатады, зейінді, топтық қызығушылықтарға 
келісіммен әрекет жасайды.

10. Фактор N (момындық -  қулық) бұл фактор бойынша үлкен 
топтағы мектеп оқушылары үлкен бага алса -  есепшіл, епті болса, 
төмен баға алғандар -  аңқау, сентиментальды. сенгіш болады.

11. Фактор О (өзіне сенімділік -  бүйығы)
Бұл фактор психикалық бүзылыстың пайда болуын көрсетеді. 

О факторы бойынша жогары бага -  неврозды, депрессияны немесе 
психологиялық сокқының салдарын көрсетеді.

12. Фактор Q4 (әлсіздік-қызулық)
Бұл шкала бойынша жогары бага қозуды, мазасыздыкты, абыр- 

жуды көрсетсе, томен бага -  сабырлылық, өзіне толық қанагаттану, 
енжарлықты көрсетеді.

Айзенк сүракнамасы

Мақсаты; Баланың үш жеке қасиеті -  интраверттілік -  
экстраверттілік, нейротизм және жалгандықты зерттеуге багытталган.

Қажетті кұралдар: жауап беру іс-кагазы 60 сүрақтан түрады.
Н^сқау: “Мені мұқият тыңда. Қазір мен саган сұрақтар оқимын, 

сен оларга “ия” немесе ‘*жоқ" деп жауап беруің керек. Сен алдыңдагы 
сүрақтардың нөмірлері жазылган парақты белгілейсің. ‘*Ия’' деп жауап 
берсең, бірінші қатарга қанат белгісін қоясың. Егер келіспесең және 
“жоқ” деп жауап берсең, екінші қатарга канат белгісін қоясың.

Тест жүргізу. Балага жауап беру іс -кагазы беріледі, кейін нұсқау 
оқылады. Жауапқа 1-1,5 минут беріледі. Егер бала үлгере алмай жатса, 
оган тез жауап беруін сүрау ксрек. Соңынан барлык сұрақтар түсінікті 
болганын және жіберілген сүрақтарды қайтара окиды.

Нәтижені талдау. Алынган материалды өңдеуде баланың үш шка
ла -  экстра -  интраверсия, нейротизм, жалгандық бойынша жинаган 
ұпай саны есептеледі. Қосымшада берілген кілт бойынша есептеледі. 
Егер бала сұраққа ‘'кілтте” берілгендей жауап берсе бір үпай алады. 
Керісінше жауапта -  0 ұпай. Мысалы: бірінші экстра -  интраверсия 
қасиеті бойынша ұпай санын есептегенде бала бірінші және тогызыншы

172

сүракка “иә” деп жауап берсе, әрқайсысына 1 ұпайдан апады. 3 және 
11 сүрақтарга -  “жок” жауабына 0 үпай. Сонымен катар 6 жэне 33 
сұрактарга керісінше, “жок” жауабына 1 ұпай және “иә" жауабына 
0 ұпай, осылайша әр шкала бойынша жалпы ұпай саны есептеледі.

1. "Экстра- интраверсия” шкала бойынша максималды ұпай саны -  
24(19+5)

Бірінші шкала бойынша 12 жэне одан жогары үпай жинаган 
балалар -  экстраверттер, 12 үпайдан томен -  интроверттер. 
Экстраверттерге қарым-катынасқа талпыну тэн. Олар ашык, 
мсйірімді жэне адамдар да озіне сондай қатынаста екендігіне 
сенімді, олар барлық адамдарга осындай қатынас жасайды. 
Олардың достары коп. Бүл балаларга қызбалық, белсенділік, 
котеріңкі коніл күй тэн.

Интраверт балалар -  тұйық, байланыска көп түсе бермейді, әсіресе 
өзінің сенімсіздігі мен ұялшактыгынан бейтаныс адамдармен карым- 
катынаска түспейді. Бірак жакын адамдарымен карым-катынаста өз 
жагын көрсетуге тырысады. Бұл балалар өз әрекеттерін алдын ала 
жоспарлагысы келеді.

2. "Нейротгізм ” шка-іасы бойынша максималды ұпай саны -  24.
Екінші шкала бойынша 12 ұпайдан жогары жинаган балалар эмо-

ционалды тұраксыз. Олар сезімтал, әлсіз, теріс эмоцияларды -  реніш, 
алаңдаушылықты жеңе алмайды жэне ол ашу -ызага, агрессияга 
ауысып кетуі мүмкін, Сонымен катар біреудін жылы сөзі, жымыюы 
оның көңіл күйін көтереді. Нейротизімі төменгі деңгейдегі балалар 
(12 үпайдан томен) эмоционалды бұзылыстарга томен бейімделген, 
олардың озге адамдарга тәуелділігі аз. Бірак олардың ашуын және 
агрессиясын токтату жэне озге адамга жагымсыз (немесе жагы.мды) 
катынасын озгерту оңай емес.

3. “Жалгандық” шкаласы бойынша максималды үпай саны -12 
(5+7)

“Жалгандық” шкаласы бойынша ең томенгі ұпай -5 -6. 5 ұпайдан 
жогары жинаган баталар оздерінің шынайы болмысынан жаксы 
көрінуге тырысады.

Оларда озін корсету басым, ягни оздеріне кез келген тәсілмен коңіл 
аудартуга тырысады, ол үшін отірік айтуга тура келсе де. Оларга озін- 
озі жогары багалау, топта кошбасшылыктэн. Бірак бұл балалар оздерін 
жаксы жагынан корсету үшін басқа сүрақтар бойынша отірік айтады. 
Материалды оңдегенде осы жагдайды ескеру қажет.
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Жеке шкалалар бойынша ^айларды есептеген сон балаға толық 
мінездеме беру үшін бұл көрсеткіштерді өзара байланыстыру керек. 
Бұл тестті салыстыра отырып, Айзенк психодинамикалық қасиеттер 
адамның темперамент! мен мінез белгілерімен байланысты екендігін 
көрсетеді. Бұл байланыс “Айзенк шеңберімен“ көрсетіледі, онда 
жогары (жоғаргы сол бұрыш) және төменгі (төменгі сол бұрыш) ней- 
ротизм деңгейлі интровертті баланың белгілері көрсетіледі. Оң жақта 
жогарғы (жоғарғы бұрыш) немесе төменгі (төменгі бұрыш) нейротизм 
деңгейлі экстраверт балаларга тән белгілер көрсетілген.

Айзенктің жекелік сүрақнамасы

1. Айналаңда шу және асығыстық болғанды жақсы көресің бе?
2. Сені қолдайтын және жұбататын достарды жиі қажетсінесің бе?
3. Сабақтан тыс уақытта сенен бір нәрсе туралы сұраса тез жауап 

бересің бе?
4. Кейде ашулы, ызалы боласың ба?
5. Көңіл-күйің жиі өзгере ме?
6. Өзге балалармен кездескеннен гөрі, жалғыз болғанды ұнатасың 

ба?
7. Әртүрлі ойлардан үйықтай алмайтын кездерің бола ма?
8. Саған айтқандай әрекет етесің бе?
9. Біреуді әзілдегенді жақсы көресің бе?
10. Ешқандай себепсіз өзіңді бақытсыз сезінген кездерің болды ма?
11. Сіз көңілді адамсыз ба?
12. Мектепте тәртіп бүзган кездерің болды ма?
13. Сені көп нәрсе ашуландырады ма?
14. Саған тез әрекет ететін жұмыс үнай ма?
15. Сен орындалуы мүмкін болған, бірақ бәрі жақсы аяқталған, 

әртүрлі жагымсыз оқиғаларды уайымдайсың ба?
16. Кез келген құпияны саган сеніп айтуга бола ма?
17. Көңілсіз достарыңның көңіл-күйін көтере аласың ба?
18. Кейде ешқандай себепсіз жүрегіңнің қатты соғатын кездері бола 

ма?
19. Біреумен татуласу үшін әдетте бірінші қадам жасайсың ба?
20. Өтірік айтқан кезің болды ма?
21. Сен орындаган жүмыстаадамдар кемшіліктапса, қатты ренжисің 

бе?
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22. Күлдіргі оқиғалар айтып, өз достарыңмен әзілдескен үнай ма?
23. Өзіңнің ешқандай себепсіз шаршап тұрганыңды жиі сезінесің

бе?
24. Сен алдымен сабақ орындап, кейін ойнайсың ба?
25. Сен әдетте көңілді және ризасың ба?
26. Өкпелегішсің бе?
27. Өзге адамдармен ойнағанды және сөйлескенді үнатасың ба?
28. Сен әрдайым жақындарыңның үй шаруасы бойынша сұраган 

кемегін орындайсың ба?
29. Басың қатты айналатын кездерің бола ма?
30. Біреуді қолайсыз жағдайға қойып, оган күлгенді ұнатасың ба?
31. Сені бір нәрсе жалықтырғанын жиі сезінесің бе?
32. Кейде мақтанганды жаксы көресің бе?
33. Өзге адамдардың ортасында жиі үндемей отырасың ба?
34. Кейде сен қатты уайымдаганнан бір орында отыра алмайсың 

ба?
35. Тез шешім қабылдайсың ба?
36. Мүғалім жоқ кезде сен кейде сыныпта шулайсың ба?
37. Саған жиі қорқынышты түстер кіре ме?
38. Барлық нәрсені ұмытып, өзіңнің достарың, таныстарыңның ор

тасында шын көңіліңмен көңіл көтере аласың ба?
39. Сені өкпелету оңай ма?
40. Біреу туралы жаман нәрсе айтқан кездерің болды ма?
41. Өзіңді қамсыз адаммын деп айта аласың ба?
42. Қолайсыз жагдайға түскен кезде кейін қатты уайымдайсың ба?
43. Сен шулы және көңілді ойындарды жақсы көресің бе?
44. Саган ұсынган нэрсенің бәрін жейсің бе?
45. Сенен біреу бір нәрсе сұраса саган бас тарту қиын ба?
46. Қонаққа жиі барганды үнатасың ба?
47. Өмір сүргің келмейтін сәттерің бола ма?
48. Ата- анаңмен қатал болган кездерің болды ма?
49. Сені көңілді адам деп санайды ма?
50. Сабақ орындаганда жиі аландайсың ба?
51. Сен көңілді ортага қатыспай, бөлек қарап отырганыңды 

үнатасың ба?
52. Әдетте әртүрлі ойлардан ұйықтай алмайсың ба?
53. Саган берілген істі орыидайтындыгыңа эдетте сенімді боласың 

ба?
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54. Өзіңді жиі жалғыз сезінесің бе?
55. Бейтаныс адамдармен бірінші сөйлескенге ұяласың ба?
56. Кеш болган кезде бір нәрсеге шешім қабылдайсың ба?
57. Достарыңның біреуі саған айқайлаған кезде, сен де айқайлайсың

ба?
58. Ешқандай себепсіз кейде сен өзіңді ерекше көңілді немесе 

көңілсіз сезінесің бе?
59. Қонақта, ертеңгіліктер, жаңа жыл шыршасында нағыз рахат 

алу қиын деп санайсың ба?
60. Бір нэрсені ойланбай әрекет еткеннен жиі мазасызданасың ба?

Айзенк сүрақнамасын өңдеу кілті

Шкала Сұрақ №
Ия Жоқ

Экстра
версия

1,3,9,11,14,17,19,22,25,27,
30,35,38,41,43,46,49,53,57

6,33,51,55,59

Нейро-
тизм

2,5,7,10,13,05,18,21,23,26,
29,31.34,37,39,42,45,47,50,
52,54,56,58,60

Жалғандыққа
бейімділік

8,16,24,28,44 4,12,20,32,36,
40,48

Айзенк шеңбері
Турақсыз

Тез ренжитін сезімтал
Алаңдаушы мазасыз
Риғидті агрессивті
Түжырымдауға бейім қозғыш
Пессимист тұрақсыз.
Ұстамды өзгермелі
Тұйық импульсивті
Тыныш белсенді

Интровертті
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Экстравертт і

Енжар
Сақ
Ақылды
Мейірімді
Кенгіш, бақыланатын 
Сенім тудыратын 
Сенімді 
Тура
Бір қалыпты 
Тұрақты

ашық
байланысқа тез түсетін 

эңгі.мешіл 
қайырымды 

еркін 
жарқын 

алаңдауға бейім емес 
көшбасшылыққа бейім

Оқушылардың жүйке жүйесін анықтау

Мақсаты: Оқушының бойындағы темпераментінің басым типін 
анықтай отырьш, жүйке жүйесінің қызметіне мінездеме беру.

Орындалуы: Бүләдістеме жүйкежүйесі қызметініңерекшеліктерін 
(ептілік, өзін-өзі ұстай білушілік, салмақтылық, байсалдылық т.б.) 
білуге мүмкіндік береді. Ол үшін әдістеме мәтініне зер салып, мұқият 
оқу керек. Ұсынылған әрбірбөлімде түрлі жағдайдағы мінез-қүлықтың 
төрт нұсқасы берілген. Солардың ішінен өз мінез-қүлқына сэйкес 
келетін тек бір ғана нұсқасын таңдау керек. Тапсырманы орындауға 
15 минут уақыт беріледі. Орындау барысында сөйлеуғе болмайды. 
Бұл басқалардың ойын бөлуі мүмкін. Әдістемені топпен жэне жеке 
жүргізуғе болады.

Әдістеменің нәтижесін шыгару
Әдістеме нэтижесі бойынша оқушыда әр түрлі темперамент 

ерекшеліктері бірге кездесуі мүмкін. Еғер бір графада 8 белғіден (+) 
көп болса, онда оқушыда темперамент типі анық көрінген. Бірақ бұл 
сирек кездеседі. Көп жағдайда белгілердің саны екі не үш графасымен 
сәйкес келеді. Мысалы:

а) 2 бағана бірдей не шамалас болса, (м: 5-5-2-0, 6-5-1-0, 5-4-2-1 
т.б.) онда темпераменттің 2 типі бірдей ерекшеленетіндігін көреміз;

э) Белгінің (+) 1 бағанада басымырақ болуы (7-4-1-0, 6-3-2-1, 7-5-0 
т.б) темпераметтің 2 типінің біреуі басымырақ екендігін көрсетеді

б) Кейде оқушының жауабындағы белгілердің (+) саны бірдей
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3 бағанада бөлінуі мүмкін (м: 4-4-4-0, 4-3-4-1, 5-4-3-0 т.б.). Мұндай 
жагдайда 4 темперамент типінің ерекшеліктері оқушының бойында 
көрінбейтіндігін байқаймыз

в) Кейбір жағдайларда (м: Белгілердің (+) бірдей 4 бағанада бөлу:
З-З-З-З, 4-3-3-2) оқушы нұсқауды дұрыс түсінбегенін немесе тап- 
сырманы орындаудан әдейі бас тартқандыгын ескеруі қажет. Мұндай 
жағдайда себебін аныктау қажет болса, зерттеуді қайта жүргізу керек.

Кілт

№ Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик

1 1.3 1.2 1.1 1.4

2 2.1 2.2 2.4 2.3

3 3.4 3.1 3.3 3.2

4 4.4 4.3 4.2 4.1

5 5.2 5.4 5.1 5.5

6 6.1 6.3 6.4 6.2

7 7.3 7.1 7.2 7.4

8 8.4 8.2 8.3 8.1

9 9.2 9.4 9.1 9.3

10 10.1 10.3 10.4 10.2

11 11.3 11.1 11.2 11.4

12 12.4 12.2 12.3 12.1

1.1 Көңіл-күйі тұрақсыз, тез өзгереді, қуанышы ашуга айналуы 
мүмкін

1.1 Көңіл -  күй бірқалыпты, сабырлы, салмақты
1.2 Көңіл-күйі көтеріңкі, көңілді, жаркын
1.3 Көңіл-күйі түсіңкі, жні мүңаяды
2.1 Белсенді іс-эрекет, жоғарғы ептілік, жылжымалық, жігерлік
2.2 Сабырлы, байсалды, бірқалыпты дауыспен, ым-ишарасыз баяу 

сөйлейді
2.3 Үялшақ, сенімсіз, элсіз жэне жай сөйлейді, ым-ишара 

қолданбайды
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2.4 Тынышсыз, үнемі асығыс, жылдам, тез қимыл-әрекет жасап, 
жылдам сөйлейді

3.1 Сэтсіздіктерге қарамастан, алға қойған мақсатқажетуге ұмтылу, 
басқа оңай жол іздемеу

3.2 Сәтсіздіктерге қатты ренжіп ол істі қайтадан қолына алгысы 
келмейді.

3.3 Сэтсіздіктерболғанжағдайдажұмысты орындаудың оңай жол- 
дарын іздеуге ұмтылады

3.4. Сәтсіздіктерді тез ұмытып, кез келген жұмысқа қайта кіріседі.
4.1 Тез шаршайды, қиялдағанды, армандағанды ұнатады.
4.2 Жүмысты белсенді орындайды, шаршаса аяқтамай кейінге 

қалдырады
4.3 Қажырлы еңбектеніп, бастаған істі кайткенде де бітіруге тал- 

пынады
4.4 Кез келген жұмысты орындайды, бір уақытта бірнеше жұмысты 

бірге атқара алады
5.1 Қарым-қатынас барысында эсерлі, қатты күледі, қимылдарды 

көп қолданады
5.2 Айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жасауға, араласуға 

ұмтылады, олардың көңіл-күйін көтеруге тырысады
5.3 Адамдармен қарым-қатынас барысында байсалды, сыпайы, 

әдепті.
5.4 Айналасындағылармен қарым-катынас жасауға араласуға 

үмтылмайды, шулы ортаны ұнатпайды, бірақ жақын достарымен жиі 
араласады.

6.1 Баска адамдардың қуанышымен жэне кайғысымен бөліседі
6.2 Танымайтын адамдардың қуанышымен жэне қайғысымен 

бөліседі
6.3 Барлық сезімін тек жалгыз өзі, ешкімге айтпай бастан кешіреді, 

бэрін ішінде сақтайды
6.4 Сезім күйлерін ашық түрде басынан кешіреді, 

айналасындагылармен, кейде танымайтын адаммен де бөліседі.
7.1. Ескертуді ұрыспай, дауласпай тыңдайды
7.2. Ескертуге ашуланып, дауласады, ақталады
7.3. Барлык ескертуді мұқият тыңдап, катесін түзетуге тырысады
7.4. Кез келген ескертуге ренжіп, қайғырады
8.1. Бір жұмысты бітірген соң келесі жүмысты бірден бастай алмай- 

ды, шаршаганда өзін элсіз сезінеді
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8.2. Сирек шаршайды, бірақ баска жүмысты бастауы киын
8.3. Баска жұмыска тез ауысады, бірак білдірмей, соңына жеткізбей 

калдыра салады.
8.4. Қ И Ы Н  тапсырманы бітіргеннен кейін,тез баска жұмыска кірісіп 

кетеді.
9.1. Қатты ренжіп өкпелейді, бірак тез ұмытып кетеді.
9.2. Жай гана ренжіп өкпелеп, тез ұмытып кетеді.
9.3. Ренжісе катты өкпелеп, киналады, ұзак уакыт ұмыта алмайды.
9.4. Іштей киналып ренжиді, өкпелейді.
10.1. Әзіл -қалжыңды жақсы көреді, жеңіліп калса ренжімейді.
10.2. Сирек калжыңдайды, өзіне калжыңдаса жиі өкпелеп калады.
10.3. Орынды эзіл - калжыңды жаксы көреді, әрі багалайды, бірак 

ойынга катысгіауды жөн кереді.
10.4. Адамдарды әзілдегенді жақсы көреді, оларға ұнайдыма, жок 

па. ол туралы көбіне ойламайды.
11.1. Жұмысты бастамас бұрын мұкият ойланып, жоспарлап алады, 

ал жоспары бұзылса, қайта жасауга жиі киналады.
11.2. Соңы не болады деп ойланбастан, кез келген жұмысқа кірісе 

береді, егерөзгеріс болса, киналмай кайта жалгастырады.
11.3. Жұмыс жоспарын тез кұрады, оның орындалуы барысында 

жұмыс талаптарының өзгерісіне киналмайды.
11.4. Өзіне сенімсіз болгандыктан жұмыстың жоспарын к-ұруга 

киналады, дайын жоспармен жұмыс істегісі келеді, өзгерістер болса, 
ары қарай не істерін білмей киналады.

12.1. Өте әсерленгіштігімен ерекшеленеді, зстетикалык әсершіл.
12.2. Өзін үйреншікті ортада жаксы сезінеді, әсерленуге 

ұмтылмайды
12.3. Өте керемет әсерлерді жаксы көреді, олардың үнемі өзгеріп 

отырғанын калайды, бірақ оган өзі белсенді ұмтылмайды.
12.4. Әртүрлі эсерлердің езгеріптұруынакөп көңіл бөледі, конакка. 

кормелерге т.б. өте жиі барады.
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«Кактус» эдістемесі

Мақсаты: Жеке өзінің ерекшеліктерін жағымды және жагымсыз 
мінез -  құлык бітістеріи тану.

Қажепі күралдар: таза парак 20*3, жэй калам, түрлі түсті каламдар, 
ошіргіш.

Нүсқауы: '*Алдыңыздагы таза паракка өз ойыңыздагы кактустың 
бейнесін салыцыз'’

Әдістеменің нэтижесін өңдеу:
1. Егер де кактустың парак бетінде орналасуы - ірі, үлкен ортада 

болса, ол - адамның басымдау жагы, ортада болганды үнатады, өзіндік 
бағалауы өте жоғары, көсем болуга талпынады, барлық жерде бірінші 
болуды мақсат етеді.

2. Егер кактус парактың жоғары жағында салынса, онда өзіидік 
багалауы жогары, өзіне көңіл аударганды жаксы көреді.

3. Егерде кактус парактың төмен жагында кішкентай болып салын
са, онда өзіндік багалауы томен, өзіне сенімсіз адам.

4. Кактустың инелерінің көптігі - агресияның белгісі.
5. Инелері үшкір, үзын, жиі болып салынса, онда агрессияның 

басымдылыгын білдіртеді.
6. Инелері майда, сирек орналасса, онда өз бойыидағы агрессияны 

колга ұстай алады, шыдамды.
7. Кактустың контуры бір үзілмейтін сызыкпен салынған болса, онда 

коммуникативтік касиеттері жаксы дамыган, мейірімді, аккөңіл адам.
8. Кактустың контуры жиі үзілген сызықпен, болмаса штрих ретінде 

салынса, онда ашуланшак ада.мның белгісі.
9. Сызыктары ирек (кактустың ішінде) - интроверт, тұйық сак адам.
10. Жалгыз каюлс - экстроверт, коңілді кобірек тек озіне, өз 

мәселесіне беледі.
11. Кактустың айиаласындагы кактустар - жүртка -  өзін корсету, 

ашык, ұйымшыл, досы көп адам.
12. Ашык түстерді колданса, онда оптимист, омірде не болса да, 

жақсылықка жориды.
13. Қара, қоңыр түстсрді қолданса немесе штрихталса, онда үрей 

мен қоркыныштың белгісі.
14. Кактусты эшекейлесе, гүл салса, онда нэзік, сезімтал адам.
15. Кактусты ыдыска салу; онда отбасындағы қамқорлыққа ұмтылу, 

жағымды психологиялык ахуал.
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16. Ш өлдегі н ем есе  ы д ы ссы з салы н ған  кактус; онда ж ал гы зд ы кты  
сезін у  н ем есе  ұлітылу, о тб асы н ц ағы  наш ар  п си х о л о ги ялы қ  ахуалды  
б ілд іред і.

Зер ттелу ш і ад ам ға  су р етк е  б ай лан ы сты  қо сы м ш а сұ р ақтар  кой са  
б олады . С ұ р ақтар :

1. Бұл кактлх ж аб ай ы  ма?
2. И н елер і қолға  қатты  б ата  ма, ұ стау га  б ола  м а?
3. К актус б ап таган д ы , қам ко р лы қты  ұ н ата  ма?
4. К аю л'с  ж ал гы з  ө се  м е? Ж оқ па?
5. К актус  ө ск ен д е  қалай  ө згер ед і?
Ж ауап тар :
1. Ж а у а б ы н а б ай л ан ы сты  ж ан ұя  к ам к о р л ы гы н а ұ м ты л у ы б а й қ а л а д ы .
2. А гресси я дең гей і
3. Ө зін е  н азар  ау д ар у д ы ң  д ең гей і
4. Ұ й ы м ш ы л д ы к  дең гей і
5. М ін ез-к ұ л қ ы н ы ң  ө згер у  б агы ты

"‘Әлемде жок жануар жануар” әдісін зерттеу кілті

1. Қ анат - б аты л д ы кты ң  белгіс і.
2. Қ ұй ры қ-өзі ш еш ім  қаб ы л д ай  алады . ой ы н  қоры та  алады .
3. Қ ұ й р ы қ  ж огары  карап тұ р са , ө з-өзім ен  ж ү ретін д ер .
4. К ұ й р ы қ  тө м ен  карап т ұ р с а  - ө з ін ің  істер ін е  кан агаттан а  ал м ай д ы . 

Көп тал ш ы қ тан  тұ р са  - в з  сө з ін е  ж ән е  қ ы лы гы н а  қы зы гады , ұн ай ды .
5. С ы зы і ы н ы ң  сы зы л у ы н а  б ай лан ы сты .
М ы салы : ү ш к ір  б ұ р ы ш тар ы  -  агр есси вті адам  болганы .
6. С ы зы қ ты  б ұлгап  ал у -с ізд ің  коргауш ы ң ы з қолай сы з деп  қорқасы з.
7. С із неден  қор қасы з ж ән е  неден  ж асы р ы н гы ң ы з келеді - оны  

суретті қара  б о яу м ен  б о яган ы н аи  көруге  болады .
8. Ж о гар гы  контур -  с із, д әр еж ес і үлкен  ад ам д ар д ан  корқасы з.
9. Т ө м ен гі контур - с із  ө зің ізд ің  ж ұ м ы сш ы л ар ы ң ы з бен 

б агы н у ш ы л ар ы ң ы зд ы ң  ал д ы н д а  “б ед ел д і"  ем ессіз.
10. Ж ан у ар д ы ң  іш кі ж актар ы н  сән д есең із  -  ол эрдан ы м  ж агы м сы з 

ж агд ай лар д ы  күтіп  ж ү р ес із  ж эн е  өзің ізд і қорғауға  д ай ы н сы з. О ц  ж аққа  
салы н ган  контур  - с із  әрд ай ы м  ө м ір ге  ш ы н ай ы  карайсы з. С ол  ж ақ  кон
ту р  - с із  ө з іц ізд ің  ой ы ң ы зд ы  ко р ы ту га  ты р ы сасы з.
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11. Орташа энергиясы қалың болып сызылса - уайымшыл 
адам болганы, жіңішке болып сызылса -  орташа энергиясының 
жстіспеушілігін көрсетеді.

12. Мүйіз - агрессивті адам.
13. Түрлі шаш қойылымдары қарама-қарсы жыныстағы адамдарға 

кі»ізыгушылықты білдіреді.
14. Аяқ үлкен болса, қолайлы өз ісіне жауапты. Табаны кіші болса, 

сіз белгілі бір шешім кабылдау кезінде ырымшылсыз.
15. Егер екі аягы да бір-біріне ұқсап, бір жаққа бұрылып тұрса, сіз 

оарі сияқты ойлаумен әрекет етуге дағдыланасыз.
16. Суретті сэндеу үшін салынган бантиктер, шашының буйралары 

т.б. - сіз взіңізді эдемі етіп көрсеткенді үнатасыз.
4. Көп аяқтар, колдар, мүртшалар салынса, бұларга тек бір 

мамандық иесі болу аз, сіз көп жүмыспен айналыса аласыз.
5. Егер сурет парактың жогаргы жагына карай салынса - ол 

адамның өзін-озі багалауы жоғары болганы. Егер сурет томен салынса 
- СІЗ езіңізге сенімсізсіз, өз-өзіңізді томен бағалайсыз. мәселені шеше 
алмайсыз.

6. Барлык суреттер ішінен ең үлкен бас болса - сіздің ортаңыз кең, 
ойлау қабілетіңіз парасатты.

7. Парактың сол жагы карама-карсы эмоциялармен және 
енжарлыкпен байланысты . Парактың оң жагы уайыммен белсенді іс- 
әркетпен байланысты. Бүл әсіресе жануардың басының бұрылысынан 
байкалады.

8. Егер оның түрі қауіпті болса. тістері ырсиып, тырнағын шығарып 
тұрса, онда сіз өз мақсатыңызға жетуді бірінші орынға қойып, агрес
сия корсету аркылы озіңізбен катар тұрған адамның керекті нәрсені 
гартып аласыз.

9. Жылан салсаң (тілін шыгарып), өтірікке жаны кұмарлық, кулык.
10. Арыстан салса-агрессивті, озін бастықетіп корсету, өзайтканын 

болғызу.
11. Мысык, ит, тиін-көп жағдайдан жеңіліп жүретін, ұтылатын 

адамдар.
12. Құс жоне жәндіктер бәріне конгіш, жағдайға тез үйреніп кететін 

адам.
13. Адамды салса немесе жануарга адам киімін кигізіп койса - сіз 

балалык шактан жасыңыздың, ойыңыздың өтіп кеткендігі.
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Түлғааралык қатынасты анықтайтын әдістер

Сіз өзге балалардан қалай ерекшеленесіз.
(“Адам салу” тесті) Ф. Гудифактың тестіне негізделіп, 1946 

ж.ж. К. Маховер жасаған. Әдістеменің мақсаты: Баланың жеке дара 
ерекшеліктерін анықтау.

Нұсқау: "Өзіңе ұнайтын адамның суретін сал”. Егер бала салгысы 
келмесе, оны қызықтыру қажет. Қойылган барлық сұрақтарга жа- 
нама түрде жауап беру қажет. Мысалы: ’’сен бастасаң” әрі қарай тез 
салынатын болады. I. Кім бейнеленген. 2. Автордың сөзі бойынша 
ол дәл казір не істеп жатыр. 3. Фигураның пропорционадығы жэне 
бөлек бөлшектердің орналасу ерекшеліктері беріледі. 4. Боялуы жэне 
көркемделуі. 5. Қосымша жабдықтар болуы. 6. Сызықтың сапасы. 
Нэтижені өңдеу. Бас. Интеллектуалдық сферасының символы. Егер 
маңдай болмаса, онда бала сапалы түрде ақыл-ой сферасын жоққа 
шығарады. Бас пен дененің бөліктері баланың физикалық және ру- 
хани қатынастар арасын көрсетеді. Бастың үстіндегі бейнеленген зат, 
мысалы: шляпа сыртқы әлемнің әсерінен қорғануды білдіреді. Бет- 
әлпет қарым-қатынас бейнесі. Қарым-қатынаста қиыншылықтары 
бар бала бет әлпетті нақты салмайды немесе оны ең соңында салады. 
Егер бала беттің барлық бөліктерін дүрыс салынса, онда бала өз-өзіне 
қатты қызығады, эдемі көз, ұзын кірпік-эстетиканың басымдылыгын, 
ал қыздарда жыныстық сэйкестікті көрсетеді. Қүлақ - егер олар бар 
болса, онда кабылдаудың ашықтыгын немесе қоршаған ортага байла- 
нысты сақтықты көретеді. Егер көз үлкен жэне қарашықтары бояулы 
немесе карашықсыз, бірақ штрихталган болса, онда ол қорқыныштың 
немесе алаңдаушылыктың белгісі. Ауыз - егер ол ашық болса онда 
ол агрессияның немесе агрессивті мінездің вербальді бөлінділігін 
көрсетеді. Тістің бейнеленуі, ол да агрессия больш саналады. Еркін- 
жыныстық жетілуді көрсетеді, қыздардың суретіндегі толық ерін 
жыныстық сәйкестікті көрсетеді. Мұрын - бөлек өңделмейді. Беттегі 
кейбір бөліктердің жоқтыгы интеллектуалдық жетіспеушіліктің 
деңгейін көрсетеді. Мойын - өзінің ішкі сырларын қалыпта ұстау. Үзын 
мойын - әуесқойлылықты көрсетеді. Қол -  белсенділікпен қарым- 
қатынасты бейнелейді. Қолдардың жан-жаққа салынуы -  қарым- 
қатынасқа тез түсетіндігін білдіреді. Қолдарды қалтага салып қою 
немесе артында көрсетпей ұстау -  қарым-қатынасқа тез түсе алмай- 
ды, түйық қанағатсыздық бар. Егер саусақтар жақсы нақты салынса

184

Оаскаруға және жаца күрылымдарга қабілетті. Тырнақтары бар ұзын 
саусақтар жэне жүдырықтың салынуы -  агрессияның белгілері. Қолсыз 
алынған дене - енжарлықты білдіреді. Аяқ - тәжірибелік багдарлауга 
баі ытталган тіректің тұрақтылықтың белгісі

СОЦИОМЕТРИЯ (1 сыныіі)

1 тоқсан соңында өткізіледі.

Өткізілу мақсаты: Үжым қалыптасуының алғашқы кезеңінде 
піеттетілген баланы анықтау.

Балалар мерекелік дастархан және 4 үстелі бар сурет кескінделген 
ііарақтар алады.

Психолог:
Сиқыршы келіп эрқайсысымыздың туган күніміз болатындай жа- 

сайды. Ал туган күнге не қажет?
Балалар;
Мерекелік үстел, қонақтар.
Психолог:
Мерекелік үстел сіздерде бар. Өздерің отыратын үстелді таңдаңыздар 

,да, баспа эрпімен өздеріңіздің атыңызды қойыңыздар, мысалы: мен -  
Айбек Айтбеков,...

- оның қанша қонагы болатынын кім біледі?
Балалар: үшеу
Психолог: қонаққа сіздер тек өз сыныптарыңыздан шақыра ала- 

сыздар. Сикыршы осылай айтты. Бос үстел жанына шакырылган 
конагыңыздың аты мен фамилиясының бас әріпін жазыңыз.

Қорытынды кезең.
Психолог:
- Туган күнде міндетті түрде тағы не болады?
Балалар:
- Сыйлықтар.
Психолог:
- Сиқыршы біздің барлығымызға ерекше сыйлық дайындады. Ол 

сіздердің аяулы тілектеріңізді орындауға даяр. Парақты екінші жагына 
аударып тілектеріңізді жазыңыздар. Егер тілегіңіз шын мәнінде аяулы 
болса, ол міндетті түрде орындалады.
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Кім жазып болса ешкімге көрсетпей, ешкімге әңгімелемей жәй гана 
маған әкеп өткізіңіздер.

“Мұғалім және мен” 

қазан айында 1 сыныпта өткізіледі.

Өткізілу мақсаты: мұгалім мен бірінші сынып арасындагы 
мәселені анықтау

Өткізілу уақытында мұғалім қатыспайды. Балалар түрлі карындаш, 
таза А -4  қагазын алады.

Нүскау: Суретіңіздің жанына не салғыларыңыз келсе сол суретті 
салыңыздар.

Нәтижені талдау.
1. Мұгалім мен өзара эрекеттестік типі мүмкін оқу, қарым-қатынас 

немесе ойын суреттегі бейне өзара әрекеттестік типін көрсетеді.
Сабақ жагдайымен байланысты (такта, парта...) оқу типі.
Қарапайым 2 фигура карым-катынас.
Мұғалім мен бала суреті арасындағы агаш, ит , ойыншык -  ойын 

типіне жатады.
2. Эмоцианалды-жылылык катынас
Мұғалімнің киім кию түсінен ажыратамыз. Ашык жагымды түстер 

баланың мұгалімге катынасының жылылыгын көрсетеді.
3. Баланың мүгалімге қатынасындагы кобалжуы:
Мысалы; мүгалім суретін айкын сызылган кара бояумен немесе 

бала өзінің суретін салмаганынан көрінеді.
4. Жабык болуға қоргануға талпыныс.
Оқушы фигурасы мен .мүгалімнің арасында қандай да бір зат салын- 

са бала қорганысы жэне ашылгысы келмейді.
5. Рольдік позицняның араласып кетуі.
Мұны окушы мен мұғалімнің суретте бойының бірдей болуынан 

көрінеді. “ Мүгалім және Мен"
өткізілген күні----------
сыныбы ------------------
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Оқу-
шының
фами-
лиясы

Мұға-
ліммен
өзара
әрекет-
тестігі
типі

Эмо-
циялық
жылы
қатынас

Мұга-
лімге
деген
қобал-
жу
қаты-
насы

Қор-
гануға
жабы-
луга
тал
пыныс

Ролді
пози-
цияның
арала
сып
келуі

IV-ТАРАУ
Жеткіншек жас кезенінде жүргізілетін 

психодиагностика
Жсткіншек жас кезеңінде пснходиагностнканы қолдану

ерекшеліктері

Жеткіншек жас кезеңінде психодиагностиканы колдану балалық 
және ересектік белгіні ескеретін. ерекше қарым-катынасты қажет етеді. 
Жеткіншекте акыл-ой дамуы жасөспірімдік шақка жақындау келеді. 
Оның танымдық процесін зерттеуде гылыми термин және түсінікке 
шектеу қоя отырып, ересекке арналған тестті іріктеп, пайдалануға да 
болады.

Тұлгалыкжәне түлғааралық ерекшелікті анықтауда көпгеген шек
теу ескерілуі кажет. Өйткені жеткіншек - элі жартылай бала болып 
есептеледі, оларга жартылай балалык, жартылай ересектік тест фор- 
масын пайдалану кажет.

Тапсырманың негізі ойын түрінде калып, тест тапсырмасын 
тікелей баланың назарын тартатындай баланың қызыгушылыгын ту- 
дыруы тиіс.

Тестілеу барысынажеткіншек назарының жоғары болуы өзі туралы 
кызыкты жэне пайдалы мэлімет алуға, колайлы жагдай мен мүмкіндік 
туындайтынын түсінеді.

Бүл жаста өзін-өзі тану кажеттігі өте күшті болатынына орай, 
кызығушылығы төмен тесттің өзі қалыпты қабылданатын болады.

Жеткіншек психодиагностикасына арнайы гылыми түсінік, 
әлеуметтік зацдылык нормасы енгізіледі. Бірақ көп жагдайда бұл нор
ма нақты анықталуы қажет.
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Тестілеу барысы жеткіншекте ез қажеттілігін рөлдік қатынаста, 
мінез-құлықта жүзеге асыруга мүмкіндік береді (эксперименттік 
және лидерлік рольдер). Осы жаста жеткіншек өз білімін, іскерлігін 
байкатады және өзін көшбасшы рөлінде көрсетеді.

Зейінді анықтайтын эдістер 
Сандарды орналастыру

Мақсаты: Бүл эдістеме ырықты зейінді бағалауға арналган.
Нүсқау: «Екі минут ішінде іс-қагаздан төмендегі шаршысының 

бос тор көздеріне жоғаргы шаршыда кездейсоқ орналасқан санды 
өспелі қатарда орналастырыңыз.

Сандар қатармен жазылады, жогарыдағы шаршыға ешқандай 
белгілер койылмайды».

Багалау дүрыс жазылған саны бойынша жүргізіледі. Орташа қалып 
-22 сан және одан жогары.

Әдістеме топтық зерттеу үшін ыңгайлы.
Ынталандырғыш материал;

16 37 98 29 5480

80 92 46 59 35

43 21 8 40 2

65 84 99 7 77

13 67 69 34 18

Толтыруга арналган іс-қагаз
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Қызыл -қара кесте эдістемесі

Мақсаты: Бүл эдістеме зейін қасиетін анықтауга арналган.
Орындалуы: Қатысушылар берілген кестеден қызыл жэне қара 

сандарды ауыспалы түрде табуы керек және сол сандарға сәйкес тек 
эріптерді гана жазып отыруы қажет. Қызыл түстегі сандарды төмендегі 
қатар түрінде, яғни үлкен саннан кіші санга қарай, ал қара сандарды -  
жоғарылаған түрде. ягни кіші саннан үлкен санға қарай тауып жазуы 
керек.

Нүсқау: «Сіздерге қара және қызыл сандар жазылған кесте 
ұсынылады. Сіз қызыл жэне қара сандарды ауыспалы ту'рде іздеп, 
яғни КЫЗЫЛ сандарды төмендеген (25-тен 1-ге дейін), ал қара сандарды 
оспелі қатар түрінде (1 -ден 24-ке дейін) жазу керек. Сандардың жанын- 
да түрған тек әріптерін гана жазу керек. Мысалы: РВИН 

Жұмыс уақыты 5 минут.

8-к 24-у 13-м 7-ф 22-6 12-н 5-6
8-х 14-ф 14-р 17-ш 15-д 6-г 3-е
19-к 3-к 18-Ч 23-к 16-р 18-х І7-Р
21-р 13-а І-р 22-ш 11-р 23-г 20-д
5-м 10-е 4-ф 25-р 21-ц 2-т 19-ж
12-ж 6-6 16-у 20-м 4-с Ю-б 9-а
12-н 7-н 11-л 15-у 9-к 24-н 1-в

Нәтиже: Нэтиже корстекіші баланың дүрыс белгілеуіне байланы- 
сты жогары, томен, орташа шамасымен бағаланады.

Есті анықтайтын әдістер 
«Оперативті ес»

Мақсаты: Бұл эдістеме қысқа мерзімді есті зерттеуге қолдаиылады.
Қатысушыларга іс-кағаздар таратылады, кейін келесі нүсқау 

беріледі.
Нүсқау: «Мен сіздерге сандарды оқимын -  10 қатар, эр қатарда 5 

сан. Сіздің мақсатыңыз -  5 санды айтылған тізбек бойынша есте сақтап,
1-ші мен 2-ші, 2-ші мен 3-ші, 3-ші мен 4-ші, 4-ші мен 5-ші сандарды 
қосып, алынган төрт қосындыны арнайы іс-қагаз қатарына жазу керек.
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Мысалы: 6, 2, 1, 4, 2 (тақтаға немесе қагазға жазылады). 6 мен 2-ні 
қосамыз-8 шығады; 2 мен 1-ді қосамыз-3 шығады; 1 мен 4-ті қосамыз 
-  5 шығады; 4-ке 2-ні қосамыз -6  шығады.

Егер қатысушыда сұрақ пайда болса, экспериментатор оларға жа- 
уап беріп, тестті жүргізуге көшеді. Сандар қатарының арасындағы 
үзіліс -15 секунд.

Кілт
Дүрыс есептелген қосынды саны есептеледі (олардың максималды 

саны -^О).
Әдістеме топтық тестілеу үшін де ыңғайлы. Тестілеу процедура

сы 4-5 минутқа созылады. Оперативті ес көрсеткіші сенімдірек болуы 
үшін, басқа санды қолдана отырып, тестілеуді қайталауға болады.

Ұсынылатын сандар:
Қатысушыға берілетін іс-қагаз үлгісі

Қатар реті Қосынды
1
2
л
4
5
6
7
8
9
10

«Сандық қатар заңдылығы»

Нүсқау: 7 сандық қатардьщ орналасу тәртібін табыңыз және 
жетіспейтін санды табыңыз. Ол кестеде «-» таңбасымен көрсетілген. 
Уақыты 5 минут.

Сандық қатар

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 21 19 18 15 13 - - 7
2 1 4 9 16 - - 49 64 81 100
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3 16 17 15 18 14 19 - -

4 1 3 6 8 16 18 - - 76 78
5 7 16 19 5 21 16 9 - 4
6 2 4 8 10 20 22 - - 92 94
7 24 22 19 15 - -

Қорытынды
Берген жауабыңызды төмендегі кілт арқылы тексеріңіз.
1. Егер тапсырманы онай әрі жылдам 5 минут көлемінде бітірсеңіз, 

сіздің логикалык ойлау қабілетіңіз дүрыс дамыған.
2. Егер тапсырманы орындауға 5 минуттан көп уақыт жіберсеңіз, 

сізге логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын жаттығулар қажет.

Кілт

1) 129
2) 25 36

3) 13 20
4) 36 38

5) 13
6) 44 46

7) 10 4

Ақыл-ойды анықтайтын әдістер 
Әдіс: “Сөредегі кітаптар”

Мақсаты: Оқушылардың жылдам логикалық ойлауын дамыту.
Нүсқауы: Кітап сөресіндегі шығармалар жинағының 10 томдығы 

ретсіз жинақталыпты, ал оларды екі-екі кітаптан алып, үш рет ор- 
нын ауыстырса болғаны, олар рет -  ретімен қаз -  қатар тұрады. Сонда 
кітаптарды қалай ауыстырар едіңіз.

С Т і

Дүрыс жауабы;
4 пен 7-ні 3 пен 8-дің ортасына, содан соң 6 мен 10 -ды 5-тен кейінгі 

орынға 5 пен 6-ны 4 пен 7-нің ортасына апарып қоямыз.
С анды қ қат ы иас.
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Мазмұны; Қатысушыларга бір типті логикалық тапсырмалар 
беріледі. Заттардың қалыптаскан қатьснасын сандық өлшеммен 
анықтау қажет. Ой қорытынды жасап қатынас көлемін анықтаңыз
(үлкен-кіші)

Мысалы: А Б-дан 9 есе үлкен

Б В -дан 4 есе аз

В үлкен бе А үлкен бе? Эрине А В-дан үлкен (А=9онда Б=1 
Б=1онда В=4 Элбетте А=9 В=4 8 үлкен) Б В-дан 4 есе аз 
1. А Б -дан 9 есе үлкен 

В -дан 4 есе аз

егер

Б
В А
3 А Б-дан 2есе аз 

Б В-дан 8 есе көп 
А В

5 А Б-дан 3 есе аз 
Б В-дан 7есе көп 

А В
7. А Б-дан 6 есе коп 

Б В-дан 7 есе аз 
А В

9. А Б-дан 10 есе аз 
Б В-дан 3 есе коп 

В А
11.А Б-дан Юесе кіші 

Б В-дан 6 есе үлкен 
А Б

13.А Б-дан 5 есе кіші 
Б В-дан 6 есе үлкен 

В А
15. А Б-дан 4 есе үлкен 

Б В-дан 3 есе аз 
В А

17. А Б-дан 9 есе коп 
Б В 12 есе аз 

В А

2.А Б-дан 3 есе аз 
Б В 4 есе 8лкен

В А
4.А В-дан 4 есе үлкен

Б В-дан 3 есе аз 
В А

6.А Б-дан 4 есе коп
Б В-дан 3 есе аз 

В А
8. А Б-дан 3 есе аз

Б В-дан 5 есе коп 
В А

10. А Б-дан 3 есе коп 
Б В-дан 6 есе кіші 

В А
12.А Б-дан 2 есе коп 

Б В-дан аз 
А В

14. А Б-дан5есе аз 
Б В-дан 2 есе коп 
А В

16. А В-дан 3 есе аз
Б В-дан 2 есе коп

А В
18.А Б-дан 3 есе коп 

Б В -дан 5 есе аз 
А В
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Үпайы 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Дұрыс жауап- 
тар саны

18 17 16 14-
15

12-
13

lo
ll

8-9 6-7 5

Нүсқау: Сіздерге 18 логикалық есепті 5 минуттың ішінде шешу 
қажет. Екі түрлі сандык қатынастың үлкен кішісін салыстыру арқылы 
анықтаңыз. Есепті реттік нөмірі бойынша шыгарыңыз. Ең басты- 
сы қате шығармаңыз. Қандай сұрактарыңыз бар. Дайындалыңыз. 
Бастайық... Тоқтаныз.

Сөйлеуді анықтайтын әдістер 
Сойлеу шығармашылыгын аныктау

Мақсаты: С.Медник тестін пайдалану арқылы түлғаның сойлеу 
шыгармашылық деңгейін анықтау.

Қажетті күралдар: Сойлеу шығармашылығын зерттеуге арналган 
С.Медник тесті, қаламсап. жаттығуға арнапған создер, 1, 2 сериалы 
сездер.

Жүргізілуі: Зерттелінушіғе жаттығуға арналған сөздерді айтып 
жаттықтырған соң 1 серияны жүрғізу керек. 3-5 күн өткеннен соң 
2 серияны жүргізу керек. Осыдан кейін ғана эксперимент бастала- 
ды. С.Медниктің арнайы кұрастырған тестке жауап беру арқылы 
1 үлғаның шығармашылық деңғейі анықталады. Алынған нәтиже кес- 
теғе түсіріліп, арнайы формуламен есептелініп. салыстырылады да 
нәтиже өңделеді.

Ескерту: Еғер жауап беру барысында жауаптын бірнеше нұскасы 
болып түрса, сонша жазуға болады. Әрбір үштік созге 1-2 минут 
уақыт беріледі.

Жаттығуға арналған создер:
1. Суық, таза
2. Тәтті, ыстық
3. Асығыс, сау
4. Ақша, билет

1 серия
Негізгі үш сөзгетортінші созді ойлап табу керек. Ол соз алдындағы 

үш созбен де соз тіркесін жасау керек.
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Стимул сөздер: Біршама сай жауаптар: Үштік сөз № 3 Үштік сөз № 4

1. қатты шындық жай айту Болашақ-0,91 Бәле жала -  0, 98
2. суық көк лай су Оралу -  0,93 Үмітсіз-0,95
3. кездейсоқ адам көше кездесу Көру -  0, 98 Сенім - 0 ,  91
4. қиын өткен алтын уақыт Қайту -  0, 00 Жүргізу -  0, 98
5. мундир қалашық билет әскери Шекара -  0, 98 Көзқарас -0, 61

2 серия Үштік сөз №5
2-ші серия да бірінші серияға ұқсас, бірақ қызықты, күрделірек 

сөздер болады. Өткен жауапқа қарағанда жауап бейнелі, сирек 
кездесетін болуы керек.

Стимул сөздер: Біршама сай жауаптар:
1. ақша билет бос уақыт
2. кері отан жол қайту
3. есік сенім тез кіру
4. ДОС қала орта туған
5. поезд алу ақша билет

Сөйлеу шыгармашылышна арналган 
Медник тесті

1. Кездейсоқ
2. Кешкі
3. Кері
4. Алыс
5. Халықтық

тау
қағаз
отан
соқыр
қорқыныш

көптен күткен
қабырға
жол
болашақ
дүниежүзілік

Жауаптыц варианттары мен олардың 
бірегейлігі жэне бағалары

Үштік сөз №1

Әңгіме -  0, 99 
Шың - 0, 98 
Шығү -0, 98 
Кездесу -  0, 00 
Биіктік-0. 97
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Үштік сөз № 2

Афиша -  0, 99 
Газет -  0, 00 
Картина -  0, 98 
Әдемі -  0, 99 
Хабарландыру -  0, 99

Бэле -жала -  0,97 
Шайқас -  0, 99 
Соғыс -  0, 00 
Ерік - 0, 99 
Бірлік -  0, 99

1.
2.
3.

Жүргізілетін зерттеу жүмысының нәтижесі:

Баға өлшемдері:

Ассоциация саны: Na= х/у=8/5=1,6 
Бірегейлік индекс!: Zi=l/r, Zo.oo= 1/4=0,25 
Жауаптың бірегейлігі: N6i'=e/x=4/8=0,5

Зеректілікті бағалау типі.
Нүсқау: Төменде берілген сүрақтарға сіздің ойыңызша дүрыс 

жауаптарды беріңіз.
1. Бос стақанда 3 жаңғақ бар. Стақанда неше жаңгақ бар?
2. Қарғаны қүс деп атауга бола ма?
3. Ер адам қайтыс болған жарының экпесіне үйленуіне бола ма?
4. Қараңғы бөлмеде керосин шамы, шырағдан және газ плита түр. 

Сіз қайсысын жагар едіңіз?
5. Түнгі кезекші күндіз сағат 15.00-де қайтыс болды. Ол зейнетақы 

алады ма?
6. Әдетге ай 30-31-не толады. Қай ай 28-не толады.
7. Электричка сагатына 50км/сағ қозғалады, қарсы соққан желдің 

де сагатына 50км/саг жылдамдығы бар. Түтіннің қай бағытқа кетуі 
мүмкін?
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8. Сіз ұшқышсыз, сіздің ұшағыңыз “Париж — Москва” бағытымен 
ұшып бара жатыр, арапык отырғызу Прага каласында болады. 
Үшқыштың жасы нешеде?

9. 1-ден 100-гедейін қанша тогыздық бар?
10. Екі қолда он саусақ бар. Он қолда неше саусақ бар?
11. Әдетте жолаушы поездарында стоп-кран тұтқалары қызыл бола

ды. Ал жолаушы ұшақтарында мұндай тұтқалар қандай болмақ?
Нэтижені өңдеу. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпай қойылады, 

сұрақтардың дұрыс жауабы топтагы сыналушылардың пікірі болуы 
.мүмкін.

Өзіндік бағалау әдістемесі
5- 7 сынып оқушыларының өзіндік бағалауын анықтау үшін келесі 

әдістемені үсынуға болады. Сұрактары:
Сұрақтарга “иэ” (+) “жоқ” (-) деп жауап береді .
1. Сіз алдыңызда тұрған қиындыктарга қарамастан кабылданган 

шешімді жүзеге асырасыз ба?
2. Бағынғанан гөрі жетекшілік еткен жэне бұйрык берген жақсы деп 

ойлайсыз ба?
3. Көптеген ада.мдарға қарағанда сіз қабілетті. әрі зерексіз бе?
4. Сіз кандайда бір жұмыс тапсырманы өзіңіз ойлагандай етіп орын- 

дайсыз ба?
5. Сіз эркшан бірінші болуға ұмтыласыз ба?
6. Еғер сіз ғылыммен шын айналысканда профессор болатын ба 

едіңіз?
7. Сіздің қүрдастарыңызға карағанда. сіз көп нэрсеге жетем деп ой- 

лансыз ба?
8. Сізге жоқ деп айту киын ба. егер сіздің тілегіңіз орындалмайтын 

болсада?
9. Басқаларға қарағанда сіз көп нэрсені жасап үлгересіз бе?
10. Егер сізге қайтадан өмір сүру керек болса. көп нәрсеге жетер ме 

едіңіз?
Нәтижені өңдеу:

санын санаңыз
6- 7 жағымды жауабтар (+) жоғары өзіндік бағалау
3-5 (+) адекватты (дүрыс)
2-1 (-)-төмен
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Тест . “Ө зінд ік  багалауы ң қ а л а й ? ”
өте жиі — 4 ұпай
жиі - 3 ұпай
кейде - 2 ұпай
сирек - 1 ұпай
ешқашан - 0  ұпай
1. Еш себепсіз жиі қобалжимын.
2. Мені достарым көңілдендіргенін қалаймын.
3. Ақымақ болып көріну.
4. Мен өзімнің болашағым туралы мазасызданамын.
5. Адамдардың сыртқы болмысы маған түсініксіз.
6. Көпшілігі мені түсінбейтіні өкішті.
7. Адамдармен қалай сөйлесуді білмейтін сиякгымын.
8. Адамдар менен көп нәрсе күтеді.
9. Өзімді ебедейсіз сезінемін.
10. Маған жағымсыз нэрсе болатын сияқты көрінеді.
11. Адамдар менің артымнан сөйлеп жүргенін сеземін.
12. Мен өзімді қауіпсіз сезінбеймін.
13. Мен өз ойымды ешкіммен бөлісе алмаймын.
14. Адамдар менін жетістігіме ерекше кызығушылық білдірмейді. 
Өзіндік бағалау деңгейін анықтау үшін барлық пікір бойынша

ұпай санын есептеңіз.
10 ұпайдан төмен -  саған өзім білемін, мактаншактықтан 

айиаладағыны таңқалдыру сезімінен күтылу жөнін мына пиринципті 
ссщізге ұстаңыз; барлық қақтығыс жағдайындағы шыққан отты сіз 
жағуға көмектестіңіз немесе түтандырдыңыз.

10 үпайдан 30 ұпайға дейін -  сіз психологиялық жетілген түлғасыз, 
өз күшінізбен мүмкіндігіңізге шынайы баға беру сіздің қолыңыздан 
келеді.

30 ұпайдан жоғары -  сіз өзіңізді бағалай алмайсыз.

Әдістеме: Өзіндік бағалауға баға беру.

Мақсаты: оқушының өзіндік бағалауын анықтауға арналған. 
Барысы: Оқушы үзынынан жоғарыдан төменге дейін 5 сан қойып 

шығады -  1.2,3,4,5. Осымен тапсырма нөмірі белгіленеді. Тапсыр- 
ма қайталанбайды. Тапсырма оқылып жатқанда ойға бірінші келген 
нәрсені белгілеу керек. Егер үлгермеген жағдайда қайталанбайды. 
Әр тапсырмага 3 секунд уақыт беріледі де, әрі қарай келесі тапсырма 
оқытылады.
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Тапсырма;
1. Кез келген эйгілі жазушының фамилиясын жазыңыз. Мысалы: 

М. Эуезов.
2. Кез келген сөйлем жазыңыз. Мысалы: көктем келді.
3. Кез келген заттың атын жазыңыз. Мысалы: кітап.
4. Кез келген фигураны сызьщыз. Мысалы: үшбұрыш.
5. Кез келген санды жазыңыз. Мысалы: 9

Нәтижені өңдеу:
Егер тапсырма орындалганда жауабы мысалмен бірдей болса, онда 

4 ұпай қойылады. Егер жауап мысалдьщ мазмұнына үқсас болса, онда 
3 ұпай қойылады. Егер мысалға тіптен ұқсамаса, онда 2 ұпай, ал егер 
тіптен жауап бермесе, 1 ұпай қойылады.

Нәтиже мына формуламен қойылады:
S = ( 01+02+03+04+05) * 3+20 = 65 
S = өзіндік бағалау 
20-30 ұпай -  томен 
31 -45 ұпай -  орташа
46 одан да жоғары ұпай - езіндік бағалауы жоғары 
Өзіндік багалауды жалпы зерттеу
Сыналушыға нұсқау : Сізге жағдай оқылады. Сіз жағдай нөмірімен 

жэне оган қатысты үш нұсқаның бірін “иә” (+), “жоқ” (-), “білмеймін” 
жауабын таңдайсыз:

Көп ойланбай жылдам жауап бергеніңіз жөн:
Сұрақтың мэтіні:
1. Уақытымның көп бөлігін жабырқаулы күйде өткіземін.
2. Менімен көптеген бала санасады (ақылдасады).
3. Менде езіме деген сенімділік жоқ.
4. Сыныптағы басқа бала сияқты мен де тапқыр, эрі қабілеттімін.
5. Кейде мен өзімді ешкімге қажетсізбін деп есептеймін.
6. Мен барлық істі жақсы орындаймын.
7. Болашақта еш нэрсеге жете алмайтын сияқтымын.
8. Барлық істе менікі дүрыс деп санаймын.
9. Артында өзім өкінетін тірлікті көп жасаймын.
10. Өзім білетін адамның жеткен табысын істегенім өзімнің 

жеңілісім деп ойлаймын.
11. Айналамда мені талдап жатқандай көрінеді.
12. Болуы мүмкін сәтсіздік мені аз толғандырады.
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13. Берілген тапсырманы сәтті орындап шыгуга мен жеңе алмайтын 
қиындық кедергі тудырады.

14. Жасаган ісім үшін сирек өкінемін.
15. Менің айналамдағы адам маған қарағанда тартымды көрінеді.
16. Мен үнемі біреуге керекпін деп ойламаймын.
17. Меніңше, мен басқаға Караганда нашар оқимын.
18. Менің жолым болғыш.
19. Өмірде эрқашан бір нәрседен қорқамын.
20. Мен өзіме сенемін.

Нәтижені өңдеу
(Иә) “келісемін” саны тақ нөмірмен саналады содан кейін -  жұп 

нөмірмен саналады. Бірінші нәтижеден екінші нәтиже алынады. Соңғы 
нэтиже

-Юнан +10-ға дейінгі интервалды көрсетеді 
-10—4 дейінгі нэтиже төменгі өзіндік багалау 
-3 -тен + 10 -ға дейінгі нәтиже өзіндік бағалау.

Әдемілігіңіз ішкі әлеміцізге сай ма?

Мақсаты: Оқушының өзіндік бағалауын, қарым -  қатынасын 
анықтауга арналған.

Барысы: Оқушыға сүрақ оқылады, сол сұраққа жауап беруі керек. 
Оның бірнеше жауабы бар.

Сұрақтар.
1. Жақсы эшекей бүйымды сатып аларда бірінші нені басшылыққа 

аласыз?
A) негұрлым қымбат болса, соғұрлым тәуір 
Б) өзіме ұнаганын аламын
B) елдің кеңесіне сүйенемін
2. Сыйланған сыйлықтың қайсысы көбірек қуантады?
A) эдемі гүл
Б) қымбат иіс суы
B) шын көңілмен берілген кез-келген сыйлық
3. Жаңа киім таңдаганда нені басшылыққа аласыз?
A) жаңа үлгідегі киімдерді таңдаймын 
Б) өзіме үнағанын
B) ақшама қараймын
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4. Сіз тігуге тапсырыс берген киім дайын болды. Бірақ сізге 
үйлесімсіз. Сіз не істейсіз?

A) қайта жендеуге берем ін
Б) көңіл күйім бұзылып шкафқа лақтыра саламын
B) жакынымның біріне сыйлай саламын
5. Жолдасыңыздың костюмінде ұсак жолақ бар болса, оған қандай 

көйлек таңдар едіңіз?
A) сондай жолагы бар 
Б) бір түстісін
B) түсі сәйкес келетін сэнді көйлек

1 2 3 4 5
А 4 4 3 3
Б 3 2 4 4 2
В 2 3 2 4

Қорытынды
10-13 ұнай
Сіз өзіңізге аса қатты сын көзбен қарайсыз. Өзіңізге коңіліңіз тол- 

майды. Есіңізде болсын өзін сыйламаган адамды өзге де көзге ілмейді. 
Т ым сыпайысыз. Басты кемшілігіңіз - өзіңізге сенбейсіз. Өз пікіріңізден 
гөрі елдің сөзіне кұлақ асқанды жен көресіз. Өміріңізді өзгерткіңіз кел- 
се, езіңізге көп көңіл бөліңіз.

14-17 ұпай
Өзіңізге сенімдісіз. Нэзік тартымды жансыз. Айналадагы адаммен 

тіл табыса аласыз. Өзге жан сыртыңыздан қызыга қарайды, кейбіреу 
тіптен сізге үқсагысы келеді. Ал, сіз өзіңізге не қолайлы, не қолайсыз, 
не үйлеседі, не үйлеспейді, кімге үнайсыз, кімге үнамайсыз эрдайым 
біліп жүресіз.

18-20 үпай
Тым тэкаппарсыз. Басқаны көзге ілмейсіз. Көкірек кере берсеңіз 

елді мезі етесіз. Сэл жүмсарып, кішіпейіл болуга лайық болыңыз.
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Мектспке дегси моіивацііясын 
анықтаГітын эдістер

«Шварцландердің моторлық сынау» әдістсмесі

Мақсаты -талаптану деңгейін анықтау.
Нүсқау; Тапсырма моторлык үйлестік тест ретінде оеріледі. 

Зерттелушіге тэжірибе сынау санына байланысты төрт төртбүрыш сек- 
цнясы бар іс-қагаз беріледі. Берілген уақытта төртбұрыштың біреуінің 
іініндегі квадратың көбін бегілеп шыгу қажет. Зерттелеушіден 10 
секундтың ішінде қанша квадрат белгілей алатынын атауын сұрайды. 
Ол жауабын бірінші төртбүрыштың жогарғы үлкен үяшыгына жазады.

Зерттеушінің рұқсаіымен бастау жэне аяқтау, сынаудан кейін 
канша квадрат белгілегені саналады жэне бірінші тортбұрыштың 
астыңғы үлкен үяшығына жазылады. Осы жүйе сияқты қалғанына да 
сынау жүргізіледі, үшінші сынауда уақыт 8 секундқа азаяды. Бұл тап
сырма максаттық айырмашылықты зерттеуге арналған.
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II.

УП2

УД2

III.

УПЗ

УДЗ
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IV.

УП4

УД4

V.

УП5

УД5
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Нэтижелер талдауы

Мақсаттық айырмашылықтың орташа колемі талаптану деңгейі 
(ТД) мен жетістік деңгейін (ЖД) салыстыруды топшалайтын формула 
бойынша ессптелсді.

М А=((ТД2-ЖД 1) f (ТДЗ-ЖД2)+(ТД4.ЖДЗ ))/3
Мақсаттық айырмашылық стандарты: 5 жэне одан жогары болса, 

талаптанудың мүмкін емес өте жоғары деңгейі.
4.99- 3 -талаптанудың жогары деңгейі
2.99- 1 -  талаптанудың орташа деңгейі
0,99-(-1,49) -  талаптанудың томен деңгейі
(-1,50) жэне томен -талаптанудың мүмкін емес оте төменгі деңгейі
Нүсқау
Талаптанудың деңгейі дегеніміз, қиыншылыққа қарамастан адам- 

ның қабілеті жететіи мақсатқа жетуге ұмтылыс. Баланы тәрбиелегенде 
талаптану деңгейін ескеру қажет, өйткені оның қабілетіне сай болуы 
-  жеке түлганың үйлесімді жетілуінің бір шарты. Ал сәйкес болмауы, 
баланың өзімен және басқа да адаммен шиеленістіц қайнар көзі болып 
табылады, бүл баланьщ жетілуінен ауыткуына әкеліп согады.

Бұл тест талаптану деңгейін жылдам диагностикалау болып табы
лады. Әдістемені өз уақытын секунд ішінде жоспарлай білетін ересек 
адам мен жас бала кобіне қолданылуы мүмкін.

Эмоция мен ерік өрісін аныктайтын әдістер 
Фнллнпстіц мектептегі қобалжуды анықтауға арналған

сүрақііамасы

Әдістеменің максаты: Кіші және орта мектеп оқушының мектепке 
байланысты қобалжуының деңгейін зерттеу.

Жас інектеуі; Сүракнама кіші жәие орта мектеп жасындагы балаға 
арналады. Орта мектептің 3-7 сыныпта қолдану қолайлы.

Диагностика откізілуі; Диагностика жеке және топтық формада 
жүргізіледі. Сүрақ ауызша немесе жазбаша үсынылады. Сұрақнаманы 
жүргізгенде бөлмеде сынып жетекшісі мен мүгалімнің болмаганы жөн.

Қажетті күралдар: Зерпеуді жүргізуге сұрақнама мәтінімен 
оқушының санына сәйкес парақ.

Нұсқау: ‘̂ Бала, казір сізге мектепте озінізді қалай сезетіндіктің ту- 
ралы сүрақ ұсынылады. Мүнда дұрыс және дұрыс емес деген жауап
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болм айды . Ш ы найы  ж ауап қаж ет. Ж ауап  парагы н ы ң  ж огары  ж агы на 
аты , ф ам илиясы , сы ны бы н ж азу. С ұраққа  ж ауап  б ергенде оны ң  нөмірі 
ж оне ж ауапқа кел іссең із кел ісп есең із қойы ңы з.

С үрақн ам ан ы ң  мәтіні:
1. С аган барлы қ сы н ы п тагы м ен  б ір  д ең гей д е  болу қиы н ба?
2. М ұгалім  тап сы рм ан ы  кан ш алы қты  д ең гей д е  б ілетін інд і тексеру- 

ге дай ы н далса, сен қобалж и сы ң  ба?
3. М үгалім н ің  калауы м ен  саган  сы н ы п та  ж ұм ы с ж асау үнайды  ма?
4. С ен ің  сабақты  б ілм еген д ігің н ен  м үгал ім н ің  қатты  аш уланганы  

түсіңе кірді ме?
5. С ені сы н ы п та  біреу үры п  ж іберген  кез болды  ма?
6 М ұгал ім н ің  не айты п  тұрганы н  түсін бей ін ш е, сен оны ң ж аң а ма- 

териалды  тү с ін д ір у ін е  асы кп аган ы н  ж иі қалайсы ң  ба?
7. Ж ауап  берген де  нем есе тап сы рм ан ы  оры н даган да  қобалж исьщ  

ба^
8. Қ ателік  жасагі қою дан қоркы п, сабақта  оз ойы ңды  айтпай қалған 

кездерің  болды  ма?
9. С ені тактага  ж ауап  б еруге  и іақы рганда тізең  л ір ілдейді ме?
10. Ә ртүрлі ойы н ой н аганда, сы н ы п тасы ң  саган  жиі күле ме?
11. Ө зің  күткендегіден  том ен  бага  койган  кез болды  ма?
12. С ені екінш і ж ы лга қалы п қою  сұрагы  ойландарм ай  ма?
13. Тандау жасауды  каж ет ететін  ой ы ннан  каш кактайсы ң , өйткені 

сені еш кім  таң дам ай  кояды ?
14. С ені ж ауап  беруге ш ақы рган да  д ір ілдеп  кететін  кез бола ма?
15. С ен ің  калаган ы ң ды  сы н ы п тасты ң  еш қай сы сы  ж асагы сы  

келм ейтін  сезім  сенде жиі туы н дай  ма?
16. Т апсы рм аны  оры н дам ас  алды н да қатты  кобалж и сы ц  ба?
17. С аган ата-ан аң  күткен баганы  алу қиы н ба?
18. К ейде сы н ы п ты ң  іш інде наш ар болы п қалам ы н деп қорқасы ң  

ба?
19. К ателік  ж асап  кой ган да  сы н ы п тасы ң  саган  күлем е?
20. С ен сы н ы іітасы ң а  ұ қсай сы ң  ба?
21. Т апсы рм аны  оры н даган н ан  кейін дүры с оры н даган ы ң  туралы  

м азасы здан асы ң  ба?
22. С ы н ы п та  ж ұм ы с ж асаган га  бәрін  есте  сақтап  калганы ңа 

сен ім діс ің  бе?
23. К ейде саган  м ектепте .мүгалімнің сұрагы н а жауап бере алмай 

қалган түске  еие ме?
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24. Көптеген бала саган достық қарым-қатынаста ма?
25. Сенің жұмысыңның нәтижесі сыныптастың жұмысымен салыс- 

тыратынын білсең, тапсырманы аса ынталылықпен орындайсың ба?
26. Сенен сұрағанда қобалжымауды жиі армандайсың ба?
27. Кейде таласқа тусемін деп қорқасың ба?
28. Мұғалім сенің сабаққа дайындығыңды тексеремін деп айтса, 

жүрегіңнің қатты соғып кететінін сезесің бе?
29. Сен жақсы бага алғанда сыныптастың бірі жарамсақтанып жа- 

тыр деп ойлай ма?
30. Ерекше көңіл аударатын сыныптастыңмен бірге өзіңді жақсы 

сезінесің бе?
31. Сыныптас құрбының сені өкпелететін сөз айтқан кездері болды 

ма?
32. Қалай ойлайсың, оқуды үлгермей жатқан бала өзінің орнын 

жогалтып алады ма?
33. Сыныптастың көпшілігі саған назар аудармайтынга ұқсай ма?
34. Күлкілі болып көрінуден жиі қорқасың ба?
35. Мұғалімнің сенімен қатынас жасауына көңілің тола ма?
36. Өзге сыныптастың анасы секілді сенің анаң да кештер 

ұйымдастыруға көмектеседі ме?
37. Айналадағы сен туралы не ойлайтыны сені қобалжытқан кез 

болды ма?
38. Қазіргіден гөрі болашакта жақсы оқуға үміттенесің бе?
39. Мектепте сыныптасың сияқты сен де жақсы киінемін деп 

ойлайсың ба?
40. Сен жауап беріп түрғанда сырттан қалай көрінетінің туралы жиі 

ойланасың ба?
41. Қабілетті бала сыныптағы өзге балада жоқ ерекше құқұгы бар 

ма?
42. Сыныптастың ішінде кейбіреуі егер сен одан жақсы көрінсең 

ызаланады ма?
43. Сеніңсыныптасыңныңсаған деген қатынасына көңіліңтола ма?
44. Мүғаліммен жалғыздан-жалғыз қалғанда өзінді жақсы сезінесің 

бе?
45. Сыныптастың кейде сенің сырт келбетің мен мінез-құлқыңа 

күледі ме?
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46. Өзіңнің мектептегі жұмысың туралы басқа балага қарағанда 
мазасызданамын деп ойлайсың ба?

47. Егер сен мұгалімнің сұрағына жауап бере алмай қалғанда, әне- 
міне жылап жіберемін деп сезінесің бе?

48. Ертең мектепте не болады деп көп уақытқа дейін ұйықтай ал- 
майтын кезің болды ма?

49. Қиын тапсырманы орындап жатқанда, бүрын білетініңді 
үмытып қалғандай сезінесіңбе?

50. Өздік жұмыс жазып отырғанда қолың аздап дірілдей ме?
51. Мұгалім сыныпқа тапсырма беремін деп айтса, ашулана 

бастайтыныңды сезесің ба?
52. Мектепте сенің біліміңді тексеру сені қорқытады ма?
53. Мұғалім өзіндік жұмыс беріп жатқанда, орындай алмай қаламын 

деген қорқынышты сезесің бе?
54. Сенің сыныптасыңның қолынан келетін, бірақ сен орындай ал- 

майтын тапсырма туралы түс саған енеді ме?
55. Мұғалім тапсырманы түсіндіріп жатқанда сенің сыныптасың 

саған Караганда жақсы түсінеді деп ойлайсың ба?
56. Мектепке бара жатқанда мұғалім сенен сабақ сүрап немесе 

тексеру жұмысын береді деп мазасызданасың ба?
57. Тапсырманы орындап жатқанда, ол үшін “2” аламын деп 

сезінесің бе?
58. Барлық сыныптың алдында тақтада тапсырма орындап тұрғанда, 

аздап қолың дірілдей ме?
Нәтижені өңдеу. Сүрақнаманы толтыруды аяқтағаннан кейін 

сұрақнамадағы әрбір шкала бойынша және бүтін сұрақнамадағы сәйкес 
келмеушілік есептеледі. Кілт: “ия” -  жауаптары 11, 20, 22, 24, 25, 30, 
35, 36, 38, 39, 41, 43, 44; “жоқ” жауаптары -1-10,12-19, 21, 23, 26-29, 
31-34, 37, 40, 42, 45-58.

1. Жалпы мектептік қобалжу: 2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 6, 28, 46-58 
(п=22).

2. Әлеуметтік күйзеліс уайымы: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 
44(п=11).

3. Табысқа жету қажеттілігі.
4. Өзін көрсетуге қорқыныш.
5. Білімді тексеру жағдайындағы қорқыныш.
6. Айналадағының күткеніне сәйкес келмеуден қорқу.
Кілтпен сәйкессіздік -қобалжудың белгісі.
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1. Ьарлык мәтін бойынша сәйкессіздік 50% болса, қобалжудыц 
жогары екендігін айтуга болады. егер жалпы саннан 75% көп болатын 
болса - өте жогары кобалжуды көрсетеді.

2. Қобалжудың 8 факторының эркайсысы мэтіннен бөліп алынады.
Қобалжу деңгейі бірінші жагдайдагыдай аныкталады.
Әрбір белгініц (фактор) мазмұндық сипаттамасы.
1. Мектептегі жалпы қобалжу -  Баланың жалпы эмоциялық 

жагдайы, оның мектептегі өмірінің эртүрлі формасымен байланысты.
2. Әлеуметгік күйзелістік уайым -  баланың эмоиилық жагдайы 

элеуметтік жа{дайдың көрінісінде дамиды (ең алдымен қүрбысымен).
3. Табыска жету қажеттілігіндегі фрустрация - баланың табыска 

қажеттіліпн, жогарғы нэтижелі жетістігін дамытпайтын жагымсыз 
психикалық көрініс.

4. Өзін корсетуге қоркыныш — жагдайды жағымсыз эмоциялық 
уайымдау, өзін көрсетудің кажеттілігінде, өз мүмкіншілігін көрсетуде 
киындыкқа кездесу.

5. Білімді тексеру жағдайындағы корқыныш -  білімді, жетістікті, 
мүмкіншілікті тексеру жагдайында болатын жағымсыз катынас жэне 
кобалжу, уайым.

6. Айналадагының күткеніне сәйкес келмеуден корку.

Жеке касиеттерін анықтайтыіі әдістер 
Айзенк сауалнамасы 12-17 жас аралығындагы жеткіншектерге

арналган

Мақсаты: Бала темпераментінің ерекшеліктерін айкындау.
Нүскау: Сіздін іс-эрекетіңіздің ерекшелігі жөнінде сізге бірнеше 

сүрақ беріледі. Егер сұрақтың жауабына келіссеңіз «+» белгісін 
койыңыз. егер келіспейтін болсаңыз «-» белгісін қою. Жауапты тез, ой- 
ланбай беру керек, өйткені бірінші эрекетіңіз маңызды.

Сауалнама мотіні
1. Айналавда шуды немесе әбігершілікті үнатасың ба?
2. Сені жүбататын досты жиі қажет етесің бе?
3. Сабақта отырмаған кезіңде, сенен бір нэрсе сұраганда жауапты 

тез таба аласың ба?
4. Сен кейде ашуланшақ болып немесе ызаланасың ба?
5. Көңіл күйін жиі өзгеріп тұрады ма?
6. Саған досыңмен кездескеннен, жалғыз болган ұнайды ма?
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7. Түрлі ойдың сенің үйықтауыңа кедергі жасайтын кезі болды ма?
8. Саган айтқанды дэл солай істейсің бе?
9. Басқамен эзілдескенді ұнатасың ба?
10. Еш себепсіз өзіңді бақытсыз сезіндің бе?
11. Сен көңілді адамсың ба?
12. Мектеп ережесін бүзған күнің болды ма?
13. Сені көп нэрсе ашуландырады ма?
14. Жылдамдықты керек ететін жүмысты үнатасың ба?
15. Бола жаздаган, бірақ соңы жақсы біткен, оқиғаны көп уақыт 

уайымдап жүресің бе?
16. Саған сеніп кез келген қүпияны айтуға болады ма?
17. Зерігіп отырган баланың көңілін көтере аласың ба?
18. Кейбір кезде еш себепсіз жүрегің қатты соғады ма?
19. Біреумен достасу үшін бірінші қадам жасайсың ба?
20. Өтірік айтқан кезің болды ма?
21. Сен істеген жүмыстан адам кемшілік тапса қатты ренжисің бе?
22. Досыңмен қызық эңгіме айтып, әзілдескенді ұнатасың ба?
23. Еш себепсіз шаршайсың ба?
24. Бірінші сабагыңды орындап, сосын ойнайсың ба?
25. Әдетте риза көңілдісің, солай ма?
26. Көп ренжисің бе?
27. Басқа баламен ойнаганды және эңгімелескенді үнатасың ба?
28. Тұрмыста жақыныңа көмектесесің бе?
29. Басыңның айналган кезі болады ма?
30. Біреуді ьгңғайсыз жағдайга қойганды немесе біреуге күлгенді 

үнатасың ба?
31. Бір нәрседен жалықкан кезің жиі болып тұрады ма?
32. Мақтанғанды үнатасың ба?
33. Басқа баланың алдында үндемей түрасың ба?
34. Сен қатты толқығаннан бір орында отыра алмай кететін кезің 

болады ма?
35. Бір нәрсеге тез шешіле аласың ба?
36. Мұғалім жоқ кезде, сабақ уақытында шулайсың ба?
37. Қорқынышты түс жиі көресің бе?
38. Бәрін ұмытып, досыңның қасында жақсы көңіл көтеріп 

отырасың ба?
39. Сені ренжіту оңай ма?
40. Біреуді жамандаған күнің болды ма?
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41. Өзіңді бейқам, қамсыз деп санайсың ба?
42. Өзің ыңгайсыз жагдайга түскен кезіңді, көп уақыт уайымдап 

жүресің бе?
43. Шулы және қызықты ойынды жаксы көресің бе?
44. Саған ұсынган тамақтың барлығын жей бересің бе?
45. Сенен бір нәрсе сұраса жоқ деп жауап беру қиын ба?
46. Қонаққа жиі барғанды үнатасың ба?
47. Өмір сүргің келмей кететін кезің болады ма?
48. Ата-анаңа дөрекі болған кезің бар ма?
49. Сені көңілді адам деп санайды ма?
50. Сабагыңды орындаган кезіңде көңілің басқа жаққа алаңдайды

ма?
51. Үлкен думанга қатыспай, жанынан қарап отырғанды ұнатасың

ба?
52. Түрлі ойдан ұйықтай алмайтын кезің болды ма?
53. Саған тапсырылған жүмысты орындай алатыныңа сенімдісің

оа
54. Жалғызсырау сезімінде боласың ба?
55. Бейтаныс адаммен бірінші сөйлесуге үяласың ба?
56. Кеш болғанда бір нәрсе істеуді жиі шешесің бе?
57. Саған қүрбың айқайласа, сенде солай жауап бересің бе?
58. Кейбір кезде еш себепсіз өзіңді қайгылы немесе көңілді 

сезінесің бе?
59. Қонақта, шыршада шын сыйлық алуга болады деп есептейсің 

бе?
60. Бір нәрсені ойламай істегеніңе жиі толқисың ба?
Кілт:
1. Экстроверт-интроверт:
«ия» («+») 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 

53, 57.
«жоқ» («-») 6, 33, 51, 55, 59,.
2. Нейротизм
«ия»(«+»)2, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 18,21,23, 26, 29,31,34, 37, 39, 42, 

45, 50,51,52, 56,58, 60.
3. Өтірік көрсеткіші 
«ия» («+») 8, 16, 24, 28, 44 
«жоқ» («-») 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48.
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Нәтижелер багасы
Экстра -  интроверт шэкілінің багалау кестесі

Интроверт Экстраверт
Едэуір Орташа Едэуір Орташа

1-7 8-11 12-18 19-24

Нейротизм шэкілінің бағалау кестесі

Сезімдік салмақтық Сезімдік салмақсыздық
Едэуір Орташа Едэуір Орташа

1-10 11-14 15-18 19-24

Мәліметтер түсініктемесі

Әдістеме 3 шәкілден- экстраверт-интроверт, нейротизм және ерек- 
шеден түрады, олар зерттелушінің қатынасы мен адалдық багалауына 
арналған.

1. Экстраверт-интроверт
Типтік экстравертке мінездеме бергенде, оның адамға үйірлігі, 

танысының көптігі, қарым-катынасты кажет етуімен белгіленеді. Экс
траверт жағдайға байланысты эрекет жасайды, серпінді, ашушаң. Ол 
қамсыз, оңтайлы, көңілді, мейірбан. Сезімі қатаң бақылауда емес, 
тәуекелді эрекетке бейім. Оған әр уақытта сенуге болмайды.

Типтік интроверт -  ол тынық, үялшақ, интроектті адам. өз-өзін 
талдауға бейім. Үстамды, өзін туысканынан басқа адамнан алысырақ 
үстайды. Өзінің іс-әрекетін алдын ала жоспарлайды, кенеттілікке 
сенбейді, шешім қабылдауға байсалды карайды, барлық кезде тәртіііті 
үнатады. Өзінің сезімін бақылайды, оны ашуландыру оңай емес. 
Өнегелі норманы бағалайды, түңілуші.

2 Ыейротизм -  сезімдік тұрақтылык
Сезімдік тұрақтылықты немесе түрақсыздықты сипаттай- 

ды. Сезімдік түрақтылық -  іс-эрекетте ұйымдастырушы, күйзеліс 
жэне кәдімгі жағдайда мақсатты сақтаудан көрінеді. Ержету, жақсы

211



бейімделу, қатты кызулық, мазасызданудың болмауы, сонымен бірге 
адаммен үйлесуі. озаттықпен сипатталады.

Нейротизм сезімдік тұрақсыздық - қатты ашу, бейімсіздік, көңіл 
күйдің тез өзгеруі, үмытшақтық, мазасыздану жэне кінәлі сезіну, 
қамсыздық, депрессия, күйзслісті жағдайда байқалады.

Сезімділік, серпінділік, адаммен қатынаста ашу шақыру, ықыластың 
өзгеруі, әсерлілігі, езіне сенімсіздік нейротизмге сай сезімдер. Ней
ротизм шәкілінде үлкен көрсеткішке ие адамда жағымсыз күйзелісті 
жағдайда невроз дамуы мүмкін.

Экстра-интроверт шәкілінің орташа көрсеткіші: 7-15 ұпай.
Нейротизм шәкілінің орташа көрсеткіші; 8-16 үпай.
Егер адалдық шэкілінің көрсеткіші 10 үпайдан асқан болса, онда 

зерттеу нэтижесі дұрыс емес жэне зерттелуші сұраққа ашық жауап 
беруі тиіс деп есептелінеді.

Айзенк жүйке жүйесінің жоғары қызметінің физиологиясынан 
мәліметті ала отырып, Павловтың күшті жэне әлсіз түріндегі адамның 
экстраверттік жэне интроверттік түріне сай келеді деген болжам 
берді. Интро жэне экстраверттің табиғаты орталық жүйке жүйесінің 
туа бітті қасиетінде көрінеді. Осылайша, Экстра-интроверт шәкілінің 
мэліметін қолдана отырып, Павлов топтастыруы бойынша адамның 
темперамент көрсеткішін шығаруға болады. Ол төрт классикалық 
түрді бейнелеген: сангвиник (орталық жүйке жүйесінің негізгі 
қасиетінен күшті, салмақты, еті тірі деп сипатталады); холерик (күшті, 
салмақсыз, еті тірі); флегматик (күшті, салмақты, салғырт); меланхо
лик (әлсіз, салмақсыз, салғырт). Кестеде темперамент түрінен сауална- 
ма шәкілімен арақатынасын көруге болады;

ТҮРАҚСЫЗ
Оңай абыржиды Белсенді

Мазасыз Сезімталды
Ойлануға бейім Тынышсыз

Енжар Қозгалмалы
Ұстамды Өзгермелі

Адамга үлессіз Түрақсыз
Тыныш Серпінді
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Оптимистік

Иіітро-
верттік

Меланхолик Холерик Экстра-
верттік

Флегматик Сангвиник

Енжар Адаммен үйлесімді
Сақ Қарым-қатынасшыл

Ақылды Сөзшең
Мейірбан Ықыласты

Бейбітшілік сүйгіш Еркін
Басқара алатын Жарқын

Сенімді Қамсыз
Тынық Ынталы

Түрақты

Сауалнама парагы

Аты, тегі, әкесінің аты

Мерзім
Жасы_
Білімі
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№ Жауап № Жауап № Жауап
Иэ Жоқ Иэ Жоқ Иэ Жоқ

1 21 41
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31 51
12 32 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60

Тест «Адам суреті»

«Адам суреті» эдістемесі баланың жеке ерекшелігі жөнінде 
ақпарат алудың ең оңай құралы болып саналады. Адам денесін неме- 
се мүшесін бөлек салу сипатының негізінде баланың жеке дамуының 
жалпы бет алысын байқауға болады. Айтып өту керек, бұл әдістеме 
баланың психологиялық келбетін толығымен бейнелеп бере алмайды.

214

оның нәтижесі басқа эдістемеден толықтырылуы жэне нақтылануы
тиіс.

Нүсқау: «Адам суретін сал». Бала суретті қарапайым қара қаламмен 
салады.

Суретті салып болганнан кейін, баладан салынған «адам» жөнінде 
сұраған жөн. Біздің көңілімізді алған мәселе жөнінде сұрақ қоюға бо
лады (тек бапамен сезімдік жақын қатынас болған жағдайда), олар тура 
болмай («Ол кіммен дос?», «Оның достары көп пе?», «Ол төбелеседі 
ме?» және т.б.), жанама болуы тиіс («Сен қалай ойлайсың, ...?», 
«Саған қалай көрінеді, ...?»). Мектеп жасына дейінгі баланың өзіндік 
ерекшелігіне қарай, сұрақтың балама түрде қойылғаны дұрыс: «Сенің 
ойыңша, ол біреумен дос па, жоқ па?» немесе «Саган қалай көрінеді, 
ол төбелескенді ұнатады ма, жоқ па?» және т.б.

Айта кетуі керек, әдістеменің жоба мүмкіншілігі баланың жасымен 
шектеулі (5 жасқа дейінгі балаға арналған жобалық эдістеме ретінде 
қолданылады).

*  ♦  *

Баланың әлеуметтік қатынасты кажет етуі, одан алған сезімдік 
тэжірибесі және шыққан мәселенің бейнеленуі, оның басқа адаммен 
және өзіне деген карым-қатынас қалыптасуында білінеді.

Осының бәрі суреттегі адамның қолын салганда байқалады. Тағы 
бір ескеретін жайт, баланың қатынас кезінде байқалатын ерекшелігінің 
нэтижесі тек расталуды жэне нақтылауды қажет ететін топшылама 
ретінде қабылдануы тиіс.

Егер бала адам қолын ең соңында бейнелесе, онда ол әлеуметтік 
қатынастан қорқады деп қарауға болады.

Қолы екі жаққа кең қойылганы әлеуметтік қатынастың кең өрісін 
қажетсінетінін көрсетеді.

• Төмен түскен қол, керісінше-қатынасыныңтарекендігін көрсетеді 
(бүл ерекшелік баланың элеуметтік қатынасының сезімдік тереңдігін 
сипаттамайды).

• Екі жаққа кең қойылған қол мен басының үлкейтілгені бейнелен- 
се, баланың айналасындағы қарым-қатынасқа қанағатсыз, нашарлығын 
көрсетеді.

• Қолы төмен түскен және қол-басының жақсы бейнеленген адам 
суреті, баланың қатынасты таңдайтынын көрсетеді.

• Суретте адамның қолының басы жоқтығы немесе редуцивті,
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баланың қатынас тэжірибесінің төмендеуін көрсетеді. Алайда, 
қатынаста қажеттік томендемейді. Ол өте жогары болуы мүмкін.

• Екі жаққа кол кең жайыла салынса (әсіресе, қол өте ұзын бо- 
лып келсе), бала қатынасы кең, бірақ формальды жэне жанама деп 
есептелінеді.

• Қолы төмен түскен адамның қолының басы жоқ болса, қатынас 
қажеттілігінің төмендеуі сезімдік кедейлігімен үйлескен. Бұндай 
қатынас сипаты баланың сезімдік дамуының бұзылуымен байланысты.

• Қолдың ұзындыгы тэуелсіздік қажеттілігінің көрсеткіші болып та- 
былады: қол қаншалықты ұзын болса, қажеттілік те соншалықты көп.

• Қолдың басы жүдырық түрінде немесе саусақ таяқша ретінде 
салынган болса, басқыншылық тенденция белгісі.

• Егер бала қолды штрихтесе немесе мүлдем салмаса, әлеуметтік 
қатынастың қиыншылығын көрсетеді.

Кіндік салынуы, эгоцентризм көрінісін түсіндіреді. Эгоцентризм 
мектеп жасына дейінгі баланың жеке ерекшелігі деп қарастырылады. 
Бұл жерде эгоцентризм жеке тұлганың өзімшілдік багытымен байла
нысты.

Суретте адам басы қырынан немесе арқасымен салынса, бүл 
баланың жабықтылыгын, қатынасқа түспейтіндігін көрсетеді. Бүл 
қатынас қажеттілігініңтөмендеуі емес, қатынас кезінде қиыншылықтан 
гіайда болатын жағымсыз күйзелуден қорганыс.

Жер сызыгының бейнеленуі -  баланың қорқыныш, сенімсіздік 
басқа адаммен қарым-қатынас жүйесіндегі нақты жагдайын көрсететін 
сезімініц көрсеткіші (зерттеушінің міндеті -  отбасында немесе топ- 
та, осындай қорқыныш сезіміне себепші болған қарым - қатынасты 
анықтау).

Егер бала өзінің сенімсіздігінсн қарым-қатынасы тар болса, онда 
адам суреті «портрет» түрінде немесе басқа да шектеуде шектеледі 
(мысалы тереземен).

Баланың өзгемен қарым-қатынасын талдауының нәтижесін оның 
сезімдік фонының сипатының мэліметімен салыстыру керек.

«Адам суреті» әдістемесінің көмегімен қарым-қатынас өрісін зерт- 
теуде оның мүмкіншілігі баланың жеке дамуының демонстративтілігі, 
басқыншылық, үрейлілік сияқты жалпы тенденциясын айқындауга 
көмегін тигізеді.
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Демонстративтік
Демонстративті бала ойынында өте табысты, олар түрлі қызык 

ойын ұсына алады. Сондықтан, қүрдастарымен жиі қарым-қатынасқа 
түседі, бүл табысты деген эсер беруі мүмкін. Алайда, бұндай баладан 
көңіл қажеттілігінің жогарылыгынан мэселе пайда болуы мүмкін.

Егер жобалық әдістеме тапсырмасының нәтижесінде бала карым- 
қатынасында мәселе, шиеленіс бар екендігі айқындалса, көңіл бөлу 
қажеттілігі толығымен қанағаттандырылмайды.

Баланың демонстративті тенденциясы, біріншіден, адам денесінің 
сәнділігімен көрсетіледі (қыздың суретінде -көйлектің сэнділігі, тэж, 
және т.б. ұлдың суретінде эр түрлі қалта, тігіс, бір түрлі қалпақ). 
Демонстративтілікті бейнелейтін кейіпкер эдепсіз, стандартсыз 
көрсетіледі.

Демонстративтілікті пішін мөлшері де көрсетеді. Су рет соншалықты 
үлкен болуы мүмкін, бала оны бітіру үшін орын таппайды.

Жогарыда қарастырылган сурет ерекшелігінде айқындалатын 
демонстративті тенденцияны «елестетуге қашу» түрінен айыра білу 
қажет. Мұндай демонстративті қарым-қатынас түрі балада томен. 
Көңіл қажеттілігін сезе отырып, өзіне тэн қорқыныш сезімінен олар 
қарым-қатынасын дамыта алмайды, ал демонстративті тенденцияны 
елестету жоспарына ауысады.

Көңіл бөлінуден тарыққан бала өтірік айта бастайды, бұл басқа 
баланың теріс қарауын тудырады, сонымен бірге ата-анасымен қарым- 
қатынасында түсінбеушілік пайда болады.

Адам суретін салғанда, бала, өзін ханзада түрінде салады, өз 
бейнесін сэндеуді қүмартады. Ол кезде суреттің сәнділігі шыдамды си- 
патта салынган, одан жеке дамудың төмендігін кездестіреміз, негізінен 
қорқыныш көрсеткіші.

Тест. “ Өмірлік тэжірибе туралы ойланайық”

Мақсаты: Орта жэне жоғаргы сынып оқушыларының адамгершілік 
тэрбиелілігін анықтау.

Жүргізілу жолы; Тест өткізілуінің сэтті болу үшін қатысушылардың 
шынайы жауаптары қажет. Бұл үшін анонимділік үлгісін таңдаңыз 
(парақтың бұрышына ұл бала-ү, қыз бала-қ деп белгіленсе жеткілікті.

Нәтижені өңдеу қолайлы болу үшін төмендегідей парақ дайында- 
лады.
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Сүрақ № Жауап эріптері
А Б В

1
2
3
4

Дауыс ырғагы жауап таңдауға эсер етпес үшін тест сұрақтары 
бірыңгай қоңыр дауыспен оқылады.

Оқушылар ұсынылған жауаптардың бірін (а,б,в) белгісімен 
белгілеуі қажет.

1. Сіздің жолыңызда адам тұр. Сізге өту қажет. Сіздің эрекетіңіз?
A) айналып өтемін
Б) адамды жылжытамын да өтемін
B) көңіл-күйіме байланысты
2. Қонақтар арасынан сырт келбеті көріксіз жалғыз отырған қызды 

(ер баланы) байқадыңыз. Не істейсіз?
A) ешнәрсе, менің жұмысым қанша,
Б) алдын ала білмеймін, жағдайға байланысты
B) барып дереу эңгімеғе тартамын
3. Сіз мектепке асығып барасыз. Жолда бір адамға нашар болып 

қалды. Не істейсіз?
A) мектепке асығамын.
Б) егер біреу көмекке ұмтылса, мен де барамын
B) 03-ке хабарлап, өтіп бара жатқандарды тоқтатамын
4. Сіздің таныстарыңыз жаңа пэтерге келіп жатыр. Олар жасы кел- 

ген адамдар сіз не істейсіз?
A) 03 көмеғімді ұсынамын
Б) мен біреудің өміріне араласпаймын
B) егер сұраса, эрине көмектесемін
5. Сіз қүлпынай сатып алып жатырсыз. Сатушы сізғе соңғысын 

өлшеп берді. Сіздің артыңыздан ауруханадағы ұлына апарғысы 
келгенін, бірақ кұлпынайдың жетпей қалғанын айтқан өкінішті дауыс- 
ты естідіңіз. Не істер едіңіз?

А) эрине, өкініш білдіремін, бірақ біздің қиын уақытта не істейсің?
Б) бұрылып жартысын ұсынамын
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В) білмеймін, менің өзіме де қажет болатын шығар
6. СІЗДІҢ таныстарыңыздың бірі эділетсіз жазаланғанын естідіңіз. 

Бұл жағдайда не істейсіз?
A) қатты ашуланып, өкпелеткен адамды соңғы сөздеріммен 

балағаттаймын
Б) ешнәрсе, өмір әділетсіз
B) өкпелеғен адамды жақтаймын
7. Сіз кезекшісіз. Еденді сыпырып жүріп ақша тауып алдыңыз. Не 

істер едіңіз?
A) мен тауып алдым, енді менікі болады 
Б) ертең кім ақша жоғалтқанын сүраймын
B) мүмкін, өзіме қалдыратын шығармын
8. Емтихан тапсырып жатырсыз. Неғе сүйенесіз?
A) көмекші қағаздар (шпаргалка), эрине, емтихан -  бүл лоторея,
Б) емтихан алушының шаршаганына
B) өз біліміме
9. Сізге кэсіп таңдау қажет. Сіз мұны қалай жасайсыз?
A) үйдің жанынан табамын
Б) жоғары жалақысы бар жүмыс істеймін
B) жер бетінде құнды нәрсе жасағым келеді
10. Үсынылған саяхаттың 3 түрінің кайсысын қалайсыз?
A) Қазақстан бойынша 
Б) экзотикалық елдерге
B) дамыган жетекші елдердіц біріне
11. Сіз сенбілікке келдіңіз, бірақ еңбек құралдарының барлыгы 

таратылып кеткен. Сіз не істейсіз?
A) эңгіме айтып тұрамын, ар жагы белгілі болады
Б) келгендерді белгілеп жатпаса, дереу үйге қайтып кете.мін
B) біреумен қосылып, жүмыс істеймін
12. Сиқыршы сізге ешқандай жұмыс істемей-ақ қамтамасыз етілген 

өмір ұсынып түр. Бүл сиқыршыға сіз нс деп жауап берер едіңіз?
A) алғыс айтып, келісе кетемін
Б) бірінші біліп аламын, қанша адамды мұндай өмірмен камтамасыз 

еткенін
B) бас тартамын
13. Сізге қоғамдық тапсырма берілді. Оны орындағыңыз келмей 

түр. Не істер едіңіз?
А) ол туралы ұмытып кетіп, тек талап етілгенде ғана есіме түсіремін
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Б) әрине, орындаймын
В) есіме түсірмес үшін себебін іздеп, қашқақтаймын
14. Сіз керемет танымал музейде болдыңыз. Бұл туралы біреуге ай- 

тасыз ба?
A) иә, дереу айтып оларды музейге апаруға тырысамын 
Б) білмеймін
B) неменеге айтамын, әркім өзіне қажеттіні өзі шешсін
15. ¥жым үшін кім пайдалы іс орындай алатындығы жөнінде мәселе 

көтерілді. Бұл сәтте сіз не істер едіңіз?
A) қолымды көтеріп жүмысты жасагым келетінін айтамын 
Б) менің фамилиямды біреудің айтқанын күтіп отырамын
B) келісуге мен өз уақытымды багалаймын
16. Сіз жолдастарыңызбен шуақты жылы күнде саяжайға 

жиналдыңыздар. Сізге телефон шалып маңызды, ортақ іс үшін жол 
жүруіңізді кейінге қалдыруды сүранады, сіз не істейсіз?

A) жоспарга сәйкес саяжайға кетемін 
Б) бармаймын, әрине қаламын
B) менің жолдастарымның не айтатынын күтемін
17. Сіздің ит асырагыныз келеді. Ү ш нұсқаның қайсысын таңдайсыз?
A) ү'йсіз күшік
Б) сізге ұнайтын, танымал ересек ит
B) сирек тұқымды қымбат ит
18. Жұмыстан демалуға жиналдыңыз. Сізге “маңызды іс бар" - деп 

айтып жатыр. Не істер едініз?
A) демалысқа құқым бар екенін еске саламын 
Б) істеймін
B) басқалары не айтатынына қараймын
19. Сізбен балағаттап сөйлесті. Бұган қалай қарайсыз?
A) солай жауап беремін
Б) «мұнда тұрған ешнэрсе жоқ» деп елемеймін
B) байланысымды үземін

20. Сіз скрипкада нашар ойнайсыз (немесе басқа музыкалық аспап- 
та). Ата-анаңыз сізді қайта-қайта мақтап, қонақтарға ойнап беруді 
сұранды. Не істер едіңіз?

A) ойнап беремін 
Б) ойнамаймын
B) мақтаганы жагымды, бірақ ойнаудан қашқақтап себеп табамын.

21. Қонақ шақыруды ойладыңыз. Қай нұсқаны дұрыс көресіз?
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A) барлық асты өзіңіз дайындайсыз
Б) “ кулинария” дүкенінен жартылай фабрикаттар сатып алу.
B) қонақтарды кафеге шақырамын
22. «Мектептіерекшебіржағдайменжауыптастады»деп естідіңіз. 

Бұл жаңалықты қалай қабылдайсыз?
A) қатты қуанамын, қыдырамын
Б) мазасызданамын, өзіндік білім алуга жоспар құрамын
B) жаңа хабарларды күтемін
23. Сіздің көзіңізше, жолдастарыңызды мақтап жатса, өзіңізді калай 

сезінесіз?
A) қатты қызғанамын, маған жайсыз
Б) мен қуаныштымын, өйткені менің өзімнің де жетістіктерім бар
B) басқалары сияқты мен де қошеметтеймін
24. Сізге ерекше қызыл қаламсап сыйлады. Көшеде сізге екі бала 

кездесіп, сыйлықты беруін талап етті. Не істейсіз?
A) беремін, денсаулық қымбат
Б) олардан «қаламсап жоқ» деп қашып кетуге тырысамын
B) сыйлықты бермеймін, күресе кетемін
25. Жаңа жыл жақындағанда нені жиі ойлайсыз?
A) жаңа жылдық сыйлық туралы 
Б) демалыс пен еркіндік
B) қалай өмір сүрдім, енді жаңа жылда қалай өмір сүремін
26. Музыканың сіздің өмірдегі рөлі
A) ол маған би үшін қажет
Б) рухани жоспарыма ләззат сыйлайды
B) ол маган қажет емес
27. Үйден ұзаққа кеткенде, өзіңізді қалай сезінесіз?
A) туған жерім түсіме енеді
Б) үйде болғаннан гөрі өзімді жақсы сезінемін
B) байқамаймын
28. Ақпараттық телебағдарламаларды көргенде, кейде сіздің көңіл 

күйіңіз бұзылады ма?
A) жоқ, егер менің тірлігім жақсы жүріп жатса 
Б) иэ, қазіргі уакытта жиі бұзылады
B) байкамадым
29. Сізге алыс, таулы ауылға кітап беріп жіберу үсынылды. Сіз не 

істейсіз?
А) кызықтыларын таңдап алып келемін
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Б) мснде каж етсіз кітап ж оқ
В) егер бәрі экел іп  ж атса, м ен  д е  әкелем ін
30. Ж ердегі қы м бат бес оры нды , бес қы м бат тари хи  ж иы нды , бес 

қы м бат ұлы  ад ам д ар д ы ң  есім ін  атай  аласы з ба?
A) иэ, атай алам ы н
Б) ж оқ. өм ірде  кы зы к нәрсе көп
B) ой ланбаппы н , санау керек екен
31. А дам ны ң ж асаған  ерлігі тл'ралы естіген де басы ң ы зга  қандай ой 

келеді?
A ) бұл адам н ы ң  өзін ің  ж еке қы зы гуш ы лы гы  болған  
Б) аты н ш ы гаруга сәті түсті
B) көңілім  толы п , қатты  таң  қалам ы н 
Ш ы найы  ж ауабы ң ы з үш ін  рахмет!

А лы нган н әти ж елерд і өңдеу: оқуш ы лар  әрб ір  таң дауда  ж асаган  
таңдау саны н есеп теп , ж алпы  оқ>чиылардың сан ы н ы ң  пайы зы н ш ы ғару 
қаж ет. 10,17,21,25,27 н өм ірлер ін ің  ж ауаптары  есепке қосы лм айды .

Ж еткіл ікті адам герш іл ікті: о қуш ы лард а  адам герш іл ікті тәрб и ен ің  
ж етк іл іктіл ігі ж ән е  “ б асқа  ад ам га” б агы ты н ы ң  қалы птасуы  келесі 
нүсқаларда 13 сан ы н ан  асқан  ж агдай да  көрсетіледі.

А баганы  а * сүрақтары  1,4 ,14,15,27,29,30 
Б бағаиы  б * сүрақтары  5 ,7 ,13 ,16 ,18 ,20 ,22 ,23 ,28  
В баганы  в * сүрақтары  2 ,3 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,19 ,24 ,31  
Кейбір өнегесізд ік , о зім ш ілд ік  позицияны  таңдау саны  келесі 

нүсқаларда 13 саны нан  асқан  ж ағдан да  керсетеді:
А бағаны  2 ,3 ,5 ,7 ,8 ,12,13,16,18,20,22,31 
Б б аган ы  1 ,4 ,6 ,9 ,11 ,19 ,27 ,29 ,30  
В бағаны  14,15

Міиездін акцеіітуацнясын анықтау

Т ест 88 сұрақтан  тұраты н 10 ш каладан к ү р а іған . ж әне "ж о қ" 
ж ауап тары н ы ң  2 нүсқасы  беріледі. нем есе таңбалары м ен
белгіленсді).

СҰРАҚТАРЫ:

1. Ә детте сен  сабы рлы сы ң , көң ілдісің .( 1).
2. Тез ренж іп , аш уланасы ң  (7).
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3. Тез жылап каласың (6).
4. Жұмысыңда қате жоқ екенін бірнеше рет тексересің бе? (4).
5. Өз сыныптастарың сияқты күштісің бе?(-2).
6. Қуаныштан көңілсіздікке немесе керісіше тез ауыса аласың ба? 

(9).
7. Ойында басшы болуға құмарсың ба? (8).
8. Бостан босқа бәріне де ашуланатын кездерің бола ма? (5).
9. Сенімді адаммын деп ойлайсың ба? (6).
10. Мұғалімнің тапсырмасын барлық уақытта тиянақты орындайсың 

ба? (7).
11. Жаңа ойын ойлап таба аласың ба? (1).
12. Біреуді ренжіткенің туралы тез ұмытасың ба?(-7).
13. Мейірімдісің бе, басқаның қайғысына ортақтасасың ба? (6).
14. Пошта жәшігіне хатыңды салған соң, дұрыс салғаныңды 

тексересің бе?(4).
15. Мектепте, үйірмеде, спортта ең үздік болуды ұнатасың ба? (8).
16. Кішкентай кезівде найзағайдан, иттен қорқып па едің? (2).
17. Балалар сені тым үқыпты немесе тым белсенді санай ма? (4).
18. Үй жүмысы және мектеп жүмысы сенің көңіл-күйіңе байланыс- 

ты ма? (9).
19. Сені көп таныстарың жаксы көреді деп айтуға бола ма? (8).
20. Сенде кейде мазасыз ойлар бола ма? (5).
21. Сәл көңілсіздік бола .ма? (3).
22. Қайғыру кезінде қатты жыладың ба? (10).
23. Бір орында ұзақ болу саған қиын ба? (1).
24. Кінэсіз жазғырса, өз қүқығың үшін күресесің бе? (7).
25. Ашатаяқпен (рогатка) мысықты атқан кезің болды ма? (6).
26. ГІерде немесе дастархан қисық ілініп тұрса, ол сені тітіркендіре 

ме? (4).
27. Кішкентай кезіңде үйде жалғыз қалуға қорықтың ба? (2)
28. Себепсіз саган көңілділік немесе көңілсіздік кезі бола ма? (9)
29. Сыныпта ең үздік оқушысың ба? (8).
30. Жиі-жиі асыр can, тентектік іс жасайсың ба? (-3).
31. Жылдам ашуланып калу сенде болды ма? (5).
32. Кейде өзіңді өте бақытты сезінген кезің болды ма? (10).
33. Балалардың көңілін котере білесің бе? (1).
34. Біреуге оның өзі туралы не ойлайтыныңды айта аласьщ ба? (7).
35. Қан көруден қорқасың ба? (6).
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36. Мектептегі тапсырмаларды шын көңілмен орындайсың ба? (-4).
37. Біреуді босқа кінэласа, сен оган болысасың ба? (7).
38. Бос, қараңғы бөлмеге кіру саган ыңгайсыздық тудыра ма? (2).
39. Саған тез, бірақ қалай болса солай істелген іс ұнай ма, әлде баяу, 

бірақ дұрыс орындалған іс ұнай ма? (4).
40. Адамдармен тез таныса аласың ба? (3).
41. Ертеңгіліктерге, кештерге белсенді қатысасың ба? (8).
42. Үйден қашқан кезің болды ма? (5).
43. Балалармен, мұгалімдермен ренжісіп, сабаққа келмеген кезің 

болды ма? (3).
44. Өмір саган қиын болып көріне ме? (3).
45. Өзіңнің сэтсіздігіңе күлген кезің болды ма? (1).
46. Сенің кінэңсіз болган реніш үстінде татуласуга тырысасың ба?

(-7).
47. Жануарларды жақсы көресің бе? (6).
48. Үйден шыгып кеткеннен соң, барлыгының дүрыс екенін қайта 

тексеруге келген кезің болды ма? (4).
49. Сенің өзіңде немесе туыстарыңа бір нэрсе болатын сияқты сезім 

бола ма? (2).
50. Ауа-райына сай көңіл-күйің өзгере ме? (9).
51. Сұрақтың жауабын біліп тұрсаң да жауап беру қиын ба? (8).
52. Біреуге ашулансаң, онымен төбелесе кетесің бе? (5).
53. Балалармен бірге болу саган үнай ма? (-3).
54. Бір істің орайы келмесе, ол үшін уайымдайсың ба? (10).
55. Жүмыс немесе ойын ұйымдастыра аласың ба? (1).
56. Мақсатыңа қиындық туса да жетуге тырысасың ба? (7).
57. Кинодан, кітаптан қайгылы оқигага жылап па едің? (6).
58. Бір оқигадан кейін үзақ ұйықтай алмайтын кезің бола ма? (4).
59. Басқага көшіртуге немесе сабақ айтуга көмектесесің бе? (7).
60. Қараңгы көшемен жалгыз жүруге қорқасың ба? (2).
61. Әр заттың өз орнында түруына көңіл бөлесің бе? (4).
62. Жақсы көңілмен ұйықтасаң да, көңілсіз оянган сэтің бола ма?
63. Бөтен балалардың ортасында өзіңді еркін сезінесің бе? (жаңа 

сыныпта, лагерьде, т. б.) (8).
64. Басың ауыратын сэт жиі бола ма? (5).
65. Жиі күлесің бе? (3).
66. Сыйлагың келмейтініңді оган сездіресің бе? (8).
67. Бір күнде эр түрлі істер тындыра аласың ба? (1).
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68. Сені босқа жазгыру жиі бола ма? (7).
69. Табигатты сүйесің бе? (6).
70. Үйден шыгарда немесе үйықтар алдында есіктің кілттенуін, 

жарықтың өшірілуін тексересің бе? (4).
71. Өзіңді қорқақпын деп санайсың ба? (2).
73. Драмалық үйірмеде, сахнада өлең окуга, ойнауга қатыстың ба?

( 8).
74. Себепсіз нашар көңіл-күймен эңгімеге араласқың келмеген кезің 

болды ма? (5).
75. Болашақ туралы көңілсіздікпен ойлаган кезің болды ма? (3).
76. Қуаныштан сагынышка кенет ауыскан сәтің болды ма? (10).
77. Қонақтарыңды көңілдендіре аласың ба? (1).
78. Ұзақ уақыт бойы ашуланып, өкпелейсің бе? (7).
79. Достарыңның қайгысына ортақтасасың ба? (6).
80. Қатеге немесе шимайга бола басқа бетке көшірген кезің бола 

ма? (4).
81. Сенбеушілік кезің болды ма? (7).
82. Қорқынышты түстерді жиі көресің бе? (2).
83. Терезеден секіру немесе машинаның астына түскің келген 

сәттерің болды ма? (4).
84. Жанындагылар көңілдерін көтеріп жатса, сен де көңілденесің 

бе? (9).
85. Сенде сэтсіздік болса, оны үнемі ойлай бермей, уақытша болса 

да үмыта аласың ба? (8).
86. Ойламаган жерден өзіңді ұстай алмай, жеңілтектік танытасың 

ба? (4).
87. Әдетте сен көп сөйлемейтін, үндемейсің бе? (3).
88. Драмалық қойылымдарда өз рөліңді сахнада өзіңе үқсамайтын 

түлгада ойнай аласың ба? (8)

Н э т и ж е н і өңдеу:

Шкала бойынша үпай саны (“-“ белгісі бар жауап есептелмейді) са- 
налады. Акцентуация типі үпай санын коэффицентке көбейту аркылы 
шыгарылады. Анықталган көрсеткіш 12 ұпайдан асса есептелінеді.
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Шмишек тестінің кілті

Кілтімен берілген сұраққа сәйкес келген жауапқа 1 ұпай беріледі.
1. Г-1. ДЕМОНСТРАТИВТІ (қыр көрсеткіш ) тұлға:

+ 7, 19, 22, 29,41,44, 63, 66, 73, 85, 88.
-51. Жауап саны 2 -ге көбейтіледі.

2. ТОҚЫРАУШЫЛЫҚ ( тоқыраған тұлға):
+ ,2 , 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81.

12,46, 59. Жауап саны 2 -ге көбейтіледі.
3. ПЕДАНТТЫ ( нанымшыл тұлға)

+ : 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83.
- : 36. Жауап саны 2 -re  көбейтіледі.

4 .ЕЛІТКІШ (возбудит.)
+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. Жауап саны 2 -ге көбейтіледі,

5. ӘС1РЕШІЛ ( гипертимді тұлға).
+: 1, И, 23, 33, 45, 55, 77.

67. Жауап саны 2 -re  көбейтіледі.
6. ДИСТИМД1 :

+: 9, 21, 43, 75, 87. Жауап саны 2 -re  көбейтіледі.
7. МАЗАСЫЗДЫҚ (мазасыз тұлға).

+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.
5. Жауап саны 2 -ге көбейтіледі.

8. ШАТТАНУ (шаттанғыш, аффектно-экзальтиров)
+: 10, 32, 54,76. Жауап саны 2 -ге көбейтіледі.

9. ЭМОТИВ -  СЕ31МШІЛ
+; 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.

25 Жауап саны 2 -ге көбейтіледі.
10. ЦИКЛОТИМДІК (қадалғыш тұлға)

+: 6,18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. Жауап саны 2 -re  көбейтіледі.

КІЛТ. (Леонгард кестесі бойынша )

1. Г-1. ӘСІРЕШІЛ (гипертимді тұлға).
X 3 + : 1, 11, 23, 33, 45, 55, 77.

- :67.
2. Г - 2. ТОҚЫРАҒАН (застрев.)
X 2 + : 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81.

12, 46, 59.
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3. Г -  3. ЭМОТИВТІ -  СЕЗІМТАЛ
X 3 + ;3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.

- :25
4. Г -  4 . ПЕДАНТТЫ (нанымшыл тұлга)

X 2 + ; 4, 14,17,26,39,48,58,61,70, 80, 83.
: 36.

5. Г -  5 . МАЗАСЫЗДЫҚ (мазасыз тұлға).
хЗ+ : 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.

5.
6 . Г -  6. ЦИКЛОТИМДІК (қадалгыш тұлға)

X 3 + ; 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84.
- : жоқ.

7. Г - 7. ДЕМОНСТРАТИВТІ (қыр көрсеткіш) тұлға; 
х2 + : 7, 19, 22, 29,41,44, 63, 66, 73, 85, 88.

- : 51.
8. Г -8 .  ЕЛ1ТКІШ (возбудит.)

X 3 +: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86.
- : жоқ.

9. Г -9 .  ДИСТИМДІ:
хЗ + : 9, 21, 43, 75, 87.

31,53,65.
10. Г -  10. АУМАЛЫ-ТӨКПЕЛІ (аумалы-төкпелі, аффектно- 

экзальтиров)
х6  + ; 10 ,32 ,54 ,76 .

- : жоқ.
1. Әсірешіл тип (гипертим). Шкала бойынша жоғары баға іске 

деген құмартуының негізінде көңіл-күйінің көтеріңкі болуы, тым 
белсенділік, пысықтық.

2. Еліккіш тип. Бұл типтің негізгі белгісі -  тым албырттық, әуестігі 
мен тануы элсіз.

3. Сезімтал тип. Бұл сезімтал жэне эсірешіл, адамның рухани 
өмірінің нэзік жақтарына терең әсіреленуімен сипатталады.

4. Педантты (нанымшыл) тип. Жогары баға психологиялық 
процестерінің селқос бэсеңдігін көрсетеді, қолайсыз жайлар оны жа- 
сытады.

5. Мазасыздангыш -  қорқақ тип. Негізгі қасиеті -  үрейге деген 
бейімділігі, қорқақтыгы, үркектігімен сипатталады.
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6. Циюютимді тип. Бұндай жандардың жоғары баға шкаласы 
эсірешілдігі мен дистімді түрге өзгеруіне сәйкестенеді.

7. Демонстративті (қыр көрсеткіш) тип. Шкала бойынша жоғары 
баға ыгыстырғыш, қыр көрсеткіштігін көрсетеді.

8. Тоқыраган тип. Өте бағалы идеяларының қалыптасуына ызасын 
аса бір табандылықпен көрсетуімен сипатталады.

9. Дистимді тип. Гипертимді тұлгаға қарама-қарсы, көңіл-күйінің 
төмендігімен сипатталады, өмірінің көлеңкелі жағын идеоматорлы 
бекітуі кенжелеуі.

10. Аумалы-төкпелі тип. Бүндай жандарға сезімталдықтарының 
қүбылмалылығы тэн; жагымды жаңалықтардың әсерінен көңілденуі 
жылдам мұңаюга ауысады.

Окушылардың мазасыздық деңгейі шкаласы

Нүсқау: ”Сіз өмірде жиі кездестіретін жағдайлар төменде берілген. 
Оның кейбірі сіз үшін жайсыз, толқытуы мүмкін, қорқыныш пен 
мазасыздық тугызады. Сөйлемдерді мүқият оқып шығып, оң жақтағы 
сәйкес цифрларды белгілейсіз:

0. 1,2, 3,4
1. Такта алдында жауап беру.
0 1 2 3 4

2. Бейтаныс адамдардың үйіне бару.
0 1 2 3 4
3. Жарыс, байқау, олимпиадаларға қатысу.
0 1 2 3 4
4. Мектеп директорымен әңгімелесу.
0 1 2 3 4
5. Өз болашагың жайында ойлану.
0 1 2 3 4
6. Мүгалім «сабакты кімнен сүрасам екен» деп журналга қарағанда
0 1 2 3 4
7. Сені мазақтап, бір нэрсеге кінәлағанда.
0 1 2 3 4
8. Сен бір іспен айналысқанда, саған қарап түрса.
0 1 2 3 4
9. Бақылау жұмысын жазганда.
0 1 2 3 4
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10. Бақылау жүмысынан кейін мұгалім бағаларды атағанда.
0 1 2 3 4
11. Саған көңіл аудармаса.
0 1 2 3 4
12. Сенің колыңнан бір нэрсе келмесе 
0 1 2 3 4
13. Ата-аналар жиналысынан эке-шешенді күткенде 
0 1 2 3 4
14. Саған табыссыздық, ісіңнің құрдымға кету қаупі төніп тұрса 
0 1 2 3 4
ІЗ.Артыңнан күлкі естісең.
0 1 2 3 4
16. Мектепте емтихан тапсырсаң.
0 1 2 3 4
17. Белгісіз себеппен саған ашуланса 
0 12 3 4
18. Көпшіліктің алдында сөз сөйлеу 
0 1 2 3 4
19. Алдыңда маңызды шешім кабылдайтын іс тұрса 
0 1 2 3 4
20. Мүғалімнің айтканын түсінбесең 
0 1 2 3 4
21. Сенімен келіспесе, саған қарсы шықса 
0 1 2 3 4
22. Өзінді баскалармен салыстырғанда 
0 1 2 3 4
23. Сенің кабілеттерің тексерілгенде 
0 1 2 3 4
24. Саған кішкентай балаға қарагандай қараса 
0 1 2 3 4
25. Сабак үстінде мұгалім саған күтпеген жерден сұрак қойса 
0 1 2 3 4
26. Сен жакындаганда, қасындағылар үндемей қалса 
0 1 2 3 4
27. Сенің жұмысың бағаланғанда 
0 1 2 3 4
28. ӨЗІҢНІҢ жүмыстарың жайында ойланғанда 
0 1 2 3 4
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29. Өзің үшін саган шешім қабылдау керек болғанда
0 123 4
30. Үйге берілген тапсырманы орындай алмағанда
0 1 2 3 4

0- жагдай соншалық жайсыз болып көрінбесе;
1 - бұл сізді сәл мазасыздандырса;
2- жеткілікті түрде жағымсыз болса, сізді ол жай мазасыздандырып, 

одан аулақ болганды дұрыс санасаңыз;
3- өте жагымсыз болса, күшті үрей, қорқыныш шақырса;
4- сіз бүл жағдайга шыдамайтын болсаңыз, өте қатты мазасыздық 

жэне өте қатты үрей шақырса.

Нәтиже бойынша қорытынды

Жалпы алаңдаушылық деңгейінің көрсеткіші;
1. Мектеп пен мүгалімдерге байланысты қарым-қатынас 

жагдайының көрсеткіші:
2. Ө зін  - өзі багалау  көрсетк іш і:
3. Басқалармен қарым-қатынас көрсеткіші:
“Жоғары” және “өте жоғары” алаңдаушылыгы байқалған 

оқушыларга нақты көңіл бөлінуі қажет. Мұны көмек сұраган “жан 
айқайы” десе де болады. Мұндай қүбылыс оқушылардың белгілі 
бір эрекеті мен қарым-қатыстың жайсыздығын, не жеке басының 
шиеленісті жайын мамыражай шеше алмауын, өзін бағалаудағы 
кері әсерін туғызуы мүмкін. Көбіне бұл жақсы оқитын, тіпті үздік 
оқитын қоғамдык жүмыстарға белсене араласатын, барлығына 
жауапкершілікпен қарайтын балаларда жиі кездеседі, жүйкеге күш 
түсіріп, психосоматикалық патологияға соқтырады. Үнемі алда болу, 
басқалармен бәсеке, өзіне көңілі толмау, тұрақсыздық, үнемі ширығып 
жүруғе итермелейді. Жетістікке жетуде гипертрофиялық қажеттілікке 
апарып, қабылдап, ұғынуының элсізденіп, шаршаудыц жиі білінетініне 
әкеп соқтырады.

Бұған тұлғаның сезімталдығы, жанының нәзіктіғі, жасығыштығы 
да себеп болуы мүмкін. Өзін басқалардан төмен санайды, еркін қарым- 
қатынас жасауға қиналады. Мақсатына жетуде әлсіздік танытады. Кей
де тез шешім қабылдап, үстірт пікір жасайды.

- өзіне деген сенімділігін ояту, мадақтау, көп алдында көтермелеу;
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- жеңілдеу жұмыстар атқарудан күрделірек істер орындауына карай 
жетелеу;

- элеуметтік белсенділігін көтеру, қандай да бір іс-шараларға 
қатыстыру.

«Төмен» шкала бойынша; Түлға иесі немқұрайлы караумен, 
тұйыктыкпен (кырсыктык болуы да мүмкін) сәтсіз істер жасаумен, өзіне 
сенбеушілік, тұраксыздык, үнемі кабағы ашылмай түйіліп жүруімен 
сипатталады. «Хым салмакты» түлға. Көңіл күйінің төмендігі маза- 
сыздык пен негізгі касиеті -  үрейғе бейімділікті көрсетеді. Өз әрекетіне 
жиі өкінеді, тәуекелшіл емес:

- өзіне деген сенімін ояту, біліктілікке үмтылу, сәтсіздігін жеңе 
білуғе тырысып, айналасындағылармен карым-катынас жасауына 
ыкпал ету;

- ішкі киғаш пікірлерін жеңіп, нәтижелі істер жасауға ұмтылыс 
жасауға бағыттау;

- мамыражай, жағымды жағдай туғызып, іскерлігін дамытатын 
жүмыстар тапсыру.

«Тым салмақтылар»: Сәтсіздігіне, баскалардың пікіріне
немкұрайлылыкпен карау -компенсаторлык, корғаныштык сезімдерін 
тудырып, тұлғаның дұрыс калыптасуына кері әсерін тигізеді. Мұндай 
жан иесі тұйықтығымен, тым байсалдылығымен, төменгі көңіл -  
күйлігімен, ешкімге сыр ашпайтындығымен сипатталады (кей жағдайда 
жанүясындағы өзіне «үлкендерше» карым-катынас жасап, бойына 
лайык емес талаптар койылуы да эсер етеді). Айналасына катаң талап 
койғыш. Токыраған түлға. Үйреншікті бірізділікті калайды:

- сезімін аулап, өзінің тәрбиешіге (ыкпал етуші түлға) керек екеніне 
сендіріп, аз болса да карым-катыс жасау, жакын тартып эңгімелесу;

- өзіне жакын дос іздеп табуына жағдай жасау (жанұяда жалғыз 
бала болуы мүмкін);

- сәтсіз істерін жеңе білуге бағдар беру;
- ұкыпты істеуге тиіс жұмыстар тапсырып, жеке орындауына 

жағдай туғызу;
- әлеуметтік біліктілігін дамыту.
«Тым салмактылар» «өте жоғары» шкаласына сәйкес болады. 

Мұнда да алаңдауға негіз болар әрекеттер тұлғаның толыкканды бо
лып калыптасуына кері әсерін тигізеді.

Тәжірибенің көрсетуінше, «қиын», «қауіпті» балалар осындай 
түлғалардан шығады.
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Сондыктан, мұндай тұлғалармен шын мәнінде жұмыс жургізу керек 
болып табылады.

Тулғанын бағыттылығын анықтау

Нусқау:
Сауалнама беті 27 бөлімнен тұрды. Олардың әрқайсысында 

жауаптың 3 нұсқасы берілген: а, б, в.
1. Бөлімнің әрбір жауаптарынан берілген сұрақ бойынша сіздің 

көзқарасыңызды жақсырақ көрсететінін таңдаңыз. Жауаптар 
нұсқаларының кейбіреуі сізге бірдей көрінуі мүмкін. Сонымен, біз 
сізге олардың ішінен маңызды және көбіне сіздің пікіріңізге жауап 
беретін біреуін таңдауыңызды сұранамыз. (А,Б,В,) жауабын білдіретін 
эріпті жауапты жазуга арналган паракқа “бәрінен бұрын” тарауының 
астына сәйкес бөлімнің (1-27) нөмірінің қасына жазыңыз.

2. Бөлімдердің эр жауабына сізге ең аз маңызды, сіздің 
көзқарасыңыздан алысын таңдаңыз.

3. Осылайша, әрбір сұрақка жауап үшін сіз сэйкес бағанаға жазатын 
екі эріпті қалдырасыз. Қалған жауаптарды ешқайда жазбаңыз.

Барынша шынайы болуға тырысыңыз.
Жауаптар нүскаларының ішінде “жақсысы” не” жаманы” болмай- 

ды. сондықтан жауаптардың қайсысы сіз үшін дүрыс немесе жақсы бо
лып табылатынын білуге тырысыңыз.

Уақыт өткен сайын дүрыс бөлімнің қасына жауаптарды жазып 
отырғаныңызды тексеріңіз. Егер сіз қате тапкан жағдайда, бағыттылығы 
ашық болатындай жөндеңіз.

Мәтіндік мәліметтер:
1. Мен мына жағдайлардан көбірек қанағаттана аламын
а) менің жүмысыма қолдау көрсетіп отыру
б) жүмыстың жақсы орындалғанын түсіну
в) мені достарым қолдағанын түсіну
2. Егер мен футбол (волейбол, баскетбол) ойнасам онда мен ... бо- 

лар едім
а) ойынның тәсілін өңдейтін жаттықтырушы
б) белгілі ойыншы
в) топтың таңдаулы капитаны
3. Меніңше, ең жақсы оқытушы ... адам бола алады
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а) оқушыларға қызығушылық таныту және әрқайсысына жекелей 
ыңғайдың болуы

б) пәнге қызығушылықты тудыртқаныңыз соншалық оқушылар 
қуана-қуана өз білімдерін осы пэннен тереңдетеді.

в) әркім өз пікірін айтуға қорыкпайтын етіп үжымға сондай атмо- 
сфераны тудырады

4. Адам мынадай болғанды ұнатады:
а) орындалған жұмысқа қуанады
б) үжымда қуана жұмыс істейді
в) өз жұмысын басқалардан жақсы орындауға талпынады
5. Менің достарымның мынадай болғанын қалар едім
а) мүмкіидік болғанда адамдарға көмектесіп қайырымды бол- 

ғандарын
б) маған сенімді және жанқияр болғандарын
в) акылды жэне қызықты адам болғандарын
6. Мен ең жақсы дос деп келесілерді санаймын:
а) жақсы қатынаста болатындар
б) үнемі сенуге болатындар
в) өмірде көпке қолы жете алатын адам
7. Бэрінен бұрын мен мыналарды ұнатпаймын
а) менде бір нәрсе болмай жатса
б) құрбыларыммен қарым-қатынас бұзылса
в) мені сынаса
8. Меніңше педагог мынадай болса бәрінен жаман
а) кейбір оқушылар оган ұнамайтынын жасырмайтындар, оларды 

мазақтап, қалжыңдайтындар
б) үжымда бақталастықты тудыратын
в) өзі беретін пәнін жеткілікті білмейтін
9. Балалық шақта маған бэрінен бүрын мыналар үнайтын;
A) достарыммен уақытты өткізу 
Б) орындалған істі сезіну
B) мені бір нәрсе үшін мақтаған
10. Мен мына адамдарға ұқсағым келеді:
а) өмірде табысқа жеткен
б) шын мэнінде өз ісіне қызыққан
в) жылы шырайлы жэне мейіріммен ерекшеленген
11. Бірінші кезекте мектеп мынадай болуы керек;
а) өмір қойған тапсырмаларды үйрету
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б) оқушының бәрінен бұрын жеке қабілетін дамыту
в) адамдармен эрекеттесуге көмектесетін қасиеттерді тәрбиелеу
12. Егер менде бос уақыт көп болса, онда ол уақытты шын көңілмен 

мыналар үшін қолданар едім:
а) достарыммен катынас үшін
б) демалыс пен ойын-сауық, көңіл көтеру үшін
в) өзімнің сүйікті ісім мен өзіндік білім алу үшін
13. Мен мына жагдайларда үлкен табыстарга жетемін
а) өзіме ұнайтын адамдармен жүмыс жасағанда
б) менде қызықты жүмыс болганда
в) менің күш салып тырысқандарым жақсы марапатталса,
14. Мен мына жағдайды жақсы көремін
а) басқа адамдар мені бағаласа
б) жақсы орындалған жұмыстан қанағаттануды сезінемін
в) достарыммен уақытты жағымды өткізсем
15. Егер мен жайында газет бетіне жазуды шешсе, онда мен мына- 

дай болғанын калар едім:
а) мен қатыскан кандай да окумен, жұмыспен, спортпен байланыс- 

ты іс туралы айтса
б) менің іс-эрекетім жайында жазса
в) мен жүмыс істейтін ұжымды міндетті түрде айтса
16. Егер оқытушы мынадай болса, мен бәрінен жақсы оқимын
а) маған жекелік ыңгайы болса
б) пәнге менің қызыгушылыгымды шақырта алса
в) оқылатын мәселелерді ұжымда талқылау жасаса 
П.Мен үшін мұнан артық жаман нәрсе жоқ
а) жекелік абыройды таптау
б) маңызды істі орындауга сәтсіздік
в) достарды жогалту
18. Бэрінен бұрын мен мынаны бағалаймын.
A) табыс
Б) жақсы біріккен жұмыстың мүмкіндігі
B) ақыл-есі саулық жэне тапқырлық
19. Мен мынадай адамдарды үнатпаймын:
а) басқалардан өзін нашар есептейтіндерді
б) жиі үрысып қақтыгысатындарды
в) жаңага қарсы түратындарды
20. Мына жағдайда жанга жайлы:
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а) б ар л ы ғы н а  м аңы зды  іспен  ж ү м ы с істеген де
б) көп д о стар ы м  болса
в) б э р ін е  с ұ қ т а н у  ту д ы р ы п  б ә р ін е  ү н а с а м
21. М ен ің ш е б ір ін ш і кезекте  ж етекш і м ы н адай  б о л у ы  ти іс
а) қол ж етер л ік тей
б) б еделд і
в) талап  қояты н
21. Б ос  у ақ ы тта  мен ку ан а-ку ан а  м ы на к ітап тар д ы  о қи ты н  ед ім
а) д о стар д ы  кө б ей ту  ж ән е ад ам д ар м ен  қар ы м -қ аты н ас  о р н ату  ж ай 

ы нда
б) эй гіл і ж ән е  қы зы кты  ад ам д ар д ы ң  өм ір і ж ай ы н д а
в) гы лы м  м ен тех н и кан ы ң  со ң гы  ж етіст іктер і ж ай ы н д а
22. Е гер  м ен д е  м у зы каға  д еген  каб іл ет  б о л ган д а , о н д а  м ен 

м ы н ал ар д ы ң  б ір і б о л ган д ы  таң д ар  ед ім
а) д и р и ж ер
б) ко м п о зи то р
в )  со л и ст
23. М ен м ы н ан ы  қалар  едім :
а )  ҚЫЗЫҚТЫ ж а р ы с  о й л а п  т а б у
б) ж ар ы ста  ұ ты п  ш ы ғу
в) ж ар ы сты  ұ й ы м д асты р ы п , оны  баскару
24. М ен ү ш ін  б әр ін ен  м аң ы зд ы р ак
а) м ен ің  не істегім  келетін і
6 j м ақ сатқ а  қалай  ж ету ге  б о л аты н ы
в) м ақ сатк а  ж ету  үш ін  ад ам д ар д ы  қалай  ү й ы м д асты р аты н ы
25. А дам  м ы н аған  тал п ы н у ы  керек
а) оған  б асқ ал ар ы н ы ң  ко ң іл д ер ін ің  толуы
б) б әр ін ен  б үры н  өз тап сы р м асы н  оры н дау
в) оны  о р ы н д ал м аган  ж ұ м ы сқа  б о л а  к іналау  кер ек  ем ес
26. М ен м ы н ад ай  кезде д ем ал ам ы н
A ) д о стар ы м м ен  қаты н аста  
Б) қы зы қты  ф и льм д і көрген де
B) ө з ім н ің  сүй ікті ісім м ен  ай н ал ы сқ ан д а
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№ Я О Д № Я О Д
1 А В Б 15 Б В А
2 Б В А 16 А В Б
3 А в Б 17 А В Б
4 Б Б А 18 А Б В
5 Б А В 19 А Б В
6 В А Б 20 В Б А
7 В Б А 21 Б А В
8 А Б В 22 Б А В
9 В А Б 23 В А Б
10 А Б Б 24 Б В А
11 Б А В 25 А В Б
12 Б А В 26 В А Б
13 В А Б 27 Б А В
14 А Б В

Геометрііялық фнгуралардан жасалған 
адамның конструктіівті суреті».

Мақсаты: даралық-типтік өзгерістерді анықтау.
Нусқау: «Сіз 10 элементтен тұратын адамның фигурасын 

салуыңыз қажет, олардьщ ішінде үшбұрыштар, шеңберлер, шаршы- 
лар болуы мүмкін. Сіз ол элементтердің пішінін өзгертуіңізге болады. 
Осы элементтердің барлыгынын адам бейнесінде болуы өте маңызды, 
ал қолданылған жалпы фигуралар саны 10-ға тең болуы қажет. Егер 
фигуралар саны асып кетсе, артық фигураларды сызып тастаңыз, егер 
саны жетпесе, жетіспейтіндерін қосыңыз. Суретті берілген нұсқау бой- 
ынша салыңыз».

Сыналушыға 10x10 пішіндегі үш парақ беріледі. 1-ші параққа 
жобалық сурет салынады; әрі қарай сәйкесінше 2-шіге екінші сурет 
салынады; 3-шіге қорытынды сурет салынады. Үш сурет толығымен 
сапынып болғаннан кейін берілгендер өңделеді. Нүсқау бүзылған 
жағдайда мәліметтер өңцелмейді.
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Нәтижені өндеу

Адам бейнесін салуға жіберілген төртбұрыш, шеңбер, үшбұрыш 
саны анықталады және нәтижесі үш таңбалы сан түрінде жазы- 
лады. Ондағы үшбүрыштар -  жүздіктер, шеңберлер -  ондықтар, 
төртбұрыштар -  бірліктер саны. Алынған үш таңбалы сандар суреттің 
формулалары болып табылады. Сол формулалар бойынша берілген 
кестедегі типтерге сәйкестендіру жүргізіледі.

Геометриялық фигураларға негізделген типология жекелік-типтік 
ерекшеліктер жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жекелік -  психологиялық ерекшеліктер жүйесі

901 S02 703 604 505 406 307 208 109
910 811 712 613 514 415 316 217 118 0Л9

820 721 622 523 424 325 226 127 028
730 631 532 433 334 235 136 037

640 541 442 343 244 145 046
550 451 352 253 154 055

460 361 262 163 064
370 271 172 073

280 181 082
190 091

щ ө
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Типтер

1- ші тип -  «Басқарушы». Бұл адамдар басқару және ұйымдастыру 
әрекетіне бейім. Мінез-құлықтың элеуметтік маңызды нормаларына 
бағдарланган, сөздік қор дамуы жоғары деңгейге негізделген, жақсы 
әңгіме айту қасиеті тэн. Әлеуметтік ортаға жақсы бейімделген. 
Көбінесе жасыл түсті қалайды.

Суреттер формулалары;
901,910,802,811,820,703,712,721,730,604,613,622,631,640.

Берілген сапалардың көрінуі психикалық даму деңгейіне байланыс- 
ты екенін ескеру қажет.

2- ші «Жауапты орындауиіы». Оған басқарушының көптеген 
қасиеттері тэн. Қандай да бір шешім қабылдауда толқиды. Берілген 
тип «бір істі орындау іскерлігіне бағытталган», кэсіби шеберлігі 
жоғары, өзіне және басқаларға жауапкершілігі, қоятын талаптары 
жогары. Сезімтал. Жүйкеге байланысты қатты ойлану салдарынан 
соматикалык аурулардан жиі зардап шегеді.

Суреттер формулалары: 505,514,523,532,541,550.

3- ші тип-қабілет жэне дарындылықтың әртүртлігімвн сипатта- 
лады -  қол өнерінен әдеби дарындылыққа дейін. Бұл типтегі адам
дар мамандықтарын жиі ауыстырады. Ретсіздікті жақтырмайды. Осы 
қасиеттеріне байланысты көп қақтығыстырга ұшырайды, тез өкпелейді 
және өз-өзінен күдіктенеді.

Сурет формулалары; 406,415,424,433,442,451,460.

4- ші тип — «Оңымысты». Бұл типтегі адамдар шындықты жеңіл 
абстракциялайды, барлық нәрселерге жеке теорияларын жасай алады. 
Өз мінез-қүлықтарын ойша ойластырады.

Сурет формулалары: 307,316,325,334,343,352,361,370.
Бүл типтегі адамдар кино, цирк салаларында жүмыс істейтін адам

дар арасында жиі кездеседі.

5- ші тип — «Интуитивті». Бүл типтегі адамдардың жүйке жүйесіне 
күшті сезімталдық тэн. Бір істен екінші іске жеңіл ауысады. Олар 
көбінесе адвокат мамандыгын таңдайды. Жаңа нэрсеге сезімталдыгы 
жогары, өздерін іштей бақылап жүреді.
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Сурет формулалары-208,217,226,235,244,253,262,271,280.

6- шы тип -  «Ойластырушы, конструктор, суретші».
Бұл типтегі адамдардың киялы өте бай, сурет және интеллектуал- 

ды шыгармашылық түрлерімен айналысады. Эмоционалды, кез келген 
жағдайда өздерінің қайталанбас идеяларын ұстанады.

Суреттер формулалары -109,118,127,136,146,019,028,037,046.
7- ші тип -  «Эмотивті». Басқалардың қайғысына ортақтасады, 

қоркынышты фильмдер көрген жағдайда көпке дейін уайымдап жүреді.
8- ші тип — Эмотивті типке қарама —қарсы тип. Басқа адамдардың 

күйзелістерін сезбейді.
Суреттер формулалары -901,802,703,604,505,406,307,208,109.

Жеке түлғаны геометриялык 
фигуралар арқылы зерттеу.

«Психометриялы типология»

Психогеометрия жүйе ретінде АҚШ-та қүрылган. Бүл жүйенің 
авторы-басқару қатарына социалды-психологиялық дайындықтың 
маманы Сьюзен Делменгер. Психометрия -  бұл адамның таңдауына 
жеке тұлга типологиясына талдау жасайтын әдіс; геометриялык фигу
ра салу.

Таңдалган фигураларды ретімен қою арқылы біз адамның негізгі 
доминанты жеке тұлга мен мінез-құлық ерекшелігін аныктай ала- 
мыз. Адамның қылыгын кесте категориясы арқылы адамның типін 
анықтауга болады.

Адамныц қылығына негізгі 
психологиялық мінездеме

Төртбүрыш - ұйымдастыргыш, дэлділік, бақылауга катал, 
қадағалайтын, ойлаудың, нүсқауы, бөлшектерге байқампаз, акпаратқа 
хабаршыл, жазбаша сөздікке ынталы, үқыпты, тазалықты сүйгіш, 
рационалист, сақтангыш, суық, үндемейтін, қырсық, табандылық 
шешімге деген нақтылық, ұстамды, еңбексүйгіш, маманданган эруди
ция, бас саясаткер, достары жэне таныстары шағын.

Үшбүрыш - көшбасшы. билікке талпынады, тазалықты сүйгіш, 
жеңіске құмар, прагматизм, өз-өзіне сенімді, импульсивті, шешім
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қабылдағыш, сезімі күшті, батыл, энергиясы жеткілікті, қауіп-қатерге 
жақын, лауазымды жүмысшы, шыдамсыз, күшті саясаткер, сөз тапқыш, 
ортадағы қарым-қатынасы кең, жақын достары мен ортасы шагын.

Тіістөртбүрыш - көңіл-күйі өзгермелі, өз-өзін қадағаламайды, 
анықталмаған, қозгыш, көп нэрсені білгенді ұнатады, батыл, өз-өзін 
төмен бағалайды, өз-өзіне сенімсіз, сенгіш, қозгыш, барлық жаңа 
қозғалыстарға қызығады, жылдам, көңіл-күйі жылдам өзгереді, дау 
-  дамайдан қашады, ұмытшақ, киімін жоғалтқанға бейім, тиянақсыз, 
жаңа достар, адамдар мен достарының басқа қылықтарын кайталайды, 
сұқтануға жақын, жарақаттанғыш, жол көлігінде жолы ауырлау.

Домалақ - қарым-қатынасты жоғары бағалайтын, өзгелерді 
қадағалайды, кең пейілді, түйсігі жақсы дамыған, шыдамды, эмо- 
ционалды сезімтал, сенгіш, тез шешім қабылдай алмайды, бас сая
саткер, әңғіме айтқанды ұнатады, біреуді көндіре алады, өзгелерге 
өз көзқарасын дэлелдейді, өткен өміріне көп көңіл бөледі, көпшіл, 
жұмысқа ынталы, өз күндерін қадағалайды, достары мен таныстары 
көп.

Зиг-заг - көңіл-күйі өзгеруғе бейім, креативті, білімге ынталы, 
түйсігі жақсы дамыған, өз идеяларына үстамды, арманшыл, болашаққа 
талпынысы жоғары, барлық жаңа өзгерістерғе кызығушылығы жоғары, 
қағаз жұмыстарын ұнатпайды, адамдардың ортасында бірқалыпты, 
ойын-сауыққа қүмар, қаржы мәселесіне немқүрайды қарайды.

240

Әдіс: “Сіз қаіідай сурет салуды үііатасыз”

ІЧақсаты: Әр түрлі ағаштарды салу аркылы адам бойындагы мінез 
срекшеліктерін анықтап білу

Қажетті күралдар: таза парақ, түрлі -түсті қаламдар
Нүсқауы: Оқушыларға таза параққа талдың суретін салуды 

усынады.
Нәтижені талдау:

Гәжі үлкен. жумсак доп тәрізді болса:
Онда сіз есейғен тұлғасыз, сіз жүрек қалауы мен ақыл арасындағы 

жақсы тепе-теңдікті үстап түрасыз. Сенімді адамсыз. сізғе сенуге бо
лиды. Өте жағымды тұлғасыз жэне де өз үйіңізді жақсы көресіз.

Галдарда жеміс ілініп түрса:
Онда сіздің драмалық сезіміңіз мықты, күшті түлға екендігіңізді 

білдіреді, жэй кэдімгі заттардың өзіне үлкен мэн беруге үмтыласыз, 
бірақ өте ақылды. эрі эмоционалды адамсыз.

Лінгегі үлкен. тәжі денгелектеніп келген тал:
Голық әрі үлкен діңгек жэне дөңгелектеніп келген тэж ол -  дұрыс 

ойлау көрсеткіші болып табылады. Сіз байыптысыз. Сенімді жақсы 
жактарға деген жоғары қызығушылығыңыз бар. Өзіндік “меніңіз” 
біршама жоғары, елді таңқалдыратындай қылыктар жасағанды 
жаныңыз сүйеді, осы арқылы сіз достарыңыздың арасында батырсы- 
мып жүресіз.

Ағаштағы сызыктар ирек -ирек болса:
Онда ол өткеннің кара дақтары -  сіздің қазіргі мэселелеріңіздің 

ссбепшісі, ойткені сіз оны басьщыздан лақтырып тастай алмай- 
сыз. Васылып көрініп түратын талдың тамырлары, ол сіздің өз 
змоцияларыңызды жақсылап жасырудың кажет екенін білдіреді.

Үлкен мамык тәж:
Бұл адамдар эмоционалды ашық. ашушаң емес және ұрыс керісті 

үнатпайды. Достықты және де өз достарыңызды жақсы көресіз. Бірақ 
сіз өзіңіздің жеке өміріңізде әдеттен тыс сенгішсіз.

Тәждегі кішкентай дөнғелектер:
Бұлсіздіңкүштіерікжігеріңіздіжәнесіздің эрдайым өзжолыңызды 

тацдайтыныңызды білдіреді. Сіз өзгешелік, ауыспалылықтан 
қорықпайсыз. Сіздің эрдайым өз көз-қарасыңызбен ой - пікіріңіз бар.

Жана жылдык шырша:
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Жана жылдағы шырша -  күйзелістің және енжарлыктың белгісі. 
Сіз өмір сүргіңіз келмейтініңізді сезінесіз, шын мәнінде сіз ө.мірден 
тығылмай белсенді омір сүруіңіз тиіс.

Шыбыктары шашырап турган агаш:
Егер агашыңыз жапыраксыз жалаңаш болса, онда сіздің өміріңізде 

эмоционалды қиын мэселелер болып жатқаны шығар, мүмкін сіз оны 
элі мойындамаган шығарсыз.

Жеткіншектердің темперамент 
ерекшеліктерін зерттеу

Нұсқау. Келесі тұжырымдарды оқып шығыңыз. Егер ол тұжырымдар 
сіздің бір ерекшелігіңізге сәйкес болса, оның жанына белгісін, ал 
егер сэйкес болмаса белгісін қойыңыз. Тұжырымдарды екі бөлікке, 
екі бағанага бөлу өте ыңғайлы. Ұзақ ойлануга болмайды -  ойыңызга ең 
бірінші келген жауап ең дұрыс жауап болып табылады.

1- ші бөлім
Өз эрекеттеріңізді жоспарлайсыз.
Жылдам орындауды кажет ететін істі орындау барысында өзіңізді 

көңілді сезінесіз.
Адамдармен танысу барысында бірінші болып белсенділік 

көрсетесіз.
Жылдам жэне тиянақты шешімді эрекет жасауға бейімсіз.
Женілтек адамсыз.
Қатынас жасау мүмкіндігі болмаса, өзінізді бақытсыз сезінесіз.

2- ші бөлім
Ешқандай нақты себептерсіз өзінізді бақытты немесе бақытсыз 

сезінетін күндеріңіз болады.
Ешқандай да айқын себептерсіз көціл -күйініз қүбылып түрады.
Көбінесе сіз көнілсіз боласыз.
Сіз өзінізді бір нәрсеге шогырландыргыныз келеді, бірақ шогырлана 

алмайсыз.
Біреулермен әнгімелесу барысында ойыныз жиі бөлінеді.
Сіз кей кездері белсенді, ал кей кездері енжар күйде боласыз ба?
Темпераменттік типті анықтаута арналган тест мазмүны.
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Хо.іепик
Ііір орында түрақтамайды 
Үстамсыз, қызба 
ІПыдамсыз
Лдамдармен қарым -қатынаста тік
ІПешімге келгіш
Ііірбеткей
Лйтыс -тартыста тапқыр
Жүмысты шалт істейді
Гэуекелшіл
Кек сақтамайды
Сөзуар
Қызба
Нет бақтырмайды 
Кемшілікке төзбейді
Әнгіме кезінде сезімді бет-қимылымен, құбылыспен жеткізеді 
Іііешім қабылдағыш, эрекет жасауга қабілетті 
Жаналыққа жаны құмар 
Шалт қимылдайды
Алға қойган мақсат жолында табанды 
Көңіл-күйі тез өзгереді 
Меланхолик 
Ұялшақ
Күтпеген жағдайда абдырып қалады
Бейтаныс адамдармен тіл табысуға қиналады
Өз күшіне сенбейді
Жалғыздыққа қиналмайды
Сәтсіздікке жиі әсерленеді
Өзімен-өзі болып кетеді
Тез шаршайды
Әлсіз, жәй сөйлейді
Әнгімелескен адамнын мінез-құлкына еріксіз көнеді
Жылауға дейін барады
Мақтауға, сынга көп көніл бөледі
Өзіне, ортаға жогары талап қояды
Күдікшіл, сенімсіздікке бейім
Тез ренжиді
Тез өкпелейді
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Пікір алысуды қаламайды
Белсенділік көрсетпейді
Мойынсұнуға бейім
Мүсіркеушілік, аяушылық күтеді
Сангвиник
Шат көңілді
Қуатты, іскер
Бастаған істі аяғына дейін жеткізбей тастай салады
Өзін жоғары бағалайды
Жаңальіқты тез қабылдайды
Қызығуы тұрақсыз
Сәтсіздікке қайғырмайды
Әр жағдайға тез көнеді
Жаңа істі қызыгушылықпвн бастайды
Істен жалықса тез суынады
Бір істен екінші іске тез ауысады
БІждахатты
Жаңа адамдармен тез тіл табысады 
Еңбексүйгіш
Тез, қатты сөйлейді. бет қимылымен білдіреді
Күтпеген жағдайда үстамды
Үнемі жайдарлы
Тез үйықтап, тез түрады
Асыгыс шешім қабылдайды
Тайғанақтық көрсетуге бейім
Флегматик
Ұстамды, салқынқанды
Жүмыста ретті. табанды
Сак, есепшіл
Күте алады
Тұйык
Асықпай сөйлейді, бет қүбылысы өзгермейді
Ұстамды, шыдамды
Бастаған істі аяғына дейін жеткізеді
Бекерге күш жұмсамайды
Жоспарды орындауды қадагалайды
Мақсатты берік ұстайды
Мақтауға, сынга көңіл бөлмейді

('ынга, эжуаға мән бермейді 
Қарым -қаты наста тұрақты 
Укыпты
Бір істен екіншіге тез ауысады 
Ііірқалыітты
Жаңа іске асықпай кіріседі 
Жаңа жагдайға көндігуі қиын 
Ігшкімді эжуаламайды

{ерттеу нәтижесі:

Сүраққа келісетін болса, + белгісін қояды, егер + белгісі 16-20 бол
ей, онда ол адамга сол темпераменттік тип белгілері басым. Әр адамда 
(шрлық темпераменттік тип белгілері болады, қайсысы басым болса, 
сол типке жатады. Мысалы; Дархан -  холерик 14, флегматик 12, санг- 
ниник 16, меланхолик 8, сонда Дархан сангвиник типіне жатады.

Мына зерттеу эдісінің қорытындысы былай есептейді: “а”, “б”, “в”, 
"г" нүсқаларын тандаганын санау керек. Одан шыққан эр біреуін 5-ке 
кобейту керек.

Мысалы: “а” 6 рет *5=30 
“б” 3*5=15 
“в” 10*5=50

*5=5
Енді % -пен есептейміз 

“а” =30%
“б'’=15%
‘•в” =50%
‘Ү” =50%

Төрт вариант төрт темперамент типін айқындайды 
“а” =холерик типі

“в” =флегматик типі 
“г" =меланхолик типі

Қандай темперамент типі басым болса, сол адам сол темпераментке 
сай болады.

30-39%-айқын анық көрінеді;
20-29%-қасиеті жақсы білінеді, есептеуге болады;
20%-әлсіз берілген;
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10%-есептелмейді
Нәтижені өңдеу: белгілерін әр бөлім бойынша есептеңіз.

Нәтижені координат өсіне енгізіңіз. Ол үшін көлденеңінен 1-ші 
бөлімге қосындыларын койып шығыңыз. Сіздің көрсеткіштеріңіз 4 
шаршының біреуіне орналасады. Екінші бөлім бойынша ‘Ч ’' белгілерін 
тіке ось бойына қойып белгілеңіз.

 ̂ Меланхолик 
+

Холерик

0 1 2  3
Флегматик

4 5 6 
Сангвиник

Сіздің мінезіңіз қандай?
Мақсаты: Оқушылардыц міиезін көңіл-күйін аныктауга арналган. 
Барысы: бұл тест мінезді тез арада анықтауга мүмкіндік береді 

Сұрақтарга ”иэ’\  “жоқ” деп жауап беру керек.
Сұрақтар:
1. Сізге күшті дәмдеуіштер қосылган тамак ұнайды ма?
2. Сіз өзіңізді ортада жақсы сезінесіз бе?
3. Сіз кейде қуаныштан төбеге секіріп кеткіңіз келе ме?
4. Сіз дастархан басында қонақтарды қьізыктыра аласыз ба?
5. Сізде бас ауруы жиі болады ма?
6. Сіз кейде тіс жууды ұмытыіі кетесіз бе?
7. Сіз әркашан бір шаш үлгісімен жүргсіз бе?
8. Басқатыргыштарды шешкенді ұнат ісыз ба?
9. Дене жаггыгуларымен айналысасы ба?
10. Сізде мелонхолнялы көңіл-күй жі і болады ма?
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. '1 ыныштықта жұмыс істегенді ұнатасыз ба?

Сұрақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иә 3 2 4 3 1 4 3 1 3 1 4

Жоқ 2 1 2 2 2 1 4 4 1 4 1

Талдау
20 үпайдан төмен — сізге орталар үнайды. Тыныштықты табигатта 

ссруендеуді үнатасыз. Шулы кафеден гөрі үй жагдайындагы достар мен 
карым -  қатынасты қалайсыз. Осы себептен сізді кейбір достарыңыз 
іііі пыстырады деп ойлайды.

21 -25 ұпай -  сіз жеткілікті деңгейде жеңілтексіз. Адамдармен тез 
ііл табысасыз, бірақ көңіл-күй ауыспалыгы өте жиі болады -  бірде 
жабырқау, бірде тым көңілді.

23 - ұпайдан жогары -  ортадагы сіздің орныңыз ерекше. Сіз 
лчілқойсыз, сіз баска адамдардың көңіл күйінің көтеріңкі болуына 
(.сбегіші боласыз. Қызықты әңгіме айтыгі үзіліссіз күлдіре аласыз.

Тәрбиелік деңгейді аныктайтын адістер 
Э.Г.ЭйдeмилJІepдiң ОТТ (Отбасылык 
тәрбиелеудің талдамы) сауалнамасы

ОТТ сауалнамасы отбасылыктәрбиелеудіңтүрлерін диагностикалау 
және оны бұзуының сипаттамасы. Отбасылық тәрбиелеу бүзылуының 
гоменгі түрлері*

I. Деңгей протекциясы -  бала тәрбиесіне ата-ана канша күш және 
\ ақыт бөледі:

1) гипергіротеция (тым артык) -  Г> шэкілі;
2) гипопротекция (жетіспейтін) — Г- шәкілі.
II. Қажетгілікті канагаттандыру дәрежесі — баланың қажеттілігін 

қанагаттандыруда ата-ана қандай мелшерде қызмет жасайды.
1) қарсыласпау (ата-ана баланың барлық қажеттілігін жогары 

деңгейдс жоне қарсыласпай қанагаттандыруга ұмтылуы)-У+ шәкілі;
2) баланың қажеттілігін елемеулік (ата-ананың бала қажеттілігін 

канагаттандыруда ұмтылысы жеткіліксіз) -  У- шәкілі.
III. Отбасында балага талап деңгейі. Оның міндеті, жаза, тыйым 

салу түрінде шыгады.
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1) Міидет-талабының артыкшылыгы психожаракат қауіпін көрсетеді 
-  Т+ шэкілі;

2) Міндет- талабының кемшілігі баланы белгілі бір ж.ұмысқа тарту- 
ды қиындатады -  'Г- шэкілі;

3) Тыйым салу- талабының артыкшылыгы эмансипация реакция- 
сын калыптастыралы немесе үрейлі күмәншіл акцентауция және 
сенситивті дамуына келтіреді -  3+ шэкілі;

4) Тыйым салу- талабының кемшілігі мінез-кұлыктың түраксыздык, 
гипертимдік түрінің дамуын ынталандырады -  3- шәкілі;

5) Макұлдаудың артыкшылыгы -  іс-эрекетте кішкене де болса 
бұзылуына әрекеттенудің артыкшылыгы -  С+ шәкілі;

6) Макұлдаудың кемшілігі — мадактауга үміттену, кез-келген 
жазалаудың нәтижелілігіне күмәндану -  И шэкілі.

Сауалнаманы колдану ережесі

Алдымен ата-анамен сенімді карым-катынас кұрыңыз. содан кейін 
сауалнаманы толтыруды ұсынасыз. Ата-ана жауабы ашык болуы тиіс.

Әр сұракка жауапты тіркеу іс-кагазы жэне сауалнама мәтіні беріледі. 
Сауалнама басында жазылган нұскауды окып, ата-ананың бэрін дүрыс 
түсінгеніне сенімді болу. Тіркеу іс-кагазына жауапты толтыра бастаган 
кезде артык ешкандай түсіндіру немесе ұсыныс беру кажет емес.

Нэтижені өндеу. Жауапты тіркеу іс-кагазы бір шэкілде тиесілі 
сан, санауды тездетету үшін бір катарда орна.іаскан. Белгіленген 
сайды санаңыз. Жауапты тіркеу іс-кагазы тік сызыктан кейін әр 
шэкілге диагностикалык магынасы көрсетілген. Егер белгіленген сан 
диагностикалык магынаға жетсс немесе асыл кетсе, онда тексерілуші 
де ата-ана тәрбиесінде ауытку түрі аныкталды деп есептеледі.

Сызыктан кейінгі әріп -  берілген эдістемелік ұсыныста 
қолданылатын шәкілдің кысқа аты. Кейбір шэкіл атының асты 
сызылған; бұл көлденең жолдагы нәтижеге косымша шэкілдегі 
нәтижені қосу керек деген, қосымша шәкіл іс-қагазы төменгі жагында 
көлденең сызықтың астында орналасқан және негізгі шәкіл әріпімен 
белгіленген.

Бірнеше шәкілде ауытқу байқалса, «Отбасы тәрбиелеу түрлерінің 
диагностикасын» қолданған жөн. Бұл зерттелуші отбасының 
тәрбиелеуде ауытқу түрін тура анықтауға көмек береді.
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Ата-аналарға арналған ЖТТ сауалнамасы

Жеткіншек нұскасы
Кымбатты ата-ана! Сізге берілген сауалнамада бала тәрбиелеудегі 

бекіту’ жазылган. Бекіту нөмірленген. Сондай нөмір «жауап іс- 
кагазында» да бар.

Сауаінамадагы бекітуді кезекпен оқыңыз. Егерде, сіз бекітумен 
ксліссеңіз, «жауап іс-қағазы» нөмірін дөңгелетіп белгілеміз. Вгер 
іаңдау қиынға соқса, нөмірдін үстіне сұрак белігісін қойыңыз. Сауал- 
ііамада «дұрыс» немесе «дұрыс емес» бекіту жок. Өзіңіз қалай ойлай- 
сыз, солай жауап беріңіз. Бөліп жазылған бекітуге әке жауаа бермесе 
де болады:

1. Бәрін, балам үшін істеймін.
2. Балам екеуміз кызық нэрсемен айналысу, бір жерге бірге бару, 

іамаша нэрсе туралы сөйлесу үшін, менің уақытым жетпейді.
3. Басқа ата-ана рұксат бермейтін нәрсеге, мен балама рүқсат 

егемін.
4. Баламнын маған сұрақпен келгенін ұнатпаймын, Өзі аңғарса 

жаксы.
5. Біздің балада басқаға Караганда үйдегі міндеті көп.
6. Балама үйде тірлік істету өте киын.
7. Ата-ана көзқарасының дұрыстыгын баланың ойламағаны 

лүрыс.
8. Балам үйге өзі калаган уакытта келеді.
9. Егер балаңның адам болып өскенін каласаң, оның бір жаман 

кылығын жазасыз калдырмауың кажет.
10. Мүмкіндігінше баламды жазаламанмын
11. Коңіл күйім көтерінкі болған кезде, ба.чамның баска уақытта 

жазаланатын қылыгын кешіремін.
12. Баламды жарымнан да жақсы коремін.
13 Жас баланы жеі кіншектен қатты жаксы көремін.
14 Егер бала.м ұзақ уакыт кыңырланса немесе ашулаиса, оған 

карай жаман кылык жасау сезімі туады.
15. Көп уакыт күткенімен, бізде бала болмады.
16. Баламен қарым-қатынас - өте бір қиын нэрсе.
17. Баламның кейбір кылығы, міиезі маған ашу шақыртады.
18. Егер маған жолдасым кедергі болмағанда, баламның тәрбиесі 

әлде кайда жақсы болар еді.
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Әйел затына Караганда ер азаматтың көбісі жеңілтек келеді.
Ер азаматқа Караганда энел заты көбісі жеңілтек болады.
Балам мен үшін - өмірімнің ең маңызы.
Кейбір кезде баламның кайда жүргенін білмеймін.
Балама қалаган киімін кымбат болса да, алып беруге дайын-

19.
20.
21 .
22.
23. 

мын
24. Баламның түсінігі аз. Оган түсіндіргенше, өзім екі рет істегенім 

артык.
25. Кейде балам өзінің кіші інісіне (сіңілісіне, қарындасына) карап 

отыруға тура келеді.
26. Балама бір нәрсені істеуі туралы қайта-қайта есіне түсіремін, 

ақырында барып өзім істеймін.
27. Ата-ана өзінің кемшілігі мен әлсіздігін балага білдіртпеуі тиіс.
28. Балам кіммен дос болуы туралы шешімді өзі қабылдайды.
29. Бала ата-анасын жақсы көріп қана қоймай, корқуы тиіс.
30. Балама өте сирек ұрысамын.
31. Біздің балага деген каталдыгыңызда шамалы тербеліс болады. 

Кейде біз өте қаталмыз, ал кейде бәріне рұксат стеміз.
32. Әкесіне Караганда, балам екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. 

Баламның ерте ержетуі мені катты ренжітеді.
Егер бала ауырып түрганда кырсыкса, оның айтқанын істеген

33.
34. 

дұрыс.
35.
36.
37.
38. 

тайды.
39. 

бейім.
40. 

бейім.
41.
42.
43.

Балам әлсіз жэне аурушаң болып өсті.
Егер балам болмаганда, мен омірде үлкен биіктерге жетср едім. 
Қаншалықты күрессем де, баламда жойылмайтын әлсіздігі бар. 
Баланы жазалаган кезде, косагым мені кінәлап оны жұбата бас-

Әйел затына Караганда, ер азамат жұбайлык опасыздыққа

Ер азаматка Караганда, әйел заты жүбайлык опасыздықка

Балама қамқор болу, уақытымның коп бөлігін алады.
Маган көп рет ата-ана жиналысын өткізіп жіберуге тура келді. 
Қаншалыкты кымбат болса да, балама қалаганының бәрін алып 

беруге дайынмын
44. Баланың қасында көп уақыт болсаң, катты шаршайсың.
45. Мен балама көп рет маңызды жэне киын жүмысты тапсырцым
46. Балама маңызды жұмыста сенуге болмайды.

250

47. Маңыздысы -  ата-ана баласын тыңдауга үйретуі кажет.
48. Балам темекі шегуді- шекпеуді өзі шешеді.
49. Ата-ана каншалыкты катал болса, соншалыкты балага жаксы.
50. Мен жұмсак адаммын.
51. Егер балама бір нәрсе керек болса, ол менің көңіл-күйімнің 

котеріңкі болган кезін таңдайды.
52. Балам ержетіп мен оган керек емес, болатынымды есіме 

түсірсем қатты күйзелемін.
53. Бала есейген сайын, олармен жұмыс істеу қиын.
54. Көп жагдайда бала неге кыңырланады, өйткені ата-ана баламен 

дұрыс қатынас таба алмайды.
55. Баламның денсаулыгы туралы көп уайымдаймын.
56. Егер балам болмаганда, денсаулығым жақсы болар еді.
57. Мен каншалыкты шара колдансам да, баламның өте маңызды 

кемшілігі жойылмайды.
58. Балам менің косагымды үнатпайды.
59. Әйел затына Караганда, ер азамат баска адамның сезімін түсіне 

бермейді.
60. Ер азаматка Караганда, әйел заты баска адамның сезімін түсіне 

бермейді.
61. Балам үшін өмірде көп нәрседен бас тартуыма тура келді.
62. Күнделігін тексеру жүйелі болмагандыктан баламның ескерту 

немесе екілік алганын байкамаган күнім болды.
63. Балама өзіме Караганда көп каражат жұмсаймын.
64. Баламның бір нәрсе сұраганын жақтырмаймын. Мен балама не 

керек екенін өзім білемін.
65. Баламның балалык шагы, баска құрдасына Караганда киын.
66. Үйде балам керек нәрсені емес, өзінің калаганын істейді.
67. Бала өзінің ата-анасын басқа адамга Караганда қатты сыйлауы 

тиіс.
68. Балам акшасын неге жұмсайтынын өзі шешеді.
69. Балага мен баска ата-анага Караганда қаталмын.
70. Жазалаудын пайдасы жок-
71. Отбасы мүшесінің балага деген қаталдыгы әр түрлі. Біреуі 

еркелетеді, баскасы керісінше -тым катал.
72. Балам менен баска ешкімді жаксы кермесе екен деймін.
73. Баламды казіргіге Караганда, кішкентай кезінде катты жақсы 

көретінмін.
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74. К е й б ф  кезде балам м ен  не істерім ді б ілм ейм ін .
75. Б алам н ы ң  д ен саулы гы н ы ң  н аш арлы ғы нан , оған  көп н әрсеге 

рұқсат  ететінм ін .
76. Б ала тәрби елеу  -  ауы р ж эн е  рахы м ы  ж о қ  ж ұм ы с. О л арга  бэрін  

бересің , ал ор н ы н а  еш  нәрсе ала алм айсы ң.
77. Б алам а ж ақсы  сөз ж эрдем  берм ейді. О ған  эсер  ететін  б ір  гана 

нәрсе б а р - ү н е м і  қатал ж азалау.
78. К осагы м  балам ды  м аған  қарсы  койғы сы  келеді
79. Ә йел  заты на қараганда, ер азам ат ойлан бай  ақы лсы з ж ұм ы с 

ж асай ды .
80 Ер азам атқа Караганда, әйел  заты  ойлам ай  ақы л сы з ж ұм ы с ж а

сайды .
81. Ү нем і балам ды  ойлап  ж үрем ін , оны ң  ж ұм ы сы н , д ен саулы гы н  

ж ән е т.б.
82 Б алам н ы ң  күндел ігіне б ірн еш е ап тага  б ірден  қол қою га ту р а  

келеді.
83. Б алам  м енен өзіне қаж етін  оңай алады .
84. М ен ты ны ш  ж эне сабы рлы  баланы  ұнатам ы н.
85. Б алам  м аған  көп ж әрдем  етеді (ж ұм ы ста  н ем есе  үйде).
86. Б алам н ы ң  үйдегі м індеті аз.
87 Вала ата-ан асы н ы ң  ай тқан ы  дү р ы с ем ес екен д ігін  б ілген н ің  

өзін де , оны ң  айтканы н  істеуі ти іс.
88. Б алам  үйден  ш ы ғарда кай да  кетіп бара  ж атқан ы н  си рек  айта- 

ды .
89. Ен ж ақсы  ж аза -  белд ік  болаты н дай  ж агдай  болады .
90. Б алам н ы ң  іс-әрекетіндегі кейб ір  ж ам ан  қы лы қ  өзд ігінен  ж асы  

келе ж ойы лды .
91. Б алам ы з б ір  нэрсені бүлд ірсе, б із оны м ен  ай н аты сам ы з, егер  

бэрі ж аксы  ты н ы ш  болса, қайтадан  оз еркіне ж іберем із.
92. Е гер  м ен ің  багіам болм аса, ал мен ж ас болсам , мен б алам ды  

ж ақсы  коріп  қалар  едім .
93 М аган  үлкен балага К араганда к іш кентай  б алам ен  әң п м ел еск ен  

ұнайды .
94. Б алам н ы ң  кем ш ілігіне к ін эл ім ін , өйткен і д ұ р ы с  тәрбие бере 

алм ады м .
95. Т ек б ізд іц  үлкен күш ім ізд ің  арқасы нда, балам ы з ам ан қалды .
96. Баласы  ж оқ  отбасы га ж иі қы зы ғам ы н.
97. Е гер балаға  ерк індік  берсең , сол сэ'гте ол озіне нем есе
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аиналасындагыга кесірін типзеді.
98. Егер балама бір нәрсе айтып тұрсам, қосагым әдейілеп 

ксрісінше сөйлейді.
99. Әйел затына қараганда, ер азамат жиі өзін ғана ойлайды.
100. Ер азаматқа Караганда, эйел заты жиі өзін гана ойлайды.
101. Балама ө з ім е  К ар аган д а  кө п  у а к ы т  пен  к ү ш ім д і ж іб е р е м ін .
102. Баламның тірлігі туралы өте аз білемін.
103. Баламның қалауы мен үшін заң.
104. Балам кішкентай кезінде менің қасьгмда ұйықтағанды жақсы 

коретін.
105. Баламның асқазаны нашар.
106. Балага ата-ана ол өскенше гана керек. Одан кейін ол ата-ана- 

сын өте сирек ойлайды.
107. Балам үшін мен неге де болса дайыимын.
108. Балама қолымнан келетіннен артық уақыт бөлінуі керек.
109. Балам өге сүйкімді бола алады, сол кезде мен оган бәрін кешіре 

аламын.
110. Баламның кешірек (30 жасынан кейін) үйленгенін қалаймын.
111. Баламның қолы мен аягы өте жиі м.ұздай болады.
112. Бшіаның кобісі -  кішкентай езімшіл. Олар ата-аиасының 

денсаулыгы мен сезімін ойламайды.
113. Егер балага барлық уакыт пен күшімді бер.месем, бүл жақсылык 

келмес еді.
114. Бәрі жақсы болған кезде, мен баламның жүмысына көңіл ау- 

дармаймын.
115. Мен балама «жоқ» деп айтуым өте қиын.
116. Балама керектігімнін темендеуі мені катты күйзелтеді-
117. Баламның денсаулыгы баска жеткіншекке Караганда нашарлау.
118. Баланың көбісі ата-анасына деген рахымы жоқ.
119. Балам .менің комегімсіз еш нәрсе істей алмайды.
120. Балам бос уақытының көбін далада өткізеді.
121. Баламның коңіл көтеруіне уакыты өте коп.
122. Маган баламнан баска еінкімніи де керегі жок.
123. Баламның ұйқысы үзілмелі жэне мазасыз.
124. Өзімнің ерте үйленгенімді (тұрмысқа шыққанымды) жиі ой- 

лаймын,
125. Баламның осы уакытқа дейінгі жетістігі (сабакта, жұмыста не

месе басқа) тек менің комегімнің арқасында.
126. Бала тәрбиесімен негізінде қосагым айналысады.
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127. Сабағын оқып бітіргеннен (немесе жұмыстан келгеннен) кейін, 
балам өзіне ұнайтын жұмыспен айналысады.

128. Баламды бір қыз баламен елестетсем, көңіл-күйім бұзылады.
129. Балам өте жиі ауырады.
130. Отбасы маған көмек бермейді, тек өмірімді қиындатады.

Нәтижелер кесте түрінде дайындалады:

Отбасы тәрбиелеу түрлерініц диагностикасы

Бұзу
сипаты

Жақ-
тау

дең-
гейі

Қажет-
тілікті

қанағат-
тандыру

толықтығы

Қойыл- 
ған 

талап- 
тар дәре- 

жесі

Тыйым
салу
дәре-
жесі

Ма- 
құл- 

дау қа- 
тал- 

дыгы
Отбасы

тәр-
биелеу
бұзуды
түрлері

П(Г*''-) у Е 3 с

Қарсы-
ласпау
гипер

протек
ция

+ +
*

Басым
гипер
протек

ция

+ ± ± + ±

Сезім- 
дік теріс- 

теу ■

• + + +

Қатал-
ДЫҚ

- - ± ±
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Іиііер-
мротек-

ция

■ " “ ±

Мораль-
ДІК

жауап- 
керші- 

лік артық- 
шылығы

+ ±

Жауап іс-қағазы

V 21 22 41 42 61 62 81 82 Е± 7Г- 8
X 23 24 43 44 63 64 83 84 У+ 6 У- 4
4
5 25 45 65 85 Т+ 4
6 26 46 66 86 Т- 4
7 27 47 67 87 3+ 4
8 28 48 68 88 3- 3
9 29 49 69 89 С+ -4
10 30 50 70 90 С-4
11 31 51 71 91 Н 5
12 32 52 72 92 РРЧ 6
13 33 53 73 93 ПДК 4
14 34 54 74 94 ВН 4
15 35 55 75 95 ФУ 6

16 17 36 37 56 57 76 77 96 97 НРЧ 7 
ПНК 4

18 38 58 78 98 ВК 4
19 39 59 79 99 ПМК 4
20 40 60 80 100 ПЖК 4
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101 107 113 119 125 Г+
102 108 113 120 126 г-
103 109 115 121 127 У+
104 110 116 122 128 РРЧ
105 111 117 123 129 ФУ
106 112 118 124 130 НРЧ

Бала неше жаста

Әдіс валиділігі барлық шәкілдің мэліметі: г-0,56; ро=0,60; п=180;
Р=Ж=0,01; р<0.01

Ескер'т'у: + тәрбиеле> түрінің артықшылыгын анықтайды:
- кемшілігін анықтайды;
- ± тәрбиенің бүл түрінде артықшылық та кемшілік те болуы мүмкін.
Тәрбиелеу түрінің |бірнеше түрі түрақты үйлесуде болса, бұл 

тәрбиелехдің максаттьитық типін береді.
Отбасылық тәрбиелеч бүзушылықты топтастыру келесі түрде бола- 

ды;
Қарсьпаспау протекция (Г+, У+, Т-, 3-. С- шәкілініц үйлесуі). 

Жеткіншекті отбасы назарында ұстап, олар баланың барлық 
қажеттіліпн жогары децгейде канагаттандыруга дайын. Бүл тәрбиелеу 
түрі жеткіншекте гипертимдік және кыр кәрееткіш мінез-құлқының 
дамуына әкеліп согады.

Басым гиперпротекция (Т-ь, У±, Т±, 3±, С±). Жеткіншек әлі де отба
сы иазарьшыц ортасында, олар балага барлык күш-жігерін жұмсайды, 
тоуелсізд’ктен айырады. көптеген тыйым мен шск қояды.

Сезімдік терістеу. (Г±. У-, Ті, 3±, С±). Бұл «Золушка» типтес 
тәрбиеле> түрі.

Моральдік жауаіікершіліктің артықшылыгы (Г-, У-, Т-і-). Бүл 
тәрбиеле\ түрі балага койылган талаптың артыкшылығы мен ата- 
ананың оган деген назарыпың кемшілігінің үйлесуімен сипаггалады.

Гиперпротекция (гиперколдау) (Г-, У-, Т-, 3-, С±). Жеткіншек өз 
бетінше өсуде, ата-анасы бақыламайды. қызықтырмайды.

Дұрыс тәрбиелемеудің себебі алуан түрлі. Кейде бұл отба
сы оміріндегі теңбе-тең тәрбиелеуді қалыптастыруга кедергі жа- 
сайтын нақты бір жагдай болып келеді. Жиірек ата-ананың білімі 
мәдсниетінің томендігі. Екінші жагдайда ата-ананың жеке ерскшелігі
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іарбиелеу процесінің бұзуына себепші болады. Көп жагдайда ата- 
іша бала есебінен өзінің жеке мәселесін шешкісі келеді. Бұл мынадан 
пііқыидалады:

• ата-ана сезім өрісінің үлкеюі (РРЧ шәкілі)
• жеткіншек жас бала қылығын қалау (ПДК шәкілі)
• ата-ананың тәрбиелеудегі сеніміздігі (ВН шэкілі)
• баланы жогалту қорқынышы (ФУ шәкілі)
• ата-аналық сезімінің дамымауы (НРЧ шәкілі)
• бала жынысына қатысты ата-ананың құрылуының жылжуы (ПЖК 

шокілі - әйелдік сапасын қалау, ПМК шәкілі — еркектік сапасын қалау)
• өзінің қажетсіз сапасын жеткіншекте проекциялау (ПНК шәкілі)
• ерлі зайыпты арасындағы жанжалды тәрбиелеу өрісіне шыгару 

{ІЖ шәкілі)
Қандай бұзылыс ата-ананың осындай қарым қатынасын шақырады? 

Лртқан протекцияны немесе керісінше гипопротекцияны, сезімдік 
герістеу және қаталдық. Тэрбиелеу түрінің қарама-қайшылыгы да бо
луы мүмкін.

Түлғааралық қатынасты анықтайтын әдістер 
Өз қүрбыңызға ықпал ете аласыз ба?

1. Сіз өзіңіз оқымаган кітапты қолыңызга алдыңыз сіздің әрекетіңіз:
A) бірінші бетінен бастап соңына дейін оқып шығамын.
Б) қызықты емес жерлерін тастап кетемін.
B) парақты қарап шығамын, соңғы беттерін қысқаша оқимын, содан 

кейін түгелдей оқи бастаймын.
2. Сіз досыңыз телефонмен сөйлесіп түрған бөлмеге кірдіңіз, сізді 

көріп ол сыбырласып сөйлесе бастады. Осы жағдайда не істейсіз?
A) шығып кетесіз
Б) егжей-текжей түсінуге тырысасыз
B) кіммен сөйлесіп жатқанын қызыга сұрайсыз
3. Сіз досыңыздың қонаққа шақырылганын білдіңіз сіздің 

шешіміңіз?
A) сізді жалгыз қалдырмау керектігін айтасыз.
Б) шақырудан бас тартуға кеңес бересіз.
B) уақытты қызыкты өткізуге тілек білдіресіз.
4. Егер достық танысу сәтсіз болса, болса не істер едіңіз?
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A) бұны кәдімгідей қабылдаймын, бірақ қатынасты бірінші болып 
үзбейбін.

Б) қатынасты сол сэттен бастап үземін.
B) нақты білмеймін жагдайға қараймын.
5. Үлкен сәтсіздіктерден кейін көңіл-күйің төмендей ме?
A) Жиі
Б) эмоциялық жағдайымды реттеуге тырысамын.
B ) сирек
6. Көп уақыт көрмеген досыңызды кездестіргенде сіз:
A) өмірде осы сэтке дейін болган жағдайларды айта бастайсыз 
Б) оның осы сәтке дейін не істегенін сұрайсыз
B) өзіңіз жайлы айта түрып, досыңызды да тыңдауға тырысасыз.
7. Егер досыңыз сізге белгілі ақпаратты жасыратын болса, сіз:
A) еш нәрсені анықтамайсыз
Б) мәлім болған ақпаратты айтып, неге бұл туралы неге одан 

естімегеніңізді сұрайсыз.
B) эдейі эңгімені осы тақырыпта қозғап, сізге белгілі екенін айта- 

сыз
8. Кигенде ұнататын заттың сізге кішкентай болып қалды.
A) біреуге бере саласыз
Б) қоқсықпен шығарып тастайсыз
B) ақшаға сатасыз
9. Дүкенен азық-түлікті сатып алғаныңызда, олардың сақталу 

мерзіміне қарайсыз ба?
A) әрқашан 
Б)сирек
B ) кейде
10. Қызғаншақтық сізге қалай эсер етеді?
A) махаббат сезімін одан эрі жандандырады 
Б) барлық сезімдерді сөндіреді
B) сезімнің қаншалықты күшті екендігін тексереді.

№ А Б В
1 2 6 10
2 2 6 10
3 6 10 2
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4 2 10 6
5 10 2 6
6 2 10 6
7 2 10 6
8 10 2 6
9 10 2 6
10 6 2 10

20-44 үпай
Көбісі сізді басқалардың тагдырын бақылап түрушы деп ойлайды. 

11 Іын мәнінде сізді ешкім қызықтыра алмайды. Өзіңнің тұйықтыгыңнан 
жеке бас істеріңді ешкімге айтпайсың. Біреуге эсер ету сезімі сенде 
мүлдем болмайды.

Кейде біреудің өміріне белсенді қатысқың келеді, бірақ оны 
істемейсіз өйткені қолыңыздан еш нэрсе келмейтін сияқты болады.

Егерде біреу сіздің ықпалыңызда болып қалса, сіз сол сэтте 
озіңізден элдеқайда күшті адамға өз орныңызды бере аласыз. Сіз өз 
гағдырыңызды өзгерте алмайсыз, өйткені бэрі жағдайға байланысты 
деп ойлайсыз.

46-74 ұпай
Достарыңызга сыпайы түрде ықпал жасайсыз. Кейде оларға 

білдіртпей манипуляция жасай аласыз. Ешкімді өкпелетпеу үшін 
ісіңіздің салдарын ойлаңыз. Сіздің басқаруыңыз сэтті нэтиже 
окелмейтінін білесіз, қатты ашуланасыз. Содықтан сіз жағымсыз 
әрекеттерді көбірек пайдаланасыз (үрыс, қорқыту). Сіз эрбір 
мағұлматты еш қиындықсыз біле аласыз. Өйткені сіз көптеген эдістерді 
ішйдалана аласыз.

76-100 ұпай
Бэрі сіз айтқандай болуы керек. Сіздің достарыңыз сізге үнайтын 

істерді, тыңдағысы келетін сөздерді айтуы қажет. Көптеген адамдар 
сізге бағынады. Бір рет болсада көрген адам сіз туралы “өте қатыгез” 
деп ойлайды. Егерде біреу сіздің айтқаныңызды істемесе, сіз оган зиян 
келтіруге дайын боласыз. Сіз өзіңізге бұйрық беруге ықпал жасауга 
жол бермейсіз, өйткені сіз өз еркіндегі адамсыз.
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Тест : Достық қарым-қатынасқа тез түсесің бе?

1. Пэтерде болғаныңда саган не ұнайды?
A) Мүмкіндігінше заттың көп болғаны
Б) Кеңістіктің кең, жабдықтардың аз болганын қалайсыз
B) Қабырғада сурет болғанын.
2. Өзіңіз шеше алмайтын мэселеге тірелгенде, сіз:
A) Өз мәселеңізді ешкімге айтпай, өзің өз бетіңше шешесіз.
Б) Өзіңізді түсінетін адамға гана сеніп тапсырасыз.
B) Қиын жағдайдан шығуга көмектесетін адамнан кеңес сұрайсыз.
3. Бос уақытыңызда үйде ешкім болмағанда сіз:
A) Магнитафон қосып тыңдайсыз.
Б) Үйді ретке келтіресіз.
B) Құрбыңызбен телефонмен сөйлесесіз.
4. Адамдардың қандай болғанын қалайсыз?
A) Сенімді, табысқа өз күшімен жететін адам;
Б) Бәрін реттейтін адам.
B) Өміріне риза, қарым-катынасқа тез түсетін адам.
5. Автбуспен алыс сапарға шыққанда алгашқы жарты сағатта сіздің 

әрекетіңіз:
A) Үндемей отырасыз.
Б) Көршілеріңмен сөйлесіп, эңгімеге ортақ тақырып іздейсіз.
B) Әңгіме дүкен қүрасыз.
6. Әдетте терезе алдында отырғанда сен неге қарайсың?
A) Иттерге.
Б) Аспанга.
B) Өтіп бара жатқан адамдарга.
7. Сізді дастарханға шақырды сіз:
A) Түстікке не дайындаганын дауыстап сүрайсыз.
Б) Еш нәрсе естімегендей боласыз.
B) Үнсіз тамақ ішуге барасыз.
8 Саган бір жігіт қызыгушылықпен қарап түр.
A) Оның көз-қарасынан қашқақтайсыз.
Б) Оған көңіл бөлмейсіз.
B) Жауап ретінде оған анықтап қарайсыз.
9. Сіз терезені ашасыз:
A) Таза ауа жұту үшін.
Б) Бөлменің ауасын тазарту үшін.
B) Есік алдына қарау үшін.
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20-44 Ұпай
Сізге жігіттермен достық қарым- қатынасқа түсу қиын. Қорқақтық 

ііен күдікшілік кедергі келтіреді. Жігіт сізді сіз ойлағандай бағаламайды 
деіі қорқасыз, сондықтан да сіз күйгелектеніп жүресіз. Көп жігіт сізді 
қол жетпес жан жэне жақындаудың арнайы тәсілі керек деп ойлайды.
І-лер сіз біреумен достассаңыз, өте жақсы, соған сүйене алатын дос бо
ласыз.

46-74 Үпай
Сіз өзіңіз жасаған элемде өмір сүресіз. Сіз өз сезімдеріңізге, бо- 

лып жатқан жағдайға күйзеле қарайсыз. Бастаған істі соңына дейін 
жеткізесіз. Өзіңізді сенімді сезінетін жақсы таныс достарыңыздың ара- 
сында болғанды қалайсыз. Егер ондай досыңыз болмаса сіз түйықталып 
кетесіз. Сонықтан сізді бәрі суық және бэріне немқұрайлықпен қарайды 
деп ойлайды, сол себепті сіз өз ойыңызды гана сыйлайсыз. Бірақ көп 
жігіттерге өз ойымен санасатын адамдар, яғни қыздар ұнайды. Сіздің 
көмегіңізді қажет ететін адамдарға көбірек көңіл бөліңіз.

76- 100 Ұпай
Сен қарым-қатынасқа өте жеңіл түскендіктен және қызықты 

болғандықтан достық қарым-қатынасқа тез түсесіз. Сіздің айналаңызда 
жай таныстарыңыз да өте көп. Сіз өте қайырымды адамсыз жэне көмек 
қажет адамга эр кезде көмек беруге дайын тұрасыз. Кейде барлық 
достарыңмен қарым-қатынасқа түсуге уақытың жетпей қалады. 
Жігіттер сіз үшін көп нэрсеге баруға дайын бірақ сіз оларды жете 
багаламайсыз. Шын досыңызды жоғалтпаймын десеңіз өте ілтипатты, 
зейінді болыңыз.

“Менің катынас шеңберім” әдістемесі

Мақсаты; Әдістеме баланың оны қоршаған қүрбылары, ата-анала- 
ры, оқытушыларымен өзара қатынас шеңберімен сипатын анықтауға 
арналган.

Нұсқа: егер сіз пайымдаумен келіссеңіз, онда оның нөмірінің жаны- 
на “иэ” деп жазыңыз немесе ”+” таңбасын қойыңыз. Егер сіз пайымдау
мен келіспесеңіз, онда “жоқ” деп, немесе таңбасын қойыңыз.

Пайымдаулар өте қысқа және барлық қажетті қажеттіліктерді қамти 
алмайтынын ескеріңіз.
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Қарапайым жағдайда елестету мүмкін кейбір пайымдауларды өзіне 
жатқызуға қиын болады. Бұл жагдайда дегенмен де «иә» немесе «жоқ» 
деп жаза беруге тырысыңыз. Жағымды пікір қалдыруға қарастырмай- 
ақ қойыңыз, себебі нашар және жақсы жауаптар болмайды. Өз 
көзқарасыңызды еркін білдіріңіз.

Сауалнама.
1. Маған түрлі мерекелерге қатысу рақаттану сезімін тудырады.
2. Мен өзімнің тілектерімді құрбыларымның тілектерімен қайшы 

келсе де баса алмаймын.
3. Маған кімде -кімге өз ықыласымды білдірген үнайды.
4. Мен достықты емес, әсерге бөленгенге көп көңіл бөлемін.
5. Мен өзімнің достарыма қарағанда, менде міндеттерден гөрі 

құқығым көп екенін сеземін.
6. Мен өзімнің құрбымнынң сәттілігі жайында естігенде, бір себеп- 

тен көңілім көтеріледі.
7. Өз-өзіме қанағаттануым үшін мен біреуге көмектесуім керек.
8. Менің жүмыс бойынша құрбыларымның арасында болғанымда 

кайғы-уайымым жоқ болып кетеді.
9. Менің достарым мені әбден жалықтырды.
10. Мен маңызды жұмысты орындап жатқанда, адамдардың жаным- 

да болуы тітіркендіреді.
11. Жан алқымнан алғанда мен өзімнің достарым мен таныстарыма 

зиян тимейді деген пікірдегі шындық бөлігін ғана айтамын.
12. Қиын жағдайда мен өзімді ғана емес, жақын адам жайында да 

ойлаймын.
13. Достарымның келеңсіздіктеріне ортақтасқаным соншалық, мен 

ауырып қаламын.
14. Маған айтарлықтай қиындықтар туғызғанына қарамастан, 

басқаларға көмектесу жанға жайлы.
15. Досымды сыйлағанымнан оның пікірі дұрыс болмаса да, келісе 

аламын.
16. Маған махаббат эңгімелеріне қарағанда, шытырман оқиғалы 

эңгіме көп үнайды.
17. Кинодағы зорлау сценалары менде жиіркеніш сезімін тудыра

ды.
18. Жалғыздықта мен үрей мен күштеуді адамдар ортасында 

болғаннан гөрі көбірек сезінемін.
19. Менің пікірімше, өмірдегі негізгі қуаныш қатынас болып та- 

былады.

I

I

I

I

20. Үйсіз (баспанасыз) иттер мен мысықтарды аяймын.
21. Мен азырақ, бірақ жақын достар болғанын таңдаймын.
22. Мен адамдар ортасында болғанды жақсы көремін.
23. Мен жақын адамдарыммен ренжіскен соң ұзақ уақыт уайымдай- 

мын.
24. Менде көптеген басқаларға қарағанда көп жақын достар бар 

скендігі анық.
25. Менде достыққа қарағанда жетістіктерге талпыныс көбірек.
26. Мен адамдар жайындағы пікірлерде өзімнің ішкі сезіміме 

жэне қиялыма, басқа адамдардың талқылауларына қарағанда көбірек 
сенемін.

27. Мен өзіме сүйкімді адамдармен қатынас қуанышына қарағанда 
материалды қамтамасыз ету мен аман-саулыққа көбірек мағына 
беремін.

28. Мен жақын достары жоқ адамдарға жаным ашиды.
29. Маған қарым -  қатынаста көптеген адамдар жақсылықты 

білмейді.
30. Мен риясыз достықтуралы әңгімелерді жақсы көремін.
31. Досым үшін мен өз қызығушылығымды құрбан ете аламын.
32. Бала кезімде үнемі бірге болатын құрбыларымның үйіне бара- 

тынмын.
33. Егер мен журналист болғанымда, онда мен достықтың күші ту- 

ралы қуана-қуана жазар едім.

Нэтижелерді оңдеу.
Сауалнаманың бірінші бағанасындағы ‘‘иә” және “жоқ” жауабының 

санын есептеңіз.
Екі санды қосып алынған соманы психодиагностикалық шкаламен 

салыстырыңыз.

Психодиагностикалық шкала

Қасиет Деңгейлер
Ортадан

төмен
Орташа Ортадан

жоғары
Қатынасқа қажеттілік 0-23 24-28 29 жэне жоғары
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Мектеп-оқушы көзімен 
(сауалнама)

1. Мектепте тәртіп бұзған кезің болды ма?
а) ешқашан
э) өте сирек, байқаусызда
б) үнемі
2. Мектептегі, сыныптағы білімің мен тэртібіңе көңілің тола ма?
а) иэ, әрқашан; э) кейде; б) ешқашан;
3. Менің ойымша, үздік мұғалім:
а) оқушыға жақын, әрқайсысымен жеке қарым-қатыс жасайды; 
ә) оқушылар қызыга білім алатындай өз пэнін қызықтыра біледі;
б) әркім өз ойын именбей айта алатындай жағдай жасайды.
4. Менің ойымша, ең нашар нәрсе, егер мұгалім:
а) өзінің ұнатпайтынын оқушыдан жасырмаса, мысқылдап, кемітсе; 
э) сыныпта бәсекелестік тудырса;
б) өз пэнін жеткілікті білмесе;
в) өз ойың.
5. Мектеп, ең бірінші кезекте:
а) өмір тудыратын қиындықтарды шешуге үйретеді;
ә) ең алдымен оқушының жеке қасиеттерін дамытады;
б) адамдармен өзара қарым-қатынас жасауга тэрбиелейді;
в) өз ойың
6. Мен жақсы оқитын едім, егер мұгалім:
а) маған жете көңіл белее;
ә) пэнге деген қызығушылыгымды тудырса;
б) берілген білімді сынып болып талқылауды ұйымдастырса;
в) өз ойың.
7. Менің ойымша, сынып жетекшісі бірінші кезекте болуы керек:
а) кез келген мэселені шешуге, талдауға жағдай жасау; 
э) сынып үшін беделді болу;
б) талап ете білу және эділ болу;
в) өз ойың.
8. Сенің сүйікті пэнің?_______________________
9. Сүйікті мұғалімің?________________________
10. Қай мұғалімге ерекше сене аласың?__________
11. Ұжым ішінде көшбасшы бола алатын мұғалімді қалай атауға 

болады?
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12. Қай мұғалім мен экімшілік мүшесі дұрыс та, эділ қақтығысты
жагдайды шеше алады?________________

13. Мектепте кандай сабақтан тыс іс-шаралар өткізіледі?________

14. Қандай шараларға қатысқың келеді?
15. Өз сынып жетекшіңе “5” -тік жүйеде (1-ден 5-ке дейін) баға

қои.

’Мүғалім -  оқушы көзімен ” сауалнамасы 
бойынша жасалган рейтинг

N2 М ұ г а -
л ім д е р -

д ің
а т ы -
ж ө н і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Б а р -
л ы -
гы

11 12 13 14 15 Б а р -
л ы г ы

Мектепке қалай қарайсың?

1. Сен сабақтан 5 минут кешіктің. Енді мінезі қатал ұстазың 
сыныпқа кіргізбейді деді. Сен қандай шешім қабылдайсың?
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а/ асықпайсыз.
э/ ұстазыңызға қарсы келмейсіз, кешірім сұрайсыз. 
б/ мұндай жағдай әркімнің басында кездесуі мүмкін.
2. Сынып бөлмесіндегі ең ыңгайлы жер - ең соңгы орын. Ол жерде 

кез-келген тапсырманы өзгелерден көшіріп алуга болады.
Ал сіз қай жерде отырасыз? 
а/ кез -  келген партада.
ә/ мен соңғы партада, ұстаздан алыс отырамын. 
б/ өзгелердің қатарында.
3. Өте ауыр апта, тапсырма көп, ештеңеге үлгіре алмайсың, сен не 

істер едің?
а/ маған бәрібір.
э/ өзіме ұнайтын сабақтарға ғана дайындаламын. 
б/ барлық сабаққа дайындалуға талпынамын.
4. Демалыс күндері мектептің спорт командаларының жарысы 

өтеді. Сен оған қатысасың ба?
а/ элбетте.
э/ түске дейін ұйықтағаным жақсы.
б/ егерде мені команда құрамына жазып қойса, міндетті түрде ба- 

рамын.
5. Мектепте тэртіпті де, тәртіпсіз де оқушылар үшырасады. Озат 

және нашар оқушылар да бар. Сенің олармен қарым-қатынасың 
қандай?

а/ керемет.
ә/ достарымның айтуынша сабақта өз мүмкіншілігімді толық пай- 

далана алмаймын.
б/ үстаздарым маған риза, болашағымнан зор үміт күтеді.
6. Кейбір оқушылар мектепті өз үйіндей көрсе, енді біреулері жек 

көреді. Ал саған білім ордасы үнайды ма?
а/ мектепте достарыммен кездесуге мүмкіндік бар. 
э/ қайсыбір пәндерді қатты үнатамын. 
б/ сабақ біткеннен соң үйге кетуге асығамын.
7. Мектепте жиырмадан аса пән жүреді. Ал саған қажеттісі қанша 

пән? а/ көпшілігі. э/ екі не үш пән. б/ ешқайсысы да үнамайды.
Енді өзіңе қажетті ұпайларды жина. Кестедегі ұпай жиынтыгы 

сенің мектепке деген көзқарасыңды анықтауға себеп болады.

Сұрақтар Ұпайлар саны
А Б В

1
2
3
4
5
6
7

0 -1 1  үпай. Сен мектепке барганды үнатпайсың, айналаңдағы озат 
оқушыларга таңдана қарайсың. Ойланып көрші, мүмкін осы жағдайға 
өзің кінэлі боларсың. Білім ордасы қызық болмағы мүмкін емес қой. 
Өз райыңнан қайтып, жаңаша пікір қалыптастыруға эрекет етсең, 
кабілетің артып, оқуға деген ынтаң да өзгереді деп сенеміз.

1 2 - 2 4  ұпай. Сенің мектепке деген көзқарасың орнықты емес. 
Сабақта отыруға шыдамыңыз әзер дегенде жетеді. Нашар оқушы 
атанғың келмейді. Озат оқушылар тобына қосылғанга да ынтаң жоқ. 
Талаптансаң жақсы оқушылар қатарына қосылуың мүмкін.

25 -  39 ұпай. Міне азамат! Сен мектепті өте жақсы көреді екенсің. 
Осылай жалғастыра берсең болашақта жақсы білімгер болуға толық 
мүмкіндігің бар.

“Кез келген кездейсоқ жағдайларга дайынсыз ба?
Кейбір адамдар күнімен жазумен айналысу керек болса да, өзімен 

қаламсап алып жүрмейді. Енді біреуі - эрдайым өзімен қажет емес зат- 
тарды да алып жүреді. Оның ойынша келеңсіз жагдайға тап болмау 
үшін барлық қажетті де, қажеті жоқ заттарды да алып жүру қажет. 
Ал сіз келеңсіз жағдайларга даярсыз ба? Оны анықтау үшін тест 
сұрақтарына жауап беріңіз.

Сүрақтар
0. Сіз эрдайым өзіңізбен артық қаламсап алып жүресіз бе?
1. Сіздің саяхат жасауыңызға ақшаңыз жетіңкіремей тұрса да, 

саяхатқа шыға бересіз ба?
2. Сіздің мысығыңыз бар ма?
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3. Сіз қолшатыр ал май, жаңбырдың астында жиі қаласыз
ба?

4. “Сақтаганды кұдай сақтайды” деген сөзбен келісесіз бе?
5. Үйіңізде дәрі-дәрмек қобдишасы бар ма?
6. Бір мамандықтан гөрі, екі мамандық иесі болған жақсы 

ма?
7. Сізді алдын-ала қамдана білетін адам деп атауға болады 

ма ?
8. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін барлығын тэуекелге қою 

қажет деп ойлайсыз ба?
9. Сізде жазуга қажетті барлық заттар қоры бар ма?
10. Жалғыз қалмау үшін бірнеше достар болу қажет деп 

ойлайсыз ба?
Нәтижені өңдеу

Әрбір оң жауап үшін 1 үпай есептеледі. Мына сұрақтар; 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 және де қалған 4, 9, 11 сұрақтарға теріс 
жауап берілсе 1 ұпайдан есептеледі.

9 ұпайдан жогары. Сіз әрдайым болашағыңызды ойлап 
отырасыз, кез-келген артық затты орынсыз тастай салмайсыз. 
Бірақ кейде ойластырылмаган әрекеттер де өмірді қызықты 
ете алады.

3 -9 ұпай. Сіз шамалы алдын-ала даярланып, абайлап 
жүресіз.

3 ұпайдан төмен. Сіз мүлдем жағдайдың алдын, нәтижелерін 
ойламайсыз. Келеңсіз жагдайдан зардап шегуіңіз мүмкін.

Ассоциацияны аііықтауға эдістеме

Мақсаты: оқушылардың ойлау қабілетін, белсендігін, 
құпия сақтай білетіндігін,мейірімділік тік мінезді жагымсыз 
қасиеттерін жэне алға қойған мақсатын анықтау.

Барысы; оқушылар көздерін жұмып Африкадағы Саван
на аралында жүргендерін елестету. Кенеттен алдарынан бір 
топ пілдер жүгіріп бара жатыр. Соның ішінен кішкентай пілді 
көрдіңізде соның суретін салыңыз.

Нэтижені өңдеу:
1. Мүрны (хобот) - қарама -  қарсы жынысқа
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кызығушылықты білдіреді. Егер жоғары болса онда қызығушылық бар.
2. Аяқ -  бүл өміріңіздегі белсенділік. Егер жүгіріп бара жатқан 

тәрізді болса, онда ол белсенді адам.
3. Сүйек -  бұл адамның агрессиясы.
4. Кез -  егер жай ғана көз болса онда бәрі жақсы. Ал егер адам 

кірпік салса онда ол адамда бір мәселе туындап отыр, кірпік ұзарған 
сайын, мәселе күрделі сипатта болады.

5. Құлақ -  үлкен болса, онда ол адамда тыңдай алатын қасиет бар.
6. Ауыз -  егер ауыз ашық түрде салынса онда коп сөйлейтін, көңілді 

жүруді ұнататын қасиеті бар.
7. Құйрық -  адамның өмірдегі мақсаты. Егер ол жоғары қарап тұрса 

онда ол бүл адамның өмірлік нақты бір мақсаты бар.
8. Егер суреттің бұрыштары үшкір болмаса, онда ол адам мейірімді, 

ал бұрыштары үшкір болса онда ол адам тік мінезді, жагымсыз 
қасиеттерге ие.

Қиын баланы анықтау
«Қиыіі» балаларды анықтаудың психологиялық деңгейі

Қиын балаларды анықтауды өтінішке сүйенбей -  ақ, өзіндік тексеріс 
нәтижесінде жүзеге асыруға да болады.

Стоттың «Бақылау картасы». Психологпен бірге педагогтардың да 
көмегіне сүйенуге болады. Педагог эр баланы жан-жақты біле тұра. 
оны жеткізуге қиналатын кездері де болады. Стотт картасы осындайда 
жақсы көмектеседі. Б.К-да мінездің 198 фрагмент) көрсетіледі. Олар 
16 синдромга біріктіріледі. Әр синдромда бірнеше симптомалар бар. 
Б.К-ның тіркеу бланкісі болады. Тіркеу бланкісіне сай кесте құрылады.

Бақылау картасы
!  СЗ — жаңа жагдайларга, заттарга, адамдарга сеншсіздік

1. Тәрбиешімен жеке қалганда ғана сөйлеседі.
2. Ескерту жасаса-жылайды.
3. Ешқашан ешкімге көмегін үсынбайды, бірақ өтінсе қуана-қуана 

көмек көрсетеді.
4. «Багынышты» бала (мысалы, ұтымсыз ойындарга келісе береді: 

ойын кезінде доптың артынан жүгіру...)
5. Қауіптенгіштігінің салдарынан тыңдамайтындар бола алмайды.

269



6. Қорқақтыгынан өтірік айтады.
7. Өзіне көңіл аударғанды ұнатады, бірақ оны сұранбайды.
8. Ешқашан муғалімге гүл немесе басқа сыйлықтар әкелмейді, ал 

оның жолдастары мұны жиі жасайды.
9. Тауып алған затын ешқашан мұғалімге көрсетпейді
10. Бір ғана жақсы досы бар, қалған қыздар мен балалардан бойын 

аулақ салады.
11. Мұғаліммен өзіне қарағанда ғана амандасады, көзге түскенді 

ұнатады
12. Өзбетімен мұгалімге жақындамайды
13. Ұялшақтығы салдарынан ешкімнен көмек сұрай алмайды
14. Егер оған сұрақ қойса, оп-оңай «бозарады», жылайды, қызарып 

кетеді т.т.
15. Ойынға белсенді қатысудан оп-оңай шеттеп кетеді.
16. Мәнерсіз міңгірлеп сөйлейді, әсіресе онымен амандасқанда.
II Д “ депрессия. 1-6жеңілтүрлеріндемезгіл белсенділігі төмендеп, 

көңіл-күйі құбылып отьфады;
7-8 белгілер тітіркенуге бейім екенін көрсетеді
9-20 белгілер депрессияның өткір формаларын көрсетеді. 

Д пунктінің белгілеріне әдетте А және Ж пунктінің айқын белгілері 
қоса жүреді.

1. Кейде сабаққа ұмтылушылық танытады, кейде өзімен -өзі
2. Көңіл “Күйіне қарай кейде көмек сұрайды, кейде сұрамайды
3. Өзін эрқалай ұстайды
4. Ойын кезінде бірде белсенді, бірде енжар
5. Кейде бос уақытында ештеңеге қызығушылыгының жоқтығын 

танытады
6. Қол еңбегін орындай отырып кейде тырысушылық танытады, 

кейде танытпайды
7. Шыдамсыз. Жұмысты орындау барысында қызығушылыгы 

жойылып кетеді.
8. Ашуланшақ, «қүтырып кететіні» де бар
9. Жалгыз өзі жүмыс істей алады, бірақ тез шаршайды.
10. Қол еңбегіне дене күші жетіспейді
11. Енжар
12. Зейінсіз
13. Кенеттен, әрі бірден күші (энергиясы) төмендеп қалады
14. Қозғалысы баяу
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15. Енжарлығына байланысты, ештеңеге ренжи қоймайды
16. Көзқарасы бос, (оған бәрібір сияқты, «топас» көзқарас)
17. Әрдайым жалқау және ойын үстінде енжар
18. Ояу жүріп қиялдап жүреді
19. Міңгірлеп сөйлейді
20. Сирек күледі, түрі бақытсыз, қан алган адам сияқты. Аяушылық 

тугызады.

II. Т. Түйықтау. Адамдармен қарым -қатынастан қашқақтайды.
1. Ешкашан ешкіммен амандаспайды.
2. Ешкімнің сәлемін алмайды
3. Басқа адамға жақындық танытпайды.
4. Әңгімелесуден қашқақтайды
5. Басқа «әлемде» өмір сүреді (сабақ үстінде қиялдап отырады)
6. Қол еңбегіне тарықпайды
7. Үжымдық ойындарга қызықпайды
8. Адамдардан қашқақтайды
9. Үлкендерден қашық(алыс)жүреді
10. Басқа балалардан мүлдем шеттеледі (оган жақындау мүмкін 

емес)
11. Басқа адамдарды байқамаган секілді жүреді
12. Әңгіме үстінде тынышсызданып, тақырыбынан ауытқып кетеді
13. Өзін «сақ жануар» секілді ұстайды

IV. А -  үлкендерге деген алаңдаушылық. Үлкендер оган көңіл бөле 
ме екен -  соған аландайды.

1-6 белгі - өзіне көңіл аудартып, үлкеннің махаббатын жеңіп алуға 
тырысу.

7-10 белгі -  үлкендер оған көңіл аудартып, үлкеннің махаббатын 
жеңіп алуга тырысу.

1-16 белгі — үлкендер оған көңіл бөле ме -  соған алаңдайды.
1. Өзінің міндеттемелерін өте мұқият орындайды.
2. Мұғалімнен амандасқысы кеп түрады
3. Өтеәңгімешіл
4. Мұгалімге гүл және басқа сыйлықтарды зор тілекпен әкеледі.
5. Тауып алган заттарын мұгалімгеәкеп көрсетіптұрғанды ұнатады
6. Мұгаліммен жақсы достық қарым-қатынаста
7. Жанұядагы өзінің іс-әрекетінің барлыгын мұғалімге айтып, көп
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әңпмелейді.
8. Мұгалімге ұнағысы келіп жағымпазданады
9. Мұғалімнің өзіне көңіл бөлуіне үнемі сылтау табады.
10. Мүғалім тарапынан үнемі көмек, қамқор күтіп отырады.
11. Мүғалімнің ілтипатын ие болу үшін, жолдастарының сыртынан 

арыз айтып келеді.
12. Мұғалімді «жекешелендіруге» тырысады
13. Өтірік, ойдан шығарылған оқиғаларды айтады.
14. Үлкендердің көңілін өзіне аударғысы келеді, бірақ оған өз тара

пынан ешқандай күш жүмсамайды.
15. Үлкендердің назарын аударумен басы «қатып» жүреді
16. Егер оның істерінен нәтиже шықпаса, барлық нәрседен 

шеттетіліп кетеді.

V. Ж -  үлкендерге жауығу
1-4 белгі -  жауыгудың бастапқы формаларына әкеп соғады; 5-9 

белгі үлкендерге бірде жауығадьі, бірде онымен жақсы қарым-қатынас 
жасауға ұмтылады.

10-17 белгі -аш ы қ жауығу, басқарусыз, эдетке айналған жауығу.
18-24 -  толық.
1. Көңіл -күйі қүбылмалы
2. Өте шыдамсыз
3. Қол еңбегінде бірбеткейлік танытады
4. Көңіл-күйі жиі төмендейді
5. Көңіл-күйі жақсы болса көмегін үсынады
6. Мүғалімнен бірдеме сүраганда бірде жан - тәнімен беріліп, бірде 

бэрібір дегендей қалып танытады
7. Мұгаліммен кейде амандасуга тырысады, кейде қашқақтайды
8. Онымен амандасқан адамға не күдіктеніп, не ашулану білдіреді
9. Бірде ақкөңіл, бірде жаман көңілде
10. Мінезі өзгергіш, кейде ол жұмысты эдейі жаман орындап 

жатқандай.
11. Қогамдық жэне жеке меншікті бұзғыш (үстелді сызу, қабырганы 

қүлату...)
12. Тілі дөрекі
13. Үнамсыз, әсіресе ақталып жатқанда.
14. Бірдемеге көңілі толмаса, мүрнының астынан міңгірлейді.
15. Ескертулерге қүлақ аспайды.
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16. Анда -  санда себепсіз өтірік айта салатыны бар
17. Бір-екі рет үрлық жасаганы байқалган (кэмпит, ойыншық, ақша).
18. Үнемі жазықсыз жазаландым деп есептейді
19. «Жабайы» көзқарас, көзінің астымен карайды
20. Тыңдамайды, тэртіпсіз
21. Бүзық (айқайлап, сес көрсетіп, күш жүмсайды)
22. «Сенімсіз» типтермен достасқанды ұнатады
23. Ақша, тэттілерді жиі үрлайды
24. Өзін тәртіпсіз үстайды

VI. Б.А. Балаларга деген алаңдаушылық
1. Оган ескерту жасаса «батырдың» рөлін ойнайды.
2. Айналасындагылардың алдында «ойнамай» тұра алмайды
3. «Жынды» бола қалуға бейім
4. Шектен тыс батыл
5. Үнемі көпшілікпен келісімде болуға тырысады.
6. Жүрттың назарында болганды үнатады.
7. Өзінен үлкен балалармен ойнайды.
8. Жауапкершілігі үлкен орынды алғысы келеді, бірақ атқара алмай- 

мын-ау деп кауіптенеді.
9. Басқа балалардың алдында мақтанады.
10. Өзін сайқымазақ етеді.
11. Мүгалім топта жоқ кезде шулап кетеді
12. Көзге тез түсетін киім киеді (айқайлап)
12. Қоғамдық мүлікті бұзғанды жақсы көреді
13. Құрдастарының арасында жындының қылығын жасайды
14. Басқалардың бұзықтықтарына еліктейді

VII. Қ.Н. Қоғамдық нормативтердің жетіспеушілігі
1-5 белгі - үлкендерге ұнауга тырыспайды, 5-9 белгі -  ересек 

болғанда тэуелсіздікті көрсетеді, 10-15 белгі - үсақ-түйектік моральдың 
жоқтыгын көрсетеді, 16-белгі -  үлкен ынтымақшыл емес деп санап, 
олардың ісіне араласуга тырысады.

1. Оқығысы келмейді
2. Б/б -да жүмсап, қадағалаганда гана жұмыс істейді.
3. Мектептен тыс жерде де, қадағалағанда ғана жұмыс істейді.
4. Ұяң емес
5. Ешқашан көмек сүрамайды
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6. Ешқашан өз бетінше бір жұмысқа кіріспейді
7. Үлкендерден мақұлдау күтпейді
8. Мұгаліммен барынша аз араласуға тырысады
9. Мұгалімнен қашқақтайды, бірақ басқалармен сөйлеседі
10. Үй тапсырмасын көшіріп алады
11. Біреудің кітабын рұқсатсыз алады
12. Эгоист, өзімшіл
13. Ойын үстінде қулықжасайды
14. «Қарау» ойнайды
15. Біреудің көзіне тік қарай алмайды.
16. Тұйық және ешкімге сенбейді.

VIII. Б.Ж. балаларға жауығу (қызғаныштан -жауығуға дейін.) 
І.Ойын үстінде балаларды қорқытып, үркітеді, кедергі жасайды
2. Өзі араласатын шеңберге жатпайтын балаларды жақтырмайды
3. Басқа баланың ығырын шыгарады.
4. Басқа баламен ұрсысып ренжітеді
5. Ескертулер мен басқа балаларда қиындықтар тугызуды үнатады
6. Балалардың заттарын тығып қояды, немесе «бұзады»
7. Басқа балалармен жаман қарым -қатынаста
8. Әлсіз балаларға тиіседі
9. Басқа балалар оны жақтырмайды
10. Дұрыс төбелеспейді (тістейді, тырнайды, шымшиды)

IX. Ш. Шыдамсыз.
1. Олақ
2. Басқа баламен қарым-қатынас жасаудан оларга қолайсыздық 

тудыратындай етіп бас тартады
3. Қол еңбегіндегі сэтсіздіктермен оңай келісе салады
4. Ойын үстінде өзін меңгере алмайды
5. Ұмытшақ
6. Қол еңбегінде жауапсыз
7. Сабаіста тырыспайды
8. Жалғыз өзі жұмыс істей алмайды
9. Зейінін бір нәрсеге ұзақ уақыт шоғырландыра алмайды
10. Еш нәрсеге ұзағырақ тоқтала алмайды
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11. Үлкендердің ескертуін алаңғасырлығы салдарынан есіне сақтай 
алмайды

X. К.К.- көңіл-күй. 1-5 белгі -  көңіл-күйінің элі жетілмегендігін; 
6-7 белгі қорқақтығы; 8-10 белгі -  жауапсыздығын көрсетеді.

1. Өзінің жасынан кішілерге арналған ойыншық-тармен ойнайды
2. Ойынды жақсы көреді, бірақ қызығуы тез төмендейді
3. Сөйлесе алмайды
4. Нүсқауды тыңдап, орындау әлі жетілмеген
5. Өзінен кіші баламен ойнайды
6. Шешім қабылдауда өте қатты алаңдайды
7. Басқа балалар оған тиісе береді
8. Оны қашқын деп есептейді. Ал шын мәнінде ол 1-2 рет қана 

сабақтан қашпақ болған.
9. Жиі кешігеді
10. Кей сабақтардан кетіп қалады
11. Жинақы емес
12. Топта өзін бөтен сияқты үстайды

XI. Н.Б. -  невротикалық белгілердің өткірлігі баланың жасына бай- 
ланысты. Бұрын болған ауытқушылықтың салдары болуы да мүмкін.

1. Кекештеніп қалады
2. Ретсіз сөйлейді
3. Жиі кірпігін қағады
4. Қолын ретсіз сермейді
5. Тырнағын кеміреді
6. Секіріп жүрген сияқты жүреді
7. Саусағын сорады (10 жастан ары қарай)

XII. Қ.Ж. Қолайсыз жағдай.
1. Жиі кешігеді
2. Бірнеше күн келмей қалады
3. Ата-аналары баланың келмей қалғанының себебін саналы түрде 

өтірік айтады
4. Ата-аналарына көмектесу үшін үйде қалуға мәжбүр
5. Салақ
6. Нашар тамақтанатын сияқты көрінеді.
7. Басқа балаларға қарағанда айтарлықтай үсқынсыз
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XIII. С.Д. -  сексуаііды даму (жыныстық)
1. Қарама -қарсы жынысқа өте ерте қызығушылық
2. Жыныстық дамудың тежелуі
3. Жаман қылықтар көрсетеді

XIV. А.О.- ақыл -ойының артта қалуы
1. Оқуда көп артта қалып қояды
2. Акыл-ойының дамуы өзінің жасына сай емес.
3. Оқи алмайды
4. Қарапайым математикалық білімдерінде көп кемшіліктер бар
5. Математиканы түсінбейді
6. Басқа балалар оны ақымак ретінде қабылдайды.
7. Ақымақ

XV А.А. -  аурулар мен органикалық ауытқушылықтар
1. Тыныс алуы ретсіз
2. Жиі суық тиеді
3. Мұрны жиі қанайды
4. Ауыз арқылы дем алады
5. Құлағы жиі ауырады
6. Тері ауруларына бейім
7. Асқазаны жиі ауырып, құсқысы келеді
8. Басы жиі ауырады
9. Шектен тыс қызарып, бозарып кетуге бейім
10. Қабагы қызарып тұрады
11. Қолы мұздай болып жүреді
12. Көзі қыли
13. Қимыл- қозғалысы ретсіз
14. Тұлғасы табиғи қалыптан өзгешелеу

XVI. Д.К. -денесіндегі кемістіктер
1. Нашар көреді
2. Нашар естиді
3. Бойы өте аласа
4. Өте толық
5. Дене құрылысында басқа да кемістіктер бар.
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V тарау
Жасөспірімдік шаққа жүргізілетін психодиагностика

ТҰЛҒАНЫҢ МОТИВАЦИЯЛЫҚ 
САЛАСЫ ЖӘНЕ БАҒЫТТЫЛЫҒЫ

Мотив адамды әрекетке бастайтын түрткі, мотивация сол бірнеше 
і үрткілер жиынтығы. Дж. Аткинсон мотивацияны түлганың тұрақты 
мотивтері жиынтығы ретінде қарастыруды үсынды. Мотивация тұлға 
қүрылымында жетекші орынға ие және мінез-кұлықты жетелеуші 
күшті сипаттайтын негізгі ұғымның бірі. Мотив рөлінде қажеттілік, 
мүдде, кызығушылық, эмоция, ұстаным, идеал жүре береді.

Мотивті адам іс-әрекеті және сана құрылымымен бірге қарастырған 
жөн. Бүл түрғыда мотив адамды іс-эрекетке бастап, багыттайтын 
қүбылыс ретінде анықталады. Мотивте қажеттілік нақтыланып, 
заттық сипатқа ие болады. Соңғысы (қажеттілік) мотивті анықтап қана 
қоймайды, сонымен қатар оны қанағаттандыратын объект! шеңберінің 
кеңею және өзгеруімен коса өзгереді әрі молаяды. Осымен қатар 
кажеттілікті қанағаттандыру тәсілі дами түседі. Мотивацияның рөлі 
мотив пайда болган түста адам қажеттілікінің қалыптасуында әсіресе 
айқын келеді, бүл құбылыс жан-жануарда болмайды, алғаш рет тек 
адам қоғамында кездеседі.

Адам мотивінің заттык және әлеуметтік табиғаты біршама терең 
инстинктті қүмарлыққа тәуелсіз келеді. Кез-келген қүмарлықтың 
қанагаттандырылуы эдіс-тэсілді қолдануды қажет етеді, демек 
элеуметтік жақтан шартталған. Осы себептен, мотивация сферасын 
субъективті эмоционалды сезімдер емес, адам әрекеті мотивінің дамуы 
эмоция мен сезімді орнықтырып, байытады.

Егер мотив өз затын тапқан қажеттілік деп үгынылатын болса, онда 
мотивтің тіршілік етуінің алғашқы түрі адамның қарапайым .материал- 
ды кажеттілігіне жауап беретін заттық тақырып болуы мүмкін. Даму 
үрдісі барысында қандай да бір бастаушы түсінік не саналы түрде 
қойылган мақсат ретінде болатын идеалдық тақырып да мотивке айна- 
луы мүмкін. Адамның іс-әрекеті әдетте бірқатар мотивтен туындайды, 
оның бірі негізгі, жетелеуші, ал екіншісі -  бағынышты болып табыла- 
ды. Олар кейде қосалқы ынталандыру қызметін атқарады.

Жетелеуші мотив адамды іс-эрекетке бастауымен коса, оның 
объект! мен жагдайдың қайсыбір!не субъективт! және түлғалық мән
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береді.
Мотивтер өзара түрлі қатынаста болмауы ықтимал. Олар бірін

-  бірі әлсеретеді, не күшейтеді, ішінара және әрекеті жүзеге асыру 
мүмкіндігімен қарама-қайшылыққа түседі.

Мотивация адамды қандай да бір әрекетті жасауға бастаушы үрдіс 
ретінде альтернативті талдау және ол бага беруді, шешімді таңдап, 
қабылдауды талап ететін өте күрделі актболып табылады. Бұл үрдіс көп 
жагдайда адамның шынайы мотивінің маңызын ұғынбауы салдарынан 
да психологиялық жағынан күрделене түседі. Басқа сөзбен айтқанда 
жиі мотив әрекет жасалып қойылған соң, өзінің барын көрсетеді.

Мотивтің дамуы тек олар көбейе түскенде ғана емес, сонымен қатар 
тұлғаның басты өмірлік мотивтін айқындау барысында да жүзеге аса- 
ды. Бүл құбылыс жиі байқалатын адам белсенділігіне мән береді, 
олар түрлі жағдайда үнемі өзгеріп отыратын субъект өмірінің негізгі 
бағытын анықтайды. Дэл осы жағдай адамның басты сипатының бірі
— Т¥ЛҒА БАҒЫТТЫЛЫҒЫН мотивті үғыну арқылы айқындауға 
мүмкіндік береді.

Тұлға бағыттылығы - әрекетке бағдар беріп, ешбір жағдайга тәуелсіз 
келетін мотивтің жетекші, тұрақты жиынтығы ретінде қарастыруға 
болады. Тұлға бағыттылығы адам дүние танымында көрініс беретін, 
онын қызығушылығы, бейімділігі және наным-сенімінен сипатталады.

Тұлға бағыттылығы адамның ынталы мінез-қүлқын айқындайды, 
түрлі индивидтің өз алдына бір жағдайға қатысты сан қилы мәселені 
(міндеті) қоюға жетелейді. Бағыттылық екі негізгі қүрылымнан тұрады;

1) Қажеттілік және оның модификациясы -  мотив, ұстаным, 
идеал, арман;

2) Түлға қатынасы және оның модификациясы -  ішкі көз-қарас, 
сенім, әлеуметтік баға беру және үміт күту.

Тұлға бағыттылығы құрылымы күрделі келетіндіктен, оны 
анықтаушы әдіс-тәсілінің түрі де көп. Түрлі әдісті қолдану түлға 
бағыттылығы құрамына кіре бермейтінін, барлық қажеттілік және 
оның модификациясы, тек қалыптасуында өзінше эрекет ету мен дами 
білу сипатына ие болғаны ғана кіретінін есте ұстаған жөн. Адами 
мінез-құлықтың ынталануы іріктей білу қабілетін оятып, қолдайды.

Тұлғаның қоршаған ортаға деген қатынасының барлығы оның 
бағыттылығына ене бермейді, тек индивид іс-әрекетінің айтарлықтай 
негізделген мотивпен байланысуы ғана кіреді.
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Лйтарлықтай тұракты мазмұнды келетін қарым-қатынас мотивін 
іііқырыпты мэні таяздау нақты мотивке қарағанда жинакы деуге бо
лады. Жинақы мотив тұлғаның тұракты сипаты рөлінде жүреді. Ол 
діінамикалык кұрылым болып табылады және керек кезде маңызы ар- 
тады. Мотивтің белсендірілуі белгілі эрекетті, яғни мотивация үрдісін 
іуындатады. Осы үрдісті басқару барысында адам бастапқы ахуалды 
қалаган жағдайға айналдырады.

Сөздік-логикалық ойлауды анықтау

1. Нүктенің орнына 3 әріптен құралған жэне жақша сыртындағы 
сөздердің мағынасын білдіретін сөзді жазыңыз:

Элемент (...) жазу құралы
2. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз;
Кэсіп (....) дық

3. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:
КОХИЕК
СНИМЕТ
ЦКРОНЕТ
ЛУФОБТ

4. Мағыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:

Ар

(...)

5. Нүктенің орнына 4 әріптен құралған және жақша сыртындағы 
сөздердің мағынасын білдіретін сөзді жазьіңыз;

Аң (....) киім
6. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз:
Шапа (...) тыр

7. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:
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ПОШНЕ 
ХОБВТЕЕН 
НИШКУП 
РОЦМАТ

8. Магыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:
балас 
ашық 
ақат

9. Нүктенің орнына 3 әріптен құралған және жақша сыртындагы 
сөздердің мағынасын білдіретін сөзді жазыңыз:

Жәндік (...) қүрал
10. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз:
Ата (....) шылық

11. Анаграмманы шешіңіз. магынасы жагынан бөлек сөзді табыңыз:
АЧТПО
АИДРО
ФАГРЕЛТЕ
РЮТИС

12. Магыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз;

пара

(-)

13. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыңыз;

Та (...) ат
14. Нүктенің орнына 4 әріптен құралған жэне жақша сыртындагы 

сөздердін магынасын білдіретін сөзді жазыңыз:
Согыс (....) қактыгыс

15. Анаграмманы шешіңіз, магынасы жагынан белек сөзді табыңыз:
АПНИСЕЛЬ
МИНОЛ
СААНАН
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ТАСУПАК
16. Магыналы сөздер шыгатындай етіп ортак жалгауды табыңыз:

(-)

17. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыңыз;

Ақ (...) тас

18. Анаграмманы шешіңіз, магынасы жагынан белек сезді табыныз:
УРАШАН
АЮТЛНПЬ
ЕТКЕР
АЛИФАК

19. Магыналы сездер шыгатындай етіп ортақ жалгауды табыңыз:

(..)

20. Нүктенің орнына 2 әріптен қүралган жэне жақша сыртындагы 
сөздердің магынасын білдіретін сезді жазыңыз:

Заттың күйі (..) байла
21. Бірінші сездің соңы, екінші сездің басы болатын сезді жақша 

ішіне жазыныз:
И Т (.... ) дық

22. Анаграмманы шешіңіз, магынасы жагынан белек сезді табыңыз:
РАКОЧВА
ЛЬБГДОУ
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ЛУПЕДЬ
УСМАК

23. Магыналы сөздер шыгатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:

(...)

24. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыңыз:

Жыл (...) нақ
25. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:

ЗМАТЕ
РАЖПИ
АГОВЛ
ИНЕРГ

26. Нүктенің орнына 4 әріптен құралған жэне жақша сыртындағы 
сөздердің мағынасын білдіретін сөзді жазыңыз:

Киімнің бөлігі (....) өзен жиегі
27. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз:
Пер (..) рек

28. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:
СЛОО
ОКОТИ
ОРОТОНТ
РЕБЛАГД

29. Мағыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды 
табыңыз:

(...)
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30. Магыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:

( ...)

31. Нүктенің орнына 4 әріптен кұралған жэне жақша сыртындағы 
создердің мағынасын білдіретін сөзді жазыңыз:

Есім (....) шуақ
32. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз:
Үл (...) іш

33. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:
ТІКҮРБ
АҚЫРШАҒ
ЫРАНҚ
ШЛАҒЫРҚА

34. Магыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:

(...)

35. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыңыз:

Шаң (.... ) шы
36. Анаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:

ҮГБЛИІБ
ОЗРА
ШКҮЛӘ
ЗИРААФ

37. Нүктенің орнына 5 әріптен қүралган жэне жақша сыртындағы 
сөздердің мағынасын білдіретін сөзді жазыңыз;
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Жиналыс (.... ) ұсыныс
38. Мағыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:

(...)

39. Нүктенің орнына 5 әріптен құралған және жақша сыртындағы 
сөздердің магынасын білдіретін сөзді жазыныз;

Ауру түрі (.... ) іс-әрекет
40. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жакша 

ішіне жазыңыз:
Ша (...) а

41. Лнаграмманы шешіңіз, мағынасы жағынан бөлек сөзді табыңыз:
ЛМАС
БЫНШЫ
ҮБЕРГ
ҒОЙРАТ

42. Нүктенің орнына 4 эріптен қүралған және жақша сыртындагы 
создердің .магынасын білдіретін сөзді жазыныз:

МИ (....) психика
43. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 

ішіне жазыңыз;
Бүр (...) ап

44. Магыналы сөздер шыгатындай етіп ортақ жалгауды табыңыз:

( . . . )

45. Анаграмманы шешіңіз, магынасы жагынан бөлек сөзді табыңыз; 
ІКЕШ 
ИСРЫ
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ЫҚЫЖЛ 
НАҚБА

46. Мағыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалғауды табыңыз:
на 
ай 
ак 
па

тык 
сыз

47. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздін басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыныз;

Шар (...) ташы

48. Мағыналы сөздер шығатындай етіп ортақ жалгауды табыңыз:

(...)

49. Анаграмманы шешіңіз, магынасы жагынан бөлек сөзді табыңыз:
БРЫМАДО
ҚОБЫҚЛЫЗ
НЫСАРИ
РИТГАА

50. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын сөзді жақша 
ішіне жазыңыз:

Дэп (...) імші
KLim:
1. Бор 26. Жага
2. Орын 27. Де
3. Концерт 28. Белград
4. Ай 29. Ел
5. Лама 30. Ең
6. Лақ 31. Арай
7. Пушкин 32. Кен
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8. Қар
9. Ара
10. Жұрт
11. Юрист
12. Ac
13. ҚЫР
14. Ұрыс
15. Капуста
16. Ер
17. Жар
18. Терек
19. Ала
20. Бу
21. Мұрын
22. Семке
23. Kip
24. Тыр
25. Париж

Даму деңгейі туралы қорытынды.
50-45 ұпай - өте жоғары
44-37 ұпай -  жогары
36-30 ұпай -  орташа
29-25 ұпай -  орташадан төмен
24-0 ұпай -  төмен

33. Қарлығаш
34. 1л
35. Қобыз
36. Фариза
37. Кеңес
38. Ана
39. Баспа
40. Пан
41. Торғай
42. Сана
43. Кіт
44. Ар
45. Қабан
46. Ар
47. Бақ
48. Ор
49. Гитара
50. Тер

Беннет тесті
Техникалық ойлау дамуының децгейін бағалау.

Берілген тест адамның техникалық ойлауын багалауға арналган, 
жекелеп айтқанда оның сызбаларды оқи білуін, техникалық 
құрылгылардың жұмысын білу, қарапайым физика-техникалық 
есептерді шығару шеберлігінің деңгейін көрсетеді.

Берілген тестте сыналушыға 70 техникалық сурет тапсырмаларын 
және оларға мүмкін жауаптар нұсқалары беріледі. Сыналушының 
міндеті эр суретке дұрыс жауапты көрсету.

Жалпы тест жұмысын орындауға 25 мин уақыт беріледі.

286

Ісхникалық ойлаудың дамуы осы уақыт арасында дұрыс шешімдер 
колсмімен бағаланады.

1 .мен 70-ке дейінгі сәйкес тапсырмалар жэне олармен байланысты 
1'үрақтарберілген. Әрсұраққа жауап болуы мүмкін 3 нұсқа ұсынылған 
оііыц ішінде тек біреуі гана дұрыс. Сыналушы дүрыс жауапты белек 
кш азға тапсырма немірімен керсетіп жазып қоюы керек.

3.1 жазуы сыналушы үшінші тапсырманы шешу барысында 
үсынылған жауаптың біріншісін дүрыс деп санағанын білдіреді.

Келесі кестелер (16.17) Беннет тестінің жауап кілті қүрамына 
сойкес келеді. Нормалық берілгендерді пайдалана отырып жас 
осиірімдер мен жоғары сынып оқушылырының техникалық ойлау 
даму деңгейін анықтауга болады.
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Беннет тесті кілті.
Гест тапсырмаларының дұрыс жауабы

Тапсыр-
ма

нөмірі

Дұрыс
жауап

Тапсыр-
ма

нөмірі

Дүрыс
жауап

Тапсыр-
ма

номірі

Дүрыс
жауап

1 2 25 2 48 1
2 2 26 2 49 2
л3 1 27 1 50 л

4 3 28 3 51 2
5 2 29 2 52 1
6 2 30 1 53 2
7 3 31 3 54 1
8 3 32 2 55 1
9 2 33 1 56 2
10 л:> 34 57 1
11 2 35 1 58 1
12 2 36 3 59 2
13 2 37 2 60 1
14 •л 38 3 61 2
15 2 39 1 62 1
16 2 40 2 63 3
17 2 41 1 64 2
18 л 42 2 65 1
19 2 43 2 66 2
20 44 1 67 3
21 2 45 3 68 1
22 1 46 1 69 2
23 ■л 47 70 1
24

Сыналушы дұрыс шешкен эрбір тапсырмасы үшін Іұпай алады. 
Барлык жинаған ұпайдың ортақ багасы төменде келтірілген кестемен 
салыстырылып,оқушының техникалық ойлау дамуының мүмкін бола- 
тын 5 деңгейдің қайсысына жататынына қорытынды жасалады. 

өте жогары 
жогары 
орта 
төмен 
өте төмен

Жоғары сынып оқушылырының -  ер балалармен қыздардың 
техникалық ойлауының даму деңгейінің орташа көрсеткіштері
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С ы налу-
ылар
юбы оте

томен
томен орта жогары оте

жогары
Вр бала- 

лар
26-дан
томен

27-32 33-38 39-47 48-ден
жогары

Қыздар 17-ден
томен

18-22 23-27 28-34 35-тен
жогары

Беннет тестінің тапсырмалары.

1. Егер сол жақтағы цестерна 
көрсетілген багытқа қарай айналса онда 
оң жақтағы цестерна қай багытқа қарай 
айналады?

2. Трактор (гусеница) көрсетілген 
багытқа қарай жылжуы үшін 
трактордың қай табан шынжыры 

жылдамырақ жылжуы қажет?
1. А табанындагы шынжыр
2. В табанындагы шынжыр
3. Білмеймін.

3. Егерде жоғары жақтағы дөңгелек 
көрсетілген багытқа қарай айналса онда төменгі 
дөңгелек қай багытқа қарай айналуы керек?

1. А бағытына қарай
2. Екі бағытқа қарай
3. В бағытына қарай

4, Тісті дөңгелектің сол жақтагы тұтқасын 
төмен жэне жогары қозгалтса онда тісті дөңгелек 
көрсетілген бағыттың қай жагына қарай айналады?

1. А-В багытымен жогары томен
2. А бағытына карай
3. В багытына карай
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5. Дөңгелек дискті бірден бірінші және 
екінші жагынан да бірдей күш итерсе онда 
диск кай багытқа карай жылжиды ?

1 .А багытына қарай жылжиды
2. Б багытына карай
3. С багытына карай жылжиды

0

о О - т

г

5

Л ч

6. Суретте бейнеленген екі 
шынжырдың да кажеті бар ма. элде 
жүкті бір гана шынжыр көтеріп тұра 
алады ма? Олай болса кайсысы?

1. Тек А шынжыры гана жеткілікті
2. Тек В шынжыры гана жеткітікті
3. Екі шынжыр да кажет.

7. Өзенде су көрсетілген 
багытка карай агып жатыр, өзенге 
үш трубина орнатылган олардын 
үстіндегі күбырдан су күііап агып 
жатыр. Қай трубина жылдамырак 
айналатын болады?

1. А трубинасы
2. В трубинасы
3. С трубинасы

8. А немесе В дөңгелегінің 
кайсысы X доңгелегі айналган 
багытка карай айналады?

1. А дөңгелегі
2. В дөңгелегі
3. Екі дөңгелекте
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9. Жүкті көтеріп түру үшін кай ніын 
жыр кажет?

I .А шынжыры
2. В шынжыры
3. С шынжыры

10. Қай цистерна ңегізгі 
цестернаның айналатын багытына 
карай айналады? Мүмкін екі цистер
на да негізгі цистернаның айнала- 
гын багытына карай айналмайтын 
шыгар?

1. А цистернасы 
2 В цистернасы
3. Екі цистерна да емес

Лтяущл*
UMCT«ptW

11. А немесе В осінің кайсысы 
жылдам айналады, элде екеуі бірдей 
айналады ма?

1. А ОСІ жылдамырак айналады
2. В ОСІ жылдамырак айналады.
3. Екеуі бірдей жылдамдыкпен ай

налады.

12. Егер де төменгі көрсетілген 
багытка карай айналса онда х дөңгелегі 
кай багытка айналады?

1. А багытына карай
2. В багытына карай
3. Екі багытка карай айнала 
береді.
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13. Бакта сұйықтыгы бар машинаның 
қайсысы тоқтауга дайындалып жатыр?

1. А машинасы
2. Б машинасы
3. В машинасы

14. Су құюга арналган айналмаққа 
күшпен су жіберілсе қай багытқа қарай 
айнапады?

1. Екі багытқа да
2. А бағытына карай
3. В багытына 
карай

16. Төсекті соңғы рет кай 
багытка карай жылжыткан?

1. А багытына карай
2. В багытына карай 

Білмеймін.

15. Қай саптар сертпенің 
кысымымен тұрады?
1. Екеуіде тұрмайды
2. А саптары тұрады.
3. В саптары тұрады.
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17. Дөңгелек пен тежеуіш сксуідс 
бір материалдан жасалган кайсысы 
бірінші кажалады?

1. Дөңгелек бірінші кажалады.
2. Тежеуіш бірінші кажалады
3. Дөңгелекте колодка да кажалады.

18. Ыдыстагы сұйыктыктар бірдей 
іыі ьпдыкта ма, элде біреуі екіншісіне 
Караганда тығыздыгы жогары ма?

ІПарлар бірдей.
1. Екі сұйыктыкта бірдей 

гыгыздыкта
2. А сүйыктыгынын тығыздыгы 

жогары
3. В сүйыктыгының тыгыздыгы 

жогары

19. Көрсетілген сызык бойымен 
еркін козгалыстан кейін диск кандай 
жағдайда токтайды?

1. Қалай болса солай
2. А жағдайында
3. В жағдайында

20. Ауа кысымы желдеткішті кай 
багытка карай айналдырады?

1. А багытына карай
2. В багытына карай
3. Екі багытка карай

V
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21. Қай қайшымен 
темірді кесу оңай?

1. А қайшысымен
2. В қайшысымен
3. С қайшысымен

жаіпақ

22. Кресло арба қо'5га.іганда 
дөңгелегінің кайсысы жылдам айна- 
лады?

1. А дөңгелегі жылдам айналады.
2. Екі дөңгелекте бірдей жылдам- 

дыкта айна.іады
3. В дөңг елегі жылдам айналады.

23.
г г г г п банкіні

Егерде жұқа қаңылтыр 
отқа кыздырса онда оның 

сыртқы пішіні қaJlaй өзгереді?
1. А суретінде көрсетілгендей
2. В суретінде көрсетілгендей
3. С суретінде көрсетілгендей

24 Қай цистерна жылдамырақ ай 
на.тады?

1. А цистернасы
2. В цистернасы
3. С цистернасы

25. X шар көрсетілген багытқа 
қарай үрса, қай шарга барып 
согысады?

1 .А шарына
2. В шарына
3. С шарына

26. Суретте салынган дөң-гелеісіер 
рэзінкеден жасалган делік. X дөцгелегі 
көрсетілген багыі бойынша айналу 
үшін, бастапқы дөңгелек қай бағытка 
қарай айналуы керек !*

1. А багытына карай
2 В бағытына карай
3 Багытгың қатысы жок

27. Егерде бірінші цестерна 
көрсетілген багытқа қарай айнал- 
са онда жогарыдағы цестерна кай 
багытқа карай айналады?

28. А, В жэне С 
фигураларынын салмак- 
тары бірдей. Қай фигураны 
аудару Қ И Ы Н ?

ж t  С
29. Қай мұз бөлшскгерімен 

стақандагы су жылдам мүздайды?
1. А суреітегі бөлшекзермен
2. В сурезтегі бөлшекзермен
3. С суреттеті бөлшектермен

30. Үшактан бомбаның қүлауы кай 
суреіте дұрыс бейнеленген?

1. А суретінде
2. В суретінде
3. С суретінде
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31. Бағыт бойынша жүріп бара 
жатқан машина бұрылғанда қай жаққа 
қарай қисаяды?

1. Қай жаққа болсада бәрібір
2. А жағына қарай
3. В жағына карай

32. Ыдыста мұз бар. Мүз ерігеннен
кейін ыдыстагы судың деңгейі калай 1“
өзгереді?

1. Деңгейі көтеріледі - 1 -  Ң  '
2. Деңгейі төмендейді
3. Деңгейі өзгермейді - 1 -

- 1 —  1 —  1*— 

7 * 7  ' Г '
Ч - І Т І - Т '

33. А немесе В тасының қайсысы 
А жылжыту оңай болады?

1. А тасы
2. Бірдей күш жүмсалады.

•  З.В тасы

34. Қай ось жай айналады?
1. А осі
2. В осі
3. С осі

35. Екі жэшіктің салмағы бірдей ме 
элде біреуі жеңілірек пе?

О  1. А жэшігі жеңіл
2. В жәшігі жеңіл
3. Жэшіктердің салмағы бірдей
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36. А жэне В тақтай үзындыгы бірдей 

және бірдей материалдан жасалған, қай 
тактай көбірек салмақты ұстап түра алады?

1. Екеуі де бірдей салмақты ұстап түра ала
ды

2. А тақтайы
3. В тақтайы

37. А және В суреттерде бейнелен- 
гендей суга тола резервуардан түтікті 
босатқанда су қандай биіктікке 
көтеріледі?

1. А суретінде көрсеткендей
2. В суретінде көрсеткендей
3. Резервуардың биіктігіне дейін.

1 .
-*''V

ц*
 ̂1 й’ г

0

38. Егерде мына тұтастай метал- 
дан жасалған заттарды ыстықтай 
ауага шығарса қайсысы бірінші суи- 
ды?

1. А суретіндегі зат.
2. В суретіндегі зат.
3. С суретіндегі зат

39. Егерде агаштан жасалган диск- 
ке металдан жасалган дөңгелекті 
орналастырып домалататын болса 
диск кандай жагдайда тоқтар еді?

1. А жағдайында
2. В жағдайында
3. Қандай жагдай болсада 

бэрібір
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40. Егер тақтайдың сол 
жақ шетінен жылдам басып 
қалганда тактай қай тұсынан 
сынадьі.^

1. А гұсынан
2. В т.ұсынан
3. С тұсынан

42. Ыдыстагы агып 
жаткан суды дұрыс бейнеле- 
ген cype'rri көрсетіңіз.

1. A суреі і
2 .  В суреті
3 .  С суреті

44. Жогарыдагы дөңгелек 
көрсетілген баіытқа карай 
айналса, ілініп тұрган жүк 
калай қарай жылжиды?

1. Үзік-үзік төмен
2. Үзік-үзік жогары
3. Үздіксіз жогары

41. Қай ыдыстагы сызықтар 
тура көлемді көрсететіндей 
дұрыс сызылған?

1. А ыдысында
2. В ыдысында
3. С ыдысында

\

. '
І.

-

\
ч\

I I

43. Қай қалтадагы 
балмүздақ жылдам ериді?

1. .А қалтасындағы
2. В қалтасындағы
3. Екеуіде бірдей

45. Бірдей шикізаттан жасалган 
дөңгелектердің барлығын бірдей 
жылдамдықта айналдырса қай 
дөңгелек басқаларына Караганда үзақ 
айналады?

1. А дөңгелегі 
2 В дөңгелегі 
3. С дөңгелегі

46. Қандай эдіспен тасты тегіс жолда 
алын жүру оңай?

1 А эдісімен
2 В эдісімен 
3. С әдісімен

47. Тісті доңгалак жүйесіндегі насоспен 
су жібергенде тісті доңғалақ көрсетілген 
багытқа қарай айналатын болса су қай 
багытқа карай ағады?

1 . Абагытына қарай
2. В бағытына карай
3. С багытына карай

48. Қандай велосипедпен 
шыгу қиын?

1. А түріндегі велосипедпен
2. В түріндегі велосипедпен
3. С түрінДегі велосипедпен

тауга

298



49. Ыдыстың түбіне құм, жогарғы жагына майда 
тастар салынган. Егерде ыдыстың ішіндегі тас пен 
құмды араластырса деңгейі қалай өзгереді?

1. А деңгейі жоғарлайды
2. В деңгейі төмендейді
3. Бұрынғы қалпында қалады.

50. Қай тас күнге жылдамырақ 
жылиды?

1. А тасы
2. Б тасы
3. А немесе В екеуі де 

бірдей.

51. Тісті доңгалақтың қайсысы 
баяу айналады элде екеуіде бірдей 
жылдамдықпен айналады ма?

1. А түсті доңғалақ баяу айналады.
2. Екі тісті дөңгелекте бірдей 

жылдамдықпен айналады?
3. В тісті дөңгелек баяу айналдыра- 

ды.

52. Мына жылкылардың біреуі 
екіншісінен озып кетпес үшін 
қайсысы бұрылыста жылдамырақ 
шабуы керек?

1. А жылкысы
2. Екі жылкы да бірдей 

жылдамдықпен шабуы керек.
3. В жылкысы

. А кранынан
2. В кранынан
3. Екеуінен де бірдей

54. Қай жагдайда бірдей 
салмактағы жүкті көтеру оңай?

1. А жоғарғы
2. В жогарғы
3. Екі жоғарыдағы да бірдей.

55. Екі фигура да бірдей 
шикізатган жасалган. Бірақ осы 
фигуралардың қайсысының
салмагы азырақ?

56. Қай нүктеде доп жылдамырақ 
қозгалады?

1. Екі А жэне В нүктесінде де 
бірдей жылдамдықпен қозғалады.

2. А нүктесінде жылдамырақ
3. В нүктесінде жылдамырақ

А
Ж

/

57. Екі рельстің қайсысы бүрылыста 
жоғарырақ орналасуы керек?

1. А рельсі
2. В рельсі
3. Екі рельсте бірдей деңгейде орна- 

лаласуы керек
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58. А және В ілгіштерінің қайсысына 
салмақ көбірек т\'седі?

1. Екі ілгішке де салмақ бірдей түседі
2. А ілгішіне салмақ көбірек түседі
3. В ілгішіне салмақ көбірек 

түседі.

59. Қай насостың клапынының қакпагы 
дүрыс орналаскан?

1. А насосының
2. В насосының
3. С насосының

60. Қай ось баяу айналады?
1. А ось
2. В ось
3. С ось

61. Егерде түнгі аспанда 
бүлттар ЖОҚ болса қандай түнде 
жүлдыздарды керуге болады?

1. А суретінде
2. Б суретінде
3. Екеуінен де
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62. Қайық жагага шыгу үшін 
тракторлардың қайсысы жағадан үзақ 
қашықка жүру керек?

1 . А тракторы
2. В тракторы
3 . Екі тракторда бірдей кашықтыққа 
жүруз керек.

63. Есіктің ортасындағы көмекші “ 
темірдің қайсысы дүрыс орналаскан?

1. Екеуіде бірдей дүрыс
2. А есігіндегі дүрыс
3. В есігіндегі дұрыс

64. Қай тальюге жүкті көтеру оңай?
1. А талью
2. В талью
3. Екеуі де бірдей.

65. X осіндегі бастапқы 
денгелекті айналдыратын болса 
конустын қайсысы жылдамырақ 
айналады?

1. А конусы
2. Екі конуста бірдей айналады
3. В КОНУСЫ
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66. Егерде кішірек дөңгелек көрсетілген 
бағытқа қарай айналатын болса онда үлкен 
дөңгелек қай багытқа қарай айналуы ке- 
рек?

1. А багытына қарай
2. Б багытына қарай
3. В багытына қарай

67. Қай трос баганды жақсырақ 
ұстайды?

1. А тросы
2. В тросы
3. С тросы

68. Қай лебедокпен жүк 
арбалардьщ жүкті көтеруі қиын?

1. А лебедокпен қиын
2. Екеуімен де бірдей
3. В лебедокпен қиын

69. Өзеннің үстімен салынган 
өткелді қүрыштан жасаган трос- 
пен бекітетін болса, өткелді қалай 
бекіткен дүрыс болар еді?

1. А суретіндегідей
2. В суретіндегідей
3. С суретіндегідей

Д.Ц ., ^
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лып түр?
1. A шынжыры
2. В шынжыры
3. Екі шынжырда бірдей тарты- 

лып түр.

ОҚУШЫНЫҢ ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДЫҚ 
ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕР

Сауалнама. «¥БТ-ға дайындық. Күйзеліске қалай қарсы түруға
болады?»

Сауалнама сүрақтары:
1. Сен күйзеліске бейіммін деп ойлайсың ба?
2. Күйзеліс туралы окып па едің?
3. Күйзелістің себебі не деп ойлайсың?
4. Күйзеліс белгілерін білесің бе?
5. Күйзеліс неге эсер етеді деп ойлайсың?
6. Ақыл-ой әрекетін белсендіретін қандай тагамдарды білесің?
7. Күйзелісті бейтараптандыратын жаттыгу білесің бе?
8. Алдагы ҮБТ-мен байланысты қандай сезімдерді сезінесің?
9. ҰБТ-га дайындық деңгейінді қалай багалайсың?

Реактивті және түлғалық 
қобалжу бағасын анықтау

Нүсқаулық 1: Әр пікірді оқып отырып, қазіргі уақытта өзіңіздің не 
сезініп отыргандыгыңызды дөңгелектеп, багалаңыз.

Нүсқаулық 2: Төменде берілген пікірді оқи отырып, эдетте өзіңізді 
сезінуіңізге сәйкесін белгілеңіз.

Реактивті қобалжуды анықтау

Пікірлер Ұпайлар
Меи байсалдымын 4321
Мені ешкім қорқытпайды 4321
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М ен қобалж удамын 1234

М ен өкініш т і сезіиеміи 1234

М ен ө зш д і еркін сезінемін 4321

М ен реиіш т ім ін 1234

М ені сәт сіздікт ер алацдатады 1234

М еи өзімді еркіи сезінемін 4321

М еиі м азасы зды қ біііейді 1234

М еи өзімді сергек сезіиеміи 4321

М ен өзіме сенш дім іи 4321

М енде т олқу бар 1234

Өзімді қою га орын тагтаймыи 1234

Тым ашулаиш ацпыи 1234

Бойымнаи т еж елу м еи  кобалж уды ж иі байцаймын 4321

М енің коңілім  т оқ 4321

М еи уайыміиылмын 1234

М еи тым ңызуқандымын, сол себепт і кейде өзім ді ыңгайсыз 
сезіиемін

1234

М еи.қуаныш т ымын 4321

М аган ұнамды 4321

Тулгалық кобалжу багасы

Мен қаиагаттануды жиі сезінемін 4321

Әдетте жиі шаршаймын 1234

Мен тез жылап қалуым мүмкін 1234
Мен де басқалар секілді болгым келеді 1234
Тез шешім қабылдай аімагандықтан, жиі ұтылып 
қаламын

1234

Әдетте мен өзімді сергек сезінемін 4321
Мен байсалды, суыққанды, жинақы адалсмыи 4321
Әдетте алдагы қиыишылықтарда меи қобалжимын 1234
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Қарапайым нэрсеге бола, мен жиі уайьшдаймын 1234
Меи бақытты адаммын 4321
Мен барлыгын жүрегіме жақыи ачамын 1234
Менде өзіме деген сенімділік жетіснейді 1234
Мен өзімді цауіпсіздікте сезінемін 4321
Меи күрделі жагдайлар мен қиындыңтан ңашуга талпы- 
наліыи

1234

Мвн әдетте сары уайымга сачыиамын 1234
Менің көңілім тоқ 4321
Мен үсақ-түйектерге бола уайымдаймын 1234
Мен көңілім ңалгаи жагдайда жиі уайымдап, көпке дейін 
умыта алмаймыи

1234

Мен бірцалыпты адаммын 4321
Өз істерім мен мәселемді ойлаганда бойымды мазасыздық 
аіады

1234

Өңдеу барысында тікелей пікірлер (мыс. «Мен байсалдымын») 
реактивті және тұлғалық қобалжу бойынша жеке багаланады. Сосын 
кері пікір (мыс. «Мен мазасызданамын») бойынша қосылады. Тікелей 
пікірден кері пікір сомасын алып тастайсыз.

Реактивті қобалжудың деңгейін анықтау үшін қалдыққа 50-ді қосу 
қажет. Тұлғалық қобалжуга 35-ті қосасыз.

Төменгі қобалжу -  35 ұпайға дейін
Қалыпты қобалжу -  31-ден 45 ұпай аралыгында
Жогары қобалжу -  46 ұпайдан жогары

Сауалнама «Депрессияга бейімсіц бе?»

Нүсқаулық: Төмендегі пікірлерді оқи отырып, соңгы уақытта 
өзіңізді қалай сезініп жүргендігіңіз туралы, оң жақта көрсетілген сан- 
мен бағалаңыз.

1 -ешқашан
2 -  сирек
3 -  кейде
4 -  үнемі
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1. Мен жабырқаулықты сезінемін 1234
2. Таңертең мен өзімді тамаша сезінемін 1234
3. Менде жиі жылап- сықтауга бейім кездерім болады 1234
4. Менің түңгі ұйқым нашар 1234
5. Тәбетім де әдеттегіден жақсы емес. 1234
6. Мағіан тартымды қыз-келіншектермен сөйлескен, жандарында 

болган ұнамды. 1234
7. Мен азып бара жатқанымды сезінемін 1234
8. Мені асқазан мэселесі уайымдатады 1234
9. Жүрегім эдеттегіден жиірек соғады 1234
10. Еш себепсіз мен шаршаймын 1234
11. Мен үнемі ашық, нақты ойлаймын 1234
12. Мен қолымнан келетін нәрсені оңай жасаймын 1234
13. Мазасыздықты сезініп, бір орында отыра алмаймын 1234
14. Болашаққа деген үмітім бар 1234
15 Мен әдеттегіден ашуланшақпын 1234
16. Шешімді оңай қабылдаймын 1234
17. Мен өзімнің пайдалы және қажет адам екендігімді сезінемін 

1234
18. Мен жеткілікті толыққанды өмір сүрудемін 1234
19. Мен жоқ болсам, қалған адамдарга жеңіл болатынын сезінемін 

1234
20. Мені кезінде қуантқан жагдай әлі де қуантады. 1234

t

Депрессия деңгейі (ДД) УД=Хпр+Еобр формуласы бойын- 
ша есептеледі. Мүндагы; Епр 1,3,4,7,8,9,10,13,15,19 номерлердегі 
«тікелей» пікірлерге бейнеленген сандар қосындысы, Іобр 
2,5,6,11,12,14,16,17,18,20 пікірлеріне кері белгіленген сандардың 
қосындысы. Мысалы: 2 номеріндегі пікірге 1 саны белгіленсе, біз 
сомага 4 ұпай қоямыз, ал 5 пікірге 2 саны белгіленсе, біз 3 үпай қоямыз. 
6 — шы пікір жауабы 3 болса, 2 ұпай, 11 пікірдің жауабы 4 саны болса, 
1 үпай қосамыз. т.с.с

Нәтижесінде алынган ДД 20-80 арасында аламыз.
20-50 ұпай деіірессияның жоқтыгын білдіреді;
51-59 үпай депрессияның жеңіл түрі бар екендігін білдіреді;
60-69 үпай субдепрессивті жагдайдың барлығын білдіреді;
70-80 Шынайы депрессиялық жағдайда жүргендіғін білдіреді.
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Өзіне деген сенімділікті анықтауға 
арналған сауална.ма

1. Біреумен келісімғе келу кезінде үнемі мазасызданамын.
2. Менің алдымнан біреу кезексіз өтсе, мені ақымақ қылғандай 

көрінеді.
3. Досым жұмысымды сынаса, мен өзімді қарғап-сілеймін.
4. Маған суық сорпа берілсе, қатты ашулана.мын.
5. Менің оқуға деғен талпынысым үшін, маған жоғары баға 

қоюларына да болатын еді деп ойлаймын.
6. Еғер маған ұнайтын адам сүйкімді болып, ол менімен сөйлескісі 

келсе, терлеп кетемін.
7. Егер мен қандай да бір қателік жіберсем, өзімді ыңғайсыз 

сезінемін.
8. Кейде мен мектепте айтқанды түсінбей қаламын. Осыдан қатты 

қорқамын.
9. Еғер досым менің шашымды сынаса, мен ренішті сезінемін.
10. Менің танысымда достығында қиындық бар. Сол үшін маған 

ыңғайсыз...
11. Мен жақсы танитын адам күдікті үсыныс білдірсе, мен бас тар- 

тамын.
12. Досым менікі секілді жейде кисе, мен үшін жиіркенішті.
13. Мен ғазетке мақала жаздым. Досым оны қатал сынады. Мен 

қатты ашуландым.
14. Мені алдап жүбатса, жыным келеді.
15. Мен кез-келген қиындықты жеңе ала.мын.
16. Ата-анам маған жалғыз қыдырып келуді ұсынды. Мен кеткеннен 

кейін олар үрсысты. Мен барлығын тындап түрдым, бірақ айтпадым.
17. Мен өзі.м жасамаған эрекетке де ескерту айтып жатса, мен үнсіз 

қабылдаймын.
18. Қытай ұлтынан досым мені түсініксіз тағаммен сыйлады. Мен 

шанышқыдан бас тартып, екі таяқшаны ұстау үшін барыншатертөктім.
19. Мүғалімдер менің мектепке келмейтінімді және сенімсіз 

екендігімді алғатартады. Алайда менің досым өз пікірімді айтуға кеңес 
берсе де, оған батылым жетпейді.

20. Оқу меңгерушісі мен жауап бермейтін істегі қателікке үрысты. 
Менің қарсы пікір білдірмеғенім оны тіптен долдандырды.

21. Мен шыдамды адаммын.
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22. Көшеде танысқым келетін адамды кездестірсем де, өз 
абыройымды түсірмес үшін көрмегендей өтіп кете беремін.

23. Егер менің құрбыма бойымдағы бір қасиет ұнамаса, оның 
ескертуіне құлақ асамын.

24. Мектепте мұғалімдерден қорыққандықтан, тәртіп бұзбаймын.
25. Достарым, ата-анам ұсынысын мен ұмытып кете беремін.
26. Мен өзіме толығымен сенімдімін.
27. Өзгелерді әзілдегенді ұнатамын.
28. Өз пікірімді мойындатқыза алмаймын.
29. Жоспарыма қарама-қарсы істі жүзеге асыра алмаймын
30. Мен үнемі қарызға ақша беремін.
Жауап: Дұрыс емес -  Іұ. Дұрыс -  5 ұ.
Нәтижені бағалау.
Фактор Ч = Өз сезімін көрсету. Сұрақтар:!, 9, 12, 15, 22
Фактор К = сыншылдық
Сүрақтар:11,15,16, 26,30
Фактор М = Өз пікірі
СурақтаргЗ, 15,19,28,30
Фактор Т = талапшылдық
Сұрақ: 5,17, 21, 25,29
Фактор С = адам әлсіздігіне шыдамдылық
Сүрақ: 3,10,18, 24,27

Мамандық таңдауды анықтайтын әдістер

“Сіз байқампазсыз ба?”
Көптеген мамандыктың негізі - байкампаздық болып табылады. 

Байқампаз адам өзгенің сырт көрінісіне қарап, ол туралы өз пікірін 
айта алады. Аса байқампаз оқиғалы әңгімелердің басты кейіпкері - 
Ш.Холмс болды, оның бейнесі көптеген адамға өз байқампаздығын 
дамытуға эсер етті.

Маманның пікірінше, осы тест сіздің байқампаздыгыңыздың 
қаншалықты деңгейде екенін көрсете алады.

Сурақтарды оқып, жауап беріңіздер.

1. Қандай да бір мекемеге кіргеніңізде сіз;
А) үстел мен орындықтардың орналасуына назар аударасыз
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Б) заттардың нақты орналасуына назар аударасыз 
В) қабыргада не ілініп тұрганына қарайсыз

2. Кісімен кездесу барысында, сіз;

A) тек оның бейнесіне қарайсыз
Б) ол кісіге байқатпай, бастан -  аяқ қарап шығасыз
B) беттің өзге бөліктеріне {көз, мұрын ..) назар аударасыз

3. Көрген суретіңізден не есте калады?
A ) түстер 
Б) көк аспан
B) сізге эсер еткен сезімдер

4. Сіз таңертең оянған уақытта;

A) алда не істейтініңіз туралы ойлайсыз
Б) қандай түс көргеніңіз туралы еске аласыз
B) кеше не болганы туралы ойланасыз

5. Сіз қогамдық көлікке отырған кезде :

A) ешкімге қарамай, алдыга өтіп кетесіз 
Б) жолыңызда тұрған адамға көз саласыз
B) өзіңізге жақын тұрған адаммен эңгіме бөлісесіз

6. Көшеде келе жатып, сіз:

A) көліктерді бақылайсыз 
Б) үйлерге қарайсыз
B) жолаушыларға назар аударасыз

7. Сөреге қараған кезде, сіз:

A) сізге кажет затка назар аударасыз
Б) сізге нақты қажет затқа назар аударып қарайсыз
B) эр затқа баса назар аударып қарайсыз
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8. Үйіңізде бір затты табу қажет болса:

A) сол затты қайда қойганыңыз еске түсіп, сол жерден гана іздейсіз 
Б) барлық жерден іздейсіз
B) өзгелерден көмек сұрайсыз

9. Өз достарыңыздың суреттерін көріп отырып, сіз:

A) қобалжисыз 
Б) күлкіңіз келеді
B) кімнің суретке түскенін білгіңіз келеді

10. Сізге таныс емес қандай да бір ойын ойнауды ұсынады. Онда
сіз:

A) ойынды үйреніп алып, ұтуға талпынып көресіз 
Б) біраз уақыттан кейін бас тартасыз
B) мүлдем ойнамай қоясыз

11. Сізсабақта біреуді күтіп тұрсыз, осы кезде:

A) сіздің жаныңызда тұрган адамдарға назар аударып тұрасыз 
Б) жан-жагыңызга қарап отырсыз
B ) бірдеңені армандап тұрасыз

12. Жұлдызды түні сіз:

A) жұлдыздарға қарап тұрасыз 
Б) жай аспанга қарап түрасыз
B) мүлдем аспанға қарамайсыз

13. Кітапты оқып отырып, сіз:

A) өзіңіздің тоқтаған жерді белгілеп қоясыз 
Б) кітаптың арасына қағаз қойып қоясыз
B) өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізге сенесіз

14. Өз көршілеріңізден элі де есіңізде қалғаны:
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A) олардың аты мен тегі 
Б) олардың түр - элпеті
B) есіңізде ештеңе де қалған жоқ

15. Мерекелік дастархан алдында тұрып, сіз:

A) оның кереметтілігіне таңырқап қарайсыз
Б) бэрі де орында тұрғандығын тексеріп өтесіз
B) барлық орындықтар дұрыс тұрғандығын тексересіз

Нэтижені өңдеу
Алынған нәтижелерді кесте бойынша тексеріңіз де, барлық 

қосындысын шыгарыңыз.

Жауап
Жа
уап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А 3 5 10 10 3 5 3 10 5 10 10 10 10 10 3
Б 10 10 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 10
В 5 3 3 5 10 10 10 3 10 3 3 3 3 5 5

150-100 үлай. Сөзсіз, сіз өте байқампазсыз. Сонымен қатар сіздің 
өзіңізді, өз әрекеттеріңізді талдай білу қабілетіңіз бар. Сіз басқа адам- 
ды нақты бағалай аласыз.

99-75 ұпай. Сіздің байқампаздық қасиетіңіз жеткілікті деңгейде 
дамыған, дегенмен бағалау кезінде сіздің жеке пікірлеріңіз кедергі 
келтіреді.

75-45 ұпай. Сізді түр-әлпеті, өзін ұстай білу, мінез-қүлықерекшелігі 
аса қызықтырмайды, қарым-қатынас барысында сізде айтарлықтай 
психологиялық мэселелер туындамайды.

45 ұпайдан төмен. Сізді жаныңыздағы адамдардың сырлары мен 
ойлары қызықтырмайды, сіздің өз әрекеттеріңізді талдауға уақытыңыз 
жоқ. Сізге өзімшілсің деп айтса, ренжіменсіз.
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Қызығушылық картасы

Мақсаты: “Қызығушылық картасы” тесті сізге мамандық тацдауга 
көмектеседі. Берілген уакыт 40-50 минут.

Нұсқау: Сіздің оқуыңызды жалгастыруда қандай мамандық таңдап 
жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігіңізді тексеріңіз.

Егер сіз жауабыңызға толық сенімді болсаңыз қосу, егер 
күмэндансаңыз бір қосу; егер мүлдем ұнатпасаңыз -  екі алу, егер сәл 
гана үнаса -  бір алу қойыңыз.

Әр пунктке жауап беріңіз. Сүрақтар; Жақсы көресің ба? 1с солай 
болса дейсіз ба? Сізге үнайды ма?

1. Физика сабағы
2. Математика сабағы
3. Химия сабагы
4. Астрномиядан кітаптар немесе мақалалар оқу
5. Жануарлар туралы кітаптар оқу
6. Дәрігерлер өмірі туралы кітаптар оқу
7. Ауыл шаруашылыгы. өсімдіктер, жануарлар туралы кітаптароқу
8. Орман туралы кітаптар оқу
9. Әлемдік классикалық ту ындылар оқу
10. Газеттер, журналдар, оқу, радио, теледидар көру
11. Тарихсабагы
12. Театр, музейлерге бару
13. Геологиялық экспедициялар жайлы эдебиеттер оқу
14. Мемлекеттер жайлы, олардың экономикасы, мемлекеттік 

жагдайлары жайлы оқу
15. Адамдарды жиындарга үйымдастырып оларды басқару
16. Заң қызметкерлерінің қызметі туралы оқу
17. Ұшқыштар, теңізшілер жайлы оқу
18. Тәрбиешілер жүмысы туралы оқу
19. Қүрылысшылар туралы оқу
20. Түскі тамақ әзірлеу
21. Өнер туындыларын оқу
22. Өзіңіздің жұмыс істейтін немесе оқитын мекемеңіздің сэнді, 

әдемі болуын қадагалау
23. Техника жетістіктерін оқу
24. Электро - радио заттардың қүрылысымен танысу
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25. Физика туралы атақты эдеби кітаптар оқу
26. Математика жайлы эдеби кітаптар оқу
27. Химия саласындағы жетістіктен хабардар болу
28. Ғарышкерлер туралы багдарламалар көру
29. Биологияны оқу
30. Ауруларды емдеу жолдары мен себептеріне қызығу
31. Ботаниканы оқу
32. Уақытты орманда өткізу
33. Критикалық мақалаларды оқу
34. Қогамдық өмірге белсенді қатысу
35. Тарихи оқигаларды оқу
36. Симфониялық әуендер тыңдау
37. Жаңадан ашылған тарихи мұралар жайлы білу
38. Жаграфиялық өзгерістер жайлы білу
39. Қызмет жайлы талкылау
40. Қүрбы-қүрдас кішкентайлар арасында тәртіп орнату
41. Саяхаттау
42. Адамдарға қиын тапсырмаларды шешу жолдарын түсіндіру т.б.
43. Әр түрлі заттармен танысу
44. Үй тапсырмаларын орындау
45. Құрылыс саласындагы жаңа жетістіктер жайлы біліп отыру
46. Фабри каларга бару
47. Машина құрылысымен танысу
48. Радиотехниканың жетістіктері тура ғылыми журнапдардан оқу
49. Физика теорияларын талдау
50. Математикалык есептер шығару
51. Химиялық реакциялар барысын қадағалау
52. Аспандагы жұлдыздарды бақылау
53. Өсімдіктерді бақылау
54. Жарақат алган кезінде алгашқы көмек көрсету
55. Жануарларға қарау, оларды өсіру
56. Гербарийлержинау
57. Әңгімелер, өлеңдер жазу
58. Адамдардың іс-эрекетін, өмірін бақылау
59. Тарихи қүжаттарды жинау
60. Хорда, сахнада ән айту
61. Минералдар жинау
62. Өз туған жеріңнің табиғатын зертгеу
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63. Мектепте қогамдық мерекелерді ұйымдастыру
64. Адамдардың іс-әрекетіне ерекше көңіл бөлу
65. Автокөлік айдап үйрену үйірмелеріне катысу
66. Уақытты кішкентай балалармен откізу (оларға кітап оқу, 

көмектесу)
67. Әр түрлі бұйымдар жасау
68. Саяхатқа шыққанға тамақ әзірлеу
69. Құрылыс жүріп жатқан жерде болу
70. Киім тігу
71. Велосипед, машина, сағат жөндеу
72. Тұрмыстық электро және радио құралдарды жөндеу
73. Үйірмелерге қатысу
74. Математикалық үйірмелерге қатысу
75. Реактивтерді, қоспаларды араластыру
76. Планеталарды бақылау
77. Биологиялық үйірмелерге бару
78. Ауруларды емдеу оларға көмек көрсету
79. Табиғатты бақылау, күнделікке енгізіп отыру
80. Талдарды отырғызу, оларға қарау
81. Сөздікпен, библиографиялық жазбалармен жұмыс істеу
82. Бір жұмыстан екінші жұмысқа тез ауысу
83. Тарихи тақырыптарда баяндамаоқу
84. Музыкалық аспаптарда ойнау, сурет салу
85. Материалдар кұрастыру
86. Жаграфиялық саяхаттарға қатысу
87. Халыкаралық жаңалықтарды халыққа жеткізу
88. Заң қызметкерлеріне көмектесу
89. Жас теңізшілер үйірмелеріне қатысу
90. Тәрбиеші жүмысын атқару
91. Еңбек сабағына қатысу
92. Таныстарыма киім алуда кеңес беру
93. Құрылысшылар жұмысын бакылау
94. Тігіншілермен танысу
95. Тікүшақ, кеме үлгілерімен танысу
96. Радиоқабылдағыштар және электроқұралдарды жинау
97. Физика пәнінен олимпиадаларға қатысу
98. Математика пэнінен олимпиадаларға қатысу
99. Химия есептерін шығару
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100. Астрономиялық жүмыстар үйірмелеріне қатысу
101. Жануарларға бақылау әдістерін жүргізу
102. Адам организміндегі аурулардың пайда болу себептерін зерт- 

теу
103. Ауылшаруашылықтыңтұрмыстықдеңгейін дамыту мақсатында 

тәжірибе жүмыстарын жүргізу
104. Табиғатты қорғау орталығының мүшесі болу
105. Конференцияларға қатысу
106. Өмірлік жағдайларды анализдеу
107. Еліміздің өткені туралы сүрау
108. Сурет өнерінің тарихы, теориясы ерекшеліктеріне қызығу
109. Берілген тапсырма бағдарламасын орындау үшін көп уақыт 

алатын еңбекпен айналысу
110. Жағрафиялық карталар жинақтау
111. Басқа мемлекеттердің саяси дамуын зерттеу
112. Заң қызметкері болу
113. Жас ғарышкерлер үйірмелеріне қатысу
114. Мұгалім мамандығы
115. Зауыттарда болу
116. Адамдарға әртүрлі көмектер көрсету
117. Құрылыс жұмыстарына қатысу
118. Тауарларды жасаумен танысу
119. Техникалық схемалар, үлгілерді талдай білу
120. Өлшеуіш құралдарын, алынған мәліметтерді дұрыс пайдалану
121. Физикадан тәжірибе жүмыстарын жүргізу
122. Математикалық күрделі формулаларды, ережелерді орындау
123. Химиялық тәжірибелерді орындауда мұғалімге көмектесу
124. Басқа планеталар туралы мәліметтер жинау
125. Атақты биологтар туралы оқу
126. Достастық ұйымының мүшесі болу
127. Ауылшаруашылық машиналары, еңбекке қажетті қүралдар 

мен жүмыс істеу
128. Орманды қадағалау жұмысымен танысу
129. Ағылшын тіліндегі сөздерді және сөйлемдердің мағынасын, 

түбірін зерттеу
130. Мектеп өміріне арналган күнделік арнап, қалалық газетке жазу
131. Өзге мемлекеттердің өткен тарихи өмірлерін зерттеу
132. Өзіңе ұнаған кейіпкердің көрінісін, пьесасын бірнеше рет
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қайталап көру
133. Атақты геологтардың өмірі, қызметі туралы оқу
134. Біздің планетаның жаграфиясын зерттеу
135. Атақты саясатшылардың өмірбаянын зерттеу
136. Досыңның, танысыңның іс-әрекетін дұрыс бағалау
137. Қимыл-қозгалыс тәсілдері туралы кітаптар оқу
138. Балаларды оқыту, өсіру
139. Кәсіби маман иесінің әрекетін бақылау
140. Үнемі басқа адамдармен араласу
141. Құрылыс объектілерін үлгілеу
142. Жеңіл өнеркәсіп көрмелеріне қатысу
143. Үлгілер орындау, көліктерді жобалау
144. Радионың схемаларын жинақтау

Егер сізге ұнайтын іс - әрекеттер тестте қарастырылмаған болса, 
парақ шетіне жазуыңызга болады.

Жауап парағы 

Т.А.Ж.

Қорытынды

Жауап беруге арналған бланкіден «+» және «-» таңбаларын 
есептеңіз және бірінші саннан екіншісін алып тастаңыз. Сонда «+» не- 
месе «-» белгісі 24 болады, ол іс - әрекеттің 24 түріне сәйкес келеді. «+» 
белгісінің саны көп іс -әрекеттің 2-3 түрі ғана таңдалынады.

Тесттің қысқа нұсқасы болуы мүмкін, онда сіз тек «+» белгісін 
қоясыз, ал сізге ұнамаған іс - әрекет түрлерін белгілемесеңіз де болады. 
Мұндай жағдайда қатар бойынша тек «+» белгісін есептейміз.

Кілті
1. Физика
2. Математика
3. Химия
4. Астрономия
5. Биология
6. Медицина

13. Геология
14. Жаграфия
15. Қоғамдық жұмыстар
16. Құқықтану
17. Көлік
18. Педагогика
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7. Ауыл шаруашылығы
8. Жеңіл өнеркәсіп

9. Филология
10. Журналистика
11. Тарих
12. Өнер

19. Қызметкерлер
20. Көмек көрсету 

сферасы
21. Құрылыс
22. Жеңіл өнеркэсіп
23. Техника
24. Электротехника

Мэліметтер интерпретациясы

Тестті нәтижесі арқылы адамдарды үш топқа бөлуге болады, 
біріншісіне белсенді адамдар жатады. Бүларда плюс таңбасы өте көп, 
кез-келген мамандықты таңдауына болады. Белсенділігі жетістіктерге 
жеткізеді. Екінші топтағылар -  белсенділігі томен адамдар. Оларга 
көп нәрселер ұнамайды. Үшінші топтагылар өмірде нені қажет 
ететіндіктерін біледі. Осы тест арқылы мамандыгын тандап, үлкен ма
ман иесі бола алады

12 жылдық білім беру проблемалары Республикалық гылыми- 
практикалық орталығыныц ғылыми кеңесі ұсынган.

Сен өз келешегіңді тандау алдында тұрсың!

Осы жолды бастар алдындағы ең маңызды міндетің - игілікті 
өмір сүру үшін қаржы тауып қана қоймай, бастысы өз қабілетіңді, 
қызыгушылыгың мен шығармашылык әл-қуатынды іске асыра алатын 
болашақ мамандығыңды таңдау болып табылады. Осы айтылғандарга 
қол жеткізу үшін сен әуелі кәсіби білім таңдап, оны меңгеріп шығуың 
керек. Кәсіби білімсіз сен шектеулі қызмет аясынан шыға алмай, 
беделді әрі жогары ақылы жұмысқа қол жеткізе алмайсың. Беделсіз 
қызмет көп адамды қызықтыра бермейтіндіктен, оқу орны мен 
мамандықты таңдауда дұрыс шешім кабылдаудың өте маңызды екені 
сөзсіз. Мамандықтаңдауға қорқынышты қажеттілік деп қарамай, жаңа 
қызықты өмір кезеңінің басталуы деп қабылдау керек.

Жұмыс пен оның аясындағы тіршіліктің барлыгы адам ғұмырының 
тең жартысын алады екен! Өзіңді мамандықтар элемінде табу - 
өзіңнің қогамга қажетті адам екеніңді сезіну, лайықты қаржы табу. Өз 
қабілеттеріңді барынша көрсету мен сый-құрметке бөлену болып та
былады.
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Адамның өз мамандыгына қаншалыкты қанағаттануы мен өз 
өміріне қаншалықты риза екендігінің арасында тікелей байланыс бар. 
Бір жағынан, кәсіп таңдау - болашаққа үңілу болса, екінші жагынан, 
ол - өзіңнің ішкі жан-дүиеңе үңілу, яғни, менің мықты жэне элсіз 
жақтарым. Мен не істей аламын. Табысқа жету үшін маған не қажет 
деген сауалдарға жауап.

Дұрыс таңдалмаған мамандықтың жағымсыз тұстары тек адамның 
өзіне ғана емес, бүкіл қоғамға кері эсерін тигізеді. Ғалымдардың есебі 
бойынша мамандықты дұрыс таңдау кадрлар тұрақсыздығын - 2-2,5 
есе азайтса, еңбек өнімділігін - 10-15% -ға арттырады да, кадрларды 
оқытуға жүмсалатын қаржыны - 1,5-2 есеге азайтады екен.

Адамның кәсіби өзін табу бағдарына көптеген факторлар эсер етеді, 
соның ішіндегі ең маңыздылары:

- мамандык және оның қажетгілігі туралы білу:
- бейімділіктер (қызығушылық, еңбек түрткісі, ынтасы);
- қабілеттер, денсаулық (ішкі мүмкіндіктер мен шектеулер);
- ықылас деңгейі мен өзін-өзі бағалау;
- ата-ананың, отбасының көзқарасы;
- қүрбы-достарының көзқарасы;
- мұғалімдер мен мамандардың көзқарасы;
- жеке кәсіби жоспар - адамның кәсіби сапада неге және қалай жету 

керектігі жөніндегі пайымдар жүйесі.
Әдетте, жастар мамандықты таңдау кезінде мамандыққа, білім 

деңгейіне, нақты бір институт сияқты түрлі багыттағы нұсқаларға 
бағдарланады.

Дегенмен, ең алдымен қызықтыратын мамандықты аныктап алып, 
содан кейін ғана оны игеруге қажет білім деңгейі туралы ойлану керек. 
Ал оқу орнын тандау мәселесі - ең соңғы кезең болыл табылады.

Өз болашағыңды анықтауда мынадай ережелерді ұстаныңыз:

1. Ары қарайгы өмірлік жоспарын қандай болмасын, шет тілін 
үйреніп, компьютерде жүмыс істеуді игергеніңіз аса пайдалы. Бүлар- 
дың кез-келген мамандықта қажеті болары сөзсіз!

2. Мектептегі оқу пәндері - нақты мамандық емес екендігін есіңде 
сақта. Пэнге деген қызығушылық оған байланысты жүмыстың саған 
сөзсіз ұнайтынын білдіре бермейді.

3. Мамандық таңдауға байланысты сені, сенің калаған
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мамандығыңды толық білмейтін адамдардың ақыл-кеңесіне қүлак 
салудың қажеті шамалы.

4. Мамандық тандауда оның сырт келбетіне, көңілге қонымды 
жақтарына гана назар аударудың қажеті жоқ, мүмкіндігінше қалаған 
мамандығыңның жүмыс мазмұны жөнінде көбірек білуге талпын.

5. Егер мамандық сенің досыңа ұнаса, саған да ұнайды деген 
қорытынды жасауға болмайды.

6. Сен колыңнан келетін істі мамандық етіп таңдаган пайдалырақ 
болмақ. Әйтсе де бұл сөз карапайым естілгенімен, көбінесе назардан 
тыс калып жатады.

7. «Жақсы адам» - бүл мамандык емес. Егер саган адам үнаса, оның 
меңгерген мамандыгын мен де таңдауым керек деп жаңсақ қорытынды 
жасауга болмайды.

8. Сэн қуып, мамандық тандаудың қажет жоқ. Сен оқуыңды тамам- 
дап, жұмыс істегенше, ол мамандық сәннен шыгып қалуы да мүмкін.

9. Мүмкіндігінше өзің тандаган мамандықтың өзіңнің денсаулық 
жагдайыңа тура келетін-келмейтіндігі жөнінде дәрігерден кеңес 
алганың жөн.

10. Заманауи ағымга қарай кейбір мамандықтар тез ескіріп, оның ор
нын жаңа мамандықтар басып жатыр. Сондықтан кез-келген жагдайда 
қосалқы тандаган мамандыгын болуы қажет.

11. Өзің тандаган мамандыгыңның мазмұны, қызықты қырлары, 
жүмыс тәртібі мен жагдайы, кәсіби өсу мүмкіндігі туралы сүраққа жау
ап бере алганда гана сенің мамандык тандаудагы ой-ниетің салмақтана 
түспек.

12. Өзіңмен алдын-ала психологиялык жүмыс жүргізбей-ақ, нық 
қадам жасай беруге болатын бірде-бір мамандыктьң жоқ екендігін 
есіңде сақта! Әр адамның өзіндік кұрылымдық ерекшеліктері бар, 
дегенмен қатып қалган заңдылық жоқ болгандықтан, уақыт өте келе 
олар да өзгеретіні сөзсіз. Ұпай түрінде берілетін даму ерекшелігінің 
психологиялык көрсеткіштерінің «затқа айналуы» және бейімдік тест 
болашақ мамандыққа дайындық жасауга жэне де өз қабілеттеріңнің 
қүрылымы, дамуыңдагы түзетуді қажет ететін кейбір кемшіліктерді 
дер кезінде келуге мүмкіндік береді.

Дұрыс тандау жасау үшін өзің, өзіңнің қабілеттерің, 
қызыгушылықтарың мен бейімің, мінезің мен темпераментің туралы 
нақты не білуің керек?

Бүл жинақ осы сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Өзіңді сырт-
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тай бақылап, жеке ерекшеліктеріңді пайымдап, дұрыс таңдау жасауың 
үшін саған бірнеше экспресс-тесттерін ұсынамыз.

Ол үшін сауалнама мен тестерде берілген сұрақтарга жауап беруің 
керек.

Табыс пен сәттілік тілейміз!

1. Сауалнама. Сенің кэсіби ой-ниетің

Өзіңнің кім екенің, кандай екенің, кім бола алатының, кім болгың 
келетіні, кім болуы керек екенің жэне алға қойған мақсаттарыңды 
қалай іске асыру керек екендігі туралы білгің келсе, келесі сүрақтарга 
жауап бер:

1. IX сыныпты бітірген соң, не істемексің?
а) X сыныпта, б) кэсіптік техникалық мектепте (КТМ); в) колледж- 

де (оқу орнының атауын толық жаз) оқимын; г) жұмыс істеймін 
(мамандығыңның, бөлімше, цех, өнеркәсіптің толық атауын жаз)

2. Ата-анаң IX сыныпты бітірген соң не істе деп кеңес беруде?
а) X сыныпта; б) Кәсіптік техникалық мектепте; в) колледжде (оқу 

орнының атауын толық жаз) оқуды үсынады; г) жұмыс істеуді ұсынады. 
(мамандығынның, бөлімше, цех, өнеркэсіптің толық атауын жаз).

3. Таңдаган мамандыгыңның мазмұны, оқу және жұмыс шарттары 
туралы білесің бе?

а) хабарым жоқ; б) аз гана хабардармын; в) қажеттің бәрін білемін.
4. Таңдаган мамандығыңның адамға қояр талаптары туралы білесің 

бе?
а) хабарым жоқ; б) аз ғана хабардармын; в) қажеттің бәрін білемін.
5. Таңдаған мамандығыңа қажет болатын жеке қасиеттеріңді, 

қабілеттерінді, икемділіктеріңді қалай дамытасың?
а) мүлдем дамытпаймын; б) қосымша білім алу арқылы дамытамын;

в) өз бетіммен білім ала отырып дамытамын.
6. Өзіңнің кәсіби ой-ниетіңді іске асыра аламын деп ойлайсың ба? 

Оған не кедергі бола алады?
а) иэ, жүзеге асыра аламын; б) оқуда қиындықтар бар; в) 

материалдық мэселелер; г) отбасылық жайттар; д) жоқ, жүзеге асыра 
алмаймын.

Т.Негізгі жоспаларыңды іске асыра алмаған жағдайда қолданатын 
қосалқы жоспарың бар ма?
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а) иэ:
б) жоқ.

2. Сауалнама. Мамандық туралы хабардылыгың

Егер де сен мамандық тандау туралы мамандардың ақыл-кеңесін 
тыңдағың келсе, келесі тапсырмаларды орында.

1. Әр адамда қайсы бір қызмет түріне деген икемділік бар. 
Мамандықты таңдау осы икемділіктерге орай жасалу қажет. Сондықтан 
03 бойыңда басымырақ көрінғен дарындылық белгісінің астын сызып 
белгіле:

1) жақсы жады;
2) байқағыштык;
3) зеректік;
4) қозғалыстағы икемділік;
5) сезімтал иіс сезу;
6) түстер ажырата білу;
7) пайымдылық;
8) қонымды ой;
9) барлық ғылым түрлеріне деғен тұрақты қызығушылық;
10) ой жүмысымен айналысудағы жоғары қабілеттілік;
11) техникамен эуестенушілік;
12) құрастыру, үлғілеу білігі;
13) экспериментке деген қызығушьлық;
14) балалаға деғен сүйіспеншілік жэне олармен бірғе болуға 

үмтылушылық.
15) саяхатқа шығуға құмарлық, көпті көруге деген ынтызарлық, 

табиғатты, жануарларды жақсы көру;
16) аспаздықка деген қызығушылық;
17) қарым-қатынастан үнемі қанағаттану сезімін алу. (таңдауыңның 

астын сыз).
2. Кейбір кэсіпті мамандықка қарама-қайшы келетін белгілі бір 

кемшіліктерге байланысты игеру мүмкін емес. Нақтылап айтсақ;
1) аллергия;
2) денсаулықтың нашарлыгы;
3) тез қажу;
4) жоғары жүйке сезімталдығы;
5) ашулангыштық;

323



6) каннан қорқу;
7) қызбалық;
8) адамдармен қарым-катынас жасаудан тез қажу;
9) ұқыпсыздык пен салақтық;
10) төзімділіктің болмауы, өз құрбыларымен, ересектермен карым- 

қатынаста жанжалдасу;
11) нашар жасалган жұмысты қайта орындауга деген ықыластың 

болмауы; (астын сызып көрсет).
3. Егер сенің таңдау құкың шектеулі болса, келесі мамандықтардың 

кайсысын калар едің?
1) моторист;
2) милиционер;
3) күзетші;
4) бала күтуші;
5) жүргізуші;
6) қүрылысшы;
7) сатушы
8) аспаз;
9 )  багбан.
4. Сен үшін үлгілі боларлықтай адамға тэн кәсіби сипат (астын сы

зып корсет):
1) 03 ісінің білгірі;
2) ойға берілу;
3) талаптылық;
4) 03 ісіне бекем болу;
5) шыгармашылықпен ойлау;
6) қарапайым бола білу, адамдармен қарым-катынаста қол жетімді 

болу;
7) озіне және жүмысына талап қоя білу;
8) еңбектің жогары нэтижелі. сапасы, озінің ісіне толық берілу;
10) киындықтарды жеңе білуі;
11) 03 күшіне деген сенімділік.

5. Өзіңнің болашак мамандығыңа қоятын талаптарыңды сызып 
корсет:

1) тым артық физикалық жүктеменің болмауы;
2) нақты нәтижелер;
3) шығармашылық мүмкіндік;
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4) қабілетті дамыту мүмкіндігі;
5) жоғары жалақы;
6) озіңнің сүйікті ісіңмен айналысу мүмкіндігі;
7) қызықты адамдармен қарым-катынас жасау;
8) жоғары қоғамдылық маңьіздылық;
9) жұмыс мазмүнының сан алуандылығы;
10) бос уақыт;
11) жүмыс уақытын озіңнің реттеу мүмкіндігі 

№ 2 сауалнама бойынша жауаптар бланкісі

№ Сұраққа жауап Ескерту
1
2
3
4
5

1. Реалистік тип - «Ер-азамат типі». Нақтылыққа багытталган, 
жоғары эмоциональдык тұрактылыкка ие. Нақты нысандармен жэне 
оны қолданумен айналысқанды жон кореді. Буындық дагдыларды, 
ептілікті талап ететін (үнемі қозғалыста болатын) тапсырмаларды 
таңдайды. Көбінесе, механик, жургізуші, инженер, агроном т.б. нақты 
тапсырмаларга багытталган мамандықтарды қалайды. Вербальды емес 
қабілеттер, буындык дағдылардың дамуы. кеңістіктік ойға берілу (сыз- 
баларлы оқу) сынды сипапар тэн. Физика, экономика, кибернетика, 
химия, спорт СИЯҚТЫ салаларда жетістікке жету мүмкіндігі бар.

2. Зияткерлік тип - сараптамалык ақыл-ой, ерекшелік пен тәуелсіз 
ой-тұжырым жасау тэн. Теориялық жоне эстетикалық күндылыктары 
басымдылыққа ие. Зияткерлік. шыгармашылық мәселелерді шешуге 
икемді. Әдетте, гылыми мамандықтарды таңдайды. Ой-оріс қабілеті 
үйлесімді: вербальды және вербальды емес қабілеттері дамыған. 
Жогары белсенділігімен ерекшеленгенімен, кызметте қарым-қатынас 
жасауга бейім емес. Әңгімелесу кезінде кобінесе ақпаратты жеткізуші 
рөлін аткарады. тұйық. Негізінен математика, география, геология.
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тсорнялық мамандықтар, физика сияқты қызмет саласын таңдайды.

3. Әлеуметтік тип - әлеуметтік біліктілігінің айкындылығымен 
ерекшеленеді (карым-қатынас жасай білу, топ басшысы болуға 
үмтылу). Айналасындагылардан тәуелсіз, орын алган жагдайларға тез 
икемделеді. Күйзеліске берілгіш, сезімтал. Ой-өріс құрылымында вер- 
бальды қабілеттері айқын. Әлеуметтік біліктілікті меңгерген, қарым- 
қатынасқа мүқтаж.

Мінезіндегі сипаттар: окытуга, тәрбиелеуге деген ұмтылыс, адамға 
психологиялық жағынан колдау көрсету, адамгершілік, нәзіктік тән. 
Осы типтің өкілдері зияткерлік мәселелерден бойын аулақ ұстайды; 
белсенді, бірак әдетте өзгелердің пікіріне тәуелді. Туындаған 
мэселелерді эмоцияга. сезімге берілуі, адамдармен тіл табысуының 
арқасында шешеді. Жақсы вербальды қабілеттерді меңгерген.

Үсынылатын қызмет түрі: оқыту мен емдеу (мүғалім, дэрігер, пси
холог).

4. Конвенциалды тип - құрылымы айкын қызмет түрлерін калайды. 
Мінезі стереотипті, нақты әрі іскер. Сыншылдық. өзіндік ерекшелік 
корсетпейді, консервативті, тәуелді, үйлестіруге, шыгармашылыкқа 
икемі жоқ, қызмет түрін ауыстырганды ұнатпайды.

Үйымдастырушылык қабілеттері элсіз дамыган, математикалық 
қабілеттері басым.

Кеңсе, есеп айырысуға байланысты мамандықтарды қалайды.

5. Іскер тип - күш-жігерді, ұшқыр ойлылықты, импульсті көрсетуге 
м үмкіндік беретін мақсаттардь[ таңдап, шытырман окигаларды ұнатады. 
Осы типтің өкілдері басымдылықты, өзін айналасының мойындаганын, 
жетекшілік жасағанды жақсы көреді. Оған тәжірибелік жұмыстар 
ұнамайды, сондай-ақ интеллектуалды күш-қуатты, шыдамдылықты 
қажет ететін жұмыстарды да жаны қаламайды. Басшылық, билік, 
мәртебемен байланысты мэселелерді жақсы шешеді, қатал әрі іскер, 
жақсы вербальды қабілеттерді меңгерген.

Көбінесе келесі қызмет түрлерін қалайды: эртіс, журналист, теле
оператор, меңгеруші, директор, дипломат және т.б.

6. Әртістік тип -  эмоцияға, қиялга, ішкі сезімге арқа сүйейді; емір 
сүруге деген күрделі козқарасқа ие. Шешім қабылдауда тәуелсіз, ерек-

326

піе. Моторлық, вербальды қабілеггері жогары дамыган. Осы типтің 
өкілдеріне езіндік «менін» дәлелдеуге деген өмірлік ой-ниет тән.

Қоғамның шарттарын қабылдамайтындықтан, әлеуметшіл емес.
Әртістік тип өкілдері әдеіте шыгармашылық қызмет түрлерін 

калайды: музыка, сурет, әдеби шығармашылықт.б.
Деректерді өңдеу бойынша карапайым тест. Барлыгы 42 таңдау.
Нүсқау: төменде түрлі мамандықтар жүптары берілген. Әрбір 

жұптан өзіне ұнамды мамандықты тауып алуға талпын. Мысалы; ақын 
және психолог деп екі мамандық берілген. Сен психологгы таңдайтын 
болсаң, онда жауап парағына 42 (ә) графасының қасына «+» (қосу) 
белгісін қою керек.

1
а)ннженер- 
технолог 
ә) инженер- 
кұрастырушы

2
а) сыныптан 

тыс жұмыстар 
бойынша мек- 
теп
директорның 
орынбасары 
ә) кәсіподақ 
үйымының 
төрағасы

3
а) дизайнер 
ә) сызбашы

4
а) галым химик 
э) бухгалтер

5
а) қоғам 
қайраткері 
ә) жазушы

6
а)аспаз 
ә) жинақтаушы

7
а) адвокат 

э) ғылыми 
журналдың 
редакторы

8
а) тәрбиеші 
э) керами
ка бойынша 
суретші

9
а) тоқымашы 
ә) санитар-дэрігер

10
а) нотариус 

ә) жабдық- 
таушы

11
а) көркем 
әдебиет 
аудармашы 
ә )лингвист

12
а) бала дэрігері 
э) санақшы

13
а) дүкен 
меңгерушісі 
ә) фотограф

14
а) философ 
ә )психиатр

15
а) ЭВМ опе
раторы 
ә) карикату- 
рашы

16
а )бағбан 
э) метеоролог

'27



17
а) мұғалім 
э) отрядтың 
командир!

18
а) металл бой- 
ынша суретші 
э) сылақшы

19
а ) гидролог 
э )ревизор

20
а) шаруа- 
шылық ісінің 
меңге- 
рушісі 
ә) дирижер

21
а)инженер-элек-
троншы
э) хатшы-маши- 
нист

22
а) бас зоотех
ник
э) зоолог

23
а)спорт 
дәрігері 
ә) фельето
нист

24
а)троллейбус 
жүргізушісі 
ә) медбике

25
а) көшірмеші 
э) директор

26
а) сәулетші 
э) математик

27
а)милиция- 
дағы бала- 
лар бөлме- 
сінің
қызметкері 
ә) санақшы

28
а) фирма ди
ректоры 
ә) агроном

29
а)биолог 
э) офтальмолог

30
а) мұрағатта 
жұмыс істейтін 
қызметкер 
э) мүсінші

31
а) стеногра
фист
ә )логопед

32
а)экономист 
ә) бөлім 
меңгерушісі

33
а)мұражайдың 
гылыми 
қызметкері 
э) консультант

34
а )корректор 
ә) сыншы

35
а) радиоопе
ратор
ә) ядролық 
физика 
жөніндегі 
маман

36
а) дэрігер 
э) дипломат

37
а)актер
э)телеоператор

38
а)археолог
э)эксперт

39
а) пішуші-
модельер
ә)
безендіруші

40
а) сағат 

жөндеуші 
э) монтажда- 
ушы
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41
а) режиссер 
э) ғалым

42
а)психолог 

ә) акын

Д. Голлонд тестінің кілті (жауап парагы)

Реа-
листік

тип

Зият-
керлік

тип

Әлеу-
меттік

тип

Конвен-
ционалды

тип

Іскер
тип

ә р :
тістік
тип

la 1ә 2а 2ә За
Зә 4а 4ә 5а 5ә
6а бә 7а

7 8а 8ә
9а 11а 9ә Юа Юә 1ІӘ

14а 12а 12ә ІЗә
ІЗә 16ә 14ә 15ә 15ә
16а 19а 17а 17ә 18а
18ә 19ә 20а 20ә
21а 22ә 2ІӘ 22а

23а 23ә
24а 26ә 24ә 25а 25ә 26а

27а 27ә 28а
Зіа ЗЗа ЗІӘ 32а 32ә

35ә ЗЗә 34а 34ә
35а 38а Зба Збә 37а
37ә 38ә 39а 39ә
40а 4ІӘ 40ә 41а

42ә£=
£= £= £= £= £= £=
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Тестің қорытындысы: ұпай жииагы бойынша қай тиііке
жататыныңды анықта

3. «Мен қаладым» саралаушы-диагностикалық сурақііамасы.

Бұл сұрақнама сенің бейімділігің мен кәсіби қызыгушылықтарыңа 
жауап алуға мүмкіндік береді. Сұрақнама негізінде адамды еңбек 
процесінде байланыстыратын заттар мен нысандар белгісіне қарай, 
барлық мамандық түрлері 6 типке бөлінген.

Өзге адам. Бұган көбінесе, адамдардың озара қарым-қатынасы, 
олардың бір-біріне тигізетін әсеріне байланысты мамандықтар жатады. 
Мысалы, дәрігер, менеджер, мұғалім, психолог, элеуметтік қызметкер, 
сатушы, жаттықтырушы. Бүл мамандықтарға икемделу үшін адамдар- 
мен тіл табысып үйреніп, қарым-қатынасқа бейімделу керек. Мұндай 
мамандыктарга кәсіби даярлау екі негізгі бөлікті біріктіреді: біріншісі 
- жүмысты орындау саласына байланысты (мысалы. жаттықтырушы өз 
спорт түрін жаксы білсе, сатушы үсынатын тауарларының ерекшелігін), 
екіншісі - адамдармен тиімді іскерлік қарым-қатынас жасауга даярлау.

Табиғат. Мұндай жүмыс тірі табигат нысандарына багытталган. 
Мысалы, бұл агроном, фермер, кинолог, ветеренар, гүл өсіруші, микро
биолог, ара өсіруші, орманшы қызметтеріне байланысты. Биологиялық 
нысандары күрделі, стандартка сәйкессіз өзгермелі, олармен табысты 
жүмыс істеу үшін ішкі сезім, қамқорлық, бастама көрсету, жеке жұмыс 
тән. Әдетте адамдар тірі нысандарға өзгеше қарым-қатынас көрсетеді. 
Кейде табиғат демалыспен байланыстырылады. Бірақ мұндай бейім 
түрін өзіңе мамандық ету үшін бір ғана сүйіспеншілік жеткіліксіз, ол 
үшін өсімдіктер мен жануарлар әлемімен үнемі эрі белсенді байланыс- 
та болу қажет.

Техника. Бүл мамандықтартехникалықтетіктерді қайта жөндеу мен 
қызмет көрсетуге байланысты жүргізуші, үшқыш, поезд машинисті, 
компьютер жүйесіне қызмет көрсететін маман, инженер-технолог т.б. 
Сонымен қатар бұл мамандықтар тобына «жүмысшы» деп аталатын 
балқытушы, дәнекерлеуші, станокшы, краншы т.б. жатады. Мүндай 
мамандар негізінен пайдалы қазбаларды қазу мен өңдеу, металлургия,
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машина жасау, көлік, құрылыста жүмыс істеу үшін өнеркэсіптің түрлі 
салалары қажет. Осы типтес мамандық салаларында табысқа жету үшін 
техникалық ақыл-ой, дэлдік, нақты әрекеттерге деген бейімділік керек. 
Белгілер жүйесі. Бұл мамандықтарда мәтінмен, құжаттармен, түрлі 
қор деректерімен, математикалық қосындылармен істелетін жүмыс ба- 
сым болып келеді. Мысалы, аудармашы, программист, есепші, эконо
мист, түзетуші, іс жүргізуші, эксперт-сараптамашы. Мұндай жұмыстар 
үшін асқан дәлдік, шыдамдылық, сараптап-саралайтын ақыл-ой қажет. 
Мәтіндерге, кестелерге, формула, сызба, карта, түрлі сипаттағы шарт- 
ты белгілерге деген қызыгушылығы болғаны жөн.

Көркем бейне. Мұндай мамандардың қызметі түрлі бейнелеу 
қүралдары арқылы көркем образдарды ойлап табуға, жетілдіруге, 
жөндеугебағытталады. Бүл сұңғат, мүсін, сәулетөнері, әдеби мэтіндерді 
құрастыру, кинематография т.б. салалары. Осы салаларга байланысты 
суретші, есепші, мүсінші, жазушы, әдеби редактор, режиссер, кино
оператор, дизайнер, көркем шыгарманы жөндеуші мамандықтарын 
жатқызуға болады. Мүндай мамандықтар шығармашылық 
жұмыстарды қажет еткендіктен, оны меңгеру үшін соған сэйкес 
қабілеттер, ой-қиялының күштілігі, жаңа, ерекше жагдайларда эрекет 
етуге дайындыгы керек.

Адамның өзі. Бұл мамандықтар адамның өзін-өзі жетілдіруге 
негізделгендіктен, жалақыны жұмыс нәтижесіне байланысты алады. 
Мүндай мамандықтар көп емес, бірақ олардың жұмысы көпшіліктің ал- 
дында. Мәселен: спортсмен, каскадер, кино мен театр актерлері, әнші, 
фотомодель, циркәртістері. Бұл мамандықтүрлері бойынша жетістікке 
жету үшін адам табигатынан зейінді, қабілетті, көпшіліктің алдында 
езін корсетуге талаптану мен соган дайын болу, өзін-өзі дамытуга, 
жетілдіруге ұмтылуы, ішкі және сыртқы кедергілерді жеңе білуі шарт.

Кейбір мамандықтарды осы аталган типтердің ешқайсысына да 
жатқызуға болмайды, олар осы типтердің ортасында жүреді. Сөзіміз 
дэлелді болу үшін банк жүйесіндегі кассир-операция жүргізушіні 
айтып көрелік. Ол өз клиенттерімен қарым-қатынас жасайды, ақша 
түскен жагдайда деректер қорын толықтырады, есептерді қадагалап 
отырады, жұмысында компьютера! белсенді қолданады. Шаштараз да
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солай, өз клиенттерімен байланыста болады және түрлі шаш үлгілерін 
ойлап табады. Хатшы-секретардың (кеңсе-менеджері, директордьң 
көмекшісі) да жұмысы сондай, мекемеге келген адамдармен қарым- 
қатынас жасайды, телефонға жауап береді, компьютерді қолдана оты- 
рып, құжаттарды рэсімдейді, операцияларды орындайды. Сонымен 
қатар, «фирманың бет-бейнесі» ретінде танылатындықтан, сыртқы 
жүріс-тұрысы соган сай болып, өзін көрсете білуі керек.

11 сыныпқа арналған сауалнама

1) Мектептегі қандай пәндер ұнайды?
2) Мектепте қандай пәндер үнамайды?
3) Қалауың бойынша қандай қосымша сабақтар мен факультатив- 

терге қатысасың немесе қатысқың келеді?
4) Бос уақытыңда немен айналысасың?
5) Мамандықтыңкайаумағысаған көбірекұнайды- жаратылыстану- 

ғылыми (химия, биология, медицина және т.б.), нақты ғылым (матема
тика, физика), гуманитарлық (әдебиет, тілдік, психология, педагогика 
және Т . 6 . ) ,  қоғамдық-гылыми (экономика, кұқұк), өнер, спорт, мүлде 
қызығушылық тудырмайтын мамандықтар.

6) Қандай мамандық таңдадың?
7) Оны игерудің кандай жолын қарастырдың?
8) Таңдаган мамандыктың несі үнамды?
• Еңбек шарты;
• Еңбектің озі;
• Жоғары материалдық қамтамасыз ету;
• адамдармен қарым -қатынас;
• шығармашылық мүмкіндік;
• жиі жол сапарга іпығу;
• нәтиженің пайдалылыгы;
• кәсіби есу ге  м үм кіндік;
• еш киындықсыз осы мамандықты игеру мүмкіншілігі;
• баска нүскалары.
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VIтарау
АТА-АНАҒА ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ПСИХОДИАГОНОСТИКА 
АТА-АНАМЕН БАЛА 

ҚАТЫНАСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕР

Ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы 
тест-сауалнама 

(А.Я.Варга, В.В.Столин)

Ата-ананың қарым-қатынасының тест-сауалнамасы — бұл 
психодиагностикалық қүрал, ол баланы тәрбиелеу және қатынас 
сұрагымен психологиялық көмек сұрап келген адамның ата-аналык 
қарым-қатынасын айқындауга арналған.

Ата-аналыққарым-қатынасдегеніміз, балага қатысты түрлі сезімнің, 
іс-әрекет стереотипінің, баланы түсіну және қабылдау ерекшелігі.

Сауалнама құрылымы:
Сауалнама 5 шәкілден тұрады.
I. «Қабылдау -  қабылдамау». Шәкіл балага интегралды сезімдік 

қарым-қатынасты білдіреді. Шәкілдін бір полюсінің мазмүны: бала 
ата-анаға қандай да болса ұнайды. Ата-ана баланың даралығын сый- 
лайды. Ата-ана баламен көп уақыт өткізуде, оның қызығушылығы мен 
жоспарын мақұлдайды. Шәкілдің екінші полюсында: ата-ана өзінің ба- 
ласын жаман, табыссыз, бейімсіз деп қабылдайды. Бала өзін қабілеті 
томен, ақылы аз, бейімсіз, өмірде табысқа жетпеймін деген сенімде 
ұстайды. Көп жағдайда ата-ана баласына ашу, ыза, реніш сезімімен 
қарайды. Баласына сенбейді және сыйламайды,

П. «Кооперация» - ата-ана қарым-қатынасы әлеуметтік-қалаулы 
бейнесі. Бұл шэкілдің мазмұндамасы мынада: ата-ана баласының 
тірлігіне және жоспарына қызығушылықпен карайды, оған барынша 
көмек көрсетуге дайын, жаны ашиды. Ата-ана баланың зияткерлік 
және шыгармашылық қабілетін жоғары бағалайды, баласын мақтан 
тұтады. Баласының тәуелсіздігін және ынтасын мадақтайды, онымен 
бірге болуға дайын. Ата-ана баланың сұрағына сенімді, талқылауда 
оның көзқарасымен көруді меңгеруде.

III. «Симбиоз» - шәкіл баламен қатынастың жеке ара қашықтыгын
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айқындайды. Бұл шәкілде жогары ұпай жиналса, ата-ана баласымен 
симбиоздық қарым-қатынаста деп есептеуге болады.

Бұл тенденцияға мынадай мазмұндама беріледі: ата-ана өзін бала- 
мен бір бүтін деп санайды, оның барлық қажеттілігін қанағаттандыруга, 
өмірлік қиыншылық пен ренішін қорғауға дайын. Ата-ана баласы үшін 
үнемі қорқып отырады, баланы әлі кішкентай және қорғаныссыз деп 
көреді.

Бала өсе келе жағдайға байланысты тәуелсіздікке үйрене бастаған 
кезде ата-ана үрейі жогарылай бастайды, өйткені ата-ана балаға 
ешқашан өздігінен тэуелсіздік берген емес.

IV. «Авторитарлық гиперсоциализация» - баланың іс-әрекетін 
бақьиіаудың түрін және багытын айқындайды. Бұл шәкілде жогары 
үпай жиналса, ата-ананың қарым-қатынасында авторитаризм 
байқалады. Ата-ана баласынан сөзсіз багыну мен тәртіпті талап етеді. 
Бала өзі еркін болғысы келеді, ал оның көзқарасын аңгармайды. Бала
ны өз еркін танытқаны үшін жазалайды. Ата-ана баласының әлеуметтік 
жетістігін қадағалап жүреді және әлеуметтік табысты талап етеді. Со- 
нымен бірге ата-ана баласының жеке мүмкіншілігін, әдетін, ой-өрісін, 
сезімін жақсы біледі.

V. «Кішкентай жолы болғысыз адам» - ата-ананың баласын 
қабылдау мен түсіну ерекшелігін айқындайды. Бұл шәкілдің жоғары 
белгісі ата-ананың қарым-қатынасында баланы инфантилеуге 
экелу, өзін элеуметті түрде дәрменсіз деп есептеуге іс-эрекет жа- 
сайтыны байқалады. Ата-ана баласын өз жасынан кіші көреді. Бала 
қызығушылығын, ой, сезімі ата-анасына балалық, шалағай болып 
көрінеді. Ата-ана баласына сенбейді, оның сэтсіздігіне іші ашиды. Осы 
үшін ата-ана баласын өмірлік қиындықтан қоргауга дайын және оның 
іс-эрекетін қатал бақылайды.

АҚҚ сауалнама тексті

1. Мен балама әрдайым жаным ашиды.
2. Баламның не ойлайтынын білу менің парызым.
3. Мен баламды сыйлаймын.
4. Маған баламның іс-эрекеті мөлшерден тыс болып көрінеді.
5. Баланы өмірлік қиындылықтан алысырақ ұстау қажет.
6. Мен баламнан бейімділікті сезінемін.
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7. Жақсы ата-ана баласын өмірлік қиыншылықтан қорғайды.
8. Балам көп уақыт маган ұнамайды.
9. Мен балама көмек беруге дайынмын.
10. Барлық қарым-қатынас балаға үлкен пайда экелетін жағдай да 

болады.
11. Мен баламнан өкінішті сеземін.
12. Менің балам өмірде еш нәрсеге қолы жетпейді.
13. Балам менің баламды мазақ ететін сияқты.
14. Балам жеккөрініш сезімін тудыратын қылықты жиі жасайды.
15. Балам өз жасына элі жетілмеген.
16. Балам мені ренжіту үшін, әдейі жаман қылық жасайды.
17. Балам жаман нәрсенің бәрін өзіне тартып алады.
18. Баламды қанша ынталандырсаң да, жақсы үлгіге үйрете 

алмайсың.
19. Баланы катты ұстау қажет, сонда одан жақсы тәртіпті адам

өседі.
20 .

21.
22 .
23.
24.

Баламның достары үйге келгенін үнатамын.
Баламның өсуіне мен қатысамын.
Балама барлық жаман нәрсе «жабысады».
Балам өмірде табысқа жетпейді.
Жиналыста балам жайында эңгіме қозғалғанда. мен кішкене 

үяламын, себебі мен ойлағандай ақылды және қабілетті емес.
25. Баламды мен аяймын.
26. Баламды құрдасымен салыстырғанда, ол іс-эрекетімен де, ой- 

өрісімен де баламнан үлкен болып көрінеді.
27. Баламмен бос уақытымды қуана өткіземін.
28. Баламның өсіп ержетіп келе жатқанына қамыгамын, оның 

кішкентай кезін нэзіктікпен еске аламын.
29. Балама қастық қатынаста екенімді жиі сеземін.

Балам өмірде мен жете алмаған жетістікке жетсе екен деймін. 
Ата-ана баладан тек талап ете бермей, оған бейімделуі қажет. 
Баламның барлық өтінішін орындауға дайынмын.
Отбасында шешім қабылдағанда баланың да пікірін ескеру

30.
31.
32.
33. 

қажет.
34.
35.

Баламның өмірі мені өте қызықтырады.
Баламмен жанжал болған кезде, оның дұрыс екенін жиі мойын-

даимын.
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36. Ата-ананың қателесетінін бала ерте жастан біледі.
37. Мен баламмен үнемі санасамын.
38. Мен баламен достық сезімдемін.
39. Баламның қыңырлыгының басты себебі - өзімшілдік, 

қырсықтық және жалқаулық.
40. Демалыс күніңді баламен өткізсең, жаксы дем ала алмайсың.
41. Ең бастысы баланың тыныш және қамсыз балалық шагы бо- 

луы.
42. Кейбір кезде баламның жақсы нәрсеге дағдысы жоқ деп 

есептеймін.
43. Баламның эуесін мақүлдаймын.
44. Балам кімді болсада өзінен шыгара алады.
45. Баламның ренішін түсінемін.
46. Балам мені жиі ашуландырады.
47. Баланы тэрбиелеу -  жүйкені тоздырады.
48. Балалық шақтағы қатал тәртіп балада күшті мінез-құлықты да- 

мытады.
49. Мен балама сенбеймін.
50. Қатал тәрбие үшін кейін бала рахметін айтады.
51. Кейбір кезде баламды жек көретін сияқтымын.
52. Баламда қадыр-касиеттен кемшілік көп.
53. Баламның қызыгушылыгын мақұлдаймын.
54. Балам өздігінен еш нэрсе істей алмайды немесе қүртады.
55. Балам өмірге бейімсіз больш өсіп келеді.
56. Балам кандай да болса өзіме ұнайды.
57. Баламның денсаулығын қатты қадағалаймын.
58. Баламды мақтан түтамын.
59. Бала ата-анасынан қүпия сақтамауы тиіс.
60. Баламның қабілетіне жоғары пікірде емеспін жэне оны балам- 

нан жасырмаймын.
61. Бала ата-анасына үнаған баламен достасып жүргені дүрыс.

Сауалнама кілті

I. «Қабылдау-қабылдамау»; 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 
26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60

II. Мінез-қүлқының әлеуметтік қалауының бейнесі: 6, 9, 21, 25, 31,
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33, 34, 35, 36.
III. «Симбиоз»: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58.
IV. «Авторитарлық гиперсоциализация»: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.
V. «Кішкентай жолы болгысыз адам»: 9, II, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 
Тесттік ұпайдың саналу реті:
Тесттік ұпайды барлық шэкілде «дүрыс» жауабы есептеледі. 
Сейкес шәкілдегі жоғарғы тесттік ұпай:
I -  қабылдамау;
II -  әлеуметтік қалау;
III -  симбиоз;
IV -  гиперсоциализация;
V -  инфантилизация (инвалидизация).
Тестік мөлшерлер сэйкес шэкілдің тесттік үпайдың пайыздық ран 

гы кесте түрінде беріледі.
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Сауалнама шәкілініц шикі үпайын пайыздык рангға 
ауыстыру кестесі.

1 шәкіл «кабылдау-қабылдамау»
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“Ата-ана -  бала өзара әрекеттестік” сұракнамасы
Мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп жасындағылардың 

ата-аналарына арналган н:̂ сқа

Нүсқау: “Келесі ой-пікірлерді мұқият оқып шыгып, сіздің 
ойыңызбен сәйкес келетін жерлерін, яғни келісетін деңгейіңізді 5 
ұпайлық жүйемен белгілеңіз. Жауап іс қағазында эр баланың пікірін 
бөлек багалаңыз.

5 -  күмэнсіз, иә ( аса қатты келісуді білдіреді)
4 -  жалпы келісемін
3 -  иә немесе жоқ
2 -  иэ жауабына қарағанда жоқ
1 -  жоқ (тіптен келіспеу белгісі)”

0 Егер мен одан бір нәрсені талап етсем, мақсатыма міндетті түрде 
жетемін.

1 Мен оны нашар қылықтары үшін үнемі жазалаймын.
2 Әдетте қай киім киетінін өзі шешеді.
3 Менің баламды қараусыз қалдыруға болады.
4 Ұлым (қызым) өзінде болып жатқан жаңалықтардың бәрін маған 

айтады.
5 Мен оны өмірде ешнәрсеге қол жеткізе алмайды деп ойлаймын
6 Мен оның бойынан жақсы қасиеттерінен гөрі кемшіліктерін жиі 

байқаймын.
7 Үй тапсырмасын біз жиі бірігіп орындаймыз.
8 Мен баламның денсаулығы үшін жиі мазасызданамын.
9 Мен таланты қойып, бірақоны соңына дейін қадағаламайтынымды 

сезінемін.
10 Біздің отбасымызда үнемі қақтыгыс болып тұрады.
11 Мен оған қандай тәрбие берсем, ол да өз балаларына сондай 

қарағанын қалаймын.
12 Ол менің өтінішімді бірнеше рет қайталатқызып барып орын- 

дайды.
13 Мен оған сирек ренжимін.
14 Мен оның барлық әрекеті мен қылықтарын бақылап отырамын.
15 Ол үшін ең бастысы -  мені тыңдау деп санаймын.
16 Егер ол бақытсыздыққа ұшыраса, ең алдымен ол мвнімен 

бөліседі.
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17 Мен оның қызыгушылыгын қолдамаймын.
18 Мен оны өзім қалағандай, ақылды, қабілетті деп санамаймын.
19 Дұрыс жасамағанымды мойындап, оның алдынан кешірім сүрай 

аламын.
20 Менің балама қорқынышты жағдай болып қалады деп жиі ой

лаймын.
21 Менің оған деген қарым-қатынасымды, мінез-құлқымды түсіну 

қиын.
22 Отбасының басқа мүшелері кедергі келтірмегенде, менің 

баламның тәрбиесі анагұрлым жақсы болар еді.
23 Маган біздің арамыздағы қарым-қатынас ұнайды.
24 Оның достарының отбасына Караганда, оның үйде орындайтын 

міндеттері көп.
25 Мен оған кейде қол көтеремін.
26 Егер ол қаламаса да, менің айтқанымды жасауға тура келеді.
27 Мен оған не қажет екенін жақсы білемін.
28 Мен балама үнемі аяушылық білдіремін.
29 Мен оны түсінетін сияқтымын.
30 Мен оның көп қасиетін өзгерткім келеді.
31 Отбасында шешім қабылдағанда оның пікірі үнемі ескеріледі.
32 Мен мазасыз экемін (анамын) деп өзімді санаймын.
33 Менің мінез-құлқым ол үшін үнемі күтпеген жағдай туғызады.
34 Мен баламды жазалағанда менің жолдасым (эйелім, анам, т.б.) 

аса қаталдыгыма жазғырады.
35 Мен үлымды (қызымды) дүрыс тәрбиелеудемін деп ойлаймын.
36 Мен оған көп талап қоямын.
37 Менің мінезім жұмсақ.
38 Мен оған үйдің ауласында жалғыз қыдыруына рұқсат беремін.
39 Мен оны өмірдегі қиындықтар, эрі жазымдардан сақтауға 

үмтыламын.
40 Менің кемшіліктерім мен әлсіздіктерімді байқағанын 

қаламаймын.
41 Маган оның мінезі ұнайды.
42 Мен оны үсақ-түйекке бола сынга аламын.
43 Мен оны бар ынтаммен тыңдаймын.
44 Менің парызым -  оны әртүрлі қауіптен сақтау деп санаймын.
45 Менің жіберген қателігімді ол жасаса мен оны жазаламаймын.
46 Отбасының басқа мүшелеріне баланы еріксіз қарсы қоятын
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кездерім болады.
47 Мен онымен күнделікті қарым-қатынастан шаршаймын.
48 Маган ол қаламаған істі еріксіз жасатуға тура келеді.
49 Өзгелер бұл қылығы үшін жазалайды, ал мен оны кешіремін.
50 Мен ол туралы бэрін білгім келеді: не туралы ойлайтыны, доста- 

рымен қандай қатынаста, т.б.
51 Ол үйде бос уақытында немен айналысатынын өзі таңдайды.
52 Мен оның ең жақын адамымын деп ойлаймын.
53 Мен оған эр уакытта көңілімнің толмағанын айтамын.
54 Мен оның мінез-қүлқын қолдаймын.
55 Ол ойлап тапқан іске атсалысамын.
56 Оның болашағын біз эрқалай елестетеміз.
57 Бір нэрсе үшін мен жазғыратын да мақтайтын да кезім болады.
58. Мен оган бірнәрсе айтсам жолдасым (эйелім, апасы, т.б.) әдейі, 

керісінше басқаша айтатын кездері де болады.
59. Шешім қабылдағанда баламмен ақылдасамын.
60. Оган жеткілікті көңіл бөлемін.

ТІРКЕУ ҚАҒАЗЫ.

Ф.А.Ә.------------------------------------------ жасы-----------білімі

Баланың аты-жөні------------------------------------------ жасы------

№ ұпай № ұпай № ұпай № ұпай № ұпай
1 13 25 37 49
2 14 26 38 50
3 15 27 39 51
4 16 28 40 52
5 17 29 41 53
6 18 30 42 54
7 19 31 43 55
8 20 32 44 56
9 21 33 45 57
10 22 34 46 58
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11 23 35 47 59
12 24 36 48 60

Нәтижені өңдеу мен талдау.
Сұрақнаманың үш түрі де келтірілген кесте бойынша өнделеді. 

Әр шкаладағы ұпайдың жалпы саны есептеледі мұнда кері және тура 
мәндес пікірлерді ескеру қажет. Кері пікірлер ұпайларға келесі үлгі.мен 
беріледі.

Жауаптар 1 2 3 4 5
Ұпайлар 5 4 3 2 1

1с қағаз кілтінде кері сүрақтар жұлдызшамен берілген. Үшінші жэне 
бесінші шкалалар 10 пікірден тұратындықтан арифметикалық үпай 
саны бұл шкалаларда екіге бөлінеді. Сомасы бага тіркеу іс қагазының 
соңғы бағанына қойылады. Жауап беру іс қағазының кейбір жолы 
бір шкалаға жатады. Мысалы; бірінші шкалаға 1,13,25,37,49 пікірлер 
қараса, 10 шалаға: 12,24,36,48,60; 3 шкалаға: 3,4,15,16,27,28,39,40,51, 
52,т.б.

Жеткіншектер мен олардың ата-анасына арналган сұрақнама 
кііті.

1. жүмсақтық-қаталдык
2. дербестік-бақылау
3. эмоционалды ара-қашықтық-жақындық
4. қабылдамау-қабылдау
5. талап қоймау-талап коя білу
6. эріптестіктің бол.мауы-әріптестіктің болуы
7. келіспеушілік-келісім
8. салдарлы-салдарсыздЬлҚ
9. ата-ана беделі
10. баламен (ата-анамен) карым-қатынаста қанағаттану.

Ұпай № Ұпай № Үпай № Үпай № Үпай Сомасы
1 13 25 37 49 1
2 14 ♦ ♦♦ 26 38 ♦ ** 50 2
3 ♦♦♦ 15 27 39 **♦ 51 3/2
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4 *** 16 28 40 52 ♦ ♦ «

5 17 29 41 53 4
6 *** 18 *** 30 42 54 5/2
7 *** 19 31 *** 43 *** 55
8 20 32 44 56 6
9 *** 21 33 45 57 *** 7
10 22 *** 34 *** 46 *** 58 *** 8
11 23 35 47 59 9
12 24 36 48 *** 60 10

Кіші мектеп оқушылары мен ата-аналарына 
арналган с\!рақнаманын кілті

№ Ұпай № Ұгіай № Үгіай № Ұпай № Ұпай Со-
масы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
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0 жұмсақтық-қаталдық
1 дербестік-бақылау
2 эмоционалды ара-қашықтық-жақындық
3 қабылдамау-қабылдау
4 эріптестіктің болмауы-эріптестіктің болуы
5 бала үшін қобалжу
6 салдарлы-салдарсыздық
7 отбасындагы тэрбие конфронтациясы
8 баламен (ата-анамен) қарым-қатынаста қанағаттану.
9 талап қоймау-талап қоя білу

Сіз қызганшаксыз ба?

Бұл сұрақка жауап беруде В.Чередниченконың құрастырған тесті 
көмектеседі.

1. Достарыңыз сізді қызғаншак дейді ме?
а) Иә, есептейді.
б) Солай деп есептейді. Бірақ олар шатасады.
в) Олай деп ешкім ойламайды.

2. Сіз тұрмыстасыз немесе шықтым деп елестетіңіз. Күйеуіңіз 
жүмыстан әдеттегіден бірнеше сагатқа кешігіп келді...

а) Ол қайда болғанын келген сэтте анықтай бастайсыз.
б) Ол өзі түсіндіргенше күте тұрасыз.
в) Жолдасыңызга сенетіндігіңіз соншалықты, бүл мәселеге мүлдем 

қызыгушылық танытпайсыз.

3. Сіз жарыңыздың адалдыгына күдіктенесіз, біреумен бөлісесіз бе?
а) Біреумен бөліссе де болады -  онда тұрған не бар?
б) Тек достарыммен ғана бөлісемін.
в) Ешқашан, ешкіммен.

4. Адамды қызғанғанда, керісінше көзіне шөп салуга айтарлықай 
тілек көбейеді деген пайымдау бар келісесіз бе?

а) Толығымен келіспеймін
б) Әртүрлі болады
в) Толығымен келісемін, тыйым салынган жеміс өзіне тартады емес 

пе?
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5. .Лдамга қызғаншақ болу қалыпты нәрсе ме?
а) Иә, калыпты.
б) Кейбір сатыда.
в) Тым қызғаншақтық және қосымша жалған қызғаншақтық 

қалыпты болып саналмайды

6. Сіз (жарыңызбен) сүйіістіңізбен бір кешке келдіңіз. Ол өзге қызбен 
(ермен) биге шықты. Сіз ашуланасыз ба?

а) Енді ше!
б) Ол қыз (жігіт) кім жэне қалай көрінетіндігіне байланысты.
в) Ашулану үшін ерекше себепті көріп түрғаным жоқ.

7. Шамалы мөлшерде қызганшақ болу қажет дейди келісесіз бе?
а) Қызғаншақтық кез-келген мөлшерде зиян.
б) Жауап беруге қиналып отырмын.
в) Шамалы мөлшерде қызғаншақ болуға болады.

8. Сіздің көзкарасыңыз бойынша кім қызғаншак?
а) Тең сатыда бозбала да, бойжеткенде, ер азамат та, әйелде бірдей 

қызғаншақ.
б) Тамаша жыныс өкілдері қызганшак келеді.
в) Ер азаматтар өкілдері.

9. Ерлі-зайыптылар катынасына қызғаншақтық қаншалықты эсер 
етеді?

а) Еш эсер етпейді.
б) Айтарлықтай эсер етеді.
в) Шектен тыс қызганшақтық отбасының тұрақтылыгына зақым 

келтіреді, ажырасуга алып келуі мүмкін.

10. Халыкта: «Қызғанатындыгың жақсы көретіндігің» деп айтады. 
Мүндай аныктаумен келісесіз бе?

а) Әрине, келісемін.
б) Өмірде эртүрліше болады.
в) Жаксы көреді. Өзін махаббатқа Караганда көбірек жақсы көреді. 
Енді жинаган үпайларды есептейміз. «а жауап нүсқасына - 0, «б»

- 1, «в» - 2 үпайды жазыңыз. Бэрін қосыңыз. Алынғаи нэтижелермен 
таныса аласыз.

346

0-7 ұпай. Аз мөлшердегі қызғаншақтыкты, бір шөкім тұзбен. 
ал үлкен мөлшердегіні -  у мен теңестіруге болады. Сіздің жинаған 
ұпайларыңыз аз болған сайын, сіздің мөлшеріңіз көбірек. Сіз тым 
қызганшақсыз. Өзіңізбен жақсы жұмыс істеуіңіз керек.

8-13 ұпай. Сіз қызғаншақсыз. Қызғаншақтық сіздің жекелік 
бағытыңыздың жолында жеңе алмайтын кедергі болуы мүмкін. 
Болашақ отбасылық өмірде мүлдем негізделмеген күдіктен туындаған 
үзаққа созылған ұрыстар мен реніштер болуы ықтимал. Сізге «а» 
жауаптары таңдаған сұрактарға жауаптарды жазып алып, оларды 
жақсылап ойластыру үсынылады.

14-20 ұпай. Сізде қызғаншақтық танытуға негіздер болса, сіз олар
ды жеңе, өзіңізді баскара аласыз. Қызғаншақтық сіз үшін кандай да 
бір жағымсыздықтын себебі, жеке бақыт құруға немесе отбасының 
қүлдырауына себеп бола алады деп қабылдайсыз.

'‘Ата-ана — бала өзара эрекеттестігі” сүрақнамасы.
Жеткіншеістін ата -  анасына арналган нүсқасы.

Нүсқау: “Келесі ой-пікірлерді мұқият оқи отырып, сіздің ойыңыз- 
бен сэйкес келетін жерлерін, яғни келісетін деңгейіңізді 5 үпайлық 
жүйемен белгілеңіз. Жауап іс қағазында эр баланың пікірін бөлек 
бағалаңыз.

5 -  күмэнсіз, иэ ( аса қатты келісуді білдіреді)
4 -  жалпы келісемін
3 -  иэ немесе жоқ
2 -  иә жауабына қарағанда жоқ
1 -  жоқ (тіптен келіспеу)
• Егер мен баламнан бір нэрсені талап етсем, мақсатыма міндетті 

түрде жетемін.
• Мен оны нашар қылықтары үшін үнемі жазалаймын.
• Ол маған қайда баратынын жэне кашан келетінін сирек айтады.
• Мен оны толығымен дербес адам деп санаймын.
• Ұлым (қызым) өзінде болып жатқан жаңалықтардың бэрін маған 

айтады.
• Мен оны өмірде еш нэрсеге қол жеткізе алмайды деп ойлаймын.
• Мен оның бойынан жақсы қасиеттерінен гөрі кемшіліктерін жиі 

байқаймын.
• Мен оған маңызды, қиын істерді жиі тапсырамын.
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• Бізге ортақ келісімге келу қнын.
• Бұрын тиым салынған нәрсеге рұқсат берет ін кездерім болады.
• Ұлым (қызым) менің көзқарасымды үнемі ескереді.
• Мен оған қандай тәрбие берсем, ол да өз балаларына солай 

қараганын қалаймын.
• Мен не өтінсем де ол бірден орындайды.
• Мен оған сирек ренжимін.
• Мен оның барлық әрекеті мен қылықтарын бақылап отырамын.
• Ол үшін ең бастысы -  мені тыңдау деп санаймын.
• Егер ол бақытсыздыққа ұшыраса, ең алдымен ол менімен бөліседі.
• Мен оның қызығушылығын қолдамаймын.
• Мен оны өзім қалагандай, ақылды, қабілетті деп санамаймын.
• Дұрыс жасамаганымды мойындап, оның алдынан кешірім сұрай 

аламын.
• Мен оның айтқанына жиі көнемін.
• Менің оған деген қатынасымда, мінез кұлқымды түсіну қнын.
• Мен ол үшін беделді адаммын деп ойлаймын.
• Маган біздің арамыздағы карым-катынас ұнайды.
• Оның достарының жанүяларына қарағанда, оның үйде орындай- 

тын міндеттері көп.
• Мен оган кейде қол көтеремін.
• Егер ол қаламаса да, менің айтқанымды жасауға тура келеді.
• Мен оган не қажет екенін жаксы білемін.
• Мен балама үнемі аяушылық білдіремін.
• Мен оны түсінетін сияқтымын.
• Мен оның көп қасиетін өзгерткім келеді.
• Отбасында шешім қабылдаганда оның пікірі үнемі ескеріледі,
• Мен оның ұсыныстары, әрі ойларымен үнемі келісемін.
• Менің мінез- құлкым ол үшін үнемі күтпеген жагдай туғызады.
• Ол үшін мен үнемі үлгі боламын.
• Мен ұлымды (қызымды) дұрыс тәрбиелеудсмін деп ойлаймын.
• Мен оган көп талап қоямын.
• Менің мінезім жұмсақ.
• Мен оган келгісі келген уақытта келуіне рұқсат етемін.
• Мен оны өмірдегі қиындықтар, әрі жазымдардан сақтауга 

үмтыламын.
• Менің кемшіліісгерім мен әлсіздіктерімді байқағанын қаламаймын.
• Маған оның мінезі ұнайды.
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• Мен оны ұсақ-түйекке бола сынға аламын.
• Мен оны бар ынта-жігеріммен тыңдаймын.
• Мен онымен көптеген мәселеде келіспеймін.
• Мен жіберген қателіктерді ол жасаса мен оны жазаламаймын.
• Ол менің көптеген көзқарастарымды қолдайды.
• Мен онымен жалған күнделікті қарым-қатынастан шаршаймын.
• Маған ол қаламаган істі еріксіз жасатуға тура келеді.
• Өзгелер бұл қылығы үшін жазалайды, мен оны кешіремін.
• Мен ол туралы бәрін білгім келеді: не туралы ойлайтыны, доста- 

рымен қандай қатынаста екенін білгім келеді.
• Ол кіммен ДОС боларын менімен ақылдаспайды.
• Мен оның ең жақын адамымын деп ойлаймын.
• Мен оган эр уақытта көңілімнің толмайтынын айтамын.
• Мен оның мінез- құлқын қолдаймын.
• Ол ойлап тапқан іске атсалысамын.
• Оның болашағы туралы біз эрқалай елестетеміз.
• Бір нэрсе үшін менің жазғыратын да мактайтын да кезім болады.
• Ол маган ұқсағысы келеді деп ойлаймын.
• Оның үнемі менімен дэл қазіргідегідей қатынаста болғанын 

қалаймын.

ОТБАСЫ ЖӘНЕ КӘСІБИ ¥ЖЫМ 
АХУАЛЫН АНЫҚТАЙТЫН ӘДІС 
Некеге қанағаттану сурақнамасы

Әдістеменің мазмүііы -  ерлі -зайыптылардың некеде тұрғандарына 
қанағаттану және қанағаттанбау деңгейін анықтауға арналган жеке 
түрде жүргізілетін жедел диагностика. Әдістеме авторлары В.В.Столин, 
Т.Л.Романова және Г.П.Бутенко. (1984)

Әдістеменің мазмұны

Әдістемеде тест 24 сұрақтан, ол алты тип деңгейінде бекітіледі.
1. Өзінің неке жағдайын өзге некемен салыстырады.
2. ӨЗІНІҢ некесіне сырттай баға беретін болады.
3. Зайыбына деген бүрынғы жэне қазіргі сезімінің тепе -теңдігі.
4. Барлық көрсеткіштер бойынша зайыбына беретін өз бағасы.
5. Зайыбының мінез-құлқын өзгертуіне белгі қоя білуі.
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6. Некеге дегек жалпы жағымды жэне жагымсыз көз-қарасы.
Эр сұраққа үш жауаптан беріледі: «шын», «айтуга қиын», «шын 

емес». Сұрақнамаға жауап беру 10 минуттан аспауы керек.
Нүсқау: «Назар салып оқып, берілген үш жауаптың бірін таңдаңыз; 

«айтуға қиын», «жауап беруге қиналамын» деген аралық жауапты 
пайдаланбағаныңыз жөн, тез ойланбай, алғашқы ойыңызға келген 
жауапты айтқаныңыз дұрыс болмақ»

Сүрақнама мәтіні

1. Адамдар бір -бірімен жақын өмір сүріп жатқанда, яғни отба- 
сында күнделікті болып жататын жағдайға байланысты, олар өзара 
т\ сіністікті және екінші адамды қабылдау астарын жоғалтады.

а> шын;
б) сенімсізбін;
в) шын емес;

2. Ерлі -зайыпты қатынасыңыз , сізді... экеледі:
а) мазасыздык пен уайымға;
б) жауап беруге қиналуға:
в) шын мэнінде қуаныш пен қанағаттануға;

3. Сіздің некеңіз туралы туыстарыңыз бен достарыңыздың 
багалауы..., - дейді:

а) жарасқан түрде;
б) орташа түрде;
в) сәтсіз түрде;

4. Егерде сізге мүмкіндік берілсе, онда;
а) зайыбыңыздың көп мінез-құлқын өзгертер едіңіз;
б) айтуға қиын;
в) сіз ешнәрсені өзгертпейтін едіңіз;

5. Некедегі мәселенің бірі - жыныстық деңгейде түсініспеушілік, 
қазіргі кезде осыған көп көңіл бөлуде:

а) шын;
б) айтуға қиын;
в) шын емес;
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6. Сіз жақын таныс- туыстарыңызбен өз отбасығызды салыстыра 
отырып,...:

а) сіз өзгеден бақытсыз көрінесіз;
б) қиын айтуға;
в) сіз өзгелерден бақыттысыз;

7. Өмірде отбасы жэне жақын адамың -бүтін еркіндікке жетудегі 
қымбат баға болып табылады:

а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

8. Сіздің пікіріңізше, зайыбыңыздың өмірі сізсіз бүтін болмайтын 
еді:

а) иә, солай ойлаймын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

9. Көп адамды некеден күткені орындалмай өздерін алдайды:
а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

10. Ажырасу туралы ойлауға кедергі келтіретін, көп мәселенің 
туындауы болып табылады:

а) шын;
б) ҚИЫН айтуға;
в) шын емес;

11. Егер де сізге алғашқы некеге түрған уақыт қайта келсе, осы 
зайыбыңызды қайта тандауыңыз мүмкін бе?

а) басқа кім болса д а , тек осы емес;
б) киын айтуга;
в) мүмкін, тек осы болуы;

12. СІЗ, (еріңіз) зайыбыңыздай адаммен отасканыңызды мақтан 
түтасыз ба:

а) шын;
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б) қиын айтуға;
в) шын емес;

13. Сіздің зайыбыңыздагы (еріңіз) кейбір жетіспейтін қасиеттер, 
оның беделін төмендетеді ме?

а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

14. Ерлі-зайыпты болып бақытты өмір сүруге негізгі кедергі;
а) көбіне зайыбыңыздың мінезінен;
б) қиын айтуга;
в) көбіне өзімнен;

15. Некеге тұрғаннан бері сіздің сезіміңіз:
а) күшейді;
б) қиын айтуға;
в) төмендеді;

16. Неке адамның шыгармашылық мүмкіндігін төмендетіп басады:
а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

17. Сіздің зайыбыңыздың сондай жақсы жетістіктері, кейбір 
кемшілігін көрсетпейді:

а) келісемін;
б) орташа;
в) жоқ, келіспеймін;

18. Өкінішкеорай,сіздіңнекеңізде эмоционалды бір-бірінеқолдау 
көрсету, дұрыс жолға қойылмаган.

а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

19. Сізге, зайыбыңыз көп жерде аңқау, әзілді дүрыс түсіне алмай- 
тындай көріне ме:
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а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

20. Отбасы өмірі, сіздің ойыңызша, ерік- жігерге байланысты емес:
а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

21. Отбасы қарым-катынасында сіз күткендей тәртіп пен 
үйымшылдық жоқ:

а) шын;
б) қиын айтуға;
в) шын емес;

22. Отбасы нда адам қүрметке аз бөлену керек деп дүрыс 
айтылмаған:

а) шын;
б) киын айтуға;
в) шын емес;

23. Зайыбыңыздың араласатын ортасы сізге қанағаттану сезімін ту- 
дырады:

а) шын;
б) киын айтуға;
в) шын емес;

24. Шындығына келгенде сіздің некедегі бақытты күндеріңіз аз 
болды немесе болмады десе де болады:

а) шын;
б) киын айтуға;
в) шын емес;

Өңдеу көрсеткіштері:

«Кілттері»: 1в, 2в, За, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, ІОв, 11в, 12а,13в, 14в, 
15а, 16в, 17а, 18в, 19в, 20в, 21в. 22а, 23а, 24в.
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Егер сыналушының жауабы кілтпен сай келсе 2 ұпай қойылады; 
аралық (б) -1 ұпай, сай келмесе -  О ұпай. Жоғарғы ұпай некеге 
қанағаттануды білдіреді. Оның ортасы 0-48 ұпай аралығы. Барлық 
жауапқа 7 санақ беріледі, ол өзара қарым-қатынасты білдіреді:

0-16 ұпай - өте жаман,
17-22 ұпай -жаман,
23-26 ұпай - жаман сияқты,
27-28 ұпай - өтпелі,
29-32 ұпай - жақсыга ұқсас,
33- 38 ұпай - жақсы,
39-48 ұпай - өте жаксы қатынас.

ПЭА ( түсіністік, эмоционалдылық жэне беделдік) с^рақнамасы 
Әдістеме авторы А.Н. Волков

Мақсаты: Некеде түсінушілік, эмоционалдылық пен беделдіктің 
деңгейін анықтауға арналады.

Әдістеме мазмұны
Сұрақнамада 45 сүрақ, ол некеде тұрған адамдардың өзара 

қатынасын анықтауды көздейді. Сұрақнама мәтіні үш шкалаға 
түсірілген, оның орындары түсіністік, эмоциялық, беделдік әр 
қайсысына 15 сұрактан берілген. Ерлі -зайыптылар жеке түрде өз ал- 
дына бөлек толтырады.

Нұсқау: Бұл сұрақтарда сіз жан-жарыңызды қалай түсінесіз, сол 
бойынша «ия», «жоқ», «білмеймін» жауаптарының бірін таңдап 
сүрақтың касына сәйкес « белгі » қойыңыз.

Сұрақнама мәтіні;

1 . Мен оның ойын тез оқимын.
2. Мен оның көңіл -күйін эрең табамын.
3. Мен оны айтқызбай түсінемін.
4. Оның жағдайға байланысты өзін қалай ұстайтыны туралы мен 

кейде айта алмай қысыламын.
5. Мен оның эдеті мен талғамын жақсы білемін.
6. Оның қандай да сұрақ жайлы көз-қарасын айту қиын.
7. Мен оның қажетін және неге талпынысы бар екенін білемін.
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8. Мен оны жаксы түсінбейтін сияқтымын.
9. Ол кейде күтпеген жағдайларды жасап мені таңқалдырады.
10. Мен оның кемшіліктері мен жетістіктерін жақсы білемін.
11. Оның ішкі уайымы мен үшін жүмбақ болып қалмақ.
12. Мен оның икемді жэне икемсіз жақтарын жақсы білемін.
13. Мен оның өміріне не маңызды екенін білемін.
14. Көп байқағаным мен оны түсінбейді екенмін.
15. Мен оны не қуантады, не қайғыртады білмейді екенмін .
16. Маган оның үйде болғаны жақсы, үнайды.
17. Маган оны тыңдау жэне бетіне қарап отыру ұнайды.
18. Маган оның өзін ұстауы ұнамайды.
19. Оның бет келбеті жағымсыз.
20. Мен оның қалай жұмыс істейтінін, жүрісін бақылағанды 

үнатамын.
21. Маган оны сүюі, қүшақтауы, еркелетуі ұнамайды.
22. Маган оның жымиюы, күлкісі ұнайды.
23. Оның қасымда болмайтыны мені қатты қынжылтады.
24. Оның бет келбетінен эйтеуір маган бір нэрсе ұнамайды.
25. Мен оның қимылы мен әңгімесін жиі сынға аламын.
26. Ол жиі қажетті және пайдалы нәрселер айтады.
27. Оның көп нэрседе көз-қарасы менің пікіріммен сәйкес келмейді.
28. Оның мен туралы пікірін құрметтеймін.
29. Ол менің досым екені қуантады.
30. Мен оның пікірі мен бага беруіне сирек қосыламын.
31. Оның қасында мен өзімді жеңіл жэне ашық ұстаймын.
32. Менің көңіл-күйім ол қасымда болса көтеріледі.
33. Оның қасында мен жиі шаршап, өзімді бақылай алмай қаламын.
34. Мен тек соның қасында болу үшін, маңызды жұмысымды 

қалдыруга бармын.
35. Мені одан алысырақ жерде демалу жиі ойландырады.
36. Мен ол жоқ кезде, өзімді жақсы сезінемін.
37. Мен оның бойынан көп жақсы қасиеттер табамын, сондықтан 

оны адам ретінде силаймын.
38. Менің таныс, туыстарымның арасында нағыз беделді адам, тек 

сол.
39. Мен кейбір нәрселерді шеше алмасам, жиі жан-жарымнан 

көмек сұраймын.
40. Ол мені жылдам өзгерте алады.
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41. Менің пікірімше оның басы катты жұмыс істейді.
42. Жан -жарыма эсер еткен кино мен кітаптар мені қызықтырады.
43. Оның қасында отыру мені жалықтырмайды, ол тамаша адам.
44. Кейде оның алыс адам емес екені, мені ойландырады.
45. Онда бар қасиеттерді мен өзімнен көргім келеді.

№ Иә Біл-
мей
мін

жок № Иә Біл-
мей
мін

жок № Иә Біл-
мей
мін

жоқ

1 16 31
2 17 32
3 18 33
4 19 34
5 20 35
6 21 36
7 22 37
8 23 38
9 24 39
10 25 40
11 26 41
12 27 42
13 28 43
14 29 44
15 30 45

Нәтижені өңдеу көрсеткіштері
Әр шкала кілтке байланысты сэйкес келсе 
2 ұпай беріледі:
«иэ» жауабы бойынша («+») сұрақтар; 1, 3. 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17,20,

22. 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,41, 42, 45;
«жок» жауабы бойынша («-») сұрақтары :2,4,6,8.9,11,14,15,18,19,2 

1,24,27,29,30,38,40,43,44;
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1- ұпай «білмеймін» жауабына беріледі, ал 0- ұпай кілтпен сэйкес 
келмегенде қойылады. Бұл әдістемеде жогары 30 ұпайды көрсетеді.

1. Түсіну (1-15 бекітуде) субьекті бейнесінде серіктесінің жеке 
ерекшеліктері туралы сезіну бар. Қарым-қатынас кезінде ойды, мінез- 
құлықты сезім мен көз-қарасты түсінуге болады. Осы шкала бойынша 
томен үпай жинаса онда түсінбеушілікті білдіртеді.

2. Эмоционалды (16-30) тартымды, қарым-қатынасқа түсуге 
қызыгатын, субьектімен байланысқа терапевтік деңгейде эсер ете 
алады. Ұпайдың төмендігі қарым-қатынас арасында күрделі сипат пен 
бір-бірінен шаршағандық байқалады.

3. Беделі (құрметтеуі) (31-45) Субьектіні эталон ретінде 
құрметтейді. Оның көз-қарасы, қызығушылығы мен пікірін бөліседі.

Ал үпайы томен болса сыйламайды, жеке түлға ретінде 
қабылдамайды.

«Отбасылық кобалжуды анықтау» сүрақнамасы
Әдістеменің авторы Э.Г.Эйдемеллер жэне В.Юстицкис (2000)

Әдістеменің мақсаты: Индивидтің жалпы қобалжуын зерттеу ,оның 
отбасына деген коз-қарасы жэне отбасының оны қалай қабылдайтынын 
аиықтау. «Отбасылық қобалжу» дегенде отбасының бір мүшесі үшін , 
қалган мүшесі бейсанада қобалжуда, бірақ оздері саналы түсінбей, оны 
қабылдамайды.

Әдістеменің мазмүны; Отбасы мүшелері жеке отырып сұрақнаманы 
толтырады.

Нүсқау: «Сіздерге ұсынылып отырған сүрақнама мазмұны
отбасындагы, үйдегі коңіл-күйді білдіреді. Сүрақтар номірленген және 
оган коса эдістеме іс-қағазы да номірленген». Сұрақнаманы оқып 
отырып егер, сол созбен келіссеңіз онда сол номірді доңгелетіңіз, 
келіспесеңіз онда номірді сызып тастаңыз, кейбір сұраққа жауап бе- 
руге қиналсаңыз онда сұрақ(?) белгісін қойып отырыңыз. Қиналатын 
сүрақтар үшеуден коп болмауы қажет. Есте ұстаңыздар, бүл сүрақнама 
үйдегі коңіл-күйді білдіреді. Сүрақнамада «дұрыс» және «дүрыс 
емес» жауап болмайды, бұл тек сіздің «сезіміңіз».
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Сұрақнама мәтіні

1. Білемін маган отбасы мүшелері жиі риза емес, көңілдері толмай- 
ды.

2. Сеземін, қалай істесем де бәрібір менің айтқанымдай болмайды.
3. Мен көп нәрсені орындауга үлгермей жүрмін.
4. Отбасында болатын келеңсіз жағдайға,неге екенін білмеймін 

барлық уақытта мен кінәлі болып шығамын.
5. Мен өзімді жиі элсіз сезінемін.
6. Отбасында мен көп күйгелектенемін.
7. Үйге келгенде өзімді икемсіз және ыңгайсыз сезінемін.
8. Отбасының кейбір мүшелері мені ақымақ деп ойлайды.
9. Үйде болган кезімде, барлық уақытта мен бір нәрсені уайымдай- 

мын.
10. Отбасы мүшелерінен жиі дағдарыс көз-қарасын сезінемін.
11. Үйге келе жатканда ,мен жоқ кезде қандай жағдай болды екен 

деп корқамын.
12. Үйде жүргенде мен бэрін істеп үлгеруім керек ,деп сезінемін
13. Үйде көп жағдайда өзімді артық (бөтен) сезінемін.
14. Үйде сондай күрделі жағдай, қимылға келуге менде ешқандай 

күш болмайды.
15. Үйде көп жағдайда мен, өзімді ұстап тоқтатып отыруым қажет.
16. Егер де мен жоқ болып кетсем, онда мені ешкім іздемейтін 

сияқты.
17. Үйге келе жатқанда, орындайтын жүмысымды жоспарлап 

келемін ,ал үйге кіргеннен кейін тіпті басқа жүмысқа ауысып кетемін.
18. Отбасылық жағдайымды ойласам болды, мен қобалжи бастай- 

мын.
19. Отбасы мүшелері, кейбір кездері мен үшін ұялатын сиякты.
20. Көп уақытта барлық тірлікті жақсы орындағым келеді ,ал 

нәтижесінде бәрі керісінше нашар шығады.
21. Маған үйде көп нәрсе үнамайды, мен оны жасырын ұстап 

көрсеткім келмейді.

Сүрақнама іс-қағазы 

А.Ж.А
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4 10 13 16 19 В/5

11
12

14
15

17
18

20
21

Т/5
Н/5

С= /14

Нэтнжені өңдеу

Келіскен жауаптарға 1-үпай беріледі. Үш шкаланың үпайы бөлек 
есептеледі.

Суб шкала В- кінәлау (отбасы мүшелерінің кінәсі) Индивид отба
сында болып жатқан жағдайға қарсы келіп, тепе-тең жауапкершілікті 
алмау, сезінбеу. Шкалаға келесі сұрақтар жатады: 1,4,7,10,13,16,19. Бес 
сұраққа келіссе отбасын кінэлауы анықталады.

Суб шкала Т қобалжу (отбасы мүшелерінің қобалжуы) 
сыналушының жеке күш жүмсауынан отбасындағы жағдай өзгермейді. 
Оған: 2,5,8,11,17,20. Бес сүрақта келіссе отбасы қобалжуы анықталады.

Суб шкала Н-қысым (отбасындағы қысым).Индивидке отбасындағы 
міндетті орындау көп күш түсіреді.

Ол сұрақтар: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Бес сүраққа келіссе отбасы 
қысымы анықталады. Соңынан бәрін бірге (кінәлау, қобалжу, қысым) 
қарастырып отбасында қай шкаланың басым екенін анықтауға 
мүмкіндік береді.

Тест: «Отбасында эмоциялық 
қатынасты анықтау»

Әдістме авторы -Е.Бене және Д,Антони, 1999

Әдістеме отбасындағы баланың эмоцияналды қатынасы мен көз- 
қарасын анықтауға арналады. Тест арқылы отбасы мүшелеріне де
ген баланың сезімін, қатынаста өзін қалай қабылдауын сандық және 
сапалық жағынан бағалауға мүмкіндік алады. Баланың қандай 
психолоғиялық қорғану типін қолданып жүргенін анықтауға болады.

Әдістеменің мазмұны
Әдістеменің екі түрі бар;
1)4-6 (8) жас балалары үшін.
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2) 6- (8) 10 жас жэне жеткіншектер үшін.

Кішкентай балалар үшін қатынас келесі мазмүнды береді:

1. Баладағы жағымды сезім өзгеден алынатын жагымды сезім 
ретінде.

2. Балада жағымсыз сезімнің пайда болуы, өзгеден шыгатын 
күйзелісті қайталау түрінде.

3. Өзгеге тэуелді.

Үлкен балаларға арналған варианты, қатынасты зерттеуге арнала- 
ды;

Екі түрлі жағымды қатынастан тұрады: әлсіз және күшті; әлсіз 
сезім достықты мақұлдау және қабылдаумен байланысады, ал күшті 
сезім жыныстық күйзелістен, ол жекелік жыныстық байланыс жэне 
айла-амалдан тұрады;

Екі түрлі жагымсыз қатынас; әлсіз және күшті; элсіздігі достықты 
қабылдамау мен мақүлдамаудан түрады; күштілігі кектену мен 
қастасудан тұрады.

Ата-ана қатынасында еркін қоя беруі, ол типке жататын; «бүл ата - 
ана отбасы мүшелерін шектен тыс еркелетеді».

Ата-ананың шектен тыс еркін қоя беруі, ондағы айтылатын сөздер: 
«Анасы бүл бала жаурап қалатын болды ғой деп,- тынышсызданады».

Әдістеменің өтілуіне 25 минут бөлінсе жеткілікті, балаға еш 
қиындық туғызбайды.

Тест материалы отбасы туралы нақты көз-қарас қалыптастыруга 
арналады. Ол 20 фигурадан түрады. Барлық жастагы адамдардың 
түрін, мелшерін, көлемін бейнелейді, себебі отбасы мүшелерін ар- 
найы жасауға көмектеседі. Тестің әрбір сүрағы бөлек жеке жолаққа 
жазылған. Балаға осы сөздер кімге арналады соны байқап сол фигу- 
рамен бірге жәшікке салыңыз деп өтінеді. Тест міндеті -  баланы 
келесі субьектіні көру эмоционалды реттелу арқылы жүргізіледі. Бала 
ыңғайлы дене күйінде отбасы мүшелерін көрсететін фигураларға 
жақын жерде орналасады. Бала фигураларды таңдайды, ал зерттеуші 
одан отбасы мүшелерінің қайсысын көретін сүрайды. Ол фигураларға 
қатынас жасағанда отбасы мүшелерімен жасағандай қарастырады. 
Бала міндеті тест әдісіне берілу.
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Тест  сурақт ары

Кішкентай балаларға арналған түрі.
(...-баланың аты жазылатын орын)
Баладан шығатын жағымды сезімдер
1. ...сені жақсы адам деп ойлайды. Кім жақсы?
2. ...сені жақсы көреді. Кім жақсы көреді..?
3. ...сенің кереуетіңде ойнағанды үнатады. Кімнің кереуетінде 

ойнағанды ұнатады...?
4. ... сені сүйгенді ұнатады. Кім сүйгенді ұнатады...?
5. ...сенің алдыңда отырғанды ұнатады. Кімнің алдына отырғанды 

ұнатады....
6 .. .. сенің балаң болғанды ұнатады. Кімнің баласы...?
7 .. .. сенімен ойнгнандаұнатады. Кіммен ...ойнағанды үнатады?
8. ...сенімен қыдырғанды ұнатады. Кім серуенге ...алып шығуға 

міндетті?
Баладан шығатын жағымсыз сезімдер болу мүмкін.
10. ... сені тіл алмайды дейді. Кім тіл алмайды?
11. ...сені жақсы көрмейді. Кімді жақсы көрмейді...?
12.. .. сені жаман деп ойлайды. Кім жаман...?
13. ... сені шапалақтап жібергім келіп тұр. Кімді шапалақтап 

үрғыңыз келді...?
14.. .. сенің кеткеніңді қалайды. Кімді қуып жібергің келіп отыр...?
15.. .. сені жек көреді. Кімді жек көреді...?
16. ...жиіркенішті қылықты ойлайды. Кімді көргісі келмейді...?
17. ...сені ашуландырады. Кім ашуландырады...?
18. ...сені ұнатпайды. Кім үнатпайды?
19. ...сенімен уақыт өткізгенді ұнатады. Кім ұнатады?

Баланың алатын жағымды сезімдері

20. Сен ұнатасың ойнағанды .... Кім сенімен ойнағанды жақсы 
көреді...?

21. Сен кімнің сүйгенін үнатасың .... Кім сені сүйгенді үнатады...?
22. Сен күлесің бе ... .Кім күледі...?
23. Сен өзіңді ...бақытты сезінесің. Кім сені бақытты етеді...?
24. Сен құшақтағың келеді . . . .  Кім қүшақтағанды үнатады...?
25. Сен жақсы көресің.... Кім жақсы көреді...?
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26. Сен сүйкімдісің ... . Сен кімге сүйкімдісің ...?
27. Сенің ойыңша ол... бала (қыз) сүйкімді. Кім ойлайды баланы 

(қыз) сүйкімді деп...?
28. Сен көңілдісің. Сені кім көңілді қылды?
29. Сен көп көргің келеді. Кімді көргің келеді?

Баланың қабылдайтын жағымсыз сезімдері

30. Сен шапалақтайсың . . . .  Кім шапалақтайды...?
31. Сен орындайсың . . . .  Кім үрысады ...?
32. Сен жылауга дейін ...ызаландырасың. Кім жылауга дейін... 

жеткізеді?

Жогары буын балаларына арналган тест сұрақтары 
Баладан шыгатын нәзік сезім

Бүл өте жақсы отбасы мүшесі.
Бүл өте көңілді отбасы мүшесі.
Бұл басқаға көмек беретін отбасы мүшесі.
Бүл үлкен мүмкіндігі бар отбасы мүшесі.
Бүл қандай жагдайда да тастап кетпейтіи отбасы мүшесі

5. Бұл өте әзілқой отбасы мүшесі.
6. Бұл жақсы сыйлық алуға лайықты отбасы мүшесі
7. Бұл жақсы спортпен шұгылданушы отбасы мүшесі
8. Бұл жақсы ойын көтеретін отбасы мүшесі.
9. Бүл өте мейірімді отбасы мүшесі.

Баладан шығатын күшті жагымды жыныстық ерекшелік сезімі

10. Мен отбасы мүшесі, осы адамга сүйеніп еркелегенді ұнатамын.
11. Маған осы отбасы мүшесінің иіскелегені ұнайды.
12. Маган отбасында кейде осы адамның қасында бірге төсекте 

жатқан ұнайды.
13. Менің қалайтыным, осы отбасы мүшесі барлықуақытта менімен 

бірге болса деймін.
14. Маған осы отбасы мүшесі басқаға қараганда, көбірек қолдау 

көрсетіп, қамқорлығына алса деймін .
15. Менің қалауымша болашақ жарым ,осы отбасы мүшесіне ұқсаса

деймін.
16. Маган осы отбасы мүшесінің кытықтап күлдірткені ұнайды.
17. Маған осы отбасы мүшесін құшақтаған ұнайды.
18. Маған осы отбасында болған эр кез қымбат.
19. Мен осы отбасына ұқсағым келеді.

Баладан шыгатын жагымсыз әлсіз сезімдер.

20. Осы отбасы мүшесі кейде қатты абыржиды.
21. Осы отбасы мүшесі кейде соқтыгады.
22. Осы отбасы мүшесін бөтен ермектер бұзады.
23. Осы отбасы мүшесі қызба .
24. Осы отбасы мүшесі нашар көңіл-күйде жүреді
25. Осы отбасы мүшесі ашушаң.
26. Осы отбасы мүшесі әркімді сылтаусыз ренжітеді.
27. Осы отбасы мүшесі барлык уақытта қанагаттанбай жүреді.
28. Осы отбасы мүшесі шыдамсыз.
29. Осы отбасы мүшесі қатты ашулы.

Баладан шыгатын жагымсыз, күшті кектену сезімі

30. Кейде мен осы отбасы мүшесін өлтіріп тастагым келеді.
31. Кейде мен осы адам көз алдымнан құрыса деп армандаймын.
32. Кейде мен осы отбасы мүшесін қатты жек көремін.
33. Кейде мен осы отбасы мүшесін ұрып жатқанымды көз алдыма 

елестетемін
34. Кейде мен, егерде осы отбасы мүшесі болмаса, бақытты бола- 

тын едік деп ойланамын.
35. Кейде осы адам мені жететін жеріне жеткізді деп ашуланамын.
36. Кейде мен осы отбасы мүшесін, тек ренжіту үшін бірдеңе істеуді 

қалаймын .
37. Осы отбасы мүшесі мені қатты ашуландыруы мүмкін.
38. Осы отбасында уақытымның көбін өткізбесем деймін.
39. Көбіне осы отбасын есіме түсірмеуге талпынамын.

Баланың нәзік сезімге бөленуі.

40. Осы отбасы мүшесі маган сондай мейірбан.
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41. Осы отбасы .мүшесі маган соидай әдепті.
42. Осы отбасы мүшесі мені сон дай жақсы көреді.
4.3. Осы отбасы мүшесі маған сондай ықыласты.
44. Осы отбасы мүшесінің маган сондай көмектескісі келеді.
45. Осы отбасы мүшесі менімен ермек етіп ойнағанды үнатады,
46. Осы отбасы мүшесі мені шын мәнінде түсінгісі келеді.
47. Осы отбасы мүшесі мені барлық уақытта тыңдай біледі.
48. Осы отбасы мүшесі эркашан қасында болғысы келеді.
49. Осы отбасы мүшесі эркез қолдау көрсетеді.

Баланың алатын күшті жағымды «жыныстық реңтік» сезімі

50. Осы отбасы мүшесі мені еркелеткенді үнатады.
51. Осы отбасы мүшесі мені құшақтағанды үнатады.
52. Осы отбасы мүшесі мені қатты қысып өзіне жақындатканды 

үнатады.
53. Осы отбасы мүшесі мені жуындыруға көмектескенді ұнатады.
54. Осы отбасы мүшесі мені қытықтап ойнаганды үнатады.
55. Осы отбасы мүшесі менімен бір төсекте жатқанды ұнатады.
56. Осы отбасы мүшесі менің әрқашан қасымда болғанды ұнатады.
57. Осы отбасы мүшесі басқадан гөрі менің қамымды көп ойлайды.
58. Осы отбасы жүргенде үнемі қолымнан ұстап жүреді.
59. Осы отбасы мүшесі мені аймалап сүйгенді үнатады.

Баланың алатын элсіз сезімдері.

60. Осы отбасы мүшесі маған ешіге қарайды.
61. Осы отбасы мүшесі менімен ырылдасқанды үнатады.
62. Осы отбасы мүшесі мені кейде үрсып алады.
63. Осы отбасы мүшесі маган керек кезінде менімен келіспейді.
64. Осы отбасы мүшесі мен киналган шақта көмек бергісі келмейді.
65. Осы отбасы мүшесі маган кейде ашулы.
66. Осы отбасы мүшесі маган кейде айқайлайды.
67. Осы отбасы мүшесі эрқашан бос емес, маган бөлетін уақыты 

ЖОК-
68. Осы отбасы мүшесі мені қолдагысы келмейді.
69. Осы отбасы мүідесі менің қалауымды жасамайды.
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Баланың алатын күшті жагымсыз (кектену) сезімі

70. Осы отбасы мүшесі мені жиі ұрады.
71. Осы отбасы мүшесі мені жиі жазалайды.
72. Осы отбасы мүшесі мені ақымак санайды.
73. Осы отбасы мүшесі мені қорқуга мэжбүрлейді.
74. Осы отбасы мүшесі мені колдамайды.
75. Осы отбасы мүшесі мені бақытсыз етіп сезінуге мэжбүрлейді.
76. Осы отбасы мүшесі маган барлық уақытта өкпелі.
77. Осы отбасы мүшесі мені жеткілікті деңгейде ұнатпайды.
78. Осы отбасы мүшесі мені жиі ренжітеді.
79. Осы отбасы мүшесі мені қаламайды.

Аналық жогары қамқорлық

80. Осы отбасы мүшесіне суык тиіп қалады деп анамыз уайымдай- 
ды

81. Осы отбасы мүшесі ауырып қалуы мүмкін деп анамыз уайым- 
дайды

82. Осы отбасы мүшесі машинаның астынатүсіп қалмасын деп ана
мыз уайымдайды.

83. Осы отбасы мүшесі бір жерін ұрып алып, зақым келтірмесін деп 
анамыз уайымдайды.

84. Осы отбасы мүшесімен бір нэрсе болып қалауы мүмкін деп ана
мыз уайымдайды.

85. Осы отбасы мүшесі шектен тыс секектейді деп анамыз уайым
дайды.

86. Осы отбасы мүшесі сотқар балалармен көп ойнайды деп анамыз 
уайымдайды.

87. Осы отбасы мүшесі аз тамак ішеді деп анамыз уайымдайды.
88. Осы отбасы мүшесі жаурап қалады деп анамыз уайымдайды.
89. Осы отбасы мүшесі қараңғыда қалып қояды деп анамыз уайым

дайды.

Әкелік жогары қамқорлық

90. Осы отбасы мүшесі үшін экеміз жиі уайымдайды

365



91. Осы отбасы мүшесіне әкем көп назар аударады.
92. Осы отбасы мушесін әкем жиі еркелетеді.
93. Осы отбасы мүшесімен экем жиі уақытын бірге өткізеді.
94. Осы отбасы мүшесін экем бәрінен де көп жақсы көреді.

Аналық мейірім баланы еркіне жіберіп, бетінен қақпау.

95. Осы отбасы мүшесі үшін анам бостан-босқа уайымдайды.
96. Осы отбасы мүшесі үшін анам көп уақытын бөледі.
97. Осы отбасы мүшесін анам шектен тыс еркелетеді.
98. Осы отбасы мүшесімен көп уақыт бірге болады.
99. Осы отбасы мүшесін анам бәнінен де көп жақсы көреді.

Д и а гн о с т и к а н ы ң  ө т ілу і

Психолог диагностиканы жүргізбес бұрын, алдымен балалар- 
мен байланысқа түсе отырып, сенімге ие болуы керек. Тест өтілетін 
бөлмеде үстел қажет, ол артынан нэтижелерді шығару үшін тиісті 
орында болуы керек. Онда тестің 21 фигурасы орналасады. Барлық 
фигуралар балаға көрінетін жерде қойылып, келесі тэртіппен орнала- 
стырылуы қажет: 4-эйел, 4-еркек, 5-қыз бала, 5-ұл бала жэне емізулі 
бала, «ешкім».

Балага отбасы мүшелері жэне құрамы жайлы түсінік беріледі. От
басы құрамын психолог біліп алуы үшін алдымен келесі сүақтарды 
қояды: «Сенімен бірге түратын адамдар туралы айтып берші», «Сенің 
отбасыңда қанша адам бар?» Баланың жауабы тіркеліп отырылады. 
Тест нәтижесін шыгару үшін отбасы құрамын: бүтін немесе бүтін емес 
отбасы ма? толық мәлімет жинау, бүтін емес болса себебін (ажырасу, 
қайтыс болу,) анықтау. Анасы қайтыс болып экесі екінші рет үйленуі 
мүмкін, ол бала тілінде менің екі анам (экем) бар деп жауап беруі. 
Ондай жағдайда екі (әкесін) анасын да тестке қосу. Қазір бала кімнің 
қолында тұрып жатыр, оның іні-қарындастары бар ма (оның жас шама- 
лары канша да)? Егер бала олардың неше жаста екенін білмесе, онда 
психолог жақындату сүрақтарын қояды, ол сенен үлкен бе, кіші ме? 
Ол мектепке барады ма т.б. Егер итін, мысыгын қосып жатса, оны тек 
тыңдау қажет, ол тестке кірмейді.
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Ба:шиың отбасылық шеңберіи қүру

Балапың отбасылық қүра.мын анықтап алганнан кейін, психо
лог «кел, екеуміз ойнайық»,- деп: «Біз екеуміздің ойнайтын ойы- 
нымыз, мына көп фигураларды көріп тұрсың гой, осылар сенің от
басы мүшелерің екен деп ойлап көрейік» «Қалай ойлайсың, осы 
фигуралардың ішінде қайсысы ең жақсы анага ұқсайды?» Баланың 
таңдауына ерік беріледі, сол таңдаган фигураны үстел үстіне қоюды 
өтінеді. Келесі ер азаматтың бірін өз экесіне ұқсатуды өтінеді, оны 
да үстел үстіне қойдырады. Осы фигуралардың ішінде қайсысы өзің 
болар едің деп, өзіне таңдатады.Осылайша отбасы мүшелерінің бәрі 
таңдалып, үстел үстіпе қойылады. Бізде барлық отбасы мүшелері 
түгел жиналды, енді тагы бір өзгеше фигура бар, оның аты «ешкім», 
ол да біздің отбасы мүшелерінің қасында түрады. Ол да бізбен бірге 
ойынга қосылатын болады, - деп психолог толық түсінік беріп өтеді. 
Психолог балага көп жазулы (сүрақтарды) жолақтарды жақындатады, 
осы жолдау сөздердің кайсысы кімге арналады, соны жаксылап оқып 
шығу, артынан, кімге арналады деп шешсе сол фигура пішінінің 
үстіне жолақты қоюды өтінеді. Ал ешкімге ұқсамаса, онда жанындагы 
«ешкім» деген фигураның үстіне қоятынын түсіндіреді. Психолог 
тестті жүргізуге көшеді, эр жолақты анық, түсінікті және кідіріспен 
окып, артынан баланың қолына береді. Сүрақтардың алгашқылары 
баланы қобалжытпайтындай, жағымды, нәзік оқылатын жолақтардан 
басталуы қажет. Жогары жастагы жеткіншектер өздері оқыганды 
жөн көреді, оган да мүмкіндік берілуі қажет. Осылайша психологтың 
бақылауымен жүйелі түрде сүрақтар оқылып, соңына дейін жеткізіледі.

Н э т и ж е н і өңдеу  ж эне  ш ы гару.

Психолог арнайы іс-қағазға эрбір жолдау кімге арналады, тіркеп 
отырады. Егер бала қабілетті болса, оны да араластыруға болады, 
сол арқылы бала өзінің маңыздылығын сезінуге мүмкіндік жасайды. 
Өңдеу сүрақ санын көбейту мен сэйкес жерге тіркеп жазу. Сол арқылы 
баладан қанша жэне қандай сезім әрбір отбасы мүшесіне баратынын 
анықтайды.
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Н а т и ж е и і и н т е р п р ет а ц и яла у .

Отбасы мүшелерінің психологиялық маңыздылыгының салыстыр- 
малы түріи береді. Бір адамга берілген жолдаудан, оның мазмұнына 
қарай сол адамға кызыгуын және т.б. сезімді береді.

Жауапты тіркеу іс-қагазы 

Баланың аты жөні

Жасы

№ Анасы Әкесі Мен Ағасы... Қарын... Ешкім
1
2
3
4
5
6
...

45

95
96
97
98
99

2. Өзіне багытталган сүрақтары екі түрде қарастырады; өзіне деген 
сүйіспеншілік, өзіне деген жек көрушілік. Жауаптардың екеуі де өзіне 
көп көңіл бөліп, бос болмайтынын көрсетеді. Бұл жауаптар өзінің 
артықшылығын яғни қызығушылығына көп бүрылуы мен бүтін емес 
сезінуінен хабар береді.
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Анасы Әкесі аға -іні, қарындастары б алан ы ң
өзі

3. Амбиваленттілік. Нәтижені талдауда жагымды және жағымсыз 
сезімдердің сәйкестігі. Мысалы бірнеше жағымды сезім мен екі 
жагымсыз жауаптың бір адамға жіберілуі.

4. Баладан шыгатын және алатын сезімдері

Шығатын сезімдер: осы сезімдер оны амбивалентті немесе жек 
көретін етеді. Баладан шығатын сезімдер психологиялық қорғану 
жүйесі немесе өмірлік тэжірибесі болады. Баланың бағыттайтын сезімі 
көбіне өзіне алатын сезіммен байланыстыра талдап шығаратын бола
ды. Сондықтан оның шығаратын және алатын сезімдірінің шамасы 
бірдей болады.

5. Қорғану
Тестік жағдай баладағы жүйені белсенділейді. Тест нэтижесінде 

келесі қорғану механизімін бақылауға болады:
1. Орындамау. Бала жағымды және жағымсыз сезімдерді «ешкім» 

фигурасына жіберуі.
2. Дэріптеушілік. Бала жағымды сезімдерді отбасы мүшесіне, ал 

жағымсыз сезімдерді «ешкім» фигурасына бағыттауынан байқалады.
3. Шатастыру. Көп бөлімін шеткері адамдарға арнау.
4. Қызығушылық танытпау, кері кету. Бала өзіне шектен тыс 

сұрақтарды бұра беруі.
Нәтижесінде алынған көрсеткіштен көп қорғану түрлерін тағы да 

анықтауға болады. Проекция-кескін өз ойына қарсы келіп, шынайы 
сезімдерді бөліп көрсетпеу. Бала жауабында сезімдерді жасыруға 
әрекеттенуінен көрінеді. Егер іс-қағазда шектен тыс жағымды не
месе жағымсыз сезімдердің басымдығы балада ол қорғанудың 
жетіспейтінін білдіреді.
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«Некеде талаптану мен ролдік күтулер сұрақнамасы» 
Әдістеменің авторы А.Н.Волкова 

(А.Н.Волкова, Т.М.Трапезникова, 1985)

Әдістеме ерлі-зайыптылардың отбасы өміріндегі маңыздылықты: 
эрқайсысының ата-аналық міндеттерін, кәсіби қызығушылығын, 
күнделікті тұрмыстық -  шаруашылық қызмет көрсетуін, серіктесінің 
сыртқы моральды жэне эмоционалды тартымдылығын қолдауы, әйелі 
мен ерінің жеке және ортақ әрекеттері жыныстықдеңгейде түсінушілік 
қатынасты зерттеуге бағытталады.

Бұл көрсеткіштер отбасы қызметінің негізін айқындап отбасы 
қүндылықтар шкаласын қүрайды. (О Қ Ш) Бұл эдістеме сондай-ақ ері 
мен эйелі ролдерді қалауынша бөлісуі, күту мен талаптану біріктіру 
шкаласы, ол ерлі-зайыптылардың отбасы қызметін жүзеге асы- 
ру мен бекітуге мүмкіндік береді. Ұсынылған эдістеменің нэтижесі 
жүбайлардың отбасылық қүндылық иерархиясын (сатысын), ол ерлі- 
зайыптылардың әлеуметтік- психологиялық некеге сэйкестігі туралы 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік-психологиялық ерлі-зайыптылардың некеде
сәйкестігін анықтау,оның ішінде «Некеде талаптану мен рольдік күту» 
сұрақнамасы мазмүны (себебі) кез-келген дағдарыс кезеңдеріне ерек- 
ше өзекті мазмұн болып табылады.

Әдістеменің сипаты

Әдістеменің әр нүсқасында 36 пікірден құралган (ер адам жэне 
эйел адам нүсқасы) 7 шкаладан түрады. Ерлі-зайыптыларға өз бетінше 
танысуга жынысына сәйкес пікірлер жиынтығы үсынылады, эрбір 
пікірге өз қатынасын келесі жауап нүсқалары арқылы білдіре алады: 
«Толығымен келісемін», «Бұл жалпы осылай», «Бұл тіпті олай емес», 
«Бұл дүрыс емес».

Нұсқау:
Сіздің алдыңызда эйел заты мен ер азамат арасындағы қатынастың 

неке мен отбасыға қатысын білдіретін пікірлер реті үсынылган. 
Мэтіндегі пікірлерді мүқият оқып шыгып, олармен өзіңіздің келісу 
жэне келіспеу деңгейіңізді багалаңыз. Сізге пікірмен келісу және 
келіспеу деңгейіңізді айқындайтын жауаптыңтөмендегі төртнүсқасы 
берілген: «Толығымен келісемін», «Бүл жалпы осылай», «Бүл тіпті
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олай емес», «Бүл дүрыс емес».
Әрбір пікірден жауап нүсқасын таңдап, жақындарыңызбен 

достарыңыздыңарасында қалыптасқан көзқарасты емес, мүмкіндігінше 
жеке пікіріңізді білдіріңіз.

Алдын ала шынайы жауап беретіндігіңізге сенім білдіріп, рахмет 
айтамыз!

Сүрақнама мэтіні (әйелдер нүсқасы)
1. Адамның көңіл-күйі мен өзін сезінуі оның жыныстық қажеттілігін 

қанағаттандыруына байланысты.
2. Некедегі бақыт ерлі-зайыпылардың жыныстық үйлесімділігіне 

байланысты.
3. Ері мен эйелі ара- қатынасында ең бастысы - жыныстық деңгейде 

түсінушілік қатынас.
4. Некеде ең бастысы -ері мен әйелінің ортақ қызығушылыгының 

көп болуы.
5. Жан-жарым (күйеуім) -  менің қызығушылығымды, пікірімді, 

эуестігімді бөлісетін досым.
6. Жан- жарым - ең алдымен өзімнің ісім туралы сөйлесуге болатын 

досым.
7. Ер адамның отбасындағы басты парызы -  отбасы түрмысына 

жайлылығы жэне материалды қамтамасыз етуі
8. Ер адам әйелімен тең дэрежеде үй шаруасымен айналысуы қажет.
9. Ер адам эйеліне барлық жағынан қамқорлық жасауды күтпей 

қызмет етуді қолына алуы қажет.
10. Ер адам әйелімен бірдей деңгейде бала тэрбиесімен айналысуы 

қажет.
11. Мен жан- жарымның балаларды жақсы көргенін қалаймын.
12. Ер адам туралы мен балаларына қарап жақсы немесе нашар эке 

екендігіне пікір айтамын.
13. Маған күш қуаты мол, іскер ер адамдар ұнайды.
14. Өз ісіне шын қызыққан ер адамдарды қатты бағалаймын.
15. Менүшін жүмыстағы іскер және кэсіби сапасы өте маңызды.
16. Ер адам отбасында жылы, сенімді қатынас орната білуге тиіс.
17. Мен үшін ең маңыздысы -  жан- жарымның мені түсініп, мен 

қандаймын сол деңгейде қабылдауы.
18. Жан-жарым (күйеуім) -  ең алдымен менің көңіл-күйіме, 

жағдайыма қамқоршыл болып, көңіл бөлетін дос.
19. Жан- жарымның жарасымды жэне сәнді киінгені ұнайды.
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20. Маган көрікті, бойы ұзын ер азамат ұнайды.
21. Ер адам бір қарағанға жагымды көрінуге тиіс.
22. Әйел адамның ең басты парызы — отбасында барлығының 

күтімде болуы.
23. Мен отбасы үшін не сатып алу қажеттігін білемін.
24. Мен үй шаруасындағы әйелге қажетті кеңестерді жинап жүремін: 

дэмді тагамды қалай дайындау, көкөністер мен жемістерді консервілеу;
25. Бала тәрбиесінде ең басты ролде анасы болу қажет.
26. Мен баланың дүниеге келуі мен тәрбиесіндегі қиындықтардан 

қорықпаймын.
27. Мен балаларды жақсы көремін жэне олардың ісімен аса 

сүйіспеншілііспен айнапысамын.
28. Мен өмірде өз орнымды табуға ұмтыламын.
29. Мен өз ісімнің жақсы маманы болғым келеді.
30. Маған қиын әрі жауапты істі тапсырганда мақтанамын.
31. Жақындарым жэне достарым менен көмек алуды, кеңес сұр^ды, 

қолдау көрсетуді жиі қажетсінеді.
32. Айналамдағылар өздерінің бақытсыздықтарын айтып жиі сенім 

білдіреді.
33. Мен әрқашан шынайы және аяушылық сезімін білдіріп, мұны 

қажетсінетін адамдарды жұбатып, қамқоршы боламын.
34. Менің көңіл-күйім көбінесе сыртқы келбетімнің қалай 

көрінгеніне байланысты болады.
35. Мен әдемі киінгенді ұнатамын, эшекей тағамын, иіс сулар пай- 

даланамын.
36. Мен сыртқы келбетіме көп мән беремін.

Сүрақнама мәтіні 
(Ер адамдарға арналған нүсқа)

1. Адамның көңіл-күйі мен өзін сезінуі оның жыныстық қажеттілігін 
қанағаттандыруына байланысты.

2. Некедегі бақыт ерлі-зайыпылардың жыныстық үйлесімділігіне 
байланысты.

3. Ері мен әйелі ара- қатынасында ең бастысы-жыныстық деңгейде 
түсінушілік қатынасы.

4. Некеде ең бастысы - ері мен әйелінің ортақ қызыгушылығының 
көп болуы.
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5. Әйелім -  менің қызығушылыгымды, пікірімді, эуестігімді 
бөлісетін досым.

6. Әйелім - ең алдымен өзімнің ісім туралы сөйлесуге болатын до
сым.

7. Әйел адамның ең басты парызы -  отбасында барлыгының тоқ әрі 
күтімде болуы.

8. Менің түсінуімше, егер эйел адам үй шаруасымен нашар айна- 
лысса, көп нәрсені жоғалтады.

9. Егер эйел өз үйінің шаруасына тындырымды болса, онда 
мақтануына болады.

10. Мен эйелімнің балаларды жақсы көріп, жақсы ана болғанын 
қалар едім.

11. Ана болуды қажет етпеген әйелді толыққанды деп айтуга бол- 
майды.

12. Әйел адамда мен үшін ең бастысы менің балаларымның жақсы 
анасы болуы;

13. Маған күш қуаты мол, іскер эйелдер үнайды.
14. Өз ісіне шын берілген әйелдерді қатты бағалаймын.
15. Мен үшін әйелімнің жұмыстағы іскерлік жэне кәсіби сапасы 

өте маңызды.
16. Әйел адам отбасында жылы, сенімді ахуал орната білуі тиіс
17. Мен үшін ең бастысы эйелім мені түсініп мен қандаймын, сол 

деңгейде қабылдауы.
18. Әйелім -  ең алдымен менің көңіл-күйіме, жағдайыма 

қамқоршыл, көңіл бөлетін дос.
19. Әйелімнің жарасымды жэне сәнді киінгені үнайды.
20. Жарасымды киіне білетін әйелдерді қатты анықтаймын.
21. Әйел адам ешкім оған назар салмайтындай көрінуі тиіс.
22. Біздің отбасымыз үшін не сатып алу қажеттігін мен үнемі 

білемін.
23. Мен үй шаруасымен айналысқанды үнатамын.
24. Менің қолымнан пәтерді жэне түрмыстық техниканы жөндеу 

келеді.
25. Балаларым менімен ойнағанды ұнатады.
26. Мен балаларды жақсы көремін және олардың ісімен аса 

сүйіспеншілікпен айналысамын.
27. Егер жұбайым екеуміз ажырасуды ұйғарсақ та, өз баламның 

тәрбиесіне белсенді қатысар едім.
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28. Мен өмірде өз орнымды табуға ұмтыламын.
29. Өз ісімнің жақсы маманы болғым келеді.
30. Маған қиын әрі жауапты істі тапсырғанда мақтанамын.
31. Жақындарым және достарым менен көмек алуды, кеңес сұрауды, 

қолдау көрсетуді жиі қажетсінеді.
32. Айналамдағылар өздерінің бақытсыздықтарын айтып жиі сенім 

білдіреді.
33. Мен эрқашан шынайы және аяушылық сезімін білдіріп, көмек 

қажет адамдарды жұбатып, қамқоршы боламын.
34. Менің көңіл-күйім көбінесе сыртқы келбетімнің қалай 

көрінгеніне байланысты болады.
35. Өзіме қонымды, жарасымды киім киемін.
36. Костюмнің тігісіне, көйлектің үлгісіне, галстук түсіне аса 

талғаммен қараймын.
Жауаптарды тіркеуге арналған іс -қағаз

Күні__________________________________________
Аты-жөні__________________________________________
Жынысы____________________
Білімі

жасы

Жұбайлық өмір өтілі (стаж) 
Бала саны және жасы

№ Толығымен 
келісемін

Жалпы бұл 
дұрыс

Бұл тіпті де 
олай емес

Бұл дұрыс 
емес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Нәтижені өңдеу және талдау

Ерлі-зайыптылар тапсырманы орындап болғаннан кейін ері мен 
жұбайының жауаптары «Отбасылық құндылықтарын кеңес беруде 
зерттеу» кестесіне енгізіледі.

Отбасылық құндылықтарды кеңес беруде зерттеу.

Ұсынылған пікірлер жауаптары ерлі-зайыптылардың негізгі 
отбасылық құндылықтарын айқындауды куаландырады. Сәйкесінше, 
отбасылық құндылықтар шкаласы ұпай саны әрқайсысы бөлек 
есептеледі. Алғашқы екі шкаладағы нэтижелер қорытынды болады 
және ол кестенің соңғы бағанына ауыстырылады.

Қалған бес шкаланың қорытынды ұпай саны «рольдік күту» және 
«рольдік талпыну» шкалаларына есептеледі. Жауаптар келесі улгімен 
бағаланады;

«Толығымен келісемін»
«Бұл жалпы осылай»

«Бұл тіпті олай емес»
«Бұл дұрыс емес».

Сонымен, шкала бойынша ең кіші көрсеткіштік ұпай саны 0 болса, 
ең жоғары 9 ұпайды құрайды.

Отбасылық қундылықтар шкаласына сипаттама

1. Жыныстық- сырласу шкаласы (№ 1-3 пікірлер) —ерлі-зайыптылар 
ара -қатынасында жыныстық білімнің маңыздылығын көрсетеді. Шка
ла бойынша жогары бағалар жубайлық бақыттың басты шарты өзара 
түсінушілік, жыныстық білім мен үйлесімділік, жүбайына қатынасы 
серіктес деңгейде бір-бірін бағалауына байланысты. Шкала бойынша 
төменгі бағалар некедегі жыныстық роль, ара қатынасты бағалай ал- 
мауды көрсетеді.

2. Жүбайымен жекелік ұқсастық шкаласы (№ 4-6 пікірлер)
Некелік серіктесінің жекелік ұқсастығын айқындайды: ортақ

қызығуларды күту, құндылық багыттылық қажеттілігі, уақытты өткізу 
тәсілдері. Шкала бойынша төмен баға жекелік дербестікті болжайды.

3. Шаруашылық-түрмыстық шкала-ерлі -зайыптылар арасындагы 
шаруашылық-тұрмыстық қызмвттің орындалуын жэне құрылымын 
көрсетеді. Бұл шкалада соңғылары секілді екі шкала бар: «рольдік
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күту» және «рольдік талпыну». «Рольдік күту» шкала асты (подшкала) 
(7-9 пікірлер) -серіктесі тарапынан тұрмыстық мәселелердің шешілу іне 
шьщамдылықпен күтуді қарастырады. Шкала бойынша тым жоғары 
баға болса, соғұрлым ері (әйелі) шаруашылықты үйымдастыруда жан- 
жарының араласуын көп талап еткендіктен, шаруашылыққа икемді 
жэне дағдысы қалыптасқан болады. «Рольдік талпыну» шкала асты 
-үй шаруашылығына араласуда өзінің жеке белсенділігін көрсетуді 
бейнелейді.

4. Ата-аналық- тәрбиелік шкала ерлі-зайыптылардың өздерінің ата- 
аналық міндеттерін ойлап, пікірлесуге мүмкіндік береді. Рольдік күту 
(шкала асты) жүбайының ата-аналық көзқарасына белсенді болуын 
қалауды білдіреді. Рольдік талпыну (шкала асты) әйелінің (ерінің) бала 
тәрбиесіндегі өз міндеттерін бағдарлауды куаландырады. Жұбайы 
үшін ата-ана қызметінде маңызды жауапкершілік шкаланың жалпы 
бағасы, көрсеткіші ретінде қарастырылады. Шкала багасы тым жоғары 
болуы ер адам (әйел) эке (ана) роліне көп мэн береді жэне ата-аналық 
парыз негізгі қүндылығының бірі деп санайды.

5. Әлеуметтік белсенділік шкаласы: некелік-отбасылық
қатынастың тұрақтылығы үшін, сыртқы әлеуметтік белсенділіктің 
(кәсіби, қоғамдық) маңыздылығын көрсетеді. «Ролдік күту» шка
ла асты (№13, 15) ері (әйелі) некелік серіктесінің байыпты кәсіби 
қызыгушылықтары, белсенді қоғамдық роль атқаруы қажеттілігіне 
бағыттылыгын өлшейді. «Ролдік талаптану» (№ 28-30 пікірлер) шка
ла асты жұбайының кэсіби қажеттілігінің өзіндік айқындылығын 
көрсетеді.Шкаладағыжалпыбағаері(эйелі)үшінерлі-зайыптылардың 
түлғааралық өзара эрекеттестігі үрдісінде негізгі құндылықтар болып 
табылатын жалпы отбасылық қызығушылықтардың маңыздылығын 
көрсетеді.

6. Эмоциялық-психотерапиялық шкала неке қызметінің 
маңыздылығын көрсетеді. «Ролдік күту» шкала асты некелік 
серіктесі отбасында психологиялық ахуалдың түзету мэселелерінде 
эмоционалдық көшбасшы ролін қолға алуы тиіс, моральдық жэне 
эмоциялық қолдау көрсету, «психотерапиялық атмосфера» құруға 
ерінің (әйелінің) бағыттылығын өлшейді. «Ролдік талаптану» шка
ла асты (31-33 пікірлер) ерінің (әйелінің) «жанүялық психотерапевт» 
болуға үмтылысын білдіреді. Шкаланың жалпы бағасы ері (эйелі) үшін 
отбасы мүшелеріне өзара моральдық жэне эмоциялық қолдау көрсету 
маңызды көрсеткіші ретінде қарастырылады.
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7. Сыртқы тартымдылық шкаласы ерінің (әйелінің) сыртқы 
келбетінің қазіргі киім үлгісі қалыбына (стандарт) сэйкестілік 
маңыздылыгының деңгейін багалайды. «Ролдік күту» шкала асты 
(№19-21) жұбайының сыртқы келбеті тартымды серіктес болғанын 
қалайтынын куаландырады. «Ролдік талаптану» шкала асты (№ 34- 
36 пікірлер) өзінің жеке тартымдылығы, сэнді жэне эсем киінуге 
ұмтылысты көрсетеді. Жалпы баға -  ерінің (әйелінің) сыртқы келбетгің 
қазіргі үлгіге бағыттылыгының көрсеткіші.

Н э т и ж е н і т алдау  үш  к езе ң д і ж орам алдайд ы

1. Отбасы қүндылықтары шкалаларын жекелік көрсеткішін тал
дау, ерінің (эйелінің) күту және талаптану ролдері. «Отбасылық 
қүндылықтарды кеңес беруде зерттеу» есептелген ұпайлар негізінде 
жүргізіледі. Есептелген нәтижеде алынған дерек төмендегідей сипат- 
талады.

Ерінің (әйелінің) отбасылық құндылықтар иерархиясы туралы 
елестетуі: отбасылық қүндылықтар шкаласы бойынша ұпай саны 
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жүбайы үшін жанұяның осы өмірлік 
әрекеті маңыздырақ. Некелік серіктесінің мінез-қүлқының белсенді 
ролі жэне жанұяда отбасылық қызметтің орындалуында жекелік 
белсенді роліне эйелінің (ерінің) бағыттылығы ;

2. Отбасылық қүндылықтар жэне ері мен әйелінің рольде болуы 
туралы салыстырмалы талдауды елестету. Жүбайлардың отбасылық 
кұндылықтарда келісу деңгейі үсынылған кестедегі мэліметтер 
негізінде бағаланады.

Отбасылык
құндылыктар

Ролдерді бекіту Рам Ролдерді бекіту Раж
Талап
тану
(әйел)

Күту
(Ер
адам)

Тэ-Ке Те Кә Те Кэ

Тұрмыстық-
шаруашылық
А т а - а н а л ы к -
тэрбиелік
Әлеуметтік
белсенділік
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Эмоциялық-
психотерапия-
лық
Сыртқы
тартымдылық

? рам= ?
раж=

Отбасылық қүндылықтар келісімі

Ері мен әйелінің отбасылық құндылықтар шкаласы көрсеткіштерінің 
үпай санының әртүрлілігімен сипатталады. Әртүрлілік аз болған сай- 
ын жүбайлардың отбасылық өмірлік іс-әрекетіндегі осы аумағында 
келісімнің мол екенін көрсетеді. Үш ұпайға дейінгі әртүрлілік ерлі -  
зайыптылардың өзара қарым-қатынасында мәселенің жоқ екенін бол- 
жайды, керісінше үш үпайдан көп болатын болса, жүптар арасындағы 
қарым-қатынастың жеткілікті түрде шиеленістің жоғары деңгейін куа
ландырады.

3. Жұбайлар жұбының жанүяда тұлгааралық өзара әректтестігінің 
бес аумағында ролдік деңгейдің тепе-теңдігін анықтау. (3-7 оқш)

Ері мен эйелінің ролдік мінез-құлқының тепе-теңдігі ерлі- 
зайыптылардың ролдік күту мен талаптану сәйкестігіне байланысты. 
Ерінің ролдік тепе-теңдігі әйелінің ролдік талаптануы мен күйеуінің 
ролдік күтуінің бағасының үпай санының әртүрлілігі есебі негізінде 
бағаланады; сәйкесінше әйелінің ролдік тепе-теңдігі күйеуінің ролдік 
талаптану мен әйелінің ролдік күтуін сипаттайтын үпайлар санының 
әртүрлілігіне тең болады.

Ері мен әйелінің отбасылық қүндылықтар келісімі деңгейін тал- 
дауда аз сәйкес келген отбасылық құндылықтарға көніл аудару 
қажет, өйткені олардың келісімге келмеуі жүбайлар жұбында ролдік 
сәйкессіздіктің себебі, мүның соңы отбасындағы түлга аралық 
қатынасты тұрақсыздандыратын қақтығысты факторга әкеледі.

Отба- Жы- Жеке- Тұр- Ата- Әлеу- Эмоция- Сырт-
с ы л ы қ ныс- лік мыс- ана- меттік л ы қ - қы
құнды- тық ұксас- тык- л ы қ - б е л - психо- тартым-
лықтар сыр-

ласу
тык шаруа-

шылық
тәр-
биелік

сен-
ділік

терапия-
лык

дылық
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о қ ш
ер

4 9 5 6,5 5 6,5 6

о қ ш
әйел

3 9 6,5 8 8 6 7

о қ к 1 0 1,5 1,5 3 0,5 1

Жұбайлардың отбасылық құндылықтар келісімі

Отба-
с ы л ы к
құнды-
лықтар

Ж ы-
ныс-
ты к
сыр-

ласу

Жеке-
лік
ұқсас-
ты қ

Тұр-
мыс-
тық-
шаруа-
ш ылық

Ата- 
ана- 
л ы қ - 
тэр- 
биелік

Әлеу- 
меттік 
б е л - 
сен- 
ділік

Эмоци- 
0 н а л д  ы 
-п си х о 
терапия- 
лы к

Сырт-
ҚЬ!
тартым-
ды лы қ

о қ ш
ер

4 9 5 6,5 5 6,5 6

о қ ш
әйел

3 9 6.5 8 8 6 7

о қ к 1 0 1,5 1,5 3 0,5 1

Қажу деңгейін анықтау шкаласы 

Ә діст ем ен ің  с и п а т т а лу ы

Шкалада нашар көңіл күйдің пайда болуын сипаттайтын 20 пікір 
бар. Сыналушыға төмендегі іс-қағаз хаттамасында толтырылған 
сұрақтарға жауап беру ұсынылады.

Нұсқау “төмендегі келтірілген эрбір сөйлемді оқып шығып, соңғы 
уақытта өзіңізді қалай сезінуіңізді оң жақтагы цифрлардың сэйкес 
келетініне астын сызыңыз.

Нэтижені өңдеу және талдау.
Қажу деңгейі мына формуламен есептеледі;
ҚД= Т+Қ
Мұнда Т “тіке” айтылған ұпайлар саны;
1,3,4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19
К -  “кері” айтылган ұпайлар саны;
2, 5,6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20
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“Тіке” айтылған ұпайларды есептегенде сызылған цифрлар ұпайлар 
санына сәйкес келеді. (1-1 ұпайға, 2-2 ұпайға т.б.) кері айтылған 
ұпайларды есептегенде 1 саны 4 ұпайға, 2 саны 3 ұпайға, 3 санына 2 
ұпай, 4 санына 1 ұпай.

Қ Д көрсеткіші 20 ұпайдан 80 ұпайға дейін тербеледі. Егер оның 
мэні 50 ұпайдан төмен болса, қажу күйінің болмауы. Егер ҚД 51 ден 
59 ұпайды құраса онда жеңіл қажу деңгейі туралы қорытынды жаса- 
лады немесе невротикалық сипатта. 60 тан 69 ға дейінгі үпай саны 
көрсетілсе, субдепрессивті күйді анықтайды, немесе бетперделі де
прессия. ҚД 70 ұпайдан жогары болатын болса, шынай қажу күйін 
анықтайды.

Іс — қағаз

Пікір Е ш қ а ш а н
немесе
сирек

Әрка-
шан

Ж иі Әрқа- 
ш ан неме
се үнемі

1. М ен өзімді жабырқау 
сезінемін

1 2 3 4

2. Таңертең мен өзімді тамаш а 
сезінемін

1 2 3 4

3. М енің ж ы лайтын жэне 
ж ы лауга жақын кездерім бола- 
ды

1 2 3 4

4. М енің түнгі ұйқым нашар 1 2 3 4

5. М енің асқа тәбетім  
әдеттегіден наш ар емес

1 2 3 4

6. М аған өзге жы ны сты ң тар- 
ты мды  өкілдеріне қарау олар- 
мен сөйлесу, бірге болған 
жағымды

1 2 3 4

7. М ен салм ақ жоғалтқанымды 
байкаймын.

1 2 3 4

8. М ені іш қату мазасызданды- 
рады

1 2 3 4
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9. Ж үрегім  әдеттегіден тез 
согады

1 2 3 4

10. Мен еш себепсіз шарш ай- 
мын

1 2 3 4

11. М ен әдеттегідей жарқын ой- 
лаймын

1 2 3 4

12. М аган өзім ж асай  алганды 
орындау жеңіл

1 2 3 4

13. М азасызданып бір орында 
отыра алмаймын

1 2 3 4

14. М енін болаш аққа үмітім бар 1 2 3 4

15. М ен әдеттегіден аш уш аңмын 1 2 3 4

16. М аган ш еш ім қабылдау 
жеңіл

1 2 3 4

17. М ен пайдалы әрі қажет 
екенімді сеземін

1 2 3 4

18. Мен ж еткілікті толы қ өмір 
сүрудемін

1 2 3 4

19. Егер мен өлсем, баска 
адамдарга жақсы болатынын 
сеземін

1 2 3 4

20. Қашан қуандырган нәрсеге 
әлі күнге дейін куанамын.

1 2 3 4

Сүрақнама
«Бір-бірлеріңізді жақсы білесіз бе?»

1. Екі адам мэмпаси (кэмпит) қорабын ашады. Біреуі кәмпитттің 
барлыгын аузына салса, ал екіншісі ішіндегі салмасын көру үшін тек 
тістеп қана көреді. Соңғы адам кім -  отағасы ма, әлде отанасы ма?

2. Серіктес арасында бас тарттыратын айга ұшу жайлы әңгіме ай- 
тылады. Тындаушының бірі осымен келіседі, ал екіншісі қарсылық 
білдіреді. Екіншісі карсыласып: «Сенбеймін. Мысалы, мен айға 
ұшқым келеді »- деді. Бұл сөзді кім айтты?
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3. Кешқұрым отанасы мен отағасы теледидар көріп отырады, ал 
көрші бөлмеде сырқат баласы жатыр. Жұбайының бірі: «Уайымда- 
ма, іс оңга басып жатыр емес пе?»,- дейді. Жұбайының алаңдағанын 
бірінші болып байқаган кім?

4. Отағасы мен отанасы дәмханага түстенуге кіреді. Біреуі таныс 
емес экзотикалық атаудағы тағамды таңдаса, ал екіншісі өзіне жақсы 
таныс тағамды таңдайды. Қайсысы тамақты талғап ішеді -  отанасы 
ма? Әлде отағасы ма?

5. Дүкен сөресінің сол жагында тұрмыстық жаңа үлгідегі кітаптар, 
ал оң жагында бәріне белгілі өнімдегі заттар. Жаңа үлгідегі материал 
кімді қызықтырады?

6. Жеңіл көлікте жанармай бітуге айналды. Жұбайдың біреуі жақын 
мандаты жанармай бекетін ұсынды, ал екіншісі қызмет көрсететін 
сыпайы персоналы бар бекетке жетуді дұрыс көреді. Қайсысы күтуге 
ұсыныс білдіреді?

7. Отағасы мен отанасы таныстарының үйін іздестіріп жүр. Бірі кез- 
дескен адамнан сұрауды ұсынса, келесісі өздері-ақ табатынын алдыға 
тартқан. Кімнің сұрағысы келмейді?

8. Аялдамада бейтаныс жолаушы көлікте отырған отағасы мен от- 
анасына: «Сіздің дөңгелегіңізден жел шығып жатқан сияқты»,- дейді. 
Ал жүргізуші: «Ештеңе етпес, осылай да жетеміз!», - дейді. Жанында 
отырған адам жүргізушімен келіспей: «Дөңгелекке не болганын көру 
қажет!» - деп ұсыныс білдіреді. Жүргізуші кім?

9. Жол қиылысындагы бағдаршамның қызыл белгісіне үш қатарда 
үш машина тоқтады. Жасыл белгісі жанғанда жүргізушінің бірі 
«жеңімпаз» болуы үшін бірінші газды басады. Кім ол?

10. Кинотеатрда ете қайгылы кино көрсетіліп жатыр. Трагедиялық 
көрініске көп әсерленетін -отағасы ма? Әлде отанасы ма?

Жауаптар:
1. Отанасы, отагасы. Ер адамды кэмпит жайлы болса, еш 

қызыктырмайды.
2. Бүл отагасы мен отанасын да қызықтыруы мүмкін. Мұндай 

эңгімені отагасы айтуы мүмкін. Отагасы -  өзінің батыл екендігін 
жеткізгісі келсе, ал отанасы өз пікіріндегі тәуелсіздікті ескерту үшін 
айтуы мүмкін.

3. Отагасы. Төтенше жағдайда отанасының жанын жақсы түсінеді.
4. Отанасы. Ac пісіру кұпиясы мен жаңалыққа эрдайым әйел заты
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құштар келеді.
5. Отағасы. Өндірістікөнеркэсіптегі жаңабұйымғақызыгушылықты 

көбінесе ер азамат білдіріп жатады.
6. Отағасы. Ол тэуекелге бел буып, мүмкіндікке сенім артады, от- 

анасы көбінесе мұндай жағдайда күйіп-пісер еді.
7. Отағасы. Оған өзінің қорғансыз екенін көрсеткісі келмейді.
8. Отанасы. Жеке көліктегі техникалық ақау әйел затына қарағанда, 

еркекті көбірек алаңдатады. Жүргізуші отанасы
9. Отағасы. Онда бәсекелесу рухы көбірек. Әйел заты жылдамдық 

қосуы сирек және көшедегі көлік тобында көлік жарысын 
үйымдастырмайды.

10. Отағасы да отанасы да болуы мүмкін. Психолог қауымы 
екеуінде де ұқсас эмоцияның барлыгын айтады. Жалпы пікірде отана
сы болуы мүмкін.

Қажу деңгейін анықтауға әдістеме
Әдістеменің сипатталуы.
Әдістеме қажу күйінің пайда болуын сипаттайтын 44 пікірден 

тұрады. Сыналушыға сұрақтар ретіне жауап беру жэне үсынылган 
жауаптың бір нұсқасына таңдау ұсынылады.

Нұсқау; әрбір топтағы пікірлерді мұқият оқып шыгып, жау
ап нұсқаларының 0,1,2 немесе 3 өзіңізге сэйкес келетін нұсқасын 
таңдаңыз.

1с -  қағаз

1 0 М енің көңіл күйім қазір әдеттегіден ж абыраңқы емес. (қайғы лы )

1 Ә деттегіден ж абыраңқы (қайғылы)

2 Иә, көңіл күйім әдеттегіден катты ж абыраңқы (қайгылы)

3 М енің көңіл күйім әдеттегіден аса қатты ж абыраңқы (қайғы лы )

2 0 М енде түнж ыраулы көңіл күй болмайты нын сеземін

1 М енде мұндай кеңіл күй кейде болады.

2 М енде мұндай көңіл күй жиі болады.

3 М енде мұндай көңіл күй үнемі болады.

3 0 М ен үш ін өте маңызды бір нәрседен қалып кеткендей сезінемін.

1 М үндай сезім кейде болады.
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2 М үндай сезім жиі болады.

3 Мен үшін үнемі өте маңызды бір нэрседен калып кеткендей 
сезінемін

4 0 М енде тагдырым ты гыры кка тірелгендей сезім болмайды.

1 М еиде кейде осындай сезім  болады.

2 М ұндай сезім менде жиі болады.

3 М енің тагдырым ты гы ры кка тірелгендей сезім менде жиі бо
лады.

5 0 М енде картайып қалғандай сезім болмайды.

1 М енде кейде мұндай сезім болады.

2 М енде мұндай сезім жиі болады.

3 М ен үнемі картайып калғандай сезінемін.

6 0 М енде көңілім мұңды болатын күй болмайды.

1 М ұндай күй кейде болады.

2 М үндай күй жиі болады.

3 М ұндай күйде үнемі боламын.

7 0 Болаш агым үшін эдеттегідей тыныш пын.

1 Әдеттегіден Караганда болаш агым үш ін көп мазасызданамын.

2 Болаш ак мені әдеттегіге Караганда бірш ама маңы здырак маза- 
сыздандырады.

3 Болаш ак мені эдеттегіге Караганда көп мазасыздандырады.

8 0 Өткен өмірімде эдеттегідей ж аманш ы лык көрген жокпын.

1 Өткен өмірімде казіргідегіден маңыздырак жаманды к көрдім

2 Өткен өмірімде әдеттегіден өте маңызды жаманды к көрдім.

3 Өткен өмірімде әдеттегіден бірш ама ж аманды к көрдім.

9 0 Ж аксылыкка деген үмітім әдеттегіден аз емес.

1 М үндай үм іт эдеттегіден бірш ама аз.

2 М үндай үміт әдеттегіден маңызы азырак.

3 Ж ақсылыкка үмітім әдеттегіге Караганда өте аз.

10 0 М ен әдеттегіден коркакпын.

2 5 -3 5 5 3 385



1 Мен эдеттегіден бірш ама коркақпын.

2 М ен эдеттегіден бірш ама маңызды корқақпын.

3 М ен эдеттегіден аса қоркакпын.

11 0 Ж аксы нәрселер мені бұрынгыдай куантады.

1 Бұрынғыға Караганда жақсы нәрселер азырақ қуантады.

2 М енде мұндай сезім жиі болады.

3 М ен үнемі өмірімнің магынасыздыгын сезінемін

12 0 М ен өмірімді магынасыз сезінемін.

1 М ұндай сезім менде кейде болады.

2 М ұндай сезім менде жиі болады.

3 М ен үнемі өмірімнің магынасыздыгын сезінемін.

13 0 М ен әдеттегіден өкпешілмін.

1 Мен әдеттегіге Караганда біршама өкпешілмін.

2 М ен эдеттегіден бірш ама көбірек өкпешілмін.

3 М ен әдеттегіден аса қаіты  өкпешілмін.

14 0 Мен бұрынгыдай жагымдыдан лэззат аламын.

1 М ен мүндай ләззатты бұрынгыга Караганда аз аламын.

2 М ен бұрынгыга Караганда мұндай ләззатты бірш ама аз аламын.

3 Ж агымды нәрседен қазір лэззат алмаймын.

15 0 Ә детте мен себепті болмаса өзімді кінэлі сезінбеймін.

1 Кейде мен өзімді бірнэрсеге кінәлі сезінемін.

2 М ен өзімді жиі бірнәрсеге кінэлі сезінемін.

3 М ен өзімді үнемі бірнэрсеге кінэлі сезінемін.

16 0 Егер бір нэрсе ойымдагыдай болмай калса, әдеттегідей өзімді 
кіналамаймын

1 М ен өзімді әдеттегіден бірш ама көбірек кіналаймын.

2 Мен өзімді әдеттегіден бірш ама маңы здырақ кіналаймын.

3 Егер бір нәрсе ойымдагыдай болмай қалса, мен өзімді 
эдеттегіден аса катты кіналаймын.

17 0 Әдетте менде өзіме деген жеккөруш ілік болмайды.
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1 Кейде .мен өзімді жек көретін сияктымын.

2 М үндай сезім менде жиі болады.

3 Мен өзімді үнемі жек көріп тұрамын.

18 0 М енде күнәга батып қалгандай сезім болмайды.

1 М енде кейде сондай сезім болады.

2 М енде мұндай сезім жиі болады.

3 М ұндай сезім менен кетпейді.

19 0 Мен өзім өзгелердің әрекетін аз кіналаймын.

1 М ен олар үшін өзімді эдеттегіден көп кіналаймын.

2 М ен олар үшін әдеттегіден өзімді бірш ама көп кіналаймын.

3 М ен өзгелердің кылыгын әдеттегіден аса көп кіналаймын.

20 0 Бәрі магынасыз болатын күй менде болмайды.

1 Кейде менде ондай күй болады.

2 Қазір менде мұндай күй жиі болады.

3 М ұндай күй менен кетпейді.

21 0 М енде қаргыска үш ыраган сезім болмайды.

1 М енде ондай сезім кейде болады.

2 Ондай сезім менде жиі болады.

3 М енен қазір мүндай сезім кетпейді.

22 0 М ен өзімнен жаксы нәрсені аз көріп тұрмын.

1 М ен өзімнен жаксы нәрсені бірш ама аз көріп түрмын.

2 Мен өзімнен жаксы нәрсені өте аз көріп түрмын.

3 М ен өзімнен жаксы нәрсені әдеттегіден аз көріп түрмын.

23 0 Ә детте мен өзгелерге Караганда менің бойымда жаман нәрсе 
көп емес деп ойлаймын.

1 Кейде мен өзгелерге Караганда жаман касиетім көп деп ойлай
мын.

2 Мен жиі осылай ойдаймын.

3 Мен өзімді үнемі басқаларга Караганда жаман касиетім көп деп 
ойлаймын.
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24 0 Өлуге деген ниет менде болады

1 М ұндай ниет менде кейде болады.

2 Қазір мұндай ниет менде жиі болады.

3 М енде казір бұл ниет үнемі болады.

25 0 М ен жыламаймын.

1 М ен кейде жылаймын.

2 М ен жиі жылаймын.

3 М енің жылағым келеді, б ірак жас келмейді.

26 0 М ен өзімді аш уланш ақ екенімді сезінбеймін.

1 М ен әдеттегіден бірш ама аш уланш акпын.

2 М ен әдеттегіден көбірек аш уланш акпын.

3 М ен әдеттегіден аса катты аш уланш акпын.

27 0 М ен өзімнің эмоциямды сезінбейтін күн болмайды.

1 Кейде менде ондай күй болады.

2 М енде казір ондай күй жиі болады.

3 М енде қазір мұндай күй кетпейді.

28 0 М енің ақыл ойымның белсенділігі еш қандай өзгерген емес.

1 Мен казір өзімнің ойымда кандай да бір түсінбестікті сеземін.

2 Мен казір аса катты акылсызданып кеткенімді сезінемін.

3 М ен казір тіпті еш нәрсе ойланбайтынымды сезінемін.

29 0 Баска адамдарга кызыгуш ылыгымды ж огалткан жокпын.

1 А дамдарға деген кызыгуш ылыгымды бұрынғы дан бірш ама 
азайғанын сеземін.

2 А дамдарға деген кы зыгуш ылы гымның азайганы н көбірек 
сезінемін.

3 А дамдарға деген кы зыгуш ылыгымды мүлдем ж оғалғанын 
сезінемін.

30 0 Ш еш імдерді әдеттегідей қабылдаймын.

1 Ә деттегідей маган шешім қабылдау киынырақ.

2 Ә деттегіден маган шешім қабылдау бірш ама киын.
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3 М ен өзім шешім қабы лдай алмаймын.

31 0 Мен әдеттегіден азы рак тартымдымын.

1 М ен әдеттегіден аса аздау тартымдымын.

2 М ен әдеттегіден бірш ама аз тартымдымын.

3 М ен әдеттегіден азы рак тартымдымын.

32 0 М ен эдеттегідей жұмыс істей алмаймын.

1 М аган әдеттегідей ж ұмыс жасау киын.

2 М аган әдеттегідей жүмыс жасау маңызды қиын.

3 М ен казір тіпті ж үмыс істей алмаймын.

33 0 М ен әдеттегідей жаман ұйыктамаймын.

1 Ә деттегідей бірш ама наш ар үйықтаймын.

2 М ен әдеттегідей бірш ама катты нашар үйыктаймын.

3 М ен казір тіпті үйыктамаймын.

34 0 М ен әдеттегіден көп ш арш амаймын.

1 М ен әдеттегіден бірш ама көп ш арш амаймын.

2 М ен әдеттегіден аса катты ш аршаймын.

3 Мен бірнэрсе ж асауга әлім жоқ.

35 0 М енің тамакка тәбетім  эдеттегіден жаман емес.

1 М енің та.макка тәбетім  әдеттегіден бірш ама нашар.

2 М енің тамакка тәбетім  әдеттегіден аса нашар.

3 Қазір менің тамакка тэбетім  жок.

36 0 М еніңсалм агы м  өзгеріссіз калган.

1 Соңгы уакытта мен аздап жүдедім.

2 Соңгы уакытта бірш ама жүдедім.

3 Соңгы уакытта мен катты жүдедім.

37 0 М ен эдеттегідей өз денсаулыгы мды күтемін.

1 М ен өз денсаулыгы мды әдеттегіден аз күтемін.

2 М ен әдеттегіден өз денсаулыгы мды аз күтемін.

3 М ен өз денсаулыгы мы зды мүлдем күтпеймін.
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38 0 Мен жыныстық катынаска бүрынғыдай қызығамын.

1 Мен бұрынгыдай жыныстык катынаска аз кызығамын.

2 М ен жыныстық катынаска бүрынғыдан аз кызығамын.

3 М енің жыныстық катынаска қызығуш ылығым мүлдем жок.

39 0 М енде "м ен” үғымының өзгергенін сезінбеймін.

1 “ М ен" ұгымының біршама өзгергенін сеземін.

2 “М ен” ұгымы менде катты өзгерген.

3 “М ен” ұғымы менде катты өзгергендіктен мен өзімді танымай- 
мын.

40 0 М ен ауруды эдеттегідей сезінемін.

1 Әдеттегіден ауруды катты сезінемін.

2 Әдеттегіден ауруды элсіз сезінемін.

3 Мен казір ауруды тіптен сезінбеймін.

41 0 Кейбір мазасыздыктар (ауыздың күрғауы, жүректің соғуы, іш 
қату) менде эдеттегіден жиі болмайды.

1 М ұндай мазасыздыктар менде әдеттегіден жиі болады.

2 Бұл мазасыздықтың кейбіреуі менде эдеттегіден бірш ама жиі 
басым тұрады.

3 Бұл мазасыздыктар менде әдеттегіден өте жиі болады.

42 0 Түнгі уақытка қарағанда таңертеңгі көңіл күйім эдеттегіден 
жаман емес.

1 Таңертең менің көңіл күйім түнгі уақытка карағанда біршама 
нашар.

2 Түнгі уакыттан таңертеңгі көңіл күйім бірш ама қатты нашар.

3 Түнгі уақыттан менің таңертеңгі көңіл күйім тіптен нашар.

43 0 Көктем мезгілінде менің кеңіл күйім ніңтүсуі болмайды.

1 М енде мұндай болды.

2 М енде мұндай 2-3 рет болды.

3 М енде мұндай көп рет болды.

44 0 М енің көңіл күйім нашар болады, бірак бұл көпке созылмайды.

1 Ж абыраңкы көңіл күй менде аптадан айга созылуы мүмкін.
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2 Ж абыраңкы көңіл күй менде айлап созылуы мүмкін.

3 Ж абыраңқы көңіл күй менде бір жылга немесе одан көп болуы 
мүмкін.

Нәтижені өңдеу жэне талдау 
Т ан лалы н ган  ж ауап  нөм ірі ұпай сан ы н а 

Ү пайлар  есеп телед і. А лы н ған  нәтиж е норм ативті 
сәй кестен д ір ілед і.

1-9 ұпай  -  қаж у д еңгей і ж о қ  н ем есе  м аң ы зсы з;
10-24 ұпай  — қаж у дең гей і аз;
25-44  ұпай  -  ж ең іл  қаж у;
45-67  ұп ай  -  айқы н  ем ес  қаж у белгісі;
68-87  ұп ай  -  ай қы н  қаж у д ең гей і;
88-ден  ж о гар ы  -  тер ең  қаж у деңгей і.

сәи кес  келеді. 
б ер ілген дерм ен

VII тарау
Кәсіби біліктілікке жүргізілетін психодиагностика

Үжымның әлеуметтік -  психологиялық ахуалды анықтайтын
«Жедел -әдістеме»

Әдістеменің авторлары О.С. Михалюк және А.Ю. Шалыто

Т әж ір и бед е  көрсеткен дей , п си хологи ялы қ  ахуалды  зерттеу  екі 
м ақсатты  көздейді:

1) Ton ар асы н д ағы  п си х о л о ги ялы қ  ахуал ерекш ел ігін , қары м - 
каты нас б о л ж ам ы н  (ги п о тезасы н ) ж асауд ы  ж ән е  заң д ы л ы қтар д ы  
аны қтай ды .

2) Ұ ж ы м дағы  п си хологи ялы қ  қал ы п ты ң  д ам у ы н а  нақты  
тұ ж ы р ы м д ар  даярлай ды .

Е гер б ір ін ш і ж ағдай  б о й ы н ш а ұж ы м дагы  п си х о л о ги ялы қ  қалы пты  
аны қтау  б о л са , о н д а  алды м ен  әр б ір  іс-ш аран ы ң  ұ ж ы м ға  қалай  эсер  
ететін ін  ү зіл іс  ж асай  оты ры п , бақы л ау  қаж еттігі туы н д ай д ы , ал екінш і 
м эселен і ш еш у үш ін , әр б ір  ж ағд ай ға  арн ай ы  эд істем е  құруды  о й л ас- 
ты ру  қаж ет.

Л вто р л ар д ы ң  тү с ін д ір у ін ш е  п си х о л о ги ялы қ  қалы п ты ң  әл еу м етт ік
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жағдайы, ол ұжым мүшелерінің өзара қарым-қатынасын толыгымеи 
аныктауға көмектеседі.

Әдістеме аркылы когнитивті, эмоциялы және мінез-құлықтық 
қатынасты анықтауға болады.

Эмоциялы құрамды анықтауда жагымды көрсеткіштер арқылы 
«ұнамды-ұнамсыз», «жағымды-жагымсыз» түсініктерді аныктайды.

Мінез-құлықтық құрамды анықтауда ұжымда бірге жұмыс жасауды 
«қалау немесе қаламау», «ұжым мүшелері жұмыстан тыс уақытта бірге 
қарым-катынаста болу немесе болмау» көрсеткіштерін ань[қтайды.

Когнитивті құрамды анықтауда «үжым мүшелері бір-бірініц 
қасиеттерін білу» болып табылады.

Тест материалы

Нұскау: «Сізді, ұжымыңызда қалыптасқан психологиялық аху- 
ал деңгейін байқауға, жалпы жағымды жагдайға арналған зерттеуге 
қатысуыңызды сүранамыз».

Үсынылған сұрақтарға жауап беру үшін:
А) Жауаптың нұсқаларын зейін койып оқып шыгыңыз;
Ә) Сіздің пікіріңізге сәйкес бір жауапты таңдаңыз;
Б) Сіздің таңдаган жауабыңызга қарама -  қарсы тор көзге «+» 

белгісін қойыңыз.
1. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы сіздің пікіріңізбсн 

сәйкес, тандау бойынша өз келісіміңізді белгілеңіз?

Біздің үжымның басым көпшілігі жаксы, тартым- 
ды адамдар
Біздің үжымда әртүрлі адамдар бар
Біздің ұжымда жагымсыздау адамдар коп

2. Сіз, ұжым мүшелері бір-біріне жақын тұрса жақсы болар еді 
деп есептейсіз бе?

Эрине жоқ
«Ия» дан гөрі «жок» деп жауап беремін
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Білмеймін, ол хуралы ойланбаппын

Ия, эрине

3. Қалай ойлайсыз, толық мінездеме бере аласыз ба?
Ия Мүм-

кін
Білмей- 
мін, ой
ланбап
пын

Ж 0 қ 
шығар

Жоқ

Үжым мүшелерінің көпшілігінің 
іскерлік касиетіне
Үжым мүшелерінің көпшілігінің 
жекелік касиеттеріне

4. Төменде келтірілген шкалаға назар аударыңыз, 1 -  саны сізге ете 
үнайтын ұжымды сипаттайды, 9 - саны сізге оте ұнамайтын ұжымды 
сипаттайды. Ал, сіз өз ұжымыңызды қай торкөзге орналастырасыз?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Егер де демалыс күндердің бірін, ұжым мүшелерімен бірге 
өткізу мүмкіндігі туындаса, сіз кандай ойда боласыз?

Толыгымен келісемін
Білмеймін. ол туралы ойланган жокпын
Мен тіпті келіспеймін

6. Сіз, үжым мүшелерінде кімдер қарым-катынасқа іскерлік 
мәселелер бойынніа түсетіндігі жайыида жеткілікті сенімділікге айта 
аласыз*̂

Жок, айта алмаймын
Айта алмаймын, бұл туралы 
ойланган емеспін
Ия, айта аламын
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7. Сіздің ұжымыңызда қандай атмосфера (ахуал) басым? 1'өменде 
келтірілген шкала бойынша 1 саны қалыпты емес, сыйластық- 
жолдастық төмен деңгейдегі атмосфераны көрсетеді, ал 9 саны 
керісінше өзара көмек, өзара түсіністік басым атмосфераны береді. Өз 
үжымыңызда қай торкөзге орналастырасыз?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Қалай ойлайсыз, егер сіз зейнетке шықсацыз немесе белгілі 
бір себептермен ұзақ уақыт жұмыста болмасацыз, өз ұжымыңыздың 
мүшелерімен кездесуді қалап, ұмтылар ма едіңіз?

Ия, әрине
Жоқтан гөрі ия
Жауап беруге қиналамын
Ия-дан гөрі жок
Әрине жоқ

Нәтижені өңдеу

Әдістемені қолдану арқылы алынған қорытынды қалыпқа 
келтірілген. Әрбір адамның үжымга эртүрлі қатынасы жеке 
қорытындыланады.

Әрбір құрам езіне қатысты үш сұрақтың жауабының жалпы 
қорытындысы арқылы анықталады;

- жағымды баға ( егер үш сұраққа жағымды жауап берілсе немесе 
екі жағымды жауап және үшіншісі кез-келген баска белгідегі жауап)

- жағымсыз баға (үш жағымсыз жауап, немесе екі жағымсыз ал 
үшіншісі кез-келген басқа белгідегі жауап)

- анықталмаған, қарама-карсы мағыналы баға (үш жауапта анық 
емес мағынада, екі анық емес магынадағы және үшіншісі кез-келген 
белгідегі жауап, бір анық емес жэне қалған екеуі әр түрлі белгідегі жа- 
уап).

Нәтижеге сай алынған жауаптарды бір кестеге біріктіру қажет.
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Зерттелушілер Эмоциялы
құрам

Когнитивті
қүрам

Мінез-кұлыктык
кұрам

1
2
3
...
...
N

Осы кестенің әр жолағында үш: +; 0 белгілерінің бірі тұруы қажет. 
Келесі кезеңде әр қүрамды өңдеу аркылы ортақ баға шығарылады. Мы- 
салы: эмоциялы құрам.

^  Z ( + ) - Z ( - )

п

бұл жерде Z (+) -  қатардағы жағымды жауаптар саны 
Z  (-) -  қатардағы жағымсыз жауаптар саны, 
n- зерттелушілер саны.

Кез- келген құрамға шығарылған ортақ баға -1; +1 аралығында бо- 
лады. Бұл аралық теңдей үш бөлікке бөлінеді:

-1-ден -  0,33-ке дейін, -0,33-тен + 0,33-ке дейін, +0,33-тен -Ы-ге 
дейін.

Бірінші интервал -  жағымсыз, екінші интервал -  анықталмаған, 
үшінші интервал -  жагымды қатынасты білдіреді.

Әрбір құрамның орташа көрсеткіші бойынша қарым-қатынас келесі 
түжырымдарға бөлінеді:

1) толығымен жагымды;
2) жағымды;
3) толыгымен жағымсыз;
4) жағымсыз;
5) анықталмаған.

Сұрақ парағындағы 1,4 және 7 сұрақтары эмоциялы құрамды, 
2, 5, 8 сұрақтары- мінез-құлықтық құрамды, 3, 6 -  сұрақтары
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когнитивті құрамды береді. 3 сұрақта екі тұжырымға бөлек жауаптар 
беріледі. Зерттеуге 5 -1 0  минут уақыт беріледі. Нәтижені оңдеудің 
қарапайымдылыгы оны тез қорытындылауға мүмкіндік береді.

Еңбек үжымында басқару стилін 
анықтау әдістемесі

А.Л. Журавлева сауалнамасы негізінде жасалган В.П. Захаров 
эдістемесі. Әдістеме негізі басқару және ұжымның өзара әрекеттерін 
түрлі тұрғыда бейнелейтін 27 топ тұжырымынан түрады.

Мақсаты: Әдістеме еңбек үжымында басқару стилін анықтауға 
бағытталған. Тестілеу реті нұсқауда көрсетілген.

Нұсқау: Сауалнама басшының іскерлік касиетін сипаттайтын 16 
топ тұжырымнан тұрады. Әр топқа үш түжырымнан берілген, оны а, 
ә, б әріптері бойынша белгілеген. Сіз үш түжырымды мұкият оқып 
шығып, басқарушы туралы өз ойыңызға сәйкес келетінін таңдаңыз. Іс- 
қагазда арнайы корсетілген тұжырымға сәйкес әріпті «+» белгісімен 
белгілеңіз. Сіз егер де бір мезгілде екі не одан да көп басшыны бірден 
бағалағыныз келсе, келтірілген үш тұжырым бойынша оларды өзара 
салыстырыңыз. Тұжырымнан әр басшыға сәйкес сипаттауды, бір- 
бірден таңдаңыз (екі немесе одан да көп басшыны сипаттайтын бір 
тұжырым) және іс-қагазында жауап бергенде әрқайсысы туралы өз 
ойыңызды түрлі белгілермен белгілеңіз: *; +; Сауалнама парағына 
жазбаңыз! Белгілерді тек жауаптар іс-қағазына қойыңыз.

Сауалнама мәтіні

1 .
а) орталық баскару, барлық іс-әрекет туралы тек, өзіне ғана баян- 

дап түруды талап етеді
э) барлық мәселені қол астындағымен бірігіп шешеді, тек шұғыл 

және тез иіешуді кажет ететін мәселені ғана жеке шешеді;
б) кейбір маңызды істі басшының қатысуынсыз шешуге болады, 

оның қызметін баскалар орындайды
2 .
а) эркашанда бүйрықтар беріп отырады, бірақ ешқашан сұрамайды;
ә) орындағың келетіндей етіп, бұйырады.
б) бүйыра алмайды
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3.
а) басшы, өз орынбасарының білікті маман болуын қалайды.
ә) басшы кімнің орынбасар немесе көмекші екендігіне көңіл 

бөлмей, немқұрайлы қарайды
б) орынбасарлар кез-келген істі бас тартпастан орындаүлары кажет
4.
а) басшыға адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы емес, тек 

жоспардың орындалуы гана қызықтырады;
ә) жұмысқа кызығушылығы жоқ, іске немқұрайлы қатынас
б) өндірістік мәселелерді шеше отырып, ұжымда жақсы қарым- 

қатынас жасауға ұмтылады;
5.
а) ол жаңашылдықтан қорқады
э) қол астындағылар ынтасын басшы қабылдамайды
б) дербес жұмыс жасауға неғіз болады
6.

а) сынға басшы өкпелемейді, оны тыңдайды
э) сынағанды ұнатпайды, оны жасырмайды
б) сынды тыңдайды, шара қолданатын болады, бірақ оны іске асыр- 

майды
7.
а) басшы өз әрекеттеріне жауап беруге қорқады, өз жауапкершілігін 

азайтқысы келетін сиякты ой қалыптасады
э) жауапкершілікті үжым мүшелерімен бөліседі
б) басшы шешімді бірден қабылдайды немесе токтатады
8.
а) ұжым мүшелерімен, эсіресе тәжірибелі қызметкерлермен жиі 

кеңеседі
э)ұжым мүшелері басшыга тек кеңес беріп коймай, нүсқауда бере 

алады
б) ұжым мүшелері оған кеңес беруімен қатар, тіпті еш қарсылық 

білдірмейді.
9.
а) көбінесе қатардағы ұжым мүшелерімен емес, орынбасарлары 

және төменғі басшылармен кеңеседі
ә)ұжым мүшелерімен жұмыстағы жағдайлар, ондағы қиындықтар, 

оларды шешу жолдары туралы жиі карым-қатынаста болады,
б) қандай да бір жүмысты орындау үшін кей-кездері өз ұжым
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мүшелершен сұраиды
10.
а) ұжым мүшелерімен мейірімді қарым-қатынас жасайды
э) үжым мүшелерімен қарым-қатынаста жиі немқұрайлылық 

байқатады
б) ұжым мүшелеріне қатыгез және орынсыз әрекеттер жасайды
11.
а) дағдарыс жагдайында басқарушы өз міндетін нашар орындайды 
ә) басшы қиын жағдайда, міндетті түрде басқарудың қатал

әдістеріне көшеді
б) қиын жагдайда басқару тэсілін өзгертпейді
12.
а) таныс емес сұрақтарды өзі шешеді
э) егер бір нәрсе жайлы білмесе, жағдайды білуден қорықпайды 

және басқалардан көмек сүрайды
б) ол өзі әрекет жасай алмайды, басқа біреудің «қолдауын» күтеді
13.
а) аса талапшыл адам емес. 
ә) талапшыл, бір мезгілде эділ
б) тіпті қатал жэне түртпекшіл
14.
а) нәтижелерді басқара отырып, әрқашан да жагымды жақтарын 

байқайды, үжым мүшелерін мақтайды
ә) түтас үжым жұмысьін өте қатаң бақылайды
б) жүмысты жагдайға байланысты бақьшайды
15.
а) басшы тәртіп және реттілікті орната алады
ә) ұжым мүшелеріне ескертулер, сөгістерді жиі береді
б) тәртіпке эсер ете алмайды
16.
а) басшы бар уақытта ұжым мүшелері мен әрқашан да қарқынды 

жұмыс істейді
э) басшымен жұмыс жасау қызық
б) үжым мүшелерінің өз еркі өздерінде

Сұрақ парагы.
Багаланады:
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1. а ә б 9. а ә б
2. а ә б 10. а ә б
3. а э б П .а ә б
4. а э б 12. а ә б
5. а э б 13. а ә б
6. а ә б 14. а ә б
7. а ә б 15. а ә б
8. а э б 16. а э б

Интерпретация
Директивті компонент-Д .
Өз ойы және багасын бағдарлау. Билікке ұмтылу, өз-өзіне сенімді, 

қатаң формальды тэртіпке бейімділік, ұжым мүшелерімен үлкен 
арақашықтықта, өз қателерін мойындағысы келмейді. Шешімдерді өзі 
қабылдайды.Үжым мүшелері эрекеттерін қатты бақылау.

Енжар араласудың әурешілік компонент! -П.
Жұмысшыларға түсінушілікпен қарау. Талап жэне қатаң 

тэртіптің, бакылаудың жоктығы. ымырашылдық. Шешім қабылдауда 
жауапкершілікті басқаға аудара салуға бейімділік.

Әріптестік компонент! - Ә.
Талап және бақылау саналы түрде жүред!. Ұжымда тэрт!пт!ң 

сақталуы, жұмысқа ынтасы және шығармашылық көзқараспен 
үйлесед!. Өк!летт!л!кт! (делегирациялау) тәуелс!з ету және 
жауапкерш!л!кт! бөлу. Демократиялық түрде шеш!м қабылдау.

Әд!стемен! қолдану жеке тест!леуд! талап етпейд!. Ұжымдағы 
әлеуметт!к-психологиялық хал-ахуалды орнықтау мақсатында арнайы 
тесттермен қатар ти!мд! қолданылуы мүмк!н.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЯТ ӘДІСІ 
Педагогикалык жағдаят қатары бойынша әдістеме

Мақсаты: Бүл эд!стеме аркылы мұғал!мн!ң бер!лген педагогикалық 
жағдайдан жол таба б!лу! қаб!лет!н анықтаймыз. Зерттеудің ал- 
дында келес! кұрылым мазмүнымен танысады. С!зд!ң алдыңызда 
-  күрделенген педагогикалык жағдаят катары бер!лген. Әр жағдай 
мазмұнымен мұкият танысып болғаннан кей!н, бер!лген әд!стемен!ң, 
кайсысы педагогикалык тұрғыдан, с!зд!ң ойыңызбен сәйкес соны
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таң аай сы з. Е гер  д е  бұ.ч ж агдай  ой ы ц ы зд агы  сө зд ер ге  сойкес нем есе 
ж акм н  болм аса, он да  ө з ің ізд ің  ұсы н ы сы ң ы зд ы  төм ендегі калды ры лган  
оры нга ж азу ы ң ы зга  болады . Бұл нұсқау  б о й ы н ш а 7-ш і ж ән е  келесі 
ж агдай ды ң  ж ау аб ы н а  каты сты ,

1-іііі ж агдай .

С із саб ақ  өтк ізу ге  к ір іст ің із, б ар л ы қ  о қу ш ы лы р  ты н ы ш тал - 
д ы , болм еде  ты н ы ш ты қ  ор н ад ы , дәл  осы  сәтте  сы н ы п қа б ір  окуш ы  
айкайлап  кіріп  кел іп , тагы  ол, с ізд ің  көзің ізге  т іке  қарап  тұры п: “ М енің  
сізге қарасам  күлкім  келеді ” -  д еп  айты п  салды , ал с із  еш тең е  ай та  
алм астан  таң қал ган  ж ән е сұраулы  кей іппен  қарады ң ы з да қалды ңы з. 
С із бұл ж ағд ай д ы  калай қаб ы л д ар  ед ің із?  Т өм ен дегі ж ауап тард ан  
қ а іа ғ а н  н ұ сқаң ы зд ы  белгілең із.

«М әссаган  әйтп есе»
«С аган  не күлкіл і?»
«И ә, қү д ай ға  тоба»
«С ен  не ж ы н д ы сы ң  ба?»
«К өң ілд і адам ды  ұ н атам ы н »
«М ен кү ан ы ш ты м ы н , с ізд ің  көң іл ің ізд і көтере  алганы м а»

2-ш і ж агдай .

С ізде  б ір н еш е саб ак  ө тк ен н ен  кей ін , саб ақты ң  басы н да  нем есе 
аяғы н да б ір  оқ> ш ы сізге  кел іп : «М ен  сізд і нағы з п ед аго г ретінде б ізге  
қандай  да б ір  б іл ім  беред і д еген ге  сен бей м ін »  - деді.

С ізд ің  көзқарасы ң ы з

1. « С ен ің  ж ү м ы сы ң  оқу -  м ұгал ім д і оқы ту  ем ес»
2. « С ен д ер ге  мен әри н е еш тең еге  үй рете  алм айм ы н»
3. «М үм кін  сен  б асқа  сы н ы п қа  ау ы сар сы ң  н ем есе  б асқа  м ұғалім  

таңда»
4. « С ен ің  ән ш ей ін  оқы гы ң  келм ейді»
5. «С ен не үш ін  солай  о й л ай ты н ы ң д ы  б ілгім  келеді»
6. «Бүл ту р ал ы  то л ы к  қарасты рай ы қ . М ен ің  .м інез-қүлкы м да сені 

осы ндай  о й л ар га  әкелген  м үм кін  б ір  тү с ін б ест ік  б ар  ш ы гар»

4 0 0

3- ші жағдай.

Мүғалім оқушыға тапсырма береді. Ал ол болса орындағысы 
келмейді және менің мұны орындағым келмейді деп ескертеді. Бүл 
жағдайға мұғалімнің қатынасы қалай болмақ?

1. «Жасағың келмейді -  күштейміз»
2. «Сен онда не үшін оқуға келдің?»
3. Өзіңе жаман болады, оқымасаң бара бер. Сенің қылығың өз 

түріне ерегісіп, мүрнын кесіп алғысы келген адамға ұқсайды.
4. «Бұл сөздің немен аяқталатынын сен аңғарып тұрсың ба?»
5. «Сен маған мұның себебін түсіндіріп бере аласың ба?»
6. «Мүмкін сенікі де дүрыс шығар-кел отырып ақылдасып көрелік»

4- ші жағдай
Оқушы оқу материалын түсінуде табысқа жете алмады яғни осы 

оқу материалын әйтуір біркезде түсініп, ұғынып аламын деген өзінің 
қабілетіне сенбейді. Сөйтіп мүғалімге: «Сіз қалай ойлайсыз мен әйтеуір 
бір кездері жақсы оқып, белсенді оқушылардың қатарына қосыла ала
мын ба? -  деп сұрақ қойды. Мүғалім бұл жағдайда қалай жауап беруі 
тиіс.»

1. «Шынымды айтсам —сенбеймін!»
2. «Иә, әрине бұған сенде күмән болмауы керек»
3. «Сенде қабілет бар жэне мен сенен өте жақсы үміткүтемін»
4. «Сен неге өзіңе сенбейсің?»
5. «Мәселені шешу үшін кел, әңгімелесіп көрелік»
6. «Екеуміздің қалай жұмыс жасағанымызға байланысты!»

5- ші жагдай.

Оқушы мүгалімге: «Алдағы болатын сіздің 2 сабағыңызга мен 
келмеймін, себебі бұл уақытта мен концертке барамын (нұсқалары: 
достарыммен қыдырамын, спорттық жарыстарга көрермен ретінде ба
рамын, немесе жэй дем алғым келді) деп айтады. -  Қалай жауап берген 
дүрыс?»

1. «Жасап көрші!»
2. «Ендігі жолы саған ата-анаңмен келуге тура келеді».
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3. «Бұл сенің жұмысың және емтиханды да тапсыратын сен. Бэрібір 
қалган күндеріңе жауап бересің, мен сенен міндетті түрде сұраймын.»

4. «Маган сен сабақтарға салмақты қарайтын секілді көрінесің»
5. «Мүмкін, сен мектепті мүлдем тастап кетерсің?»
6. «Ары қарай не істемексің?»
7. «Неге саган сабақтан гөрі, концертке бару қызықты соны білгім 

келеді?»
8. Мен дем алу, концертке бару ( жарыстарға қатысу, достарыңмен 

қарым-қатынас жасау) бәрін түсінемін, ол саған мектептен гөрі 
кызыгырақ. Бірақ неге солай, соны білгім келеді?

6-шы жағдай.

Оқушы сыныпқа кіріп келе жаткан мұгалімді көре сала «Сіз бүгін 
шаршаган тәріздісіз» - деді. Мүгалім қалай жауап қайтару керек.

1. «Менің ойымша сен жагынан маған мұндай ескертулер болмауы 
қажет!»

2. «Иэ мен өзімді нашар сезініп тұрмын»
3. «Мен туралы кайғырмай-ақ қой -  бірінші өзіңе қара»
4. «Бүгін мен жайсыз үйықтадым, менің жұмысым көп»
5. «Қам жемей-ақ қой, бұл біздің сабағымызга кесірін тигізбейді»
6. «Рахмет қамқорлығыңа, сен өте зейіндісің»

7-ші жағдай.

«Сіз өткізіп жатқан сабақтар маган көмектеспейді деп сезінемін, 
тіпті сабақты тастасам деп ойлаймын». Мұғалімнің қабылдауы;

1. «Не болса соны айтпай отыршы»
2. «Ойлап тапқанын қара»
3. «Мүмкін саған басқа мұғалімді табу керек шығар»
4. «Мен сенде мұндай тілектің пайда болуына не эсер етті, соны 

білгім келеді».
5. «Мәселені шешудің жолын бірге қарастырсақ қайтеді?»
6. «Мүмкін сенің мәселеңді басқа да жолмен игеруге болатын 

шығар?»
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8-ші жағдай.

Оқушылар өздеріне деген сенімділікті көрсетіп, мұғалімге: 
«Мен қажет етсем, шеше алмайтын ештеңе жоқ. Осыган қоса, сіздің 
сабагыңызды да үйрену, ұғыну маған түкке де түрмайды -  деп айтады. 
Мүғалімнің көзқарасы қалай болуы қажет?

1 «Сен өзің туралы өте жақсы ойлайсың»
2 «Сенің қабілеттіңе -  күмэндімін»
3 «Сен өзіңе сенімді санаганыңа Караганда осылай шыгар»
4 Менің еш күмәнім жоқ, егер сен қажет етсең, бэрі де қолыңнан 

келеді.
5 Бұл сенен көптеген күш -  жігерді талап ететін шығар.
6 «Артық сенімділік іске кесірін тигізеді.»

9-шы жагдай.

Мүгалімнің ескертуіне оқушы былай дейді, “Бүл пәнді игеру үшін 
көп жұмыс істеудің қажеті жоқ. Мені өте қабілетті адам деп санайды» 
- деп жауап береді. Мұғалім қалай жауап беруі қажет.

1. «Бұл пікірге сен сәйкес келмейсің»
2. «Сенің осы уақытта дейінгі қиындықтарың, және сенің білімің 

сәйкес келмейді»
3. «Көптеген адам өзін қабілеттімін деп санайды, бірақ бұл сенім 

істе көрінбейді»
4. «Мен сенің өзің туралы жоғаргы ойда екеніңе қуаныштымын»
5. «Бүл жағдай тіпті сенің оқу барысында көптеген күш жұмсауыңды 

талап етеді»
6. «Бүл сөз сенің өз қабілетіңе өзің сенбейтініңді көрсетіп отыр»

10-шы жағдай.

Оқушы мұғалімге: «Мен тағы да дәптерімді экелемін деп ұмытып 
кетіппін (үй жұмысын орындауды)» - Бүл жағдайды мұғалім қалай 
қабылдауы қажет.

1. «Міне - тағы да басталды!»
2. «Бүл жауапкершіліктің жоқтығын көрсетпейді ме?»
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3. «Менің ойымша сен оқуға дұрыс қарауың қажет.»
4. «Не үшін екенін менің білгім келіп отыр»
5. «Мүмкін сенің жагдайың болмаган шыгар»
6. «Сен калай ойлайсың, мен не үшін саган қайталай беруім керек ?»

11- ші жагдай.
Оқушы әңгіме барысында мұгалімге; «Сіздің басқалардан гөрі мені 

жақсы көргеніңізді қалаймын. -  деді. Мұғалім қалай жауап қайтаруы 
кажет.

1. «Мен не үшін саган басқалардан гөрі жақсы қарауым керек?»
2. “Мен ерекше баламен ойнап отырады деп ойлама.”
3. «Маган сен сияқты айтатын адам үиамайды»
4. «Мен не үшін сені басқадан бөлуім керек соны білгім келеді?»
5. “Егер де мен саған ерекше қарасам, сен өзіңді қалай сезінер едің?”
6. «Сен қалай ойлайсың, мен саган шындыгында қалай караймын?»

12- ші жагдай.

Окушы мүгалімнің пәнін түсінуде күмәнінің бар екенін айтып бы- 
лай дейді: «Сізге мені не ойландыратынын айттым, енді сіз маган не 
істеуім керек екенін айтыңыз?” Мұгалім калай жауап беруі қажет.

1. «Менің ойымша сенде жетіспеушілік көрініп түр».
2. «Сенің қобалжуыңа ештеңе де эсер етпейді ме?»
3. «Мен түжырым жасамас бүрын, сенің мәселеңді дүрыстап карап 

алуым қажет»
4. «Екеуіміз жүмыс аткарып, осы мәселеге қайтып оралайық. 

Менің ойымша мүны шешуге болады».
5. «Мен саган казір тура жауабын бере алмаймын, ойлануым кажет»
6. «Қам жемей- ак кой менде де эр іс орнымен шешілмейді»

13-ші жагдай.
Оқушы мүгалімге; «Маган сіздің баска оқушыны 

сөйлегеніңіз ұнамайды». Мүгалімнің жауабы қандай болмак.

1. «Бүл -нашар жагдай»
2. «Сен түсінбеген сияқтысың»
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жақтап.

3. «Сенің маган деген пікірің, келесі сабақтарда өзгереді деп сенемін
4. «Не үшін?»
5. «Сен нені үнатпайсың?»
6. «Әркімнің өзінің талгамы бар».
7. « С ен ің  о й ы ң ш а мен не үш ін  оны  ж актал , сөй лей м ін ?»

14-ші жагдай.

Оқушы өзінің жолдасын сынаганын қаламайтындыгын анык айта 
отырып былай дейді; «Мен онымен бірге жұмыс істегім келмейді» 
Мүгалім бұны қалай қабылдауы қажет.

1. «Сені не мазалайды?»
2. «Екеуіңнің бірге жүмыс істеулеріңе тура келеді»
3. «Бұл сен үшін түсінбеушілік»
4. «Енді оның да осыдан кейін сенімен жұмыс істегісі келмейді»
5. «Неге?»
6. «Менің ойымша сенікі дүрыс емес»

Нұсқау: Ерікті жауаптарды бөліп багалайды. Реттік саны қанша. сон- 
ша үпай беріледі. Педагогикалық жағдайларды дүрыс шешу қабілеті 14 
педагогикалық жагдайдан алынган барлық үпайды 14 ке бөлгенге тең. 
Егер зерттеуші 4,5 ұпайдан артық бага алса онда оның педагогикалык 
қабілеті өте жақсы. Егер орташа бага 4,4 пен 3,5 ұпай аралыгында бол- 
са, онда педагогикалык қабілеті орташада дамыган. Ал егер орташа 
бага 3,4 үпайдан төмен болса, онда педагогикалық қабілеті нашар.

“Кэсіби күйзеліс шкала” әдістемесі

1. Сізді жақсы білетін екі адам сіз жайлы энгімесіп отыр. Үсынылып 
отырган келесі тұжырымдардың қайсысын олар қолдануы мүмкін?

а) X- өте тұйык адам. Оны алаңдататын ештеңе жоқ сиякты.
б) X- керемет адам, бірак онымен сөйлескен кезде байкап сөйлеу 

кажет.
в) .X- өмірінде бәрі дұрыс емес сиякты көрінеді
г) Мен х-ті өте жалыктыргыш және түсініксіз адам деп есептеймін.
д) х-ті мен каншалықты аз керсем, соншалыкты өзімді жаксы
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сезінемін.
2. Төменде келтірілген өмірде жиі кездесетін ерекшеліктер сізге тән 

бе?
-сізге қандай да бір нәрсені дұрыс орындауда қанагатсыздық тән; 
-сізді аңдып қақпанга немесе бұрышқа қуу сезімі;
-асқортудың нашарлығы;
-асқа тәбеттің болмауы;
-ұйкысыздық;
-қысқа мерзімді бас айналуы мен жүрек соғысының жиілігі; 
-ыстық және денеге күш түспеген кезде де шамадан тыс тершеңдік; 
-адамдар тобынан немесе жабық мекемеде үрейді сезіну; 
-шаршағыштық және энергияның жетіспеуі;
-үмітсіздікті сезіну;
-қандай да бір сыртқы себепсіз - ақ жүректің айнуы мен әлсіздік; 
-кішкентай нәрсеге өте қатты тітіркену;
-кешке қарай босаңси алмау;
-түн ортасында немесе таңға жуық жиі ояну;
-шешім қабылдаудагы қиындықтар;
-өткен күннің оқигаларын ойлау мен сезінуді тоқтата алмау; 
-жылауықтық;
-еш нәрсені дұрыстап істей алмаймын деген сенім;
-аса маңызды өмірлік оқиғаға қатысты құлшыныстың жетіспеуі; 
-Таныс емес адамдармен кездесу жэне жаңа тэжірибені меңгеруді 

қаламау;
-бір нәрсені орындауды өтінгенде, «жоқ» деп айта алмау;
-сіздің жауапкершілігі жоғары істі орындай алуыңыз;

3. Қазіргі таңда сіз қаншалықты қайсарсыз?
а) эдеттегіден, жоғары;
б) әдеттегіден, төмен;
в) әдеттегідей

4. Спорттық жарысты көруді ұнатасыз ба?
а) иә
б) жоқ

5. Демалыс күндері төсекте ұзақ жатуға өзіңізге рұқсат бересіз бе?
а) иә

406

б) ж оқ

6. С із ой ш егінде (кәсіби  ж эн е  ж екел ік) аш ы қ әң гім елесе  аласы з ба?
а) басты қп ен
б) қы зм еттесім ен
в) отбасы  м үш елерім ен

7. С ізд ің  өм ір ің ізде  м аңы зды  ш еш ім  ш ы ғару  үш ін  к ім нің  
ж ау ап керш іл іг і м ол?

а) с ізд ің
б) б асқа  б іреуд ің

8. С ізд і ж ү м ы сы ң ы зда  б асш ы лар  сы нға алса, с із өзің ізд і қалай 
сезінесіз?

а) қатты  қиналасы з
б) б ір аз  қиналасы з
в) қин алм ай сы з

9. С із ж ұм ы с күнін  ж етістік , қанағат алу сезім ім ен  аяқтай сы з ба?
а) жиі
б) кейде
в) әр кезде

10. С із әр іп тесің ізбен  болған  кикілж ің ді ұ зақ  у ақы т сезін ес із бе?
а) иә
б) ж оқ

11. С із о ры н дай ты н  ж үм ы с көлем і оган бөл ін ген  уакы ттан  асы п 
кетеді м е?

а) әр  кез
б) кейде

12. С ізд ің  кәсіби  д ең гей ің ізд ің  қандай екен д ігін  нақты  елестете  ал а 
сы з ба?

а) иә
б) ж оқ

13. С із ө зің ізге  ж ұм сайты н  уақы тты  ж етерл ік  д еп  ай та  аласы з ба? 
а) иэ
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ма?

б) ЖОҚ

14. Өз мәселеңізді талдагыңыз келгенде тыңдаушыны табу оңай

а) иә
б) жоқ

15. С із негізгі өм ірл ік  м ақсаты ң ы зга  ж етуге б ірш ам а қам там асы з 
ететін  ж олда ж үрсіз бе?

а) иә
б) ж оқ

16. С із ж ұм ы с у ақы ты н д а бос оты расы з ба ?
а) жиі
б )  кейде
в) өте сирек

17. С із ж ұм ы сқа қы зы ғуш ы лы қпен  ж иналасы з ба?
а) кеп  ж ағдай да
б) кей күндері
в) тек  кейде

18. Ж ұм ы ста сізд ің  қабілетің із бен еңбегің ізді д ұры с бағалайты ны н 
сезесіз бе?

а) иә
б) ж оқ

19. С ізді ж ү м ы ста  қаб ілетің із бен еңбегің із үш ін  дұры с м арапаттай- 
ты ны н сезінесіз бе?

а) иә
б) ж оқ

20. С ізде басты гы ң ы з келесі әрекет  ж асайды  деген  сезім  бар ма?
а) м енің  ж үм ы сы м а белсенді түрде кедергі ж асайды ;
б) ж ұм ы сы м а белсенді түрде көм ек керсетеді.

21. Егер де сіз он жыл бұрын өзіңіздің қазіргі уақыттағы кәсіби 
кезіңізді көру мүмкіндігіне ие болсаңыз, сіз өзіңізді қалай бағалар
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едіңіз?
а) өз үмітімнен асып кеттім;
б) өзімнің күткеніме саймын;
в) өз күткеніме қол жеткізбедім.

22. Егер сіз өзіңізге деген ұнамдылық сезімін 5-тен (максималды), 
1 -ге (минималды) дейінгі шкала бойынша багалайтын болсаңыз қанша 
ұпай қояр едіңіз?

Кілт
22. «5» 0 

«4» 1 
«3» 2 
«2» 3 
«1» 4 
«0» 5

Жалпы бағаларды өндеу
Күйзеліс шкаласы бойынша алынған ұпайларды мұқият өңдеу 

қажет. Осы шкалалар шегінен тыс жатқан факторлар саны өте көп, 
бірақ біз күйзеліспен кездескен кезде қолданатын тәсілге эсер етіп 
отырады. Фактор санының көптігі сонша, ұпай саны бірдей екі адам 
қысымның түрлі деңгейін сезінуі мүмкін.

0-15 ұпай - сіздің өміріңізде күйзеліс мәселе емес. Айтылған ой 
сіздің деңгейіңізде жұмыс басты және қанағат күйді сақтауыңызға бол- 
майды дегенді білдірмейді. Берілген шкала стресске деген жағымсыз 
жауапты бағалауға гана арналған.

16-30 ұпай -  көп жұмыс істейтін маман үшін күйзелістің орташа 
деңгейі. Сонда да жағдайды алдын-ала талдагі, стресті мүмкіндігінше 
азайтқаныңыз жөн.

31-45 ұпай -  күйзеліс шартты мәселс туғызады. Түзету жүмысының 
керектігі байқалып тұр. Күйзелістің осы деңгейінде одан әрі жұмыс 
істеу киындықтар туғызады. Бұл өзіңіздің кәсіби өміріңізді жақсылап 
таразылау үшін жақсы себеп.

46-60 үпай -  бұл деңгейде күйзеліс басты мэселені көрсетеді 
және бір нәрсе жақын арада болуы мүмкін. Сіз жүдеу сатысынан оте 
жақынсыз. Қысымды азайтқамыцыз дұрыс.
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ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ АНЫҚТАЙТЫН
ӘДІСТЕР

Тулганың педагогикалық қызметке дайындығы 
мен бейімділігін анықтау

Сұрақтарға «иэ», «жоқ» деп жауап беру
1 Өмірдегі қиын, жағымсыз жағдайларда өзіңізді ұстай аласыз ба?
2 Тәуліктің кез-келген уақытында жеңіл ұйықтап кете аласыз ба?
3 Барлық тапсырманы біреуден көшіріп алғанын біле тұра сол 

оқушының жауабын әрдайым шыдамдылықпен тыңдайсыз ба?
4 Аудиторияда көңілді ахуалдың болғанын қалайсыз ба?
5 Жиналыс, конференция, семинарда бар ынтаңызбен сөз сөйлейсіз 

бе?
6 Оқу-тәрбие жұмысында дэстүрлі емес әдістерді қолданасыз ба?
7 Жаңа күн тэртібіне жылдам бейімделесіз бе?
8 Күтпеген жағдайларда өзіңізді тез қолға алып, өз-өзіңізге келе 

аласыз ба?
9 Сіз сабаққа кешігесіз бе?
10 Жұмыс күнінің соңында жұмыс күнінің басындағыдай кез-келген 

әрекетті жеңіл әрі еркін орындай аласыз ба?
11 Сіз өзіңіз үшін қауіпті эрекеттерді орындай аласыз ба?
12 Сіздің әрекетіңіз басшыга ұнамайтындығына қармастан оны эрі 

қарай жалғастыра аласыз ба?
13 Конкурс, жарыстарга қатысу сізге үнайды ма?
14 Жұмыстың бір түрінен екінші түріне ауысу барысында 

қиындықтар тумайды ма?
15 Кез-келген істі орындай алатыныңызға сенімдісіз бе?
16 Пікір-таластар барысында өзіңізге жиі шек қоясыз ба?
17 Жеңілістен кейін ішкі рухани тепе-теңдікті тез қалпына келтіре 

аласыз ба?
18 Жаңа мазмұнга немесе жаңа жұмыс орнына тез үйренесіз бе?
19 ¥зақ күте аласыз ба?
20 Сіз күнделікті өмірде тәуекелшілдікке жиі барасыз ба?
21 Жіберіп қойған қатеңізді тез жөндеуге қабілеттісіз бе?
22 Өз ашуыңызды жиі баса аласыз ба?
23 Басшының ұсыныстарын жиі қабылдайсыз ба?
24 Қандай да бір әрекетті әкімшілік тарапынан қолдау тапқанға 

дейін ысырып қоясыз ба?
25 Жүмыс ырғағы мен әдістемесін тез өзгерте аласыз ба?
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26 Шаршағаныңызды басуға қыска мерзімді демалыс жетеді ме?
27 Жағымсыз күрделі жағдайларда жұмыс істеуге бейімсіз бе?
28 Баспасөз беттерінде жарық көрген еңбегіңіздің болғанын 

қалайсыз ба?
29 Адамдардың кателіктерін эрдайым кешіре аласыз ба?
30 Қажет болған жағдайда айналаңыздағыларға тез бейімделе ала

сыз ба?
31 Баспасөз беттерінде жарық көрген жұмыстарыңыз бар ма?
32 Үзіліссіз ұзақ уақыт жұмыс істеуге қабілеттісіз бе?
33 Пікірталас барысында эмоциялық және нақты емес дәлелдерді 

айтуда өзіңізге шек қоя аласыз ба?
34 Өз бастамаңыз бойынша жұмысқа жаңаша элементтер енгізген 

жағдайлар болды ма?
35 Басшының түрлі жүмыс стиліне тез бейімделе аласыз ба?
36 Сабақты бірден және бар күшіңізбен бастайсыз ба?
37 Бір мезгілде бірнеше әрекет жасау сіз үшін жеңіл ме?
38 Сізді жаңа, таныс емес жүмыспен айналысуға тез көндіруге бо- 

лады ма?
39 Келесі сабақты бастар алдында шаршағаныңызды тез баса ала

сыз ба?
40 Жұмыстағы жаңа әріптестеріңізбен тез тіл табыса аласыз ба?
41 Ұзақ уақыт қарқынды жұмыс атқара аласыз ба?
42. Сабақтарда жай сабақтармен салыстырғанада жоғары нәтижеге 

қол жеткізе аласыз ба?
43 Қабылданған шешімді басшылардың әсерімен өзгерте аласыз ба?
44 Сізді жауапты қызметкер деп айтуға болады ма?
45 Педагогикалық кеңес, конференция, ата-аналар жиналысында 

сөз сөйлеу сізғе үнайды ма?
46 Сізді ашуландыру қиын ба?
47 Біраз үзілістен кейін жұмысқа тез араласа аласыз ба?
48 Басшьиіардың көңіл-күйінің өзгерісіне тез бейімделе аласыз ба?
49 Үзақ, бірсарынды жұмысты орындау сізге қиын емес пе?
50 Сіздің тарапыңыздан белгілі бір күшті талап ететін әрекетті тез 

жүзеге асыра аласыз ба?
51 Әріптесіңізге көмек көрсетуге әрдайым дайынсыз ба?
52 Өз ашуыңызды ұстай аласыз ба?
53 Бір күнде қатарынан 5-6 сағат сабақ бере аласыз ба?
54 Көңіл көтеретін, демалатын орындарды жиі ауыстырасыз ба?
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55 Белгілі бір жұмысты ұзақ уақыт орындауға зейініңізді 
шоғырландыра аласыз ба?

56 Кәсіби іс-эрекетте өз эріптестеріңізбен жарысқа түсу ұнайды ма?
57 Қажет болган жағдайда жұмысқа тез араласып кете аласыз ба?
58 Жаңа оқу бағдарламалары, құралдары бойынша жұмысқа тез ау- 

ыса аласыз ба?
59 Сіздің жұмысыңызды педагогикалық тұрғыдан бақылауға тез 

бейімделе аласыз ба?
60 Өзіңіздің педагогикалық қызметіңізге қатысты алған 

мақтауларыңыз бар ма?
61 Түсініксіз адамдармен қарым- қатынас барысында шыдамдылық 

таныта аласыз ба?
62 Үнатпайтын адамдармен жеңіл қарым-қатынас жасай аласыз ба?
63 Сэтсіздіктер, жеңілістерді сіз жеңіл көтере аласыз ба?
64 Алдағы болатын сабағыңызға тез бейімделе аласыз ба?
65 Сабақ барысы мен әдістемесіне жаңа элементтерді 

қызығушылыкпен енгізесіз бе?
66 Өз жұмысыңызда өзгелердің көмегін қажет етесіз бе?
67 Қажет болган жағдайда баяу жұмыс темпіне тез бейімделе ала

сыз ба?
68 Сіздің нашар көңіл-күйіңізді оқушылар немесе эріптестеріңіз 

өзгерте алады ма?
69 Жаңа аудиториямен тез тіл табыса аласыз ба?
70 Жол серіктермен тез әңгімелесіп кете аласыз ба?
71 Маңызды шешімді күтіп тұрганда өзіңізді еркін ұстай аласыз ба?
72 Егер пікіріңіз дұрыс болып көрінсе жалпы қабылданган пікірге 

қарсы шыга аласыз ба?
73 Жаңа ұжымға тез бейімделе аласыз ба?
74 Жеңілістер сізді ынталандыра алады ма?
75 Біреудің көңіл-күйіне тиіп кетемін деп, өзіңіздің қуанышыңызды 

баса аласыз ба?
76 Қызыкты тәжірибені сети сала қолдана аласыз ба?
77 Сабақта болыіі жатқан жағдайларға тез зейін аудара аласыз ба?
78 Өзіңіздін демалысыңыздың алғашқы күндерін жеңіл ұйым- 

дастыра аласыз ба?
79 Қандай да бір жаңалықты ұзақ уақыт күткенде шыдамдылык та

ныта аласыз ба?
80 Жайбасар адамдармен жүмыс кезінде шыдамдылык таныта ала-
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сыз ба?
81 Сіз өз күшіңізге жиі сенесіз бе?
82 Демалыс орындарын ауыстырганды үнатасыз ба?
83 Басшылардан нұскау алғаннан кейін жүмыска тез кірісесіз бе?
84 Аяқсыз қалған істе бастаманы өз колыңызға аласыз ба?
85 Әріптестеріңізге жүмысындагы кемшіліктері жайлы жиі айтасыз 

ба?
86 Өміріңіздегі қиын жағдайларда өз-өзіңізді үстай аласыз ба?
87 «Қиын» балалармен қарым-қатынаста шыдамдылык таныта ала

сыз ба?
88 Газет, журнал, кітаптады жылдам карал шыгасыз ба?
89 Сабақтың басталуына немесе аяқталуына кешіктіріліп берілген 

коңырауды шыдамдылыкпен күте аласыз ба?
90 Ешкандай ауруыңыз болмаса да ауыр дэрігерлік ем-шараларға 

келісім бересіз бе?
91 Сабак кестесі. күн тэртібінің аяк астынан ауысуы сізге катты 

эсер етеді ме?
92 Шыдамдылык пен табандылыкты кажет ететін іс-әрекетке 

кызығушылыкпен кірісесіз бе?
93 Өз жүмысыңыздағы ескі шаблонды әдістерден тез бас тарта ала

сыз ба?
94 Күшіңізді тез калпына келтіре аласыз ба?

Нәтижені өңдеу «иә» сүрақтары кайсы жолақта көп сол сізде 
бар қабілет

1 Шығармашылыққа қабілеттілік 6, 13, 20, 25, 28, 31, 38, 50, 60, 65, 88, 
93

2 Жұмысқа қабілеттілік 10, 26, 32, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 64, 
94

3 Орындаушылық кабілеті 7, 12. 18, 24, 34, 43, 44, 48, 58, 76, 83, 
91

4 Қарым-қатынасқа тез түсе алу 4, 16, 30, 40, 68, 69, 70, 75, 80, 82, 85, 
87

5 Тез бейімделгіш 2, 19, 27, 35, 54, 59, 61, 67, 73, 77, 78, 
89
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6 Өз күшіне сене білу 5, 8, 11,21,45, 56,66,72, 74, 81, 84,92
7 Өзін-өзі баскара білу 1, 14, 17, 22, 33, 42, 46, 52, 55, 71, 86, 

90
8 Шындық коэффициент! 3, 9, 15, 23,39,51,62,63,79

Әдістеме: “Көшбасшы”

Бұл эдістеме адамның көсем болуға деген қабілетін анықтауға 
арналған. Ұсынылған эдістемедегі 50 сұраққа мұқият жауап беріп 
көріңіз.

Сұрақтары:

1. Сіз айналадағы адамдар назарында жиі боласыз ба?
А) Иә
Б) жоқ

2. Қоршаган адамдарды өзіңізбен салыстырғанда қызмет дәрежесі 
жогары деп санайсыз ба?

А) иә
Б) жоқ

3. Сіз қызметтес дәрежелері тең адамдармен бірге жиналыста 
отырган сәтте өз пікіріңізді айтқыңыз келмейтін сәттер бола ма?

А) иэ
Б)жоқ

4. Сіз бала күніңізде өз құрбыларыңыздың ортасында көшбасшы 
болуды ұнататын ба едіңіз?

А) иә
Б)жоқ

ба?
5. Сіз біреуді бір нәрсеге көзін анық жеткізген сәтген ләззат аласыз

А) иә 
Б)жоқ
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6. Сізді жасқаншақ адам деп атаган кездер болды ма?
А) иә
Б) жоқ

7. Сіз мынаган келісесіз бе? ’’Әлемдегі барлық көрнекі, пайдалы 
нэрселердің көбісі адам еңбегінің жемісі”

а) иә
б) жоқ

8. Сіз күткен іс өз нәтижвсін ойдағыдай бермесе сіз:
а) бұл іске деген жауапкершіліктің басқа адамда екеніне қуанасыз
б) өзіңізге жауапкершілікті алып, істі аяғына дейін жеткізесіз.

9. Адамдармен эңгімелескен кезде, сіздің кейде байсалды 
қалпыңызды жоғалтқан кездеріңіз болды ма?

А) иә 
Б) жоқ

10. Айналадағы адамдар сізден именеді, ол сізде қанағат сезімін 
тудырады ма?

А) иә 
Б) жоқ

11. Сізге үстел басында (жиналыста, компанияда) отырған 
адамдардың назарында болып, жағдайды бақылап отыру ұнайды ма?

А) иә 
Б) жоқ

12. Сіз адамдарға сесті эсер қалдырамын деп ойлайсыз ба?
А) иә
Б) жоқ

13. Сіз өзіңізді арманшыл адаммын деп ойлайсыз ба?
А) иә
Б) жоқ

14. Егер айналадағы адамдардың сізбен келіспейтінін байқасаңыз 
онда сасып қаласыз ба?
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А) иә 
Б) жоқ

15. Сіз өзіңіздің жеке бастамаңызбен спорттық немесе түрлі топтар- 
ды құрумен айналыстыңыз ба?

А) иэ 
Б) жоқ

16. Мына екі көзқарастың қайсысы сізге жақын?
А) нағыз жетекші адамдарды басқара отырып жетекшілік ету керек, 

соган өзі атсалысу қажет.
Б) нағыз жетекші өзі басқаратын істі өзі жасауы тиіс.

17. Сіз қандай адаммен жұмыс істегенді ұнатасыз?
А) тэуелді адамдармен
Б) тәуелсіз, дербес адамдармен

18. Сіз өткір пікір -  таластардан қашасыз ба?
А) иә
Б) жоқ

19. Егер сізге мекемені қайта құруга ұсыныс жасаса сіз не істер 
едіңіз?

А) қажетті өзгерістерді тез арада енгізер едім 
Б) барлығын алдымен асықпай ойланып аламын

20. Сізде бала күніңізде әкеңіздің билігімен жиі соқтығысатын 
кездеріңіз болды ма?

А) иә 
Б) жоқ

21. Пікір-таластарда бұрын сіздің пікіріңізбен келіспейтін адамдар
ды мойындатқыза алған кездеріңіз болды ма?

А) иэ 
Б) жоқ

22. Сіз өзіңізге мынадай көріністерді елестетіңіз: сіз жолдас- 
тарыңызбен орманда серуендеп жүріп адасып қалдыңыз, кеш түсіп
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келеді, сізге шешім қабылдау керек.
а) шешім кабылдауда сіз өзіңізге қарағанда касыңыздағы адамға 

арқа сүйейсіз
б) ешнәрсе істемейсіз, басқаларға арқа сүйейсіз

23. Мынадай мәтел бар: ’’ауылдагылардың біріншісі болганша, 
қаладағылардың соңы бол.” Келісесіз бе?

А) иә
Б) жоқ

24. Сіз өзіңізді басқаларга эсер ететін адаммын деп ойлайсыз ба?
А) иэ
Б) жоқ

25. Сізде бастама пайда болған кездегі сэтсіздік бүл істі қайтып 
бастамауға экеле ме?

А) иә
Б) жоқ

26. Сіздің көзқарасыңыз бойышша нағыз көшбасшы кім?
А) ең құрамды адам
Б) кімнің мінезі күшті болса

ба?
27. Сіз адамды әрқашан түсініп, олардың жетістіктерін багапайсыз

А) иэ 
Б) жоқ

28. Сіз тәртіптілікті бағалайсыз ба?
А) иэ
Б) жоқ

29. Төмендегі екі жетекшінің қайсысы ұнайды?
А) барлығын өзі шешетін жетекші
Б) басқалардың пікірімен санасатын, оларды тыңдайтын жетекші

30. Жетекшіліктің қай стилі сіз жұмыс жасайтын мекемеге лайық? 
А) үжымшыл
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Б) авторитарлық (өктем)

31. Сізде баскалар жиі зиянын тигізеді дейтін ойлар болады ма?
А) иә
Б) жок

32. Берілген екі портреттің қайсысы сізді суреттейді?
А) жуан дауысты, эмірлі сөйлейтін
Б) элсіз дауысты, ұстамды, ойлангыш адам

33. Сіз өзіңізді жиналыстарда қалай ұстайсыз. егер сіздің пікіріңіз 
дұрыс, бірак өзгелер сіздің пікіріңізбен келіспеген жагдайда?

А) үндемеймін
Б) өз пікірімді айтпаймын

34. Сіз өзіңіз кызығатын жұмыстарды басқа біреуге жүктейсіз бе? 
А) иә
Б) жоқ

35. Сізде жауапты бір істі орындамаганда капалану сезімі туа ма? 
А) иэ
Б) жок

36. Сіз қайсысын қалар едіңіз?
А) жақсы адамның жетекшілігінде жүмыс істеу 
Б) өз бетімен жетекшісіз жүмыс істеу

37. Сіз мынадай байламға қалай қарайсыз: отбасы өмірінде жақсы 
болу үшін. онда шешімді біреуі қабылдауы тиіс:

а) келісемін
б) келіспеймін

38. Сізде басқа біреудің әсерімен бір нәрсені сатып алушылық бола
ма?

А) иэ 
Б) жок

39. Сіз өзіңіздің ұйымдастырушылық қабілетіңіз жақсы деп санай-
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сыз ба?
А) иэ 
Б) жок

40. Сіз қиыншылықтармен соктыгысқанда өзіңізді қалай үстайсыз? 
А) қолдарым төмен түсіп кетеді
Б) менде оны ұзартуга деген тілек туады

41. Сіз адамдарды қағытуға лайық болса қағытып сөйлейсіз бе?
А) иә
Б) жоқ

42. Сіздің жүйкеңіз өмірдегі ауыртпалықтарды көтеруге қабілетті 
деп ойлайсыз ба?

А) иэ 
Б) жоқ

43. Егер сізге мекемені қайта кұруға ұсыныс жасаса сіз не істер 
едіңіз?

А) қажетті өзгерістерді тез арада енгізер едім 
Б) барлығын алдымен асықпай ойланып аламын

44. Сіз тым мылжың әңгімелесушінің әңгімесін кажет болганда 
бөле аласыз ба?

А) иә 
Б) жоқ

45. Сіз мынамен келісесіз бе: адамдар бақытты өмір сүруі үшін 
байқамай өмір сүруі қажет.

А) иә 
Б) жоқ

46. Сіз әрбір адам артында қаларлық көрнекті бірнәрсе жасау керек 
деп санайсыз ба?

А) иә 
Б) жоқ

47. Сіз кім болганды қалайсыз?
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А) суретші, акын, композитор, галым
Б) көрнекті жетекші, саясаткер

48. Сізге кандай музыканы тыңдау жагымдырак?
А) күшті, салтанатты
Б) Ж Ә Й ,  лирикалы
49. Маңызды әрі, эйгілі адамдармен кездесу кезі кобалжу тудыра 

ма?
А) И Ә

Б) жок

50. СІЗ жігерлі - күшті адамдармен жиі кездесесіз бе?
А) иэ
Б) жок

Сяйкестендірілген келесі киітпен упай саны анықталды:
1 а,2а,3б,4а,5а,6б,7а,8б,9б, 1 Оа, 11 а, 12а, 136,146,15а, 166,17а. 186,196, 

20а,21 а,22а,23а,24а,25б,26б,27б,28а,29б,30б,31 а,32а.33б,34а,35б,36б, 
37а,38б,39а,40б,41а,42а,43а,44а,45б,46а,47б,48а,49б,50б.

Кілтпен сэйкес келген эрбір сыналушының жауабы Іұпайга ие 
болады, сэйкес келмесе 0 ұпай болады.Егер 25 ұпайга дейін болса 
көшбасшылык сапасы элсіз бейнеленген. Педагог роліне көшбасшылык 
сапасы орташа жэне күшті бейнеленген адамдар кіреді.
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Балабакша психологынын апталык 
жүмыс жоспары (циклограмма 80%-20%)

К үн У а к ы т Б ала П е д а го г Ж ек е б а гы т - 
т а гы  ж ұ м ы с

Д ү й -
с ен б і

9 0 0 . 1 0 3 0

1030.1200
1 2 0 0 .1  300 

1 4 0 0 .

14,48

Б а к ы л а у  эд іс і 
(б е й ім д е л у д і з е р т т е у )  
П с и х о д и а гн о с т и к а

П с и х о 
д и а г н о с 
т и к а

А т а - а н а м е н
ж ұ м ы с

С е й -
сен б і

9 ЗО.ІОЗО 
I 0  3O.J2OO
І 200. І 300

1 4  0 0 _

14.48

С ы р т та й  б ак ы л а у  
(І-ІІ к іш і т о п ) 
П с и х о д и а гн о с т и к а

П р о ф и 
л а к т и к а

« Б І л  г  І м 
келед і»  к л у б ы - 
н ы н  ж ұ м ы с ы

С әр -
сен б і

900.  10 3 0

103О_12ОО

1 2 0 0 ,1 3 0 0

1 4 0 0 ,

14.48

Қ аты сты  б а к ы л а у  

П с и х о д и а гн о с т и к а

П с и х о 
к о р р е к 
ция

Б е л с е н д і л  І Г І  

ты м  кү ш ті б а- 
л а м е н  ж ұ м ы с

Б ей -
сен б і

1 6 ^ -1 7 “
1 7 0 0 .

17,48

П с и х о к о р р е к ц и я

Б ак ы лау
п с и х о д и а гн о с т и к а

Ж  е к е 
к ең ес

Д а р ы н д ы  б а- 
л а м е н  ж ұ м ы с

Ж ұ м а 12 “ - 13°° 
1 4 ~ -1 6 “  
І б ^ - П . '”
1 7 0 0 .

17,48.

П с и х о к о р р е к ц и я Э л е у -
м е тт ік
д и с п е -
ч ер

А т а - а н а м е н
ж ұ м ы с
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Ескерту: Циклограмма психологтың бір күндік жұмысы, оны жы- 
лына екі марте (жылдың басында, жарты оқу жылынан соң) өзгертлте 
болады. Бұл циклограмманы ссылай колданса да немесе өз мектеп 
ерекшелігіне карай өзгертсе де болады. Соңгы жеке бағыттағы жұтиыс 
дегеи психолог жұмысын жүйелеуге ыңгайлы

хМектеп психологының апталықжүмыс жоспары 
(циклограмма 80%-20%)

Күн Уакыт Окушы Мұгалім Жеке бағыт- 
тагы жұмыс

Дүй-
сенбі

9-1Ісаг 
11-12 
14-14,48

Психодиагностика 
(кіші буын)

Жеке кеңес Ата-анамен
жұмыс

Сей-
сенбі

-11
11-12
14-14,48

Психодиагностика 
(орта буыи)

Профилак
тика

Дарынды бала- 
мен жұмыС

Сэр-
сенбі

9-11
11-12
14-14,48

Психодиагностика 
(жогаргы буын, 
ұжым)

Модульдік
курс

Ерекше баламен 
жұмыс

Бей-
сенбі

11-14
15- 16
16- 16,48

Психокорекция Жеке кеңес ҰБТ
психо-
логиялык
даярлық

Жұма 11-14
15- 16
16- 16,40

Жеке кецес Пснхоко-
рекция

Үлгер-
мейтін баламен 
жұмыс

Сенбі 9-15 Психопрофилакти
ка

Әлеуметтік
диспечер

Гагтсырыс
бойынша
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

№ Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты Кайда
карасты-
рылады

Қыркүйек
Психологтын методикалык ж:^мысы

№ Қорытындылау және 
құжаттарды дайындау

Ай бойы

Балалармен психо-педагогиісалық жұмыс
1 Үжымга бейімделу диагности- 

касы
Ай бойы

2 Қиялды дамыту «Әңгіме ойла- 
стыр»

Ай бойы

3 Танымдық процеске диагно
стика (зейін, кабылдау, ес, ой- 
лау жэне сөйлеу)

Ай бойы
1

Тарбиешімен психо-педагогнкалык жүмыс
1 Тэрбиешіге баяндама 

«Баланың балабакшага 
бейімделуі»

Ай бойы

2 Кеңес беру: «Баламен қалай 
қарым-катынас жасау керек»

Ай бойы

3 Баланың ДОУ бейімделу 
кезеңінде тәрбиешіге баянда
ма

Ай бойы

Ата-анамен псііхо-педагогнкалык жұмыс
1 Танысуга психологиялык тре

нинг
Ай бойы

2 Кеңес беру: Доу-га бейімделу 
кезеңінде балага калай көмек 
беру кажет

Ай бойы

3 Баяндама: «Мектеп жа- 
сына дейінгі балалардың 
ерскшелігі»

Ай бойы
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Қазаи
Психологтыіі әлістемелік жұмысы

1 Қорытындылау жэне 
кұжаттарды дайындау

Ай бойы

Балалармен пснхо-педагогикалык жұмыс
1 Ба-іаның ата-анамен 

тұ;ігааралык катынасын зерт- 
теу

Ай бойы

2 Үсак жэне жалпы кимыл- 
козғалыстың дамуы

Ай бойы

3 Қабылдауга диагности
ка. Әдістеме: «Суретте не 
жетіспейді?»

Ай бойы

4 Әдістеме: «Белгілерді орна- 
ластыру»

Ай бойы

Тдрбиешімен іісихо-педагогикалык жұмыс
1 Педагогикалык тренинг. 

«Сөзжұмбакты шешу»
Ай бойы

Ата-анамен пснхо-педагогикалык ж^мыс
1 Лекция «Баданы бакшага 

бейімдеу»
Ай бойы

2 Жадынама «Баланың мінез- 
құлқы туралы не білесіз»

Ай бойы

Қараша
Психологтың әдістемелік жұмысы

№ Қорытындылау және кұжаттарды 
дайындау

Ай бойы

Балалармен психо-педагогикалық жүмыс
1 Ойлау және сөйлеу түрінің дамуы Ай бойы
2 Психологиялык процесті дамы- 

ту жэне коррекция жүргізу (зейін, 
кабылдау, ес, ойлау, сөйлеу)

Ай бойы

3 Зейінге диагностикалык эдіс «Тап 
жэне сыз»

Ай бойы

Тәрбиешімен психо-педагогикалык жұмыс
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1 Кеңес беру «Мектепке дейінгі 
баланыңдамуының психологиялык 
ерекшелігі»

Ай бойы

2 Кеңес беру: «Дарынды бала» Ай бойы
Ата-анамен психо-педагогикалық жүмыс

1 Семинар-тренинг «Көтерінкі 
көңіл-күй»

Ай бойы

2 Тренинг «Қарым-катынас» Ай бойы
Желтоксан

Психологтың эдістемелік жүмысы
1 Қорытындылау және қүжаттарды 

дайындау
Ай бойы

Балалармен псііхо-псдагогнкалық жүмыс
1 Шыгармашылыккабілетінің дамуы Ай бойы
2 Психологиялык процестерді дамы- 

т>' жэне түзету (зейін, кабылдау, ес, 
киял, ойлау жэне сөйлеу) «Фигура- 
ны тап» эдістемесі

Ай бойы

3 Бақылау: «Бала айналадағы адам- 
дармен қалай карым-катынаска 
түседі»

Ай бойы

Тәрбнешімен психо-педагогикалык жұмыс
1 Семинар-тренинг «Баламен бала- 

ша сөйлесу»
Ай бойы

2 Тренинг «Мотивация» Ай бойы
Ата-анамен психо-педагогикалық ж:үмыс

1 Ұсыныс: «Баламен қалай қарым- 
катынас жасау кажет»

Ай бойы

2 «Жақсы мінез - жан айнасы» тре
нинг

3 Ата-ана катынасына тест. 
Әдістеме: «Балаға қатынас»

Ай бойы

Қантар
Психологтын әдістемелік жүмысы
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1 Қорытынды жасау жэне 
кұжйітарды дайындау

Лй бойы

Балалармен психо-педагогикалық жұмыс
1 Психикалық процестерді (зейін, 

қабылдау, еске сақтау, киялдау, ой- 
лау, сөйлеу) түзету және дамыту. 
«Сурет сал» эдістемесі.

Ай боны

2 Қарым-катынаска нашар түсетін 
балаларга арналған түзету 
жұмыстары

Ай бойы

Тәрбнеіііілермеіі жүргізілетін психо-педагогикалық жұмыс

1 Сұхбат: «Мынанлай жағдай болса, сен 
...»

Ай бойы

2 Мұгалімдерге арналган тест: 
«Көшбасшы»

Ай бойы

Ата -анамен жүргізілетін психопедагогикалык жүмыс
1 Семинар-тренииг «Мінез - адам айнасы» Ай бойы

2 Жадынама «Дапынды баламен жұмыс 
істеу»

Ай бойы

Ақпан
Психологгың әдістемелік жүмысы

1 Қорытынды жасау жэне құжаттарды 
дайыи іау

Ай бойы

Балаларға жүргізілетін психо-педагогикалықжүмыс
1 Психикалық процестерді (зейін, 

кабылда), еске сақтау, қиялдау, ойлау, 
сейдеу) түзету және дамыту. «Суретті 
естс сакта»

Ай бойы

2 Валаның коңіл-куй ортасын дамытуға 
арналгаіі ойындар іМен жаттьиулар

Ай бойы

Тэрбнешілергс арнал^аіі іісихо-педагогнкалық жүмыстар
1 Баянда.ма; «Мэдениетті мінез-кұлык 

дағдыларына тэрбиелеу».
Ай бойы

2 Өзіндік бағаны калыптастыру Ай бойы

Ата -анамен жүргізілетін психопедагогикалык жүмыс
1 Лекшія «Балаңыз ортада өзін калай 

көрсетеді»
Ай бойы

2 Семинар-тренинг «Тәрбие - тал бесік» Ай бойы
Наурыз

Психологтын адістемелі жүмысы
1 Қорытынды жасау жэне құжаттарды 

дайындау
Ай бойы

Балалармен жүргізілетін психо*педагогикалыкжүмыс
1 Агрессия мен жағымсыз эмоцияны 

бэсендетуге арналган ойындар мен 
жаттыгулар

Ай бойы

2 Психикалык процестерді (зейін, 
кабылдау, еске сактау, киялдау, ой
лау, сөйлеу) тузету жэне дамыту. «Жыл 
мезгілдері»

Ай бойы

Тәрбиешілерге арналған психо-педагогикалык жүмыс
1 «Белсенділікке арналган тест» .А.Й бойы

2 Жалпы акыл-ой деңгейін багалауга 
арналган «Айзенк» тесті

.Л.Й бойы

Ата -анамен жүргізілетін психопедагогикалык жүмыс
1 Эмоциялык көңіл-күйді аныктау АЙ бойы

2 Тренинг «Қарым-катынас» Л й бойы

Сәуір
Психологтын әдістемелік жүмысы

1 Қорытынды жасау жэне кұжаттарды дай
ындау

Ай бойы

Балалармен жүрһзілетін психо-педагогикалык жүмыс
1 Өзін-өзі жэне өзара багалауды дамыту Ай бойы

2 «Жыл мезгілдері» ойынына түзсту- 
дамыту жүмыстарын жүргізу

Ай бойы

Тәрбиешілермен жүргізілетін психо-педагогикалык жүмыс
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1 Семинар-тренинг «Белсенділігі шамадан 
тыс баламен жұмыс жүргізу»

Ай бойы

2 Тест «Қажу деңгейін аныктау» Ай бойы
Ата -знамен жүргізілетін пснхопедагогикалық жүмыс

1 Кеңес беру: «Баланың мектепке дейінгі 
психологиялык дайындығы»

Ай бойы

2 Тренинг: «Ым -ишара мен дене кимылы» Ай бойы
Мамыр

Психологтын әдістемелік жүмысы
1 Қорытынды жасау және құжаттарды дай- 

ындау
Ай
бойы

Балалармен жүргізілетін псііхо-педагогикалыкжүмыс
1 Акыл-ой дамуын аныктау Ай бойы

2 Танымдык процесті (зейін, кабылдау, 
еске сактау, ойлау, сөйлеу) аныктау. 
«Қандай затартык?»

Ай боны

3 Баланыңмектептегіокуга психологиялык 
дайындыгын аныктауга арналган Керн- 
Йерасек тесті

Ай бойы 4

Тэрбиешілермен жүргізілетін психо-педагогикалықжүмыс
1 Лекция: «Қоршаған орта мен тұрмыстық 

білім қорына баланын жалпы 
бағытталуы»

Ай бойы

2 Тренинг «Сенімділік кілті» Ай бойы
Ата-анамен жүргізілетін психо-педагогикалықжүмыс

1 Баяндама: «Баланын мектепке 
психологиялык даярлығы»

Ай бойы

2 Баланың түрлі әрекетке бейімділігін 
аныктауга арналган тест-сауалнама

Ай бойы

3 Тұлгааралық катынасты зерттеу әдістері Ай бойы
Маусы м

Психологтың эдістемелік жүмысы
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1 Қорытындылау жэне кұжаттарды дайын- 
дау

Ай бойы

Балалармен психо-педагогикалык жүмыс
1 Баланын кыска жэне шапшаң көлеміндегі 

есіне «Кілемшені немен жамаймыз?» 
әдістемесі

Ай бойы

2 Зейінді дамытуга багытталган ойын және 
жаттыгу «Лабиринттен өту»

Ай бойы

Тәрбиешілермен жүргізілетін психо-педагогикалыкжүмыс
1 Педагогка тренинг «Сезімін айту тәсілі, 

қақтыгысты шешу жолы»
Ай бойы

2 Ұсыныс: «Сәбилік жастагы балаларга 
арналган ойындар»

Ай бойы

Ата -анамен жүргізілетін психопедагогикалық жүмыс
1 Баланың ата-анасы мен туыстарына 

арналган карым-катынасы - тұлгалык са- 
уалнама

Ай бойы

2 «Сіз кандай ата-анасыз?» ата-анага 
арналган сауалнама

Ай бойы

Шілде
Психологпен әдістемелік жүмыс

1 Қорытындылау жэне құжаттарды дайын- 
дау

Ай бойы

Балалармен психо-педагогнкалық жүмыс
1 Сөйлеу диагностикалық әдістемесі «Су- 

рет бойынша әңгімеле»
Ай бойы

2 Баланын өзіндік бағалауын анықтау 
эдістемесі «Мен кандаймын?»

Ай бойы

Тәрбиешілермен жүргізілетін психо-педагогикалық жүмыс
1 Педагогикалык жагдаят Ай бойы
2 Педагогтардын күйзеліс жагдайын ше- 

шуге тренингтік жаттыгу
Ай бойы

Ата-анамен жүргізілетін психологиялық-педагогикалықжүмыс
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1 Үсыныстар: «Мәдени мінез-құлық 
даглысын калыптастыру»

Ай бойы

2 Ата-аналарга арналган Лқпараттық 
кагаз: «Балабакша -  қуаныш алаңы»

Ай бойы

Тамыз
Психологтың әдістемелікжұмысы

1 Қорытындылау және құжаттарды дайын- 
дау

Ай бойы

Балалармен психо-педагогикалык жүмыс
1 Тұлғааралық катынасты калыптастыру 

эдістемесі
Ай бойы

2 «Бэби-йога» жаттыгуының гимнасти- 
калық жиынтыгы

Ай бойы

3 Ертегі-метафора Ай бойы
Тэрбиешілермен жүргізьіегін психо-педагогикалық жүмыс

1 Өзге адамның қабілетін дұрыс анықтауға 
арналган эдістеме «шынайлык тест»

Ай бойы

2 Тренинг «Білім алудың интерактивті 
әдісі»

Ай бойы

Балалармен психопедагогикалык жүмыс
1 Тұлға-аралык катынас эдісі Ай бойы

2 Әдістеме «Баланың айналадагылармен 
карым-катынасы кандай?»

Ата-аііамен жүрһзілетін психологиялық-педагогикалыкжүмыс
1 Кеңес беру: «Баламен калай карым- 

қатынас орнатса болады?»
Ай бойы

2 Баяндама: «Отбасы жэне тәрбие». 
Ата-анаға арналган балада мәдени- 
гигиеналық дағдыны калыптастыруга 
6aftjiaHbicTbi кеңес пен ұсыныстар.

Ай бойы
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Әлеуметтік -диспечерлік
1 Толык от- 

б a с ы м е н 
жұмыс

Мәлімет 
жинау, 
бөлімге 
бөліп қарау

Арнайы
топпен

Қыргүйек
айы

2 Толық емес 
отбасымен 
жұмыс

Семинар
тренинг:
«Бақытты
болу өз
қолы-
мызда»

Арнайы
топпен

Қазан айы 
Қаңтар айы

3 М ү г е д е к 
баласы бар 
отбасымен 
жұмыс

Бала
кұқығын
коргау
мекеме-
сімен байла-
ныс

Арнайы
топпен

Жыл бойы

4 Ішімдікке
салынган
отбасымен
жұмыс

Отбасы
жағдайы-
мен танысу,
психоло-
гиялық
колдау мен
мемлкеттік
мүмкіндікті
колдану

Арнайы
топпен

желтоксан, 
акпан айы

5 ( Құқыгы- 
нан
айырылған)
ата-анасыз
туысында
тәрбиеленіп
жатқан
баламен
жұмыс

Сынып
сабакта-
рына
қатысып,
баланың
жеке
қасиетін
талдау

Арнайы
топпен

Қазан айы 
Наурыз айы
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6 Ақыл 
есі кем 
дамыган 
баламен 
жұмыс

Үйде 
тәрбиеле- 
нетін балага 
психоло-
Г И 5 ІЛ Ы Қ

колдау
көрсету

Арнайы
топпен

Жыл бойы

7 Оралман
отбасымен
жұмыс

Дөңгелек
үстел:
Отаным
байлығым,
ұлтым салт-
санам

Арнайы
топпен

Жыл бойы

8 Көпбалалы
отбасымен
жүмыс

Түскі тамак
бөліну,
киім-кешек
жағынан
(мемлекет-
тік емес
ұйым) МЕ¥
байланыс
жасау

Арнайы
топпен

Жыл бойы

6. Эксперттік жүмыс
1 Қала, аудан педагог-психологының аттестациялық ко- 

миссиясына қатысуы
Ж 0 с п а р 
бойынша

7. Үйымдастыру жүмысы

1 Психологиялық дәріс, семинар, сағат, кеңес беруге 
дайындық

Бір
жылдың
ішінде

2 Білім алушыға коррекциялык бағдарламаны кұрастыру 
және түзеу

Бір
жылдың
ішінде

3 Мәжіліс, жиналыс, педкеңеске қатысу Бір
жылдың
ішінде
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4 Өңдеу, талдау, эркет нәтижесін жинактау, алынган 
мэліметті түсіндіру

Бір
жылдың
ішінде

5 Пснхологиялық қызмет жоспарынымен жұмыс жүргізу Бір
жылдын
ішінде

8. Әдістемелік жүмыс
1 Психологиялык білімнің өсу деңгейі:

-ашық сабақ беру, қатысу
- психологиялык семинар өткізу, қатысу;
- Тэжірибе алмасу;
- дистанциялық курста мамандыкты жетілдіру;
- арнайы әдебиет оқу 
-сертификат жинау

Бір
жылдың
ішінде

2 Қалалық әдістемелік психолог бірлестік когамымен 
тығыз байаныста жүмыс жасау, ЕМД, жиналыс 
ғылыми- тәжірибелік конференцияда, түрлі цәрежедегі 
байқауга қатысу

Бір
жылдың
ішінде

3 ГМО жетекшілігімен бірлестікте бір жылга жұмыс жо- 
спарын жоспарлау

Бір
жылдың
ішінде

Мектеп психологының 2012-2013 оқу жылына арналган 
перспективті жүмыс жоспары

Мақсаты: білім алушы, педагог қызметкер, ата-ана арасында 
психологиялық мәдениетті қалыптастыру.

Міндеттері:
1. Білім алушыларды психологиялық- педагогикалық зерделеу 

негізінде әрбір жеке тэсілді қамтамасыз ету;

2. Білім алушылардың бейімделуі, дамуы мен элеуметтенуі 
мақсатында кешенді психологиялық диагностикалау;

3. Білім алушының тұлғалық жэне зияткерлік дамуына ықпал ету, 
өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру

2 8 -3 5 5 3 433



№ Жұмыс
деңгейіндегі
такырып
мазмұны

Әрекет түрлері 
(қолданыста жүрген 
эдістемелер топта- 
масы)

Жас ерек- 
шелігі

Мер-
зімі

Орын-
дауы

Әдістемелік жүмыс
1. Қалалық 
(аудандық) білім 
беру бөліміндегі 
психолог 
маманының 
жылдык жоспа- 
рын негізге алу.
2. Мектеп 
директорының 
жылдык жұмыс 
жопарын-
да пед. кеңес 
такырыбын 
ескере арқылы 
жұмысты жо- 
спарлау
3. Сынып 
жетекшілерінің 
жылдык жұмыс 
жоспарын-
да «психолог 
пен кездесу» 
тақырып та- 
рын бірге 
карастыруды 
жолға қою.

психодиагности- 
калық, түзету -  
дамытушылык, 
консультациялык 
а ғ а р т у ш ы л ы к -  
профилактикалык 
және әлеуметтік -  
диспечерлік 
жұмысын ны- 
санаға алу

Білім алу- 
шы, ата- 
ана, педа
гог ұжы- 
мы

Ж ы л 
бойы

ПСИХОДИАГНОСТИКА
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Эмоциялык күй Пәндер рейтин-гі, 
«САН» сұракнама- 
сы, Эмоция мэнін 
бағалау шкала- 
сы. «Менің көңіл 
куйім» Лиссан, 
Психогеометрия, 
Айзенк тесті, «Сіз 
қандай сурет са
лу ды ұнатасыз?»; 
Люшер тесті. 
Қорқынышты анық- 

әдістемесі. 
“Тұлганың күйзе- 
ліске өзіндік тұрақ- 
тылығын бағалау”

5-8
сынып
аралы-
гында

Қыр-
күйек
айы
Сэуір
айы

Тәрбиелік 
деңгейін аныктау

Э.Г.Эйдемиллердің 
ОТТ (Отбасылык 
тәрбиелеудің тал- 
дамы) сауалнамасы; 
Отбасы тэрбиелеу 
түрінің диагности- 
касы

1-5 сынып 
Ата-ана

Қыр-
күйек
айы
Ак-
пан
айы

Өзіндік баға Өзіндік бағалауга 
баға беру. Өзіндік 
багалау әдістемесі

9-11
сынып.
ұжым

Қыр-
күйек
айы
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Ұлттык біріңгай
тестілеуге
психологиялық
даярлығын
аныктау

Бейімделу

Мотивация

436

«ҮБТ-ға дайындык. 
Күйзеліске калай 
қарсы тұруға бо- 
лады? Өзіне деген 
сенімділікті анық- 
тауға арналган 
сауалнама». Ем- 
тихан тапсыруға 
дайынсыз ба? Сіздің 
шыгар машылык 
ахуал ыңыз кандай? 
тесті “Кәсіби
стресс шкаласы” 
әдістемесі.
Бакылау күнделігі 
(Сабақта қандай 
к ө ң і л - к ү й м е н  
отырасың?) Мектеп- 
тегі алаңдаушылық 
деңгейін анықтау 
Филлипс, Спилберг, 
Леонгард -  Шми- 
шек тесті.
«Шварцландердің 
моторлық сынау» 
әдістемесі. Мақұл- 
дау мотивациясы, 
Жетістікке жету ж/е 
сәтсіздіктен қашу. 
М о т и в а ц и я л ы қ  
өлшеу

11
сынып,
пән
мұғалім
дері
Жас ма
мам

1 сынып 
5 сынып

5-8
сынып,
ұжым

Қыр-
күйек
айы
Ма-
мыр
айы

Қазан 
айы 
Сэу ір 
айы

Қазан
айы

10

Кәсіптік багдар

Ерекше назарды 
кажет ететін бала

Дарынды баланы 
аныктау

Қарым- 
каты насты 
аныктау

Дж. Голланд тесті, 
Л. Г Матвееваның 
әдісі: багдарды
калай таңдаймын 
аныктау картасы, 
Е.А. І^имов эдісі 
«Мен каладым»;
А.Г оломшоктың 
«Бейімділік кызы- 
г у ш ы л ы к т ы 
анықтау картасы, 
Түркпен-үлының 
«Ынта-ыкыласын 
аныктау сауална- 
масы
«Ерекше» баланы 
аныктаудың психо
логия лык деңгейі, 
«Кактус» телімелі 
әдісі, «Үш тал» арт 
терапия техникасы, 
«Қажеттілік база- 
сы» арттерапия тех
никасы

«Торренс» әдісі, 
айзенк сандык тесті, 
«КОС», Көшбасшы 
Равен матрица- 
сы; Кеттелл тесті: 
ШТУР тесті
Менің катынас 
шеңберім. «Өз 
күрбыңызга ықпал 
ете аласыз ба?» 
тесті. Достық
кары м-қаты нас қа 
тез түсесізбе? Сіз 
досыңызга жол бере 
аласыз ба?

9-11
сынып

5 сынып, 
ата-ана

1-5 сынып

5-11
нып

сы-

Қазан
айы
Қаң-
тар
айы

Қазан
айы
Нау-
рыз
айы

Ка
рата
айы
Ма-
мыр
айы
Ка
рата
айы
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11 Жеке қасиетін 
(мінез, темпера
мент, кабілет) 
аныктау

Кондаш тесті, 
“Бұйрык беру ке- 
рек пе ? элде багыну 
қажет пе ?” Айзенк 
сауалнамасы

5-8 сынып 
Ата-ана

Ка
рата
айы

12 Ұжымныңпсихо- 
логиялык ахуа- 
лын аныктау

¥ ж ы м н ы ң 
әлеуметтік -  
психологиялык 
қалпын аныктайтын 
«Жедел -әдістеме», 
Педагогикалық  
жагдаят катары 
бойынша әдістеме

Үжым Ка
рата
айы

13 Үлгерімі төмен 
баланы анықтау

Өзіндік бағалау 
әдістемесі, «Мен 
к а н д а й м ы н »  
әдістемесі Айзенк 
сауалнамасы.

Тап-
с ы р ы с 
бой
ынша

Эр
айда
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14 Т а н ы м д ы к 
процесін аныктау 
(зейін, кабылдау, 
ойлау, киял, есте 
сактау, сөйлеу,

Әдістемелер: I)
«Тап ж/е сыз»;
«Белгіні
ластыр»;
деңгейін
Ландольт

орна-
Зейін 

аныктау, 
Ә Д ІС І; 2)

Пиктограмма IQ; 
«Артыгын тап» Ра
вен кілемшесі;3) 
Есте сактау типі: 
«Санды есте сакта»; 
«Сөздерді жатта»; 
«Ес процесінің 
дина-микасы». 4) 
«Әңгіме құрайык»: 
« Ғ а ж а й ы п 
с ө й л е м д е р » ;  
«Мүсін». 5) Енжар 
С Ө З қорын аныктау. 
Белсенді сөздік 
қорын аныктау. 
6) «Суретте не 
жетіспейді?»; «Бұл 
не?»; «Сурет
те қандай заттар 
жасырылган?»
« К ү р д е л і 
психикалық про
цесс», Логикалық 
ойлау

1-5 сынып 
5-8 сынып

Жел- 
тоқ- 
с а н 
айы.

15 Т ұ л ғ а а р а л ы қ
қатынас

« А я қ т а л м а г а н 9-11 сы- Қаң-
с ө й л е м . » э д і с і , нып т а р
« Қ ұ н д ы л ы к т ы ұжым айы
багдар» (М. Рокич), Ма-
СІЗ шындык үшін мыр
күресе аласыз ба? айы

Психокоррекция
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1 Эмоциялык
көңіл-күйге
жаттыгу

Бастауыш сынып
жасындағы
балаларға
эмоциялык көңіл-
күйге арналған
түзету-дамыту
багдарламасы.

1-5 сынып Қыр-
күйек,
Қазан,
Қара-
ша

2 Тәрбиелік 
деңгейін түзету

Жағымды мінез- 
құлык деңгейі 
бағдарламасы

5-8
сынып

Қазан-
Жел-
тоқ-
сан
айы

3 Өзіндік бага Тренинг «Өзіңді 
таны»

9-11
сынып

Қыр-
күйек
айы

4 Ұлттык біріңгай 
тестілеуге 
психологиялық 
даярлау

Тренинг 
«Сенімділік 
кілті» авторлык 
бағдарлама

9-11
сынып

Жыл
бойы

5 Бейімделу Тренинг “Орта, мен, 
отбасым”

1-5 сынып Қазан,
Қаң-
тар
айы

6 Мотивация Жетістікке жету 
жэне сәтсіздіктен 
кашу мотивациясы- 
на арналған тре
нинг

1-5 сынып Қазан
айы,
Сэуір
айы

7 Кәсіптік бағдар Тренинг 
"мамандығым 
-мактанышым” 
іскерлік ойын

9-11
сынып

Қазан
айы
Ақпан
айы

8 Ерекше назарды 
кажет ететін бала

Тренинг нарративті, 
логотерапиялық 
техникада “Мен та- 
маша дарынмын''

5-8 сынып Қара-
ша-
Нау-
рыз
айла-
ры

I

9 Дарынды баланы 
дамыту

Тренинг “Мен 
гажайыппын"

Арнайы
топ

Қа-
раша-
қаң-
тар
айы

10 Қарым- 
қаты насты 
дамыту

Қарым-катынас 
жагдайын модель- 
деу жаттығуы

1-5
сынып,
Жас
маман

Қа-
раша
айы

11 Жеке қасиетін 
(мінез, темпера
мент, қабілет) да
мыту

Арт терапиялық 
техникалар: “Менің 
автопортретім”, 
“Менің мәселем”

5-8 сынып Жел
ток-
сан
айы

12 Ұжымның 
психологиялык 
ахуалын дамыту

“Ұжым кеше-бүгін- 
ертең” сензетивті 
тренинг

Ұжым-
мен

Жел
ток-
сан
айы

13 Үлгерімі төмен 
баланы дамыту

“Ішкі әлем” тепе- 
теңдікте нарративті 
терапиялык техника

Тапсырыс
бойынша

Жел
ток-
сан
айы

14 Танымдық 
процесін дамыту 
(зейін, қабылдау, 
ойлау, киял, есте 
сактау, сөйлеу,

“Мен білемін” 
топтық іскерлік 
ойын

1-5 сынып Жел
ток-
сан
айы
Сәуір
айы

Психологиялык кенес беру
1 Эмоциялык

көңіл-күй
Жекебаламен
сұхбаттасу

5-8 сынып Қыр-
күйек
аіЬ»і

2 Тәрбиелік
деңгейі

Топтық кеңесу 1-5 сынып 
Ата-ана

Қыр-
күйек
айы
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3 Өзіндік бага «Мен ерекшемін» 
дөңгелек үстел, 
топтык кеңес

1-5 сынып Қыр-
күйек,
Қазан,
к ар а 
та

4 Ұлттык бірыңгай 
тестілеуге 
психологиялық 
даярлау

Оқушы коркыны- 
шы, жалқаулыгы, 
сенімсіздігі, 
ішкі мазалайтын 
сұрақтары, пән 
мұгаліміне, ата-ана, 
сынып жетекшісіне 
деген көз-қарасы 
бойынша кеңесу

11сынып Жыл
бойы

5 Бейімделу Бейімделу 
тақырып көлемінде 
туындаған сұраққа 
жауап беру

1-11
сынып

Тап-
сырыс
бой
ынша

6 Мотивация Сәтсіздіктен кашу 
мотивациясы бой
ынша эңгіме

9-11
сынып

Жыл
бойы

7 Кәсіптік бағдар Маман иелерімен 
кездесу өткізу, әр 
маман жауабын 
психологиялык 
тұрғыда кеңеске 
экелу

5-11
сынып

Қазан,
қаң-
тар
айы

8 Ерекше назарды 
қажет ететін бала

Жүйелі кеңес беру Бала,
ата-ана,
бауырлар

Жыл
бойы

9 Дарынды бала- 
мен кеңесу

Жеке түлгалык кұ- 
растыру (когнитивті 
процес) үксастык 
(эмердентный) ,  
ерекше (имплицид- 
ный) негізінде кеңе- 
су

9-11
сынып

Тап-
сырыс
бой
ынша
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10 Қарым- 
каты насты 
дамыту

«Мәселені 
шешуші», «кыска» 
негізі мэселе шешу 
Э Д ІС І бойынша 
кеңес беру

5-8 сынып Қара-
ша-
Нау-
рыз
айла-
ры

11 Жеке касиетін 
(мінез, темпера
мент, кабілет) 
дамыту

Күшті оймен 
созге берілу. 
Альтернативті 
шешім аркылы 
сенімге экелуге 
кеңесу

Қара-
ша-
каң-
тар
айы

12 Үжымның психо
логиялык 
ахуалын дамыту

Үжым мүшелері 
жеке мінез-қүлқын 
басқаруға кеңесу; 
Үжым мүшелерімен 
қатынас қүруда 
қосымша ынта- 
ландыратын тэсіл 
колдану жайында 
кеңес беру

1-5 сы
нып,
Жас ма
ман

Кара
та
айы

13 Үлгерімі томен 
баланы дамыту

«Саналы әрекет- 
қимылда нашар 
қызмет бейнесін- 
дегі интеракция- 
ны өзгерту» 
мақсатында кеңесу

5-8 сынып Жел.
ток-
сан
айы

Ағартушылык-профилактикалык
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1 Эмоциялық
көңіл-күй

Қабырга газеті: 
Күйзеліс, оның ал- 
дын-алу жолдары. 
Лекция; «Адам не 
себепті күйзеліске 
ұшырайды?» «Тре
нинг: «Күйзеліс- 
қозғаушы күш», 
«Жайнап жүру, 
жаныңызға жақсы»

1-11
сынып

Қьф-
күйек,
Ақ-
пан,
ма-
мыр
айы

2 Тәрбиелік
деңгейі

Дөңгелек үстел 
«Ата-ана-бала- 
мұғалім»
«Менің құндылы-
гым-отбасым»
тренинг

1-Зсынып
Ата-ана

Қыр-
күйек
айы
Ақпан
айы

3 Өзіндік баға Жадынама: «Өмір 
ризамын саған»

9-11
сынып.
ұжым

4 Ұлттык біріңгай 
тестілеуге пси- 
хологиялық 
даярлау

Лекция-семинар 
«¥БТ-маған не 
үшін керек?» 
Семинар-тренинг 
«¥БТ- қажетгілік»; 
Пікір-талас «¥БТ- 
да сенімді болуға не 
кедергі»
Жадынама: «Ата- 
ана балаңыз ¥БТ-га 
дайын ба?»

11
сынып,
пән
мұгалім-
дері
Ата-ана

Қыр-
күйек
айы
Қара-
ша,
қаң-
тар,
нау-
рыз,
ма-
мыр
айла-
ры

5 Бейімделу Жадынама: «Мен 
мектепке барамын», 
Әңгіме: «Мектеп 
менің сүйікті оку 
орным».
Пікірлесу: мектеп 
есігін -куанышпен 
ашамын

1 сынып 
5 сынып

Қыр-
күйек
айы
Қазан
айы
Сәуір
айы
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6 Мотивация Жадынама; 
Жетістікке жетуге 
дайынмын 
ГІікірлесу: сэттілік 
деген не?
Қабырга газеті: 
«Мен неге икем- 
дімін?»

5-8
сынып,
1 І С Ы Н Ы П

¥жым,
ата-ана

Казан,
Ак-
пан,
Сэуір
айла-
ры

7 Кәсіптік багдар «Маган қандай 
мамандық қажет?»

9-11
сынып

Казан
айы
Қаң-
тар
айы

8 Ерекше назарды 
қажет ететін бала

Отбасы мэселесінің 
маган эсері

5 сынып, 
ата-ана

Казан
айы

На-
урыз
айы

9 Дарынды бала- 
ны дамыту

Жадынама; 
«Креативті бала», 
«Индиго бала», 
«Белсенділігі шама- 
дан тыс бала»

1-5
сынып,
Ата-ана,
ұжым.

Қара-
ша
айы
Ма-
мыр
айы

10 Қарым-
катынасты
дамыту

Семинар-тренинг: 
«Сізге қарым-қаты- 
насқа түсуде не 
кедергі». Топтық 
баяндама « Іскерлік 
қ а т ы н а с т а ғ ы  
психологиялық 
мәдениет»

5-11
сынып

Қа-
раша,
жел
ток-
сан,
ақпан
айы

11 Жеке касиетін 
(мінез, темпера
мент, қабілет) да
мыту

Семинар- тренинг: 
«Өзгеден табыл- 
майтын өз мінезім»

5-8 сынып 
Ата-ана

Кара
та
айы
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12 Үжымның
психо-
логиялык
ахуалын
дамыту

Семинар-тренинг 
«Мен отбасында, 
ұжымда кандай- 
мын». Дөңгелек ус- 
тел; «Менің, біздің, 
ұжымның максаты 
бір»

ұжым Кара
та
айы
Қаң-
тар
айы

13 Үлгерімі төмен 
баланы дамыту

Лекция; «Сынып, 
ата-ана-мұгалім 
байланысында не 
жетіспейді?» Се
минар- тренинг 
«баланын оқуга ын- 
тасын көтеруде нені 
ескерген жөн?

1-5 сынып 
5-8 сынып

Кара
та
жел
ток-
сан,
ақпан
айы

Әлеуметтік -диспечерлік

1 Толық отбасы- 
мен жұмыс

Мәлімет жинау, 
бөлімге бөліп карау

1-11
сынып
Сынып
жетекшісі

Қыр-
күйек
айы

2 Толық емес отба- 
сымен жұмыс

Семинар тренинг; 
«Бақытты болу өз 
қолымызда»

1-11
сынып

Казан
айы
Қаң-
тар
айы

3 Мүгедек баласы 
бар отбасымен 
жұмыс

Бала куқығын 
қорғау мекемесімен 
байланыс

Арнайы
топпен

Жыл
бойы

4 Ішімдікке салын- 
ған отбасымен 
жұмыс

Отбасы жағдайы- 
мен танысу, психо- 
логиялық қолдау 
мен мемлкеттік 
мүмкіндікті қолда- 
ну

А р н а й ы 
топпен

Жел
ток-
сан,
ақпан
айы
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5 ( К ұ к ы ғ ы н а н  
айырылган) ата- 
анасыз туысын- 
да тәрбиеленіп 
жаткан баламен 
жұмыс

Сынып сабақтарына 
катысып, баланын 
жеке касиетін тал- 
дау

Арнайы
топпен

Казан
айы
Нау-
рыз
айы

6 Ақыл есі кем 
дамыған баламен 
жұмыс

Үйде тәрбиеленетін 
балаға психоло- 
гиялық колдау 
көрсету

Арнайы
топпен

ЖДыл
бойы

7 Оралман отбасы
мен жұмыс

Дөңгелек үстел; От- 
аным байлығым, 
ұлтым салт-санам

1 - 1 1 с ы - 
нып

Ж ы л
бойы

8 Көпбалалы отба
сымен жұмыс

Түскі тамақ 
бөліну, киім- 
кешек жагынан 
(мемлекеттік емес 
ұйым) МЕҮ байла
ныс жасау

1-1 Ісы- 
нып

Жыл
бойы

9 Есепте тұрган ба
ламен жүмыс

Ішкі істер 
департамент! 
қызметкерімен 
бірлестікте болу

Ар н а й ы
топпен

Жыл
бойы

Эксперттік жүмыс
1 Кала, аудан педагог-психологының аттестациялык 

комиссиясына катысуы
Жоспар
бойынша

2 Мектептік ПМПК кұрамында жұмыс Жоспар бой
ынша

7. Үйымдастыру жүмысы

1 Психологиялык дәріс, семинар, сағат, кеңес беруге 
лайындык

Бір жылдың 
ішінде

2 Білім алушыга коррекциялык багдарламаны 
құрастыру және түзеу

Бір жылдың 
ішінде

3 Мәжіліс, жиналыс, педкеңеске қатысу Бір жылдың 
ішінде
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4 Өндеу, талдау, әркет нәтижесін жинақтау, алынган 
мәліметті түсіндіру

Бір жылдың 
ішінде

5 Психологиялық кызмет жоспарынымен жұмыс 
жүргізу

Бір жылдың 
ішінде

8. Әдістемелік жүмыс

1 Психологиялық білімнің өсу деңгейі:
- ашық сабақ беру, қатысу
- психологиялық семинар өткізу, қатысу;
- Тәжірибе алмасу;
- дистанциялық курста мамандықты жетілдіру;
- арнайы әдебиет оку
- сертификат жинау

Бір жылдың 
ішінде

2 Қалалык әдістемелік психолог бірлестік қогамымен 
тыгыз байаныста жұмыс жасау, ЕМД, жина- 
лыс гылыми- тәжірибелік конференцияда, түрлі 
дәрежедегі байқауга қатысу

Бір жылдың 
ішінде

3 ГМО жетекшілігімен бірлестікте бір жылға жұмыс 
жос-парын жоспарлау

Бір жылдың 
ішінде
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ҚОСЫМША ТЕСТТЕР

Мектеп окытушыларының пәндерге 
қатынасын зерттеу картасы.
( О.Иллей бойынша)
Мектеп_____________________ сынып
Сынып жетекшісі
Сауал жүргізгендер саны 
Мерзімі -  « » ______

1. Мектепті кабылдаудағы көңіл-күйі.

Жагымды Немкұрайлы Жағымсыз

2. Кітаптарга көзкарас.

Пәндердің аталуы
я
н«
о.о-Ө-XS

5
’н

та

та
S

2

таSUОтаоsVO

та
sсоS-е-

таS2S
X

ь
SVO0)тап
тасота2̂

XSо.тан

та
‘но2о.о

н0>SVOа>таоCJ2О.О
Жагымды
Немкұрайлы
Жагымсыз

3. Пәнді оқыту сапасының қанағаттандыруы,

Пэндерге сабақ 
беретін мұгалімнің 
аты-жөні
Жагымды
Жагымсыз
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4. Мұгалім мен окушы арасындагы карым-катынасының канағаттандыруы.

Пәндердің атаулары

Жагымды
Жагымсыз

Мұгалімге баға бергендегі көз-карасыңыз

Пэндер бойынша 
мұғалімге
Өз көз-карасым
Біреудің айтуымен
Бэрібір

Ескерту: сауалнама жасырын жургізіледі, картаны толтырғанда 
оқушылар аты-жөнін жазбайды. Өз пікірін оқушы тиісті торкөздерге 
«V» белгісімен білдіреді.

Т. Лири тесті
Сіздің бойыңызда кездесетін қасиеттер болса «+» қойып өтіңіз, 
ал егер кездеспейтіндері болса, онда «-» қойсаңыз болады. Әрбір 
сұраққа барынша шынайы, эрі жылдам жауап берсеңіз.
1. Басқа адам ол туралы жақсы ниетте.
2. Қоршаған ортасына эсер қалдырады.
3. Басқаруға, бұйрық беруге бейім.
4. Өз айтқанында тұра алады.
5. Жеке құндылық сезімін меңгерген.
6. Тәуелсіз.
7. Өз-өзіне қамқор жасауға қабілетті.
9. Парықсыздық (талғаусыздық) көрсету қолынан келеді.
10. Қатал болуга қабілетті.
11. Қатал, бірақ әділетті.
12. Адал бола алады.
13. Өзгеге сыншыл.
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14. Мейірімді жаксы көреді.
15. Жиі муңлы.
16. Сенімсіздік тудыруға қабілетті.
17. Жиі көңілі қалады.
18. Өзіне сыншыл болуга кабілетті.
19. Өзінің дұрыс еместігін мойындауға қабілетті.
20. Шын көңілімен багынады.
21. Көнгіш.
22. Қайырымды.
23. Таңданғыш және еліктеуге бейім.
24. Күшті.
25. Қолдау іздегіш.
26. Бірлесіп еңбек етуге қабілетті.
27. Бақылаумен бірігуге қабілетті.
28. Достасқыш жэне жақсылық тілегіш.
29. Үқыпты, мейірімді.
30. Сыпайы.
31. Қолдағыш.
32. Көмек сұраған адамға ықыласты.
33. Риясыз.
34. Сұқтандыруға қабілетті.
35. Басқалардың арасында құрметке ие.
36. Басқарушының талантын меңгерген.
37. Жауапкершілікті сүйеді.
38. Өзіне сенімді.
39. Өзіне сенімді жэне қайсар.
40. Іскер жэне тэжірибелі.
41. Жарысқанды сүйеді (үнатады, жақсы көреді).
42. Қатал жэне қырсық.
43. Ырыққа көнбейтін, бірақ әділ.
44. Тітіркенгіш.
45. Ашық жэне турашыл.
46. Өзін біреудің басқарғанына шыдамайды.
47. Күмэнданғыш.
48. Оған эсер қалдыру қиын.
49. Өкпелегіш, кінэмшіл.
50. Тез ұялады.
51. Өзіне сенімсіз.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Көнгіш.
Қарапайым.
Басқаның көмегіне жиі жүгінеді.
Беделді өте қүрметтейді.
Кеңесті шын көңйіімен қабылдайды.
Сенгіш жэне басқаларды қуантқысы келеді. 
Қарым-қатынаста әрқашан сыпайы.
Өзгенің пікірін бағалайды. 
Қарым-қатынасқа тез түскіш және жайдары 
Көңілшек.
Қайырымды.
Нәзік және мейірімді.
Басқага қамқорлық жасағанды ұнатады. 
Риясыз, жомарт.
Кеңес бергенді ұнатады.
Өзін көрсеткісі келеді.
Бастықтық -  жарлықшыл.
Билеп-төстеп қалған.
Мактаншақ.
Мастанған және тәкәппарлау.
Тек өзін гана ойлайды.
Қу жэне есепшіл.
Басқаның қателеріне шыдамсыз. 
Пайдакүнем.
Ашық.
Жиі қатал қабақты.
Ызалы.
Шағымданғыш.
Қызғаншақ.
Өкпені ұзақ сақтайды.
Өзін-өзі кінәлауга, жазалауіа бейім. 
¥ялшақ.
Ынжық, босбелбеу.
Момын.
Тэуелді, жалтақ.
Бағынышты болғанды ұнатады.
Шешім қабылдағанды басқаға береді.
Қиын жагдайга тез ұшырайды.
Достарының ықпалына тез түседі.

91. Кез-келгенге сенуге даяр.
92. Барлық нэрсеге талдаусыз жақсы ниетте.
93. Барлыгына ұнайды.
94. Барлығын кешіреді.
95. Шектен тыс ашулангыш.
96. Жетіспеушілікке төзімді жэне ақкөңіл.
97. Қорғауға, жақтауға талпынады.
98. Табысқа ынталанады.
99. Әркімнен таңдануды күтеді.
100. Басқаға билік етеді.
101. Қатал.
102. Көрсеқызар (Адамдарды жеке қасиетіне қарап емес, шені мен 
байлығына қарап тон пішеді).
103. Мансапқор.
104. Өзімшіл.
105. Суық, мейірімсіз.
106. Кекесін, мысқылды.
107. Ашулы, катал.
108. Жиі ызалангыш.
109. Сезімсіз, селқос.
110. Кекшіл.
111. Қарама-қайшылық рухына ену.
112. Қиқар.
113. Күдікті, сенбейтін.
114. Жасқаншақ.
115. Бағынуға шектен тыс дайындығымен ерекшеленеді.
116. Жұмсақ денелі, бос.
117. Ешкімге қарсылық көрсетпейді.
118. Жалыктырмайтын.
119. Қамқорлыққа алганды үнатады.
120. Шектен тыс сенгіш.
121. Әркімнің сеніміне кіргісі келеді.
122. Барлығымен келіседі.
123. Әрқашан достық қалыпта.
124. Барлығын жақсы көреді.
125. Ортаға, жан-жағындағыларға өте мейірбан.
126. Әркімді жұбатуға тырысады.
127. Өзіне зиян келсе де басқаларға қамқор.
128. Шектен тыс қайырымдылығымен адамды бұзады.
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Тестің кЧлті:

1 2 3 4 5 6 7 8
1 17 33 49 65 81 97 113
2 18 34 50 66 82 98 114
3 19 35 51 67 83 99 115
4 20 36 52 68 84 100 116
5 21 37 53 69 85 101 117
6 22 38 54 70 86 102 118
7 23 39 55 71 87 103 119
8 24 40 56 72 88 104 120
9 25 14 57 73 89 105 121
10 26 42 58 74 90 106 122
11 27 43 59 75 91 107 123
12 28 44 60 76 92 108 124
13 29 45 61 77 93 109 125
14 30 46 62 78 94 110 126
15 31 47 63 79 95 111 127
16 32 48 64 80 96 112 128

Өңдеу көрсеткіші: Әрбірқатардажауаптарсанытүзілген, Сандыққатар 
болып келуіч#̂  байланысты әр қатардагы сан сол деңгейдің тұсымен 
ұпай саны беріледі. Нәтиже деңгей сәйкестігіне қарай есептеледі.
1 -  деңгей - 0-6 ұпайға (әлсіз көрінген);
2 -  деңгей - 7-11 ұпайға (орташа көрінген);
3 -  деңгей -12-16 ұпайға ( күшті көрінген);
Нәтиже көрсеткіштері:
1. Басымшылық: билікке құштар, елдің көзіне түскенді ұнататын, та- 
бысты болумен қатар орынға ие болуды қалайтын, күресшіл, агресси- 
ялы, менменшіл көшбасшы типі.
2. Өзіне сенімді: Дарашылдық, тәуелсіз, шешімде менмен ( белсенді 
багытын көрсетуі :өзіне пайда әкелетін іске, өте іскерлікпен 
кіріседі, ал қалғандарына немқұрайды көз-қараста ) адаммен қарым- 
қатынаста мәмлеге келе алады (жеке басына қажетті кезде төмендей
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және жагдайын, тыныштыгын бұзса карсыласа да алады) сондай-ақ 
кешбасшы ,атақ құмар.
3. Кертартпа: (қатал) ерік -жігерлі, мақсатына жетуде барлық 
құралдарды пайдааанады, тік мінезді, ашық және бірбеткей. 
Қарсыластық танытса ашушаң, кекшіл мәмілеге келе алмайтын, 
принципшіл авторитарлы стилде. эмпатия жеткіліксіз, күштеу көз- 
қарасында.
4. Жагымсыз; көшбасшылыкка ұмтылуда сәтсіздік, сенімсіз, кез- 
келген эсерге қарсылық туғызады, ( өз көзқарасында қалады); 
көшбасшылармен сөзге келеді, ол - басқару емес, қорғану деңгейіндегі 
күрес. Құпия түрде көкіректік, кектену, қызғану, күмәндану, өкпелеу, 
өзінше жындану болады.
5. Жумсақтык: толымсыздык, өз кінәсін түсіну, элеуметтік ортаға 
бейімсіз келуі, өзіндік бағаны зиянды колдану, құлшыныс көрсетпей 
өзіне күш сала білмеу, момын және корқақ.
6. Тәуелділік: есеймеген, дербестік жоқ, өзін бір түста жоғалтып
алғаидай сезінеді. Күшті адам колдауын іздейді және көмегін күтеді.
7. Конформизм: коғамдык пікірден сескеніп. коршаған ортаға қарай 
бейімделе отырып. колдау табу жолын қарастырады, оны өзін сендіре 
алады. Топта бэрімен тіл табысқыш, көшбасшымен эріптес, еғер өзі 
көшбасшы болса демократиялық стильде басқарады, элеуметтік ортаға 
бағытталған экстровертті тип.
8. Қайырымды: эмпатиялы, елдің мінез-құлқын түсініп, сезімтал, 
бірге болісе алады, өзін ортада көрсете алады. Елге аналық жүрекпен 
қарайтын, әлсіз және қорғаушысы жоқка қол үшын бере алады, 
жауапкершілікпен кез-келген іс-әрекетті орындайды, қоршаған орта 
пікірімен санасады.

Тест. Сіз қайырымды адамсыз ба?
1. Үсак түйекке бела сіз тез ашуланасыз ба?
2. Дене жағынан күшті адамды ашуландырып аламын деп қорқасыз 
ба?
3. Өзіңізге көңіл аудару үшін ұрыс шыгарасыз ба?
4. Өміріңізге кауіпті болса да, сіз қатты жылдамдықпен көлік 
жүргізгенді ұнатасыз ба?
5. Ауырғанда дәріге қызығасыз ба?
6. Сізғе қажет норсеге қол жеткізу үшін барлық іске бара аласыз ба?
7. Сіз үлкен иттерді ұнатасыз ба?
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8. Сіз бір кездері атакты болатындыгыңызға сенімдісіз бе?
9. Егер ұтылып бара жатсаңыз өз-өзіңізді дер кезінде тоқтата аласыз 
ба?
10. Сіз аш болмасаңыз да көп тамақтануға үйренгенсіз бе?
11. Сізге не сыйлайтынын алдын - ала білгенді ұнатасыз ба?

Нэтижесі;
Әр сұрактың дұрыс жауабына 2 жэне 10-ға 1 ұпайдан қойыңыз, 
сұрақтың дұрыс емес жауабына -  1,3.4,5,6,7,9,11 - 1 ұпай қойыңыз. 
Ұпайдың санын есептеп болсаңыз жауабына қараңыз.
Егер сіз 8 ұпайдан жоғары жинасаңыз, онда -  сіздің ақылыңыз мол. 
Сіз қайырымдысыз. Сіздіңталап етуіңіз байыпты. Бұл адаммен қарым- 
қатынасты жеңілдетеді, өмірді жақсы көрінісінен тануға мүмкіндік 
береді.
4- тен 8-ге дейінгі ұпай аралығында -  алтын орта. Сізде керемет сезім 
бар. Сіз өз мүмкіншілігіңізді тура білесіз, жэне аспандағы тырнаны 
ұстаймын деп талпынбайсыз. Адамға таң қалдыратындай эсер беретін 
сізде азғана жетістік бар.
4ұпайдан кем болса-бірақнәрсені айтуғаболады. Сізеш нэрсені талда- 
майтын адамсыз. Сізге эрқашанда бэрі аз. Сіз қанағаттанбайтындықтан 
кейде өзіңізді бақытсыз сезінесіз.
Біздің үсынысымыз: өмірде үсақ-түйек нәрсеғе қуана білуді үйрену 
кажет, бұл сі^ғе бaйcSJJДы болуыңызға көмектеседі.

Эгоцентризмді анықтауға арналған эдістеме

Күні-------------------------------

Аты-жөні

Шарты; «Төмендегі аяқталмаған сөйлемдерді аяқтаңыз».
1. Осындай оқиғада...
2. Бәрінен де оңай ...
3. Ештеңеге қарамастан
4. Неғұрлым үзақ...
5. ...салыстырғанда...
6. Әркім....
7. Өкінішке орай...
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8. Нэтижесінде...
9. Еғер....
10. Бірнеше жыл бүрын ...
11. Ең қажетті, ол ...
12. Тек...
13. 1с жүзінде...
14. Негізгі мэселе ол ...
15. Өтірік, өйткені...
16. ...сондай күн туар....
17. Ең үлкен ...
18. Ешқашан ....
19. ...негізінде...
20. Қайдам, мүмкін болуы.
21. Басты, ол...
22. Кейде...
23. 12 жылдан кейін...
24. Өткенде...
25. Осы уақытта....
26. ... іс еді.
27. Ең тамаша...
28. Көңілғе алып ...
29. Егер... болмаса....
30. Әрқашан ....
31. Мүмкіндік....
32. ...жағдайда...
33. Әшейінде....
34. Егер керек болса....
35. Осыған дейін ....
36. ...үшін жағдай ...
37. Бәрінен де ....
38. Соның есебінен ...
39. Таяу уақыттан бері....
40. Тек сол уақыттан...

Нэтижені өңдеу үшін төмендегі кестеде көрсетілғен сыныптардың 
ерекшеліктерін ескеру қажет. Әр сыныптағы ұлдар мен қыздардың да 
ерекшеліктерін ескерғен жөн.
Өңдеудің мақсаты -  түлғаның бағыты (мінез-қүлық, интеллектілік.
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эмоциялық эгоцентризм) туралы мэлімет алу үшін эгоцентризм 
индексін алу. Егер сарапталушы тапсырманы аягына дейін орындаса, 
онда өңдеудің мәні бар. Тестілеу үрдісін жүргізу барысында барлық 
сөйлемдердің аяқталганы жөн. Егер аяқталған сөйлем 10-нан аспаса, 
мұндай жүмысты өңдеудің кажеті жок деуге болады. Эгоцентризм 
индекс) субъектінің өзі туралы мәлімет арқылы анықталадь[, ягни 
«мен», «маған», «менің», «мені» жэне тағы баска есімдік -  сөздер 
арқылы. Сондай-ак кейде есімдік ашық қолданылмай, жасырын түрде 
айтылатындары да ескеріледі.

К ілт

Сынып Жыныс Төменгі
деңгей

Орта
деңгей

Жогарғы
деңгей

5 ¥л 0-9 10-25 26-40
К Ы З 0-8 9-24 25-40

6 Үл 0-11 12-27 28-40
кыз 0-10 11-26 27-40

7 ¥л 0-13 14-28 29-40
қыз 0-14 15-26 27-40

8 ¥л 0-13 14-28 29-40
қыз 0-9 10-23 27-40

9 ¥л 0-8 9-22 23-40
қыз 0-9 10-23 24-40

1 0 ¥л 0-7 8-20 21-40
қыз 0-8 9-23 24-40

1 1 ¥л 0-7 8-20 21-40
қыз 0-7 8-21 22-40

А я қ т а лм а га н  сөйлем дер  әд іст ем есі

Шарты: Сөйлемдерді аяқтату.
1. Менің ойымша, жақсы оқушы дегеніміз, ол - ... 
Менің ойымша, жаман оқушы дегеніміз, ол - ...
2. Бәрінен де менің жақсы көретінім, мұгалімнің ... 
Бәрінен де менің жек көретінім, мұгалімнің ...
3. Мектепті мен жақсы көремін, өйткені... 
Мектепті мен жек көремін, өйткені...
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4. Менің қалайтыным мектепте ...
Менің қаламайтыным мектепте...
5. Маған сабақта қызықты болар еді, егер ...
Маган сабақта қызық болмас еді, егер ...
6. Мен қиын тапсырмаларды жиі таңдаймын, себебі...
Мен жеңіл тапсырмаларды жиі тандаймын, себебі...
7. Менің ойымша, жақсы мұғалім ол - ...
8. Мен кішкентай кезімде ойлайтынмын, мектепте...
9. Мен үлкен болып өскенде балаларыма мектепке.... деп айтамын.
10. Егер мен де мүғалім болсам...

М.Рокичтын қүндылықты анықтау әдістемесі
Сізге 18 түрлі құнды нәрселердің тізімі берілген. Сіздің 

мақсатыңыз өз өміріңізде басшылыққа алатын прициптер негізінде 
олардың мэнділігі бойынша ретімен белгілеу. Ең алдымен, тізіммен 
мұқият танысып, сіз үшін аса мэнді болып табылатын құндылықты 
таңдайсыз. Бірінші орынга соны коясыз, сонан соң екіншіні таңдайсыз 
да оны белгілейсіз. Маныздылыгы аз болып саналатындар, ең соңғы 
18-орынды иемденеді.

Асықпай, ойланып жұмыс жасаңыз. Егер жұмыс барысында 
алғашқы пікіріңізді өзгерткіңіз келсе, онда оны жөндеуге мүмкіндігіңіз 
бар. Соңгы нәтиже шын үстанымыңызды көрсетеді.
Л т ізім і
- Белсенді іс-эрекетке толы өмір (өмірдің эмоциялық жағынан толы- 
суы);
- өмірге қажетті даналық (өмір тәжірибесінен жинақталған толық, 
ұғынықты пікірлер мен оның дұрыс мағынасы);
- денсаулық (дененің саулығы және психикасының дұрыс калпы);
- қызгылықты жұмыс;
- табиғат пен өнер сұлулыгы (табиғат пен өнердегі сүлулыққа 
эсерлену);
- махаббат (сүйіктіңмен рухани жэне тән жарасымдылығы);
- материалдық жагынан қамтамасыз етілген тұрмыс (материалдық 
жетіспеушіліктің болмауы);
- адал да сенімді жақсы достардың болуы;
- қоғам тарапынан мойындалу (өзін қоршаган ортасының сый- 
құрметі);
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- таным (өз білімін, ой-өрісін, жалпы мэденнеттілігін, ақыл-ой дамуын 
кеңейтудегі мүмкіндігі);
- нәтижелі өмір (өз мүмкіндіктерін, күші мен кабілеттерін кең көлемде 
толығымен пайдалану);
- даму (өзінің білімін арттыру, дене және рухани жагынан ұдайы 
жетілдіру);
- ойын-сауық, көңіл көтеру (ұнамды, жеңіл-желпі уақыт өткізу, 
міндеттің жүктелмеуі);
- ерік бостандыгы (дербестік, пікірлер мен іс-қылықтардағы 
өзбеттілік);
- өзге адамдардың бақыты (басқа да адамдардың, барша халықтың, 
бүкіл адамзаттың тұрмыс жағдайының жақсаруы, дамуы мен жетілуі);
- өз-өзіне нық сенімділік (ішкі үйлесушілік, ішкі қарама-қайшылық 
пен күдіктің болмауы);

Ә тЫчі
- жинактылық (тазалык), нәрселерді ретпен ұстаудағы ептілік, іс 
бабындағы тэртіптілік;
- тәрбиелік (өзін жақсы ұстаудың үлгісі);
- жогарғы мүдделер (өмірге жоғары талап қоюшылық және жоғарғы 
талаптарга әрекеттену);
- шаттанушылык (әзіл-калжыңды ұнатуы);
- ұқыптылық (тәртіптілік);
- тәуелсіздік (дербес, батыл әрекет ету қабілеті);
- өзінің және басқалардың кемшіліктерімен келіспеушілігі;
- білімдарлык (білімнің кеңдігі, жогары мэдениеттілігі);
- жауапкершілік (парыз сезімі, айтқан сөзінде тұра білуі);
- ақыл-парасаттылык (дұрыс және жүйелі ойлау шеберлігі, 
ойластырылган орынды шешімдерді қабылдау);
- өзін-өзі бақылау (байсалдылық, өзін ұстай білушілік);
- өзінің пікірін, көзқарасын қоргаудағы батылдық;
- мықты еріктілік (айтқанын орындамайтын қоймау ептілігі, 
қиыншылықтардан тайсалмау);
- шыдамдылық (басқалардың көзқарасы мен пікірлерін, кемшіліктері 
мен қателіктерін кешіре білушілік);
- дүниеге көзқарастың кеңдігі (біреудің көзқарасьімен санасып, оны 
ұғына білушілік, басқа да әр түрлі талгамдарды, дәстүрлерді, әдет- 
ғұрыптарды сыйлаушылық);
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- адалдық (ақиқаттык, шыншылдык);
- іс атқарудағы тиімділік (еңбек сүйгіштік, жұмыстың өнімділігі);
- кішіпейілділік (қамқоршылық).

Сіздіц мінезіңіз кайратты ма, элде әлсіз бе?

Өмірдің келісімі бойынша әйел бұл -  жеңіл, жұмсақ, өзіне көңіл ауда- 
ра білетін тұлға. Ал ер адам -  күшті, ақылды, ерікті тұлға.
Өмірде екеуі екі түрлі адам.
Мына сұрақтарға "‘иә” немесе '‘жоқ” деп жауап берсеңіз болғаны 
мінезіңіздің қандай екенін анықтауға мүмкіндігіңіз бар,
1. Егер жағдай туса ортада бірінші болып скрипка ойнауды жақсы 
көремін.
2. Қиын жағдайда немесе келіспей қалған жаі дайда ең жақын адамнан 
көмек күтемін.
3. Кез-келген жағдайда қиналмай шешім қабылдаймын.
4. Мен өзіме келетін қиындықтардан жолын тауып шыға аламын.
5. Өзімнің беделім үшін тұра аламын.
6. Мен өзімнің сыртқы көрінісім эдемі болу үшін талаптанамын және 
содан мен қанағаттанамын.
7. Әдеттегі болатын жағдайға өзімді дайындаймын,
8. Әр уақытта ер адамға (әйелге) назданамын. '
9. Үлкен психикалық күшті иеленіп жэне тэуелсіз эсер етемін.
10. Өзіммен бірге барлык уақытта айна үстап жүремін.
11. Ұзақ уақыт өкпелеп және соған есесін қайтаруды білемін.
12. Кез-келген жағдайда қатал болып қалмаймын.
13. Махаббат бұл өзгермейтін сезім, бірак сыртқы құбылыстың 
өзгеруін керек етпейді деп санаймын.
14. Мен арманшылмын.
15. Менің мінезім әкемнің мінезіне үқсайды.

Қорытынды бойынша: әрбір тақ саны бар сұрақтарға “иә” деп жұп 
саны бар сұрақтарға “жоқ” деп жауап берсеңіз 10 ұпай аласыз. Әрбір 
сұрақ белгісін қойған жерғе 5 ұпай қойылады.
100-150 ұпай
Психикалықтүрдесіз ЮОпайызерсіз.Сіздіңкүшті жактарыңыз-шешім 
қабылдағыштығыңыз, өз бетімен өмір сүретініңіз, тәуелсіздігіңіз. Сіз 
басқа адамға тірек бола аласыз және өмірдің магынасын түсінесіз.
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Сіздің өмірдегі ұстанымыңыз -  басқа адамның өзіңізді сыйлауы эсер 
етеді. Егер сіз ер кісі болсаңыз, сіздің жауаптарыңыз сіздің жеке 
басыңыздың батылдығын көрсетеді, ал егер әйел адам болсаңыз -  онда 
барынша өзіңізбен өзіңізсіз.
50 -  99 ұпай
Мүмкін өмірдегі кейбір жағдай сізден өзіңіздің еркіңізден тыс 
жагдайларды талап етеді, сонымен қатар үлкен психикалық икемделу 
бар сіз өмірдегі барлық жағдайларга ортақ келісімге келе аласыз. 
0 -4 9  ұпай
Сіз психикалық түрде 100 пайыздық элсізсіз. Қазіргі уақытта мүндай 
адамдар аз кездеседі. Егер сіз үй шаруашылығымен айналысуды, тамақ 
дайындауды, ұнататын болсаңыз -  онда эрбір ер кісінің арманындағы 
адамсыз. Нағыз ер адам сіз қандай болсаңыз сол қалпында 
қабылдайды және сүйеді. Егер сіз ер адам болсаңыз сіздің жағдайыңыз 
таңқаларлықтай емес ( қарапайым).

Сіз белсенді адамсыз ба?
Адамдар жеке өзіне сәйкес, өз белсенділігін бағалай алады. Соны
мен қатар табиғаттан дарыған белсенділікті көрсете алмайды жэне 
оның бар екенін білмейді. Осы тест сүрақтарына жауап берсеңіз, сіз 
өз белсенділігіңізді біле аласыз.
1. Сіз белгілі бір қоғамдағы жетістік жэне “мектеп өмірі” адам дамуы 
үшін жағымды қажет екендігіне көзіңіз жете ме?
Иэ жоқ

2. Жарыс, күрес кезінде өзіңізді жақсы сезінесіз бе?
Иэ жоқ
3. Мына саяси қолбасшылардың қызметінің қайсысын мәнді деп 
есептейсіз?
а) тәжірбиелік тапсыраларды жүзеге асыру
э) адамгершілікті жэне азаматтық құқықты қорғауға бағытталған
эрекет
4. Біздің әрекетте уақыт сақталуы қажет.
а) діни жағдайлармен 
ә) ғажап ойлармен
б) материалдық ойлармен
в) барлық ортақ шешіммен
5. Егер өзіңізге дос таңдар болсаңыз... 
а) кәсіпқой, жұмыскер адамды
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э) арманшыл, ойланғыш адамды
б) жетекшілікке жэне үйымдастырышылыкқа бейім адамды
6. Ллда кездесетін қиыншылықтарды жеңуге сіздін күш қуатыңыз 
жете ме?
Иә жоқ
7. Өзіңізді белсенді уақытта өмір сүріп жатырмын ба деп ойлайсыз ба?
Иә жок
8. Сіз отқа қарағанды үнатасыз ба?
Иә жоқ
9. Сіз аталған жүлдызнамада туылдыңыз ба (тоқты, арыстан, мерген)?
Иэ жоқ
10. Сіз өзіңіздің сұранысыңызды орындау мүмкін еместігін біле оты- 
рып, жеңіл қабылдай аласыз ба?
Иэ жоқ
11. Сөзшеңсіз бе?
Иә жоқ
12. Сіз эрбір жол мақсатқа апарады деген ұстаныммен өмір сүресіз бе?
Иэ жоқ
13. Сіз шапшаң іс - эрекетті қажет етесіз бе?
Иә жоқ

Енді ұпайымызды санайық.

№ иә Жок а э Б В

1 5 - - - - -

2 5 - - - - -

3 - - 5 - - -

4 - - - - - 5

5 - - - 5 - -

6 5 - - - -

7 5 - - - - -

8 5 - - - - -

9 5 - - - - -

10 5 - - - - -
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11 5 - - - - .

12 5 - - - - -

13 5 - - - - -

Егер сіз 45 -65 ріай жинасаңыз:
Сіз көңілді мінезіңізбен ерекшеленесіз. Сізде белгілі бір жетекшілік 
қабілет бар. Біреуге тэуелді болганды жаныңыз сүймейді. Сіз 
айналаңыздагыларды тез шешім қабылдауыңызбен таң қалдырасыз. 
Егер сіз 0 - 4 5  упай жинасаңыз:
өкінішке орай сіздің қуатыңыздың сапасы күшті болып табылмайды. 
Сіздін шаршауыңыз тез, өзіңізге ешкандай жауапкершілік артпайсыз, 
өз ойыңызды ішіңізде сақтайсыз. Сіз шешім қабылдауды өте үлкен 
еңбекпен қабылдайсыз.

Тест. Сіз ашуланшақ адамсыз ба?

Адам мінезінің көп қырлары негізінен қоршаган ортамен анықталады. 
Адам жүйкесі тез қажиды. Ондай кезде адам еш нәрсені жактырмай, 
тым ашуланшақ болып кетеді. Ол тек өзге адам үшін гана емес, өзіміз 
үшін де жағымсыз қүбылыс болып табылады.
Мұндай жағдайда біз өзімізді жеңе аламыз ба? Жауапты сәтте біз өз 
іс-эрекетімізді қалай басқарамыз? Оны келесі тест сұрақтарына жауап 
беру аркылы анықтауға болады.

Тестің кііті 
Ұпай санын санау жүйесі 
“өте” жауабы -3 үпай 
“ онша емес” жауабы -  1 ұпай 
“ ешкашан” жауабы -  0 ұпай

Сүрақтар
1. Сіз кез -  келген адамның ақыл айтуын жақтырмайсыз;
2. Сіз әңгімелесіп отырган адамның иіс -суының иісін ...
3. Кез-келген адам басканың алдында үялмай, көпшілік алдында 
тырнагын тістелесе...
4. Біреудің сіз жақа қарап жөтелуін...
5. Сіз отырған ортадағы кез-келген адамның себепсіз күлуін...
6. Достарыңыздың кездесуге кешігіп келуін...
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7. Сізге ешқандай пайдасыз жэне қызықсыз сыйлық сыйласа...
8. Сіз оқығыңыз келген газет бетінің мыжылуы...
9. Қогамдық көліктегі адамның дауыстап сөйлеуін...
10. Сіз әңгімелесіп отырган адам ғылыми немесе шетел сөздерін жиі, 
эрі өте көп пайдаланса...
11. Әңгіме барысында эңгімелесуші адамның мимикалық қимылдарды 
пайдалануын...
12. Сіз көргіңіз келген фильм немесе оқыгыңыз келген кітаптың сюжеті 
алдын ала айтылып қойылса...
13. Кинотеатрдагы көршілеріңіздің бірі фильмнің сюжетін дауыстап 
талқыласа немесе кәмпит қагазын шықырлатса...
14. Әңгімелесуші адамыңыздың сізге жақындауы...
15. Көшедегі эйел затының темекі шегіп тұрганын...
16. Жасы егде эйел затының асыра боянуын...

Жауаптар
49 үпайдан жогары
Сізді шыдамды жэне сабырлы адам қатарына қосуга болмайды. Сіз 
бәрін жақтырмайсыз. Егер ашуыңызга тиетін қүбылыс жақын арада 
жоқ болса, сіз оны қоршаган ортадан іздей бастайсыз. Мұндай жагдайда 
асқазан қорытуыңыз нашарлап ,тіпті бас ауруына шалдыгуыңыз да 
ғажап емес. Сіз тым көп ашуланасыз. Сіздің жүйке жүйесін тепе -  
теңдік қалпынан ауытқыган, сіз өзіңіз үшін де, қоршаган орта үшін де 
зиян келтіруіңіз мүмкін. Осы туралы ойланыңыз.
13-49 ұпайға дей і н
Сіз көбірек тараган адам тобына кіресіз. Сіз тек жақтыруга болмайтын 
құбылысты жақтырмайсыз. Жеке жэне тұрмыстық келіспеушіліктен 
жау шаптырмайсыз. Бүл мінезіңіз мақтауга түрарлық. Жагымсыз іс- 
эрекеттерді ұмыттыратын “тұрақты төзімділігіңіз” бар екен.
12 ұпайга дейін
Сіздің бойыңыздагы шыдамдылық пен сабырлық шексіз. Тіпті бұл 
сабырлыгыңызбен кез-келген адамды өзінен тез шыгара аласыз.

Сіз жанжалдасуға бейімсіз бе?
1) Қогамдық көлікте дауысты қатты шыгарып эңгіме айтыла бастады. 
Сіздің реакцияңыз?
A) қатыспаймын
Б) өзім дұрыс деп тапқан жақтасым туралы қоргаймын.
B) белсене араласамын.

30-3553 465



2) Достарыңызды жиналыстарда сынга аласыз ба?
A) жоқ.
Б) егер орынды негіз болса гана.
B) кінэлілерді ғана емес, олардың қорғаушыларын да сынға аламын.
3) Достарыңызбен жиі бәстесесіз бе?
A) өкпелемейтін адамдар болса ғана
Б) принципиальды мэселелер болса гана
B) талас -  менің болмысым.
4) Егер сізден бұрын біреу кезексіз өтсе қалай қарайсыз?
A) ішімнен ашуланамын, бірақ үндемеймін.
Б) ескерту жасаймын.
B) алдына қарай өтіп, тэртіп сақтауды қадағалап тұрамын.
5) Үйде түскі асқа сізге тұздалмаған тамақ берілді. Сіздің әрекетіңіз?
A) болмайтын нәрсеге ұрыс шығармаймын.
Б) жэй гана ескерту жасаймын.
B) қатты ескерту жасаймын, мүмкін тамақтан бас тартамын.
6) Егер көшеде, көлікте сіздің аяғынызды басып кетті. Сіздің 
эрекетіңіз?
A) оган ашуланып бір қараймын.
Б) жэй ғана ескерту жасаймын.
B) дөрекі сөзбен айтып тастаймын.
7) Жақындарыңыздың бірі сізге ұнамайтын зат сатып алды...
A) үндемеймін.
Б) эдептен озбай жәй ғана өз ойымды айтумен шектелемін.
B) ұрыс шығарамын.
8) Ойында жеңіліп қалдыңыз. Мұны қалай қабылдайсыз?
A) сыртымнан бір қалыпты білдірмегенмен, ішімнен енді мұндай 
ойынға қатыспауға өзіме сөз беремін.
Б) болған нэрсеге әзілмен қараймын.
B) жеңіліс менің көпке дейін көңілімді бұзады.

Н э т и ж е н і өңдеу.
Енді жинаган ұпай санын есептеңіз: эрбір «а»-4 үпай, эрбір «б» -2 үпай, 
эрбір «в» - 0 ұпай қойып шыгыңыз.
22-32 үпай. Сіз эдепті адамсыз, талас пен қақтығыстан, сынды 
жагдайдан қашқақтайсыз. Платон; «менің досым, бірақ маған ақиқат 
қымбат» сөзі сізге ешқашан ұран болған емес. Сізді сондықтан болар 
жағдайға тез бейімделетін, икемді адам деп санайды. Егер жағдай 
ұстанымды талап ететін болса, батыл болганыңыз жөн.
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10-нан-20 ұпайға дейін. Көптеген адам сізді жанжалдасуға бейім адам 
деп санайды. Шын мэнінде сіз өзге жол болмаған кезде гана дауласа- 
сыз.
Сіздің жағдайыңызга достарыңызбен қарым-қатынаста каншалықты 
зиянын тигізсе де өз пікіріңізден бас тартпайсыз.
Бірақеш шектен шығып кетпейсіз. Мұныңбэрі сізге деген сыйластыкка 
әкеледі.
10 үпайдан томен. Талас пен дау-дамай сіз үшін ауамен тең, сіз мүнсыз 
өмір сүре алмайсыз. Өзіңізге айтылған сынды естісеңіз оларды сынап, 
жеп қоюға дейін барасыз. Сіздің эжуаңыз пайдалы іс үшін емес, сын 
үшін болған нәрсе.

Табандылыкты зерттеу әдістемесі.
Үялшақтық пен жасқаншақтықты анықтауға арналған әдістеме.
Нүсқау.
Сүрақтамадағы пікірлерді оқып шығып, келіссеңіз «+» белгісін, 
келіспесеңіз -«-» белгісін қойыңыз.
Сұрақтама мэтіні.
1. Ортада отырғанда әңгіме тақырыбын табуға қиналамын.
2. Ортада өзімді ыңгайсыз сезінгендіктен, болмысымдағыдан нашар 
эсер қалдырамын.
3. Мен адамдармен бірінші болып сирек сөйлесемін.
4. Мен 03 ойымды созбен жеткізу қиын болгандыктан эңгімеге басқалар 
секілді дайындықпен қосылмаймын.
5. Өзімнің ұялшақтығымды үлкен еңбекпен жиі жасырып қаламын.
6. Басқа адамдар секілді мен де тез эңгімелесіп кете аламын.
7. Аз ғана таныс адаммен әңгімелесу маған қиын.
8. Өзімнің үялшақтығымнан көп нэрсені жоғалтам.
9. Кейде озімнің тозімділігімнен құқығымды сақтап қалу қиынға 
соғады.
10. Мектепте бүкіл сыныптың алдында сойлеу маған қиын.
11. Адамдар жиналып эңгіме айтып отырған болмеге қорқынышсыз, 
үялусыз кіремін.
12. Мен жаңа адаммен танысқанды ұнатамын.
13. Менің сэл ғана ұяңдау болгым келеді.
14. Меніңше жаңа ұжымға тез тоселемін.
Егер адамдар мені бақылап тұрса, мен озімді ыңғайсыз сезінемін. 
Нәтижені өңдеу.
1,2,3,4,5,7,8,9,10,13,15 ұстанымына «иә» деп жауап берсеңіз ұпай
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қойылады, 6,11,12,14 ұстанымына «жоқ» деп жауап бергенде ұпай 
саны шектеледі.
Қорытынды.
Жасқаншақтық, ұялшақтық факторындагы жогары ұпай ұялшақтықты, 
табансыздықты, сенімсіздікті көрсетеді.
Мұндай адам тэуекелді жагдайлардан қашқақтайды, қажет уақытында 
шешім қабылдаудан тайсақтайды немесе оның орындалуын ұзаққа со- 
зып жүреді.

Сіз шешімге келе аласыз ба?
Батылсыздық адамды кейде тым қатаң мэселеге әкеліп соғады. 
Осы тест сұрағына жауап бере отырып сіз өзіңізді жақсы танисыз. 
Ұсынылған нұсқалардың бірін таңдаңыз.(а,ә,б,в,г,д)
1. Сіз үшін адам өмірінде не маңызды:
A) әуестік;
Ә) тілек (ықылас);
Б) қажеттілік.
2. СІЗДІҢ ойыңызша неге адамдар өз жүмысынан басқа жұмысқа ауы- 
сады?
B) жұмысынан шыгарылып жіберіледі;
Г) жалақының төмендігінен;
Д) басқа жұмыс өзіне лайықты болган соң.

3. Сізде көңілсіз жағдай болған кезде:
A) сіз мэселені соңына дейін қалдырасыз;
Ә) қаншалықты өзіңіз кінэлі болсаңыз да сіз қажеттілікті талдап шыга 
аласыз;
Б) сіз болған оқиғаны ойлағыңыз да келмейді.

4. Сіз жүмысты ойдагыдай орындай алмадыңыз делік :
Г) өзіңіздің жасыңыздың сай келмейтінін алдын-ала айтып қоясыз;
B) қорқынышпен сіз шешімді шыгарганша күтесіз;
Д) сіз мүқият түсіндіруге дайындаласыз.

5. Сіз қашанда алға қойган мақсатыңызга жету үшін сол туралы 
мәліметті кездестіргенде:
Б) жеңілдікті сезінесіз;
В) қарқынды дұрыс эмоциямен қабылдайсыз;
А) қарқынды мақсатқа эрдайым тэуелділікпен қарайсыз.
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6. Сіз ұялшақ, қысылшаң адамдарға не үсынар едіңіз?
Г) тэуекел етуге жағдайдан қашу;
Е) бұдан құтылу үшін психологқа барып көмек сүрау;
Д) қысылмайтын, үялмайтын басқа адаммен танысуға.

7. Түсінбеушілік жагдайда сіз қандай шара қолданар едіңіз?
Б) түсінбеушілік көрсеткен адамдармен сөйлесемін;
A) хат жазамын;
B) түсінбеушілікті біреу арқылы шешемін.

8. Сізде қай кезде дүрыс болмаған жағдайда қорқыныш пайда болады? 
Д) Сіз үйреншікті нәрсені қате деп қорқасыз;
Г) жазадан қорқасыз;
Е) мәртебеден айырылып қалудан қорқу.

9. Сіз біреумен әңгімелескенде;
А) кейде көз қырыңызды басқа жаққа аударасыз;
Б) эңгімелесушінің көзіне тік қарайсыз;
Г) сіз көңіл бөліп тұрсаңыз да көз қиыгыңызды басқа жаққа аудара
сыз.

10. Сіз маңызды эңгіме жүргізгеніңізде:
Е) әңгімелесу ырғагы жай қалпында қалады;
Д) сіз оны да магынасыз қалдыра бересіз;
Г) сіз ыңғайсызданып, уайымдап, сөзді қайталай бересіз.

Егер сіздің барлық жауабыңыз А және Д болса:
Сіз шешімге келе алмайтын адамсыз, бірақ сізді шешімді емес деп 

те айтуга болмайды. Сіз эрдайым белсенді және жылдам эрекет жа- 
сайсыз. Сізге батыл адамдар үнайды, олардың қабылдаган шешімдері 
қорқыныштан емес сақтықтан деп есептейсіз. Сіз кітап оқығанда, 
фильмдегі ержүрек адамды көргенде, өжет адамды кездестіргенде 
солардың орнында болгыңыз келеді.
Егер сіз Б және Е жауаптарын таңдасаңыз:

Онда сіз, сөзсіз, шешімді адамсыз. Сіз заттарды тым жиі менсінбей 
оны ұсақ деп есептейсіз. Бірақ, бұған қарамастан сізді тәуелсіз жэне 
қызықты тұлга деп багалайды. Сізде жауапкершілік жэне сезімталдық 
болғандықтан сізге жиі күрделі тапсырмалар тапсырылады. Бірақ бұл 
жагдайда сіздің тобыңызда баска типті адамдар болуы тиіс, аса үлкен

469



белсенді деңгейде өлшеусіз тапсырманы ойланбастан сіз қабылдай 
аласыз ба?

Егер сіздің барлык жауабыныз Б және В болса:
Онда сіз шешімді қабылдаудан қорқасыз, оқиғаны ойлаудан 

үрейленесіз. Сіздің психологиялық күйіңізді тұрақты деп айтуға бол- 
майды, Мадақтауға қарағанда сіз көбіне жиі өз іс-әрекетіңізден 
сын күтесіз.

Әділдік тесті.

Мұнда 12 әр-түрлі өмірдегі құбылыс берілген. Мұндай реакцияның 
үш мүмкіндік нұсқасы бар, соның ішінен зерттеуші өзіне ыңғайлысын 
таңдауы керек, әрбір таңдап алынған іс-әрекет белгісі ұпай санымен 
есептеледі. Сол алынған ұпайдың саны бойынша қорытындыланады, 
адам өзінің жеке басы қаншалықты іскер екенін біледі.
1. Сіз қалай ойлайсыз -  қабылданган мінез - құлық ережесін сол шама- 
да орында} ерекше көңіл бөліп одан еш уақытта бас тартпай жақсы 
қалыпта болатын адамдар;
A) сыпайы жэне қолайлы қатынас;
Б) қатал тәрбиеленген;
B) мағынасына карай жасырын оның артына да өзінің шын бейнесін 
жасырады.
2. Сіз өмірі рснжіспейтін ерлі- зайыптыларды білесіз бе? Сіздің 
ойыңызша, олар қалай өмір сүреді:
A) бақытты;
Б) бір -  біріне қалай болса солай көзқараста;
B) екеуі ара қатынасын басқа адамнан жасырып, бір -  біріне сенбейді.
3. Сіз бір адамды алғаш рет көріп тұрсыз, ал ол бірден сізге неше түрлі 
әзіл айтып калжыңдайды. Ол қандай адам?
A) қалжыңқой, қылжақ;
Б) сіздердің орталарыңызда өзін огаш сезінеді, сондықтан бұл 
жағымсыз эрекеттен шыгуга ұмтылады;
B) жай ғана сізге жақсы ой қалдырғысы келеді.
4. Сіз танысыңызбен екеуіңізді де қызықтыратын тақырыпта 
әңгімелесіп отырсыз. Сіздің әңгімелесіп отырған кісіңіз сөздің бэрін 
қимылмен көрсетіп отырады. Бұл сіздіңше нені білдіреді?
А) оның ішкі сезімдерінің тербелісі (толқуы);
Б) оның қатты шаршағандыгы, жарамай қалуы;
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В) оның шынайы болмауы.
5. Сіз өзіңіздің таныстарыңызды анық білгіңіз келді. Ең жақсысы:
A) оны бір ортага шақыру;
Б) бір істе оны сыртынан бақылау;
B) оны өзін бір шиеленіскен істе бірнәрсеге қатты эмоцианалды кездегі 
мінезін бақылау.
6. Сіздің байқауыңызша, сіз мейрамханада даяшыға көбірек айлық 
берген кісімен бірге болып қалдыңыз, сіздің ойыңызша ол кісі неге он- 
дай әрекет жасады?
A) айналадағыларға өзін көрсеткісі келді;
Б) даяшы оның сенімін ақтады;
B) ол жай ғана қарапайым және қайырымды адам.
7. Сіз ешуақытта әңгімені бірінші болып бастамайтын адамды білесіз 
бе, олар сіздің ойыңызша қандай адам?
A) Өзін - өзі ұстап бермеу үшін олар сөз бастамайды;
Б) тым ынжықтар;
B) кінәмшіл, біреуге жақпайтын сөз айтып өкпелетіп аламын ба деп 
қорқады.
8. Кейбір кісілерді сөйлеспей-ақбет әлпетіне қарап қандай екенін білуге 
болады. Сіздіңше адамның маңдайының төмен болуы нені білдіреді?
A) ақымақтықты;
Б) бірбеткейлікті;
B) тиянақты нәрсе айта алмаймын.
9. Сіз тура көзге қарамай сөйлейтін кісі туралы не айтасыз?
A) сыпайы адам;
Б) өз ойын толык жеткізе алмағандықтан;
B) жалған сөйлейді.
10. Сіз бір жагымсыз іс болса “оны біз бұрыннан біліп едік, бірақ ол 
іске өзіміз ұрынып қалармыз деп араласпадық’" деген адамды білесіз 
бе, олар қандай адамдар?
A) олар өз ерік жігері мықты, тұрақтылар;
Б) олардың жүрегі, әрі ойларға таза;
B) мақтаншақтар.
11. Көз алдыңызға елестетіңізші, тұрмысы жақсы, бірақ үнемі ең арзан 
заттар сатып алатын адам неліктен солай істейді?
A) қарапайым, жинақы адам;
Б) ол өте ықтиятты;
B) сараң.
12. Сіз адамның сыртқы көрінісіне қарап баға беріп көрдіңіз бе? Сіздің
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ойыңызша толық адамдар:
A) өзгелерге қарағанда көріктілеу себебі олар көпшіл, қайырымды 
және көңілді;
Б) онша көрікті емес, себебі ашқарақ жэне жалқау;
B) олардың да жақсысы немесе нашары болады.

Әдістеме кілті
Кестеде 28 әрбір жауап баға саны берілген. Сол жагында таңдап алы- 
натын балама жауап, жогарыдагы сұрақтар нөмірі. Ал кестеде берілген 
жауапқа қанша ұпай тағайындалғаны көрсетіледі.

Жауап- Жагдайдың катарлық нөмері
тардың
ұксас-
тыгы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А 2 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 2
Б 4 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1
В 1 4 4 I 4 1 1 4 2 2 1 4

Қорытынды және нәтиже баға
40 жэне одан жогары ұпай
Адам басқа адамның ойын жеңіл эрі анық біледі. Адамдар туралы 
субъективті пікірі, ойлары аз емес, бір қалыпты, өзіне- өзі сенімді. 
31-ден 39-ға дейін
Адамның жан-жақты ойы дамып өзгелер туралы ой айтып, өзінің 
қатесін мойындап отырудан жалықпайды.
21-ден 30-ға дейін
Адамдар өз ойының дұрыс екеніне аса сенбейді, кім не айтса сонікі 
дұрыс деп сенеді. Аумалы -төкпелі мінезді кісілер.
20ұпай
Адам мінезі туралы оншы тұрақты пікір айта алмайды.

“Бақытты бола білесіз бе ?”

Бұл сұрақ сізге қызық болып көрінетін шығар, бірак психологтар 
үшін көптеген адам бақытты бола білмейді. Бақытты бола білудің өзі 
өнер, оны да меңгере білу қажет.
Нұсқау: Сұрактарға үш нұсқаның біреуін таңдау арқылы жауап
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беріңіз.
1. Өткен өміріңізді еске түсіргенде қандай ойға келесіз?
A) жақсылыктан жаманы көбірек болды - 0 үпай
Б) бэрі де болды, жаманынан жақсысы көбірек -  1 ұпай
B) өткен өміріме ризамын -  2 ұпай
2. Өткен күніңізді кешке қалай қорытындылайсыз?
A) өзіңізге қанағаттанбайсыз - 0 ұпай
Б) бүгінгі күнді бүдан да жақсы өткізуге болар еді деп ойлайсыз -  1 
үпай
B) өз-өзіңізге риза сезіммен үйықтайсыз -  2 ұпай
3. Айнаға қарағанда не ойлайсыз?
A) құдай-ау, уақыт неткен қатыгез -  Оұпай 
Б) әлі де жаман емес - Іұпай
B) өте тамаша -  2 ұпай
4. Егер таныстарыңыздың бірі үлкен сыйлық ұтып алса, қандай ойға 
келесіз?
A) маған ондай күн тумас -  0 ұпай 
Б) неге мен ұтып алмаймын -  1 ұпай
B) маган да ондай күн туады -  2 ұпай
5. Ақпараттан қайгылы хабар естігенде қандай ойға келесіз?
A) бұл жағдай менің басыма да келуі мүмкін -  0 ұпай 
Б) бақытыма орай, мені құдай сақтады -  1 ұпай
B) осы репортерлар өмірді қиындатып жібереді -  2 ұпай
6. Таңертең ұйқыдан тұрганда:
A) еш нэрсе ойлағыңыз келмейді
Б) осы күнде сізді не күтіп түрғаны жайлы ойланасыз -  1 ұпай
B) жаңа күнді ризашылықпен қарсы алып, жағымды жаңалықтар 
күтесіз -  2 үпай
7. Таныстарыңыз туралы төмендегідей ой келеді;
A) олар мен ойлағандай сезімтал және қайырымды адамдар емес -0 
үпай
Б) эрине, олардың кемшіліктері бар, бірақ түзетуге болады -  1 ұпай
B) ете жақсы адамдар -  2 ұпай
8. Өзіңізді басқамен салыстырғанда сізге мынадай ойлар келеді;
A) мені жете бағаламайды -  0 үпай
Б) мен басқалардан кем емеспін -  1 ұпай
B) мен көшбасшы бола аламын және оны өзгелер де мойындайды — 2 
үпай
9. 4-5 кг салмақ қоссаңыз:
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A) есіңіз шыгып, қапаланасыз -  О ұпай
Б) онда тұрған еш нэрсе жоқ деп санайсыз — 1 ұпай
B) дереу дене шынықтырумен айналысасыз жэне тамак ішуді шектейсіз 
-  2 ұпай
10. Қиындық болған жағдайда:
A) тағдырыңызга қапаланасыз
Б) жаман көңіл - күй кетеді деп ойлайсыз -  1 ұпай
B) көңіл көтеруге талпынасыз -  2 ұпай

Нәтижені өндеу
Ұпай санын есептеп, талдау нэтижесімен салыстырыңыз.
17- 20 упай. Сіз адам сенбестей бақыттысыз. Өміріңізге ризасыз, 
күнделікті өмірдің ұсақ -  түйектеріне мән бермейсіз. Өзіңіздің ақ 
көңілділігіңізбен басқаға ұнайсыз, дегенмен көп нэрсеге үстірт қарап 
жүрген жоқсыз ба? Мүмкін, аздаған үстамдылық қажет болар ?
13-16 үпай. Сіз бақыттысыз, өміріңізде жамандықтан гөрі жақсылық 
көп. Сіз батылсыз, бірак салқынқандысыз. Парасатты ақыл иесісіз, 
дегенмен мінезіңізде жеңілтектік бар. Қиындықтармен бетпе-бет кез- 
дескенде абыржымаңыз. Оларды байыппен багалауга тырысыңыз. 
Қоршаган орта сізді үнатады. Өзіңіз ойластырған нэрсеге жетуге 
күшіңіз жетеді. •
8-12 үпай. Бақыт жэне бақытсыздық сіз үшін «50/50» формула- 
сымен көрінеді. Егер бақытты күндеріңізді толықтырғыңыз келсе, 
қиыншылықтар алдында мойымаңыз. достарыңызға арқа сүйеңіз, 
оларга сеніңіз жэне көмектесіңіз
0-7 үпай. Сіз өз өміріңізге риза емессіз жэне оны тағдырдың жіберген 
тәлкегі деп түсінесіз, тіпті өзіңізге аяныш сезімін тугызғыңыз келеді. 
Жақсылап ойланыңыз, сіздікі дұрыс па? Көңілді адамдар арасында көп 
болуга тырысыңыз. Өзіңізді қызықтыратын іспен айналысқаныңыз 
дұрыс.

ПДО (патомінездік диагностика сүрақнамасы)

Тестілву процедурасы
ПДО сұрақнамасын 1970 жылы А.Е. Личко (Ленинград), В.М.Бехтерев 
атындағы психоневрологиялық институтта жасаган. Оның негізінде 
психологиялық теория қатынасы сұрақнаманың процедурасында.
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өзіндікқұрылымын даанықтады. Бүлзерттеуде зерттеушінің бірқатар 
жеке түлғалық мэселелері қарастырылады, олар сұрақнама мәтінінде 
25 тақырыпқа бөлінген. Әрбір тақырып 10-нан 19-ға дейінгі мүмкін 
болатын жауап тізімінен тұрады. Зерттеушіге лайық келетін нұсқауды 
таңдау ұсынылады, сонымен қатар бірнеше нүсқауды да таңдауға 
болатыны және таңдаудан бас тартуға болатыны да ескеріледі. 
Мұндай процедура, міндетті түрде жауап беруді талап ететін дэстүрлі 
сұрақнамаларға қарағанда зерттелушінің шынайы қалпын көрсетуге 
көп мүмкіндік береді.
ПДО сұрақнамасының негізгі міндеті -  мінездің акцентуациялық 
және психопатиялық типтерін анықтау. Сонымен қатар бұл сүрақнама 
ішімдікке, девинантты мінез-құлыққа психологиялық икемділігін 
анықтайды. Психопатияның қалыптасу тэуекелділігін бағалауға, 
депрессия мен әлеуметтік дезаптацияның дамуына, психопатияның 
агзалык табигаты мен мінез акцентуациялығының мүмкіндігін 
бағалауға, өзін-өзі бағалау кезінде эмансипациялық реакцияның 
пайда болу дәрежесін багалауға, сонымен қатар қарым-қатынас 
жүйесінде ержүректік -  нәзіктік белгілерінің пайда болу дэрежесін 
бағалауға мүмкіндік береді.
Сұрақнамамен жүмыс істеу кезінде төмендегідей шартты белгілер 
жүйесін қолдану керек;
Г  -  гипертимді тип 
Ц -  циклоиды тип 
Л -  лабильды тип 
А - астено-невроидты 
С —сензитивті тип 
П -  психастеникалы тип 
Ш -  шизоидты тип 
Э -  эпилептоидты тип 
И -  истероидты тип 
Н -  тұрақсыз тип 
К -  конформды тип
О -  зе|эттеуге жагымсыз, карым-қатынаста болуыньщ көрсеткіші, 
таңдаудан бас тарту саны.
Д -  мінез белгілерінің диссимуляциялығының көрсеткіші 
Т- шыншылдық көрсеткіші
В -акцентуалдылықтың және психопатиялық ағза табиғатының 
көрсеткіші
Д п- депрессиялық тэуекелділік көрсеткіші
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Е -  эмансипация реакциясының көрсеткіші 
d- деликвенттілікке психологиялык икемділік 
М - ержуректік белгісінің айқындылығы 
Ф -  нэзіктік белгісінің айқындылыгы 
V -  алкоголизмге психологиялық бейімділік

Бұл шартты белгілер мэтінде кездеседі, олар нэтижені багалау 
кезінде, ұпайды есептеу сызбасында және бағалауға қажетті кестелер- 
де қолданылады.

Зерттеуді жүрғізу үшін ПДО сүрақнамасының мәтіні және 
екі жауап іс-қағазы қолданылады. Сұрақнама мэтіні 25 тақырыпқа 
топтастырылған, бекітілген тізімді құрайды. Жауап іс-қағазы, 
сұрақнама мәтінінде бекітілген нөмірлерге сәйкес келетін нөмірден 
тұрады. Тест жеке түрде немесе топпен жүрғізіледі, екі зерттеуден 
тұрадыжэне әрбір зерттеуге жарты сағаттан 1 сағатқадейінгіуақытты 
талап етеді. Сұрақнама 14-тен 18 жас аралығында жас өспірімдерге 
арналған, деғенмен 11-12 жастағыларға да жүрғізуге болады, мүнда 
ұстанымдық шектеулер жоқ, бірақ нэтижедегі шындық көрсеткіші 
төмендейді. Сүрақнама ақыл-ойы деңғейі төмен немесе психикалық 
сана деңгейі бүзылған, сонымен қатар айқын көрінетін психикалық 
ауытқулары бар жеткіншектерғе жүрғізілмейді.

Бірінші зерттеуде зерттелуші сұрақнамамэтініндегінұсқаулармен 
танысады және осыдан кейін әрбір бөлімнен лайықты деп танылған 
жауапты немесе бірнеше жауаптарды таңдайды.

Екінші зерттеуде ол ауызша нүсқау алады, осыдан кейін осы 
берілген бөлімдерден бір немесе бірнеше сэйкес келмейтін жауаптар
ды тандайды. Екі зерттеуде де 3 жауаптан артық таңдауға болмайды 
және кейбір бөлімдерде жауап беруден бас тартуға болады.

Нүсқау №1
Сізге 25 бөлімнен тұратын тест үсынылады. Әр бөлімде 10- 

нан 19-ға дейін ой пікірлер ұсынылған. Сізге тиісті эрбір бөлімде сіз 
өзіңізғе қолайлы жағын таңдаңыз.

Сіз эр бөлімнің ішінен өзіңізғе қолайлысын таңдап, оны жауап іс- 
қағазында «+» арқылы белгілеңіз. Әрбір бөлімге сэйкес іс-қағазында 
жауаптан өзіңіздің нөміріңізбен (белгі) салыстырыңыз.
Егер бірде -біреуін таңдауда қандай да бір бөліңде сізге үйлеспей 
тұрғанда таңдау жасамауға рүқсат етіледі. Бұл жағдайда жауап іс- 
кағазына 0 нөмері мен беріледі.
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2-ші зерттеуге нүсңау
Сіз барлықбөлімді қайта қарап шығып, ішінен өзіңізге келмейтін пікірді 
таңдауыңыз қажет. Әр бөлімнің ішінен бірнешеуін таңдауыңызға бола
ды, бірақ олар үшеуден аспау керек. Тандалған нөмірлерді № 2 жауап 
іс-қағазында белғілеп қойыңыз. Кейбір бөлімдердің ішінен пікірді 
таңдамауыңызға да болады -  ол жауап іс-қағазында 0 нөмерімен 
белгіленеді.
Өзіндік сезіну
1. Мен өзімді эрқашан жаман сезінемін
2. Мен өзімді эрқашан сергек жэне күшке толы сезінемін
3. Әрдайым мен бірінші аптада өзімді жақсы сезінсем, екінші аптада 
жаман сезінетін кездерім болады. Ол апталар эрдайым ауысып оты- 
рады
4. Менің өзімді сезінуім әрқашан ауысып отырады, кейде күніне ол 
бірнеше реттен болады.
5. Менің әр қашан бір жерім ауырады
6. Ашуланғаннан және мазасызданғаннан кейін мен өзімді жаман 
сезінемін
7. Өзімді жаман сезіну менде толқу мен қолайсыздықтан пайда бола
ды.
8. Менің өзімді сезінуім қанағаттанарлықтай
9. Тітіркенушілік пен сағыныш сезімдерінен мен өзімді нашар 
сезінетін кездер болып түрады.
10. Менің өзімді сезінуім айналадағылардың маған деген қатынасына 
байланысты
11. Ауырлық пен денелік ауыртпалықтарды жаман өткіземін.
12. Бірде-бір анықтама маған сэйкес келмейді

Көңіл-күй
1. Әдеттегідей менің көңіл-күйім вте жақсы
2. Менің көңіл-күйім маңызды емес себептен өзгереді
3. Менің көңіл-күйім қолайсыздықтарды күтуден, жақындарым үшін 
мазасызданудан, өзіме сенімсіздіктен түсіп кетеді
4. Менің көңіл-күйім өзімнің ортама, қоғамға өте тәуелді
5. Менің көңіл-күйім әрқашан нашар
6. Менің көңілсіз күйім өзімді нашар сезінуіме байланысты
7. Менің көңіл -күйім егер өзім жалғыз қалған жағдайда жақсарады
8. Мен айналадағыларға тітіркенетін кездерім болады
9. Мен кейде қатты мүңайып, қайғыратын және қатығезденіп ызала-
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намын
10. Кішкентай гана сэтсіздіктер мені қатты мазалайды.
11. Өте жақсы көңіл-күй кезеңі мен жаман көңіл-күй кезеңі менде жиі 
ауысып отырады
12. Менің көңіл-күйім әдетте мені коршаган адамдарга байланысты
13. Бірде -бір анықтама маған сәйкес келмейді.

Түс жэне түс көру
1. Мен жаксы ұйықтаймын, ал түс көруге мэн бермеймін
2. Менің түсім ашық түстермен бай
3. Ұйықтар алдында мен армандаганды жақсы көремін.
4. Мен түнде жаман үйықтаймын жэне күндіз ұйқышылдықты 
сезінемін
5. Мен аз үйықтаймын, бірақ сергек түрамын. Түсті аз көремін.
6. Менің үйқым өте қатты, бірақ кейде нашар болады, жаман түстер 
көремін.
7. Менің ұйқым нашар жэне мазасыз, сонымен қатар әрқашан қиын 
түстер болады
8. Ұйқысыздық менде себепсіз пайда болады
9. Егер маган ертеңгісін белгілі бір уақытта ояну керек болса, еркін 
үйықтай алмаймын,
10. Егер мені бір нэрсе жабырқандырса, мен ұзаққа дейін ұйықтай ал
маймын
11. Мен әрқашан эр түрлі түстер көремін -  біресе қуанышты, біресе 
жаман
12. Түнде мен кейде қорқамын
13. Мені ренжітіп жатқан түстер, маған эрқашан кіреді
14. Мен өз түсімді еркін басқара аламын.
15. Бірде -бір анықтама маган сэйкес келмейді.

Үйқыдан ояну
1. Маған белгіленген сағатта ояну қиын
2. Мен жұмысқа, оқуға бару керек болса жақсы ойлармен оянамын
3. Бір күндері мен қуанышты және өмір сүйгіш болып түрамын, ал 
кейбір күндері -  еш себепсіз таңертеңгілік жабыраңқы болып тұрамын 
(көңілсіз)
4. Мен керек кезде оңай оянамын
5. Таң азан мен үшін -  ең қиын уақыт кезеңі
6. Мен әркашан оянғым келмейді

7. Оянганда, мен түсімде көргенімді көп уайымдаймын
8. Кей-кездері мен таңертең өзімді сергек сезінемін, кей-кездері 
керсінше
9. Таңертең мен сергек және күш қуатты болып тұрамын
10. Кешкіге Караганда, таңертеңгісін әлде қайда белсенділігім артып, 
жүмыс істеуім оңай
11. Оянганда, мен кайдамын жэне менімен не болганын тез түсіне ал
маймын, бүл жиі болады
12. Мен бүгін не істеу керек деген ойлармен тұрамын
13. Оянганда мен төсекте жатып армандаганды жаксы көремін
14. Бірде -бір аныктамалар маган сэйкес келмейді

Асқа зауықтылық жэне тамаққа деген қатынас
1. Қолайсыз жагдайлар, кір жэне дэмсіз заттар туралы эңгімелер 
ешқашан маган тамақ жеуге кедергі болган емес.
2. Кей кездері менде керемет асқа зауықтылық болады, кей кездері еш 
нэрсе жегім келмейді
3. Мен аз тамақтанамын, кейде көпке дейін тамақтанбаймын
4. Менің асқа зауықтылыгым көңіл-күйіммен байланысты біресе ра- 
хаттанып тамақтанамын, біресе тамақтангым келмейді
5. Мен тэтті жэне сапалы тагамдарды жақсы көремін
6. Мен бөтен адамдар арасында тамақтануга қысыламын
7. Менің асқа зауқым жақсы, бірақ жалмауыз емеспін
8. Кейбір тагамдардан мен қүсқым келеді
9. Мен өте дэмді бірақ аз тамақтанганды ұнатамын
10. Менің асқа зауқым нашар
11. Мен тойып тамақтанганды үнатамын
12. Мен өзімді тамақтан шектемеймін
13. Мен бұзылган тамақтан сескенемін жэне эрқашан мұқият оның 
сапалыгын тексеремін
14. Менің асқа деген тэбетімді жою оңай
15. Тагам біріншіден денсаулықты сақтау тэсілі ретінде
16. Мен өзім ойлап тапқан диетаны үстануды тырысамын
17. Мен аштыққа шыдамаймын жэне элсіреймін
18. Мен аштықсезімін білемін, бірақасқа тэбеттің неекенін білмеймін
19. Тамактанудан рахаттанбаймын
20. Бірде -бір аныктама маган сэйкес келмейді
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Ішімдікке деген қатынас
0. Менің ішуге деген құмарым көңіл-күйіме байланысты
1. Мен көп сөйлеп қоймау үшін спирттік сусындарды ішуден қашамын,
2. Кей кездері мен қуана ішемін, ал кейде мені ішімдік сусындарына 
тартпайды
3. Көңілді, жақсы ортада ішкенді жақсы көремін
4. Мен ішімдік сусындарды ішуге қорқамын, себебі күлкіге қалуым 
мүмкін
5. Ішімдік сусындардан көңіл-күйім көтерілмейді
6. Ішімдік сусындарды жек көремін
7. Ішімдік сусындар арқылы мен жаман көңіл-күйімді, қобалжуды 
және сагынышты басуга тырысамын
8. Мен ішімдік сусындар ішуден қашамын, себебі өзімді жаман 
сезінемін жэне нәтижесінде қатты басым ауырады
9. Мен ішімдік ішпеймін, өйткені бұл менің принциптеріме қарама 
қайшы
10. Ішімдік сусындардан қорқамын
11. Азгана ішімдік ішсем мен қоршаган әлемді ерекше анық 
қабылдаймын
12. Мен ортадан шектелмеу үшін бәрімен бірге ішемін
13. Бірде-бір анықтамалар маған сәйкес келмейді

Жыныстық мэселелер
1. Жыныстық мәселелер мені аз мазалайды
2. Кішкентай ғана жайсыздықтар менің жыныстық қызығушылыгымды 
басып тастайды
3. Мен өмірден көңілім қалғанша шын бақыт туралы армандағанды 
қалаймын
4. Қатты жыныстық әуестік кезеңі менде бір қалыпты кезеңдермен 
ауысып отырады
5. Жыныстық қатынас туралы ойдан өзім шошып кетемін
6. Қалыпты отбасы өмірінде жыныстық мэселелер болмайды
7. Менің жыныстық әуестігім күшті
8. Менің үяңдыгым маған қатты кедергі жасайды
9. Сатқындықты мен ешқашан кешірмес едім
10. Жыныстық әуестікті шектеуге керек, әйтпесе жұмысқа кедергі жа
сайды деп есептеймін
11. Қырындаганды ұнатамын
12. Жыныстық мәселелерге өзімнің қатынасымды талдағанды жақсы
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көремін
13. Мен өзімнің жыныстық әуестіктерімде кемшіліктер табамын және 
олармен күресуге талпынамын
14. Бірде -бір анықтамалар маған сәйкес келмейді.

Киімге деген қатынас
1. Ашық және алабүжақ киімдерді жақсы көремін
2. Әрқашан сыпайы киіну керек, себебі «адамдарды киімі бойынша 
қарсы алады» деп есептеймін
3. Мен үшін ең бастысы, киім ыңғайлы, мұқиятты және таза болу ке
рек.
4. Еріксізкөңілбөлдіретінсэндіжәне ерекше киімдерді жақсы көремін
5. Ешқашан сәнге қызықпаймын, өзіме үнағанын киемін
6. Бет элпетіме сай киінгенді жақсы көремін
7. Қатты сәнденгенді ұнатпаймын, барлығы сияқты киінген дұрыс деп 
есептеймін
8. Менін костюмым сәнді емес деп әркашан мазаланамын
9. Киім туралы мен аз ойлаймын
10. Менің айналамдағылар менің киімімді талқылып жатқан сияқты
11. Қара жэне сұр түстерді қалаймын
12. Кейбір мезгілдерде мен уақыт ағымына сай киінгім келеді, ап кей
де киім туралы қызықпаймын
13. Бірде-бір анықтамалар маған сәйкес келмейді.

Ақшаға деген қатынас
0. Ақшаның жетіспеушілігі мені тітіркендіреді
1. Ақша мені қызықтырмайды
2. Ақша жетіспегенде қатты мұнайып, уайымдаймын
3. Алдын-ала барлық шығындарды есептегенді жақсы көрмеймін, 
жақында қайтара алмайтындыгымды білсем де оңай қарызға аламын
4. Мен ақша ісінде өте мұқияттымын, басқалардың үқыпсыз екенін 
білем және ақшаны қарызға бермеймін
5. Егер менен қарызға алса, мен бұл туралы еске түсіруге қысыламын
6. Күтпеген жағдайлар болып қалар деген ойлармен мен әрқашан 
ақшаны қамдап аламын
7. Ақша маған қалайда өмір сүру үшін ғана қажет.
8. Сақтауга ұмтыламын, бірақ сараң адам емеспін, ал ақшаны маңызды 
жүмсағанды үнатамын
9. Әрқашан маған ақша жетпей қалады деп қорқамын және қарызға
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алганды ұнатпаимын
10. Кейде мен ақшаға жеңіл қараймын, және оларды ойланбастан жа- 
ратамын, кейде акшасыз қалудан қорқамын
11. Мен ешкашан және ешкімге менің ақшамды жаратуға рұқсат 
бермеймін
12. Бірде- бір анықтамалар маган сәйкес келмейді

А та-анаға деген қатынас
0. Ата-анасыз қалудан өте қорқамын
1. Өкпелеп жүрсең де ата-аналарды сыйлау керек деп есептеймін
2. Оларды жақсы керемін, бірақ кейде қатты ренжимін және ашула- 
намын
3. Кейде өзімніңтыңдамайтындығымнан жақындарымды ренжіткеннен 
уайымдаймын
4. Менің ата-анам маган өмірде қажет нәр>се берген жоқ
5. Балалық шагымда олар менің денсаулыгыма жеткілікті көңіл 
бөлмегендері үшін мен оларды кінәлаймын
6. Мен ата- анамның біреуін өте жақсы көремін (жақсы көргенмін)
7. Мен оларды жақсы көремін, бірақ олардың мені басқарғанын 
үнатпаймын
8. Анамды өте жақсы көремін және онымен бір нәрсе болатындығына 
қорқамын
9. Ата-аналарымды жеткілікті жақсы көрмейтіндігім үшін өзімді 
кінәлаймын
10. Олар маган шектен тыс қатал болды және өз айтқандарын 
орындатқызды
11. Мені ата-анам түсінбейді және маган бөтен сияқты
12. Мен өзімді олардың алдында кінәлі сезінемін
13. Бірде бір анықтамалар маған сәйкес келмейді.

Достарға деген қатынас
1. Достық тек пайда үшін қүрылатынына талай рет көзім жеткен.
2. Мен өзімді тек жаны ашитын адаммен гана жақсы сезіне аламын.
3. Мен үшін тек бір дос қана емес, ұйымшыл ұжым маңызды.
4. Мен үшін мені тыңдай алатын, көңілімді көтере алатын, сенімділікті 
орната алатын, жұбата алатын дос қымбат.
5. Айрылысуға тура келген досым үшін көп уайымдап, сағынбаймын, 
тез арада жаңа достарды табуға таіпынамын.
6. Мен өзімді сондай элсіз сезінемін, тіпті маған достардың қажеті бол-
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май қалады.
7. Менің ұялшақтығым басқалармен танысып, достасып кетуі.ме 
кедергі болады.
8. Мен достыкты оңай қүрамын, бірақ жиі көңілім қалады.
9. Маған менің көңілімді аулай білетін достар қымбат.
10. Мен достарды өзім таңдаймын жэне көңілім қалса, достықты өзім 
үземін.
11. Жаным қалайтын досты әлі де тапқаным жоқ.
12. Жан досты табуга менің ниетім жоқ.
13. Кейде үлкен қызыкты ұжымда, кейде тыныштыкта, жалғыздықта 
болуды қалаймын.
14. Өмір мені адамдармен, тіпті достармен де ашық сөйлесуге үйретті.
15-Достардың көп болганын қалаймын және оларга өзім жылы 
қараймын.
16. Бірде-бір анықтама маған сәйкес келмейді.

Қоршаған ортаға деген қатынас
1. Менің айналамдагы адамдар ақымақ, қызғаншақ.
2. Айналадағы адамдар мені кызғанады, және содан мені жек көреді.
3. Кейде маган адамдардың арасында болған ұнайды, кейде олар мені 
шаршатып жібереді.
4. Менің ойымша, адамдардың арасынан ерекшеленудің қажеті жоқ 
сияқты.
5. Мен қоршаған ада.мдармен мен туралы еш жаман айта алмайтындай 
етіп өмір сүруге талпынамын.
6. Менің ойымша, айналадағы адамдар маган жоғарыдан қарап, мені 
жек көреді.
7. Қандай жагдай болмасын адамдармен тез тіл табысамын.
8. Мен қоршаган ортадан маган көңіл бөлушілікті жогары бағалаймын.
9. Өзіме деген жагымды және жагымсыз қатынасты тез сезінемін де, 
өзімде дәл сондай қатынас қүрамын.
10. Мен тез ұрысып, тез достасамын.
11 .Мен ортада жасалган іс пен айтылган сөз жөнінде қатты уайымдай
мын.
12. Адамдар ортасы мені шаршатады және ашуландырады.
13. Адамдар арасынан өзімді аулақ үстаугатырысамын.
14. Мен өз көршілерімді білмеймін, олар мені қызыктырмайды.
15. Адамдар маган үлкен күдікпен қарайтын сияқты.
1 б.Мені адамдар талай алдап, өкпелеткен, содан мен барлық адамдарга
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сенімсіздікпен караимын.
17. Айналадағы адамдар маган кажетсіз, қолынан ешнәрсе келмейтін 
адам ретінде қарайтын сиякты.
18. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Таііыс емес адамдарға деген катынас.
1. Таиыс емес адамдарга күдікпен қараймын.
2. Кейде мүлдем таныс емес адам сенімділік пен симпатияны тудыра- 
ды.
3. Мен жаңа кездесулерден қашамын.
4. Таныс емес адамдар мені үрейлендіреді және тынышсыздандырады.
5-Адаммен танысар алдында, ол кандай адам, басқалар ол туралы не 
айтып жатканын алдын-ала білгім келеді.
6. Мен таным емес адамдарға сенбеймін. Менің дұрыстыгыма талай 
козім жеткен болатын.
7. Ьгер таныс емес адамдар маган көңіл бөлетін болса, онда мен де 
оларға үнемі кызыгушылыкпен карауға тырысамын.
8 Мен таныс адамдарга қиындықпен үйренсем, таныс емес адамдар 
мені ызаландырады.
9. Жаңа достарды бар ынтамен оңай табамын.
10. Кейде жаңа адамдармен үлкен ынтамен танысатын болсам, кейде 
ешкіммен де танысқым келмей, жалгыз болғым келеді.
11. Көңіл -  күйім жақсы болса адамдармен оңай танысамын, жаман 
болса-танысулардан кашамын.
12. Таныс емес адамдардан ұяламын және олармен бірінші сөйлесуге 
үяламын.
13. Бірден-бір аныктама маған сәйкес келмейді.

Ж алғы зды ққа деген қатынас
1. Менің ойымша, ешбір адам ұжымнан бөлінбеуі керек.
2. Мен жалгыздыққа өзімді тыныш сезінемін.
3. Жалгыздықты жек көремін, адамдар арасында болғанды жөн көремін.
4. Кейде адамдар арасында, ал кейде жалгыз болганды үнатамын.
5- Мен жалгыз болганда ойымнан ойластырган досыммен сөйлесіп, ой- 
ланамын.
6. Жалгыздық кезінде адамдарды сагынамын, ал адамдар арасында тез 
шаршап, ТЫНЫШТЫҚТЫ сезінемін.
7. Көбіне адамдармен болгым келеді, бірақ кейде жалгыз болгым да 
келеді.
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8. Мен жалгыздықтан корықпаймын.
9. Мен жалгыздықтан қатты қоркамын, бірақ кейде қорықсам да. 
жалгыздықта болуга тура келеді.
10. Мен жалгыз қалганды ұнатамын.
11. Жагымсыз жагдайлармен байланысты болмаса, жалгыздықты оңай 
қабылдаймын.
12. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Болаш аққа деген қатынас
1. Болашақта тек жақсылық болса екен деп армандаймын, бірак 
сәтсіздіктен қорқамын.
2. Болашақ маган мұңлы және келешегі жоқ болып көрінеді.
3. Болашақ жақсы болатындай өмір сүруге талпынамын.
4. Болашақта мені көбіне денсаулыгым алаңдатады.
5. Менің болашақта барлық арманым және жоспарым орындалатыны- 
на сенеміи.
6. Өзімнің болашагым жөнінде көп ойлаганды ұнатпаймын.
7. Болашакка деген қатынасым жиі жэне лезде өзгереді: бірде қуантатын 
жоспарды құрамын, бірде болашак маган мұңды болып көрінеді.
8. Болашақта барлық арманым орындалады деп өзімді жұбатамын.
9. Мен әрқашан болашақтагы сәтсіздіктерді ойлап, уайымдаймын.
10. Болашаққа жоспарларды майда-шүйдеге дейін құрастырганды, дәл 
солай іске асырганды ұнатамын.
11. Мен болашақта ой-әрекет, сөздің дұрыстыгын дәлелдеп 
көрсететіндігіме сенімдімін.
12. Мен армандап өмір сүремін, шын мәнінде өмір болашақта қандай 
болатыны мені аз алаңдатады.
13. Болашагым кейде ашық, кейде мұңлы болып керінеді.
14. Бірден-бір анықтама маган сэйкес келмейді.

Ж ацаға деген қарым-қатынас
1. Өмірдегі өзгерістерді кейде оңай қабылдаймын, ал кейде олардан 
қоркамын. қашамын.
2. Барлық жаңалық маган ұнамайтын болса, дәл солай мені ол 
алаңдатып, үрейлендіреді.
3. Өмірдегі өзгерістерді қатты ұнатамын -жаңа сезім, жаңа адам. жаңа 
жагдай.
4. Кейде мен жаңа сезім, эсер, танысты бар ниетпен іздеймін, ал кейде 
олардан қашып кеткім келеді.
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5. Мен баскага ұқсамайтындай етіп, жаңалықты ойлап тауып, қайта 
өзгертіп, өз ойымнан шыгарганды ұнатамын.
6. Жаңаның бәрі маған ұнайды, бірак жні шаршатып, жалықтырады,.
7. Ешкандай жаңалық маған ұнамайды, мен үшін қатаң реттілік 
маңызды.
8. Өмірдегі өзгерістерден қорқамын; жаңа жагдай мені алаңдатады.
9. Маган жаңа жагдай, эрине тек жаксылыққа багытталған болса 
ұнайды.
10. Маган жаңа жагдайтек менің ұстанымыма жэне қызыгушылығыма 
сәйкес келсе гана ұнайды.
11. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Сэтсіздіккс дегсн қатынас
1. Өзімнін сәтсіздіктеріммен ешқашан бөліспеймін, көмек сұрамаймын.
2. Кейде сәтсіздіктермен белсенді түрде күресемін, ал кейде сэтсіздіктен 
қолым түсіп, мұңайып каламын.
3. Сәтсіздіктер мені мүңайтады.
4. Сәтсіздік мені ызаландырады, ал ызаның әсері еш кінәсі жоқ адамга 
тиеді.
5. Егер сәтсіздік болса, неден қателескенімді іздей бастаймын.
6. Сэтсіздік менде қарсыласу, ашулану, оларга тетеп беру сезімін ту- 
дыртады.
7. Егер менің сәтсіздігіме біреу кінәлі болса, онда мен оны жазаламай 
қоймаймын.
8. Сәтсіздік кезінде мен алыс жерге қашып кеткім келеді.
9. Кейде кішкенгай сэтсіздіктің өзі мені қатты ашулаидырып, көңіл -  
күйімді түсірш тастайды, гл кейде үлкен сәтсіздік мен шыдамдылыкпен 
қабылдаймын.
10. Сэтсіздік меиі ашуландырады және мен тек өзімді кінәлаймын.
11. Сәтсіздік маган эсер етпейді, мен оларга еш көңіл бөлмеймін.
12. Сәтсіздік ксзінде арманым орындалса екен деп қатты тілеймін.
13. Менііі ойымша. сәтсіздік кезінде мұңаймау керек.
14. Бірден-бір аныктама маган сәйкес келмейді.

Қызықты окиі а мен тэуекслге деген қатынас
1. Барлык қызыкты оқига маган үнайды, тіпті қауіпті болса да, тәуекелге 
баруга эрқашан дайынмын.
2. Көп ойланып, бәрін таразыласам да, тәуекелге бара алмаймын.
3. Қызықты окига меиі еш қызықтырмайды, тәуекелге тек жагдайга

б ай лан ы сты  б ар а  алам ы н.
4. Қызыісгы оқи ган ы  ұн атп ай м ы н , тэу екел ге  б арудан  бас  тартам ы н .
5. Қ ы зы қты  о ки га  ж ай ы н д а ар м ан д аган д ы  ұ н атам ы н , б ір ақ  ө м ірд е  
олар ды  м үлдем  іздем ейм ін .
6. К ей кезде қы зы кты  окиганы  ж ақсы  көріп , ж иі тәу екел ге  б ар ам ы н , 
б ір ақ  кейде қы зы қты  оқи га  мен тәуекелд і ж аны м  қалам айды .
7. О қ и ган ы ң  тек  кы зы қты лары н , ж ақсы  аяқтал аты н ы н  ган а  ж ақсы  
кө рем ін , ал тәу ек ел ге  б аруды  ұн атп ай м ы н .
8. М ен қы зы қты  оқи ган ы , тәу екел д і эдей і іздей м ін , б ір ақ  ж ұ м ы сы м а 
қаж ет  б о л са , б ар а  алам ы н.
9. М ені қы зы қты  о қи гал ар  ж ән е тәуекел . тек  б ір інш і р оль  .менікі б о л са  
ган а  қы зы қты рады .
10. К ейде, тәуекел  м ен  қүм арлы ктан  м ен ің  басы м  ай н алы п  кетеді.
11. Б ір д ен -б ір  ан ы қтам а  м аган  сәй кес  келм ейді.

Көшбасшылыққа дсген қатынас
1. П ік ірде  м ен б асқан ы ң  ал д ы н д а  болуы м  м үм кін , іс-әр ек етте  мен 
о л ар га  оры н  берем ін .
2 . К ом п аи и яд а  б ір ін ш і б о л ган д ы , б асқар у д ы , б агы ттау д ы  үн атам ы н .
3 . М аган  ү н аган д ар д ы ң  б іреу ін  кам қо р лы ққа  алган ды  ұн атам ы н .
4 . А д ам ды  ер еж еге, р етт іл ікке  о кы тқан д ы  ж өн керем ін .
5. К ей б ір  ад ам га  амал ж оқтан  б агы н ам ы н , кей б ір еу л ер ін  өзім е  
б агы н д ы р ам ы н .
6. К ей де  м аган  « б ір ін ш і»  б о л ган , д ау ы с  көтерген  ұ н ай д ы , кейде б ұ н ы ң  
бәрі мені ш арш атады .
7. М ені ж ақсы  көрген  ад ам н ы ң  ар асы н да  б ір інш і б о л ган д ы  ү н атам ы н ; 
б ір ін ш і оры н  үш ін  тал аса  ал м ай м ы н  д а  ж ақсы  көрм ей м ін де .
8. М ен ө згел ер ге  б ұ й р ы қ  бере  алм ай м ы н .
9. М ен ө згел ер ге  б ү й р ы қ  беруді үн атп ай м ы н  -  ж ау ап к ер ш іл ік  м ені 
қорқы тады .
10. Қ асы м н ан  мені ты ң д ай ты н , бедел ім д і қаб ы л д ай ты и  ад ам д ар  
әрқаш ан  таб ы лад ы .
11. Б асқал ар  м аган  ү қсагы лары  келіп , соң ы м н ан  ер іп  ж үретін д ей  
б ір ін ш і б о л ган д ы  ұн атам ы н .
12. М ен тек  бедел і бар  ад ам д ар д ы ң  соңы нан  ерем ін .
13. Б ір д ен -б ір  ан ы ктам а  м аган  сәй кес  келм ейді.
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Қарсылық пен cbiHf а деген қатыііас
1. Мен қарсылык пен сынды тыңдамаймын, өз ойымен жүремін.
2. Қарсылық пен сынды естігенде, өзімді актайтын дәлелді іздей ба- 
стаймын, бірак оны сыртқа айтудан бас тартамын.
3. Шаршап, өзімді жаман сезінгенде қарсылық пен сын қатты ызалан- 
дырады.
4. С ы н мен сөгіс -  елем еу мен н ем құрай лы ққа К араганда ж ақсы рақ.
5. Маған бағытталган қарсылық пен сынды жек көремін -  ашулана- 
мын, кейде өз ашуымды реттей алмай қаламын.
6. Сын немесе қарсылық кезінде мен катты ашуланамын, көңілім 
төмендеп кетеді.
7. Сыннан алысқа кетіп қалгым келеді.
8. Кейде қарсылық пен сынды оңай қабылдасам, кейде ашуланып, ыза- 
ланамын, ауыр қабылдаймын.
9. Дөрекі, қатаң немесе ұсақ түйекке байланысты болса да қарсылық 
пен сын мені қатты алаңдатады.
10. Өзіме бағытталған әділ сынды естіген емеспін.
11. Сынды дұрыс қабылдауга тырысамын.
12. Көзім жеткені, сынды тек жамандық жасау немесе бір сатыға 
көтерілу үшін айтады.
13. Егер біреу маған қарсылық пен сын айтса, онда менікі дұрыс емес, 
басқаніңкі дұрыс болып көрінеді.
14. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Қамкорлық пен есиетке деген қатынас
1. Өсиетті тек соган құқығы бар адам айтса гана тыңдаймын.
2. Тек дансаулыққа байланысты өсиетті ғана тыңдаймын.
3. Мені қамқорлыққа алып, мен үшін бәрін шешіп жатқан сәттерді жек 
көремін.
4. Өсиетті мүлдем қажет етпеймін.
5. Мен тек өзімді жақсы көретін адамды ғана тыңдаймын.
6. Мен пайдалы өсиеттерді тыңдауға талпынамын, бірақ кейде бүл 
қолымнан келмейді.
7. Кейде барлык өсиетті құлағымнан агып кетеді, кейде ашуландыра- 
ды, ал кейде бұрын неге тыңдамадым деп өзімді ұрсып жатамын.
8. Өсиет басқарушылық ыргақпен айтылса, қатты ашуландырады.
9. Өсиетті мұқият тыңдаймын, қамқорлыққа қарсылық білдірмеймін.
10. Мен жағымды өсиетті қабылдап, жагымсыздарды мүлдем
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кабылдамаймын.
11. Мені қамқорлыққа алғанды ұнатамын, ал маган бүйрық бергенді 
ұнатпаймын.
12. Тым үлкен қамқорлық пен өсиетке қарсылық білдіре алмаймын.
13. Өсиет— менін бойымда бәрін керісінше жасауға деген ниетті оята- 
ды.
14. Өзіме деген қамқорлыққа қарсылық білдірмеймін, бірақ ішкі 
әлеміме ешкімді кіргізбеймін.
15. Бірден-бір анықтама маған сәйкес келмейді.

Заң мен ережелерге деген қатынас
1. Ережелер мен заңдар маған кедергі жасаса., қатты ашуланамын, ыза- 
ланамын.
2. Менің ойымша, қызықты іс үшін заң, ережелерден айналып өтуге де 
болады.
3. Логикалық дәлелденген ережелерді мен сақтауга тырысамын.
4. Мен бір қателік үшін заң бұзушы деп атанудан қатты қорқамын.
5. Мені ұялтатын ерюжелерді жек көремін.
6. Егер мен барлық ережелер мен заңдарды орындамасам, міндетті 
түрде өзімді тәртіпсіздігім үшін кінәлай бастаймын.
7. Барлық ереже мені ашуландырып, оларды бұзуга итермелейді.
8. Барлық ереже мен заңдарды әрқашан бүлжытпай орындаймын.
9. Айналадағы адамдардың ереже мен заңдарды орындаганын 
қадағалап отырамын.
10. Өзімді ережені бұзғаным үшін қатты кінәлаймын.
11. Ереже мен заңдарды сақтауга талпынамын, бірақ ол эрқашан 
колымнан келе бермейді.
12. Әділ деп есептеген ережелерді қатаң түрде ұстанамын, әділсіз, 
өзімнің көзқарасым бойынша қате ережелермен күресемін.
13. Бірден-бір анықтама маған сәйкес келмейді.

Балалық шақтағы өзіңе деген баға
1. Балалық шақта ұялшақ, жылауық болғанмын.
2. Өз бетімше түрлі ертегі мен қиялды жагдайды шығарғанды жақсы 
көреміи.
3. Кішкентай кезде шулы, қимылдауды қажет стетің ойынды 
ұнатпайтынмын.
4. Мен барлық балалар сияқты болганмын, ешнәрсемен
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ерекшеленбейтінмін.
5. Меніц ойымша мен балалық шақта кейде пысық, көңілді, ал кейде 
тыңдамайтын, бұзық болган сияқтымын.
6. Кішкентайымнан өз бетінше жұмыс істеуді, шешім қабылдауды 
жақсы көретінмін.
7. Балалық шақта көңілді жэне батыл болганмын.
8. Балалық шақта өкпелегіш және сезімтал болғанмын.
9. Балалық шақта тынымсыз, көп сөйлейтін болганмын.
10. Кішкентай кезім қазіргімен бірдей, мені өкпелету де, ренжіту де 
оңай.
11. Кішкентай кезден тазалыққа, реттілікке жақынмын.
12. Кішкентай кезде жалгыз ойнауды немесе басқалардың ойындарын 
алыстан қарап тұрганды жақсы көретінмін.
13. Балалық шакта құрдастарымен ойнаудан гөрі, ересектермен 
сөйлескенді жақсы көретінмін.
14. Балалық шақта өте ерке және ызалы болатынмын.
15. Балалық шақта нашар тамақтанып, нашар ұйықтайтынмын.
16. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Мектепке деген катынас
1. Сабақтан гөрі достарымен серуендеп, кинога барғанды ұнататынмын.
2. Мені қанағаттандырмайтын бағалар қатты алаңдататын.
3. Кіші сыныптарда мектепті жақсы көретінмін, ал кейін мен оны жек 
көре бастадым.
4. Кей кезеңдерде мектепті жақсы көретінмін, кей кезеңдерде жек 
көретінмін.
5. Мектепті жек көремін, өйткені педагогтар маган әділетсіз қарайтын.
6. Мектептегі сабақтар мені қатты шаршататын.
7. Бәрінен де мектептегі өздігінен іс істеушілік маған ұнайтын.
8. Мектепті қызықты компания үшін ғана жақсы көретінмін.
9. Мектепке баруға ұялатынмын: мазақ пен кекетуден қорқатынмын.
10. Дене шынықтыруды жек көретінмін.
11. Мектептен қалмайтынмын және қогамдық жұмысқа белсенді ара- 
лысатынмын.
12. Мектептегі жағдай мені қатты алаңдататын.
13. Барлық тапсырмаларды ұқыпты орындауға тырысатынмын.
14. Бірден-бір анықтама маған сәйкес келмейді.
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Қазіргі уақыттағы өзіндік бага
1. Маган парасаттылык жетіспейді.
2. Кейде өзіме ризамын, ал кейде шешім қабылдай алмаушылыгым 
үшін өзіме қатты ұрысамын.
3. Мен тым күмәншілмін, барлығы үшін уайымдап, үрейленемін.
4. Мен басқаларда қызғаныштық сезімін тудыратыным үшін кінәлі 
емеспін.
5. Маган табандылық пен шыдамдылық жетіспейді.
6. Менің ойымша, мен басқалардан ешнәрсеммен ерекшеленбеймін.
7. Шешім қабылдагыштық маган жетіспейді.
8. Менде кемшілік жоқ сияқты.
9. Көңілім жақсы болган кезде мен өзіме ризамын, ал көңілім нашар 
болган кезде, көптеген сапалар менде жоқ сияқты көрінеді.
10. Мен тым ашуланшақпын.
11. Басқа адам менің бойымнан көптеген кемшіліктерді табады, менің 
ойымша, олар тым асырып айтады.
12. Мені ешкім түсінбейтін сияқты, содан мен қатты қиналамын.
13. Мен тым сезімтал және өкпелегішпін.
14. Бірден-бір анықтама маган сәйкес келмейді.

Тіркеу парагы
Аты-жөні__________________________________________________

Негізгі зеттеудің сауалнама қағазы №
«Таңдалган жауаптар нөмірі» баганасына Сіз үшін сэйкес 

келетін жауап нөмірін кестеге қойыңыз. Бір кестеге 3 жауап қоюга бол- 
майды.

Кесте аты Таңдалған Кодтау
жауаптар № Қолайлы таңдау Қолайсыз тандау

Хал-жагдай 
Көңіл-күй 
Түс және түс көру 
Ұйкыдан ояну 
Тәбет жэне аска
деген қатынас
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Спирттік ішімдіктерге 
деген қатынас 
Жыныстық мәселелер 
Киімге деген қатынас 
Акшага деген катынас 
Лта-анаға деген қатынас 
Достарга деген катынас 
Айналадагыларға деген 
катынас
Бейтаныс адамдарга 
деген катынас 
Жалғыздыкка деген 
катынас
Болашакка деген 
катынас
Жаңага деген катынас 
Сәтсіздікке деген 
катынас
Окига мен тәуелділікке 
деген катынас 
Кошбасшылыкка деген 
катынас
Сын мен карсылыкка 
деген катынас 
Қамкорлык пен 
үйретуге деген катынас 
Ережелер мен зандарга 
деген катынас 
Балалык шактагы өзіне 
деген бага
Мектепке деген катынас 
Қазіргі уақыттагы 
өзіндік бага

Нәтижесін талдаганда біріншіден баланың таңдауына көңіл бөлу, қай 
тақырыптытаңдады жәнесол тақырып көлемінде алдагыуақытта әңгіме 
өткізуге, жеке кеңеске шақырылып немесе психотерапия қолданылады. 
Баланың ойлау қабілеті жеткілікті түсініп, озіне қажеттісін багалай алу- 
ына жас кезең ерекшеліктері мен дамуы бойынша талдау жүргізу.
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Қарым -  қатынас денгейін аныктау.

Мақсаты: оқушылардың қарым -  катынас кабілетін аныктауга арналган 
әдістеме.
Барысы: окушылардың қарым -  катынас қабілетін аныктау үшін оларга 
бірнеше сұрактар окылады. Сұрактың үш жауабы бар:
1. иэ
2. кей кезде
3. жок

1. Сізді өте күрделі іс күтіп тұр. Бұл сізді ашуландыра ма?
2. Жиналыста баяндама оқуды ұнатпайсыз ба?
3. Дәрігерге баруды ең соңгы күнге дейін қалдырасыз ба?
4. Сізді белгісіз қалага жүмысқа жіберді, бармауга тырысасыз ба?
5. Өзгелермен сырласасыз ба?
6. Көшеде біреу сагат немесе мекен-жай сұраса ашуланасыз ба?
7. “Балалар мен әкелер” мәселесі бар деп ойлайсыз ба, ягни эртүрлі 
ұрпак мүшелері бір -  бірін түсінуі қиын ба?
8. Жолдасыңыздың сізден алган карызды кайтару кажеттігін айтуга 
үяласыз ба?
9. Мейрамханада сізге дәмсіз ас әкелді, сіз тарелканы итеріп коясыз ба?
10. Баска таныс кісімен калганда әңгімені ол бастағанын калайсыз ба?
11. Ұзак кезек күту сізді кажытады ма?
12. Қиын жагдайга байланысты комиссияларга катысудан коркасыз ба?
13. Сізде өнер мәдениет жөнінде өз пікіріңіз бар және өзгенікін 
кабылдамайсыз ба?
14. Бір жерде кате пікір айтылып жатыр сіз үндемей коясыз ба?
15. Біреу сізден көмек сұраса бұл сізді кажытады ма?

Нэтижені өңдеу
1. иә - 2 ұпай
2. ксй -  кезде - 1 үпай
3. жок-Оүпай
Алынган ұпайларды есептейміз.
Қорытыиды 
19-24 үпай
Сіз таныс емес ортада сенімсізсіз. Жаңа мәселелер сізді коркытпайды, 
бірак өзгелермен жалтактап танысасыз, пікір-таласқа катыскыңыз 
келмейді, өз ойыңызды білдіргенде негізсіз өтірік көп айтасыз. Бұл 
кемшіліктерді жоюга болады.
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14-48 ұпай
Сіз айналадағылармен тамаша карым -  қатынастағы адамсыз. 
Қызығушылыгыңыз жоғары. Өзгені тыңдай аласыз, сабырлысыз, 
өз пікіріңізді аса қызбалықсыз қорғайсыз. Бірақ аса шулы топтарды 
ұнатпайсыз.
9-13 ұпай
Қарым -  қатынаста белсендісіз. Әңгімешілсіз, кейде өзгелердің ашуын 
туғызатындай өз пікірлеріңізді білдіресіз. Өзгелермен қуана танысасыз, 
орта назарында болғанды ұнатасыз, қолыңыздан келмесе де ешкімнің 
өтінішін жерге тастамайсыз, тез сөнесіз. Сізге қиын мэселелерді шешуде 
сабырлық жэне батырлық жетіспейді, бірак қажет жағдайда өз-өзіңізді 
қолға ала аласыз.

Тест. Сіз досыңызға жол бере аласыз ба?

Сүрақтар

1. Сен досыңмен кездескенде, досың ашуланып тұрды. Сенің барлык 
эрекеттеріңе агрессивті түрде қарайды. Сенің әрекетің:

а) оның сәтсіздігіне ешкандай кінәң жоктығын түсіндіресің; 
ә) каггы сөздер айтасың;
б) оның барлық әрекеттеріне шыдап, үндемей тұрасың.

2. Сенің досыңмен әңгімең саған қызық емес болса:
а) мұңаясын;
ә) тақырыпты басқаға өзгертесің;
б) кейбір кезде әңгімедегі накты кемшіліктерді айтасың.

3. Сенің өміріңнің сәтсіз күндерінің бірінде сен:
а) жұмыстан колын босамай, ешнэрсе ойлағың келмейді; 
ә) біреуге өзіңнің жағдайың туралы айтқың келеді;
б) жалғыз қалғың келеді.

4. Досыңмен ренжісіп калған кезде сен:
а) бірінші сен қадам жасайсың;
ә) досыңның өзіңмен тазуласқанын күтесің;
б) кек алғың келеді.

5. Талас кезіндегі сенің эрекетің ?
а) тыныштык сактау үшін қолыңнан келген мүмкіндікті жасайсың; 
ә) өзіңнің айтканыңнан қайтпайсың;
б) қарым-қатынасты киындатпайсың.

I
II

6. Жауыннан кейінгі саңыраукұлактай мэселе көбейіп кеткенде сен 
достарыңның көмегіне сүйенесің:

а) көпшілігіне; 
ә) біреуіне;
б) тек өзіңнің күшіңе сенесің.

7. Сенің көзқарасың қай макалмен сәйкес келеді:
а) Екі адам жанжалдасқанда үшіншісі араласпауы керек; 
ә) сен -  маған, мен -  саған;
б) ақымақпен тапқанша акылдымен жоғалтқан дұрыс.

8. Сен ренжіскенде:
а) өзіңді ұстай білесің;
ә) қатты сөйлеп ым-ишара колданасың;
б) дауыс көтеріп, есікті қатты жабасың.

9. Сенің ойыңша жанжалдасу - бұл:
а) қарым -  қатынасты аныктау; 
ә) әлсіздік таныту;
б) карым -  катынастың бүзылуының алгашқы қадамы.

10. Көңіл күйдің өзгеруі қуанышты күйден бірден көңілсіз күйге түсу:
а) маған таныс емес; 
ә) кейде болады;
б) маған тән.

Кестеге қарап, үпайды сана:

№ А ә Б
1 2 10 6
2 2 6 10
3 10 6 2
4 2 6 10
5 6 10 2
6 2 6 10
7 2 6 10
8 2 6 10
9 10 6 2
10 2 6 10
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20 -  44 ұпай
Ренжіскенде сен шыдамдысың және қандай жағдай болса да, келісімге 
келуді калайсың. Бұл үшін сен өз ойыңды өзгертуге де барсың. 
Бәсекелескенді ұнатасың, бірақ жол бере салған дұрыс деп ойлайсың. Сен 
екі адамның арасындагы жагдайды түсіндіріп жатқанда сөйлемей тұрған 
адам мейірімді екеніне сенімдісің. Достыкта, махаббатта сен өзіңді 
басқаша ұстаймын деп ойлайсың. Сен өзіңнің қызығушылыктарыңды 
корғай алмасаң және сенімен басқалардың санасуына көңіл бөлмесең сен 
бақытты бола алмайсың.

46 -  74 ұпай
Дауласқанда кейде сен жол бересің, бірақ ол сен үшін тең болған 
жағдайда және ештеңең кетпейтін жагдайда ғана. Егер сенің жеке 
қызыг>иіылығыңа араласатын болса, сен өз ойыңды қорғай аласың. 
Сен мәселелерді тез шеше аласың. Сен жағдайдың қай кезде өз пайдаңа 
шешілетінін уақыт өткен сайын шыдамдықпен күте білесің.
Сен әркашан түсіністікке келу үшін үстөлге отырып, сөйлесуге 
дайынсың. Егер шындық сенің жағыңда болмаса, сен оны мойындайсың. 
Бүл сен үшін дау-дамайда жеңіліп қалғанмен тең емес, сен өмірде көпке 
қол жеткізе алуға мүмкіндігің бар. Сенің жанындағылар сені жақсы адам 
деп көреді.

76-100 упай
Бүкіл өмір -  күрес. Сенің ұраның сондай. Ренжісу -  сен үшін шешімін 
шығарып алуға қолданатын әдіс. Шыңцык сен жақта емес екенін жаксы 
білсең де сен ешқашан жол бере алмайсың. Егер сенімен біреу келіспесе, 
сен оны жек көруге дейін барасың. Сен үлкен көшті көндіре аласың. 
Сенің қуатың өмірдегі сенің жетістіктерінді ұстап тұра алады. Барлык 
жеңістерге көп күш жүмсамасаң да болады. Сенің мінезін елдерді шошы- 
тады, саған эрқашан ешкім тәуелді болғысы келмейді.

Досыңа кәмектесе аласың ба?

1. Емтиханда сенің досың билеттен қиналуда, ол билеттегі сұрактардың 
жауаптарын білмейді. Сенің іс- әрекетің:
A) оған шпаргалка бересің;
Б) ойыңа (есіңе) түскенін жазып оған ұсынасың;
B) оған басқа билет алуға немесе емтиханнан шығып кету ге кеңес бересің.
2. Сеніңдосыңсаған қонақболуды ұсынып, үйіне шақырды. Баспалдақпен 
көтеріліп қажетті қабатына жеттіңдер, ол кенеттен пәтердің кілтін
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жоғалтқанын білді. Сенің әрекетің:
A) оган үйіне балконнан немесе терезеден кіруге үсыныс айтасың;
Б) өз үйіңе ертіп барасың;
B) алаңда онымен бірге ата- анасы жүмыстан келгенше күтесің.
3. Сенің ата- анаң ескі фильм көргісі келеді, ал сен өз мүмкіндігінді 
жіберместен жаңа киноны көргің келеді.Сондағы сенің әрекетің:
а) теледидар кврсетпейтініне ата-анаңның көзін жеткізу үшін антенна- 
ны ажыратасың, сонан соң олар бөлмеден шығып кеткен соң қалаған 
фильміңді көресін;
б ) ф и льм ді көру  ү ш ін  ДОС қы зы ң а барасы ң ;
в) ү й ы қ тай сы ң  н ем есе  осы  у а қ ь п т а  б асқа  н эр сем ен  ай н ал ы сасы ң .
4. Сен кездесуге кешігіп жатырсың. Автобус аялдамасына барган кезде 
акшаны үйде үмытып кеткеніңді білдің, сенің эрекетің:
а) автобусқа отырып жолақыны төлеу үшін кез-келген жолаушыдан ақша 
сұрайсың;
б) жасырынып барасың:
в) әм и ян  ү ш ін  ү й ге  асы гасы ң .
5. Сенің досың күтпеген жерден ертең анасының туылған күні екенін 
есіне түсіреді, ал ертең дүкендер жабық болмақ. Ол өз мәселесімен 
сенімен бөліседі, сен:
а) гүл сыйлауға кеңес бересің;
б) жаңа спектакльге алған өз билетіңді сый ретінде ұсынасың;
в) кешірім өтініп сен оған ешқандай көмек бере алмайтынынды айтасың.
6. Сен ДОС қызыңмен бірге жазда теңізге барамыз деп шештіңдер, бірак 
онда бару үшін ақша қажет. Оны сендер қайдан аласыңдар:
а) кандай да бір затты сатуға тура келеді деп шешім қабылдайсыңдар;
б) кез-келген жұмыс жасау мүмкіндігін іздейсіндер;
в) ақшаны ата-аналарыңыздан аласындар.

Нэтижелерді өңдеу: 
эрбір *'а” жауабына -  3 

“б̂ ' жауабына -  2 
“в” жауабына -1

6-8 ұпай
Өмірді мектеп багдарламасындай деп түсінуге болмайды. Қаншама 
жағдайлардың дұрыс шешімін іздестіресің. Досың қайғылы жағдайға 
үшырағанда ол сенің көмегіңді күтеді. Зейінділігіңді жэне белсенділігіңді 
білдір. Мүмкін, сен оған калай болатынын айта аларсың. Достық бағасы, 
қиын минуттарда сен өзіңнің жалғыз емес екеніңді білгенің.
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9-16 ұпай
Сенің досың кез- келген жагдайдың шешімін шеше алмайды, ал сен 
одан шыгар жолды табуға тырысасың. Сен үрейленбей, жағдайды 
ұстамдылықпен багалайсың, ал бұл -  жетістікке барар жол, және 
досыңның шешімін өзің қабылдауыңа тура келеді, кеңестерің әрқашанда 
пайдалы.

17-18 ұпай
Сен шеше алмайтын мәселе жоқ. Сенің бойыңда батылдыкпен тапқырлык 
жеткілікті екенін досың жақсы біледі. Өз мақсатыңның табысты болуы 
үшін сен қолданатын әдістерді өте катаң деп атауға болады. Сен дөрекі 
емессің бе?

Жігіттер (ерлер) туралы бәрін білесін бе?

Сұрактар:
1. Жігіттер кыздарга қарағанда нагыз реалистер ме?
А) иә б) жоқ
2. Жігіттерге кыздарга Караганда жаны тыныш болу үшін материалдык 
кор кажет пе?
А) иә б) жок
3. Қыздарга Караганда жігіттер өзіне деген сенімін тез жогалтады ма?
А) иә б) жоқ
4. Жігіттерге өмірде ең маңыздысы -  жетістікке жету ме?

А) иә б) жок
5. Қыздарға карағанда жігіттердің арасында акылдылар көп пе?
А) иэ б) жок
6. Қыздарға Караганда жігіттер топтык катынасты ұнатады ма?

А) иә б) жок
7. Ерлердің әзілкойлык касиеті әйелдердікінен ерекшеленеді ме?

А) иэ б) жок
8. Жігіттер болашак жарының кыз күйінде болганын қалайды ма?

А) иә б) жок
9. Шешімді тез кабылдау керек жағдайында кыздар тез кимылдайды ма?

А) иэ б) жок
10. Ерлер эйелдерден аз өмір сүреді ме?

А) иә б) жок
11. І^ із д а р  ж іг іт тер ге  К араганда м аш и н ан ы  н аш ар  ай д ай д ы  м а?

А) иә б) жок
12. Жігітгер кыздардан гөрі бронхитпен сирек ауырады ма?

498

А) иэ б) жок
13. Жігіттер ырымдарға көп сенеді ме?

А) иә б) жок
14. Ерлер эйелдерге Караганда язвамен көп ауырады ма?
А) иэ б) жок
15. Ерлер эйелдерден гөрі өмір жайлы көп толганады ма?

А) иә б) жок
16. Жігіттер кыздар секілді мэселеге субъективті катынаста ма?

А) иә б) жок
17. Ерлердің миы әйелдердікінен ауырлау ма?

А) иэ б) жок
18. Жігіттер кыздардан гөрі ашык, эрі шынайы ма?

А) иә б) жок
19. Әйелде жаңатуган кыздан гөрі жаңатуган бала төзімдірек келеді ме?

А) иэ б) жок
20. Жігіттер өз білімін онша терендетпейді ме?

А) иэ б) жок
21. Әйелден гөрі ер адамды гипноздау оңай ма?

А) иә б) жок
22. Өзіне-өзі кол жұмсау әйелден гөрі ерлер арасында көп кездеседі ме?

А) иә б) жок
23. Қыздарга Караганда жігіттер батылдыгымен ерекшеленеді ме?

А) иә б) жок
24. Ерлердің агзасы әйелдердің гармонын өндіреді ме?

А) иә б) жок
25. Тұтыгатын кыздардан тұтыгатын жігіттер аз ?

А) иэ б) жок
26. Ерлер түс көруде әйелдерге Караганда аз киналады ма?

А) иә б) жок
27. Қыздардан жігіттердің ауруды жеңуі киын ба?

А) иэ б) жок
28. Ерлер отбасындагы жанжалды көбіне өздері бастайды?

А) иә б) жок
29. Ерлер эйелдерге Караганда акшаны онша ұстай алмайды?

А) иэ б) жок
30. Ерлер дінге көп сенбейді ме?

А) иэ б) жок
31. Жігіттер көбіне эгоистер ме?

А) иэ б) жок
32. ЖІГІТ КЫЗДЫҢ ш ы н ай ы л ы гы н , таб и ги  кал п ы н  ж о гар ы  б агал ай д ы  м а?
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А)иә б) жок
33. Жігіттердің пікірінше ұзын шашты қыздар сұлу көрінеді

Л) иэ б) жок
34. Жігіттер арык кыздарды қалайды?

Л) иә б) жоқ
35. Жігіт қыздың бірінші тесіне, сонан соң аягына қарайды?

А) иә б) жоқ

Дұрыс жауаптары:
1. Жоқ -  жігіттерге Караганда, қыздардың фантазиясы бай, бірақ олар 
өмірде аягымен нық тұрады.
2. Жок -  кыздар көбіне накты ойлайды.
3. Иә - ерлердің езіне сенімділігі көбіне тұрақсыз.
4. Иә - жігіттердің 90%-ы жетістікті армандайды.
5. Иә - не ушін бұлай болатынын білу керек.
6. Жоқ- аз ғана пайызы.
7. Иә - мысалы қыздар әлсіздерді кемсітетін анекдоттарды жек көреді.
8. Ж ок- казіргі жігіттер тәжірибелі әйелдерді қалайды екен.
9. Иә - кыздардың реакциясының жылдамдыгын жылдам зат алмасу 
қамтамасыз етеді.
10. Иә - ерлер арасындагы өзіне кол жұмсау -  кең тараган кұбылыс.
11. Иә - олар жай айдайды, бірак бұл жаманға санала ма?
12. Ж ок- керісінше, 2 есе жиі ауырады.
13. Иә - 3 ырымшыл әйелге 1 ырымшыл еркек келеді.
14. Жоқ -  бул көбіне ерлердің ауруы болып табылады.
15. Ж ок- жігіттер табиғатынан өзгерістерді ұнатады.
16. Иә - қыздарлың жаман эдеті -  бәрін езіне қолданып көру.
17. Иә - бірак салмақ бәрін шешпейді.
18. Иэ - өкінішке орай осылай.
19. Жок -  ұрықтанғанан кезден бастап әйелдер биологиялық жағынан 
күшті.
20. Иә - кыздар ілімге көп умтылады.
21. Жоқ - әйелдер гипнозга тез түседі.
22. Жок - элемде өзіне қол жүмсаган 10 еркекке 7 эйелден келеді.
23. Иэ - бұган қыздардың шешім қабылдаудағы үлкен батылдығы себеп.
24. Иә - ерлердегідей әйелдерде де 2 гармон шыгарылады.
25. Жоқ-түтыгу ерлердің ерекшелігі. Ал себебі белгісіз.
26. Иэ - эйелдер көбіне ашушаң болатынына себеп бар.
27. Жоқ - әйелдер ауруды оңай жеңетініне дәлел жоқ.
28. Иә - тек үйде тыныштық болганын қалайды.
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29. Ж оқ- олар көбіне ұстанымды.
30. Иә - мүмкін олар өмірде ең бірінші саналы түрде эрекет етеді.
31. Жоқ -  бірақ, оларды дұрыс тәрбиелеген жағдайда ғана.
32. Иә - және көбісі.
33. Жок -  жігіттердің көбісі ұзын шашка дауыс береді.
34. Жоқ -  олар көбіне нәзік кыздарды калайды.
35. Жок - ер азамат ең бірінші дене бітіміне карайды.

Әрбір дұрыс жауапка 1 ұпай косамыз.
9 үпайға дейін -  сен үшін жігіттер -  бұл 7 таңбаның астындағы құпия. 
Оларды әділ бағалау үшін, жакынырак білуге дайын бол.
1 ұпайдан 15 үпайга дейін -  сенің білімің жетіспейді. Жігіттерді (ерлерді) 
көбірек әділ бағалау керек. Мұның кэсіби және отбасылық көзкараста 
пайдасы бар.
16 ұпайдан 21 ұпайға дейін -  көп уакыт өтпей сен бұл жөнінде эксперт 
болуың мүмкін.
22 ұпайдан 35 ұпайға дейін -  жігіттерді сен накты бағалайсың, және 
оларға түсіністікпен қарайсың. Бұл саған маххабат пен отбасында әбден 
көмектесуі мүмкін.
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