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АЛҒЫ СӨЗ

Қоғамдағы түрлі құбылыстардың адам психикасына əсері 
олардың психикалық жай-күйін, дамуын, қалыптасуын, қоғамдағы 
орнын анықтауды жəне бағыттауды қажет етеді. Бұл тұрғыда, 
адам қоғамына қызмет етуші болашақ педагог-психолог ма-
мандарды кəсіби даярлау мəселесіне ерекше назар аударылады. 
Болашақ педагог-психологтар тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға 
бағытталған педагогикалық, психологиялық үдерісті ұйымдастыру, 
стандартталған нұсқауларды пайдаланып, педагогикалық-
психологиялық диагностика жүргізу, алғашқы нəтижелерді өңдеу, 
ауытқушылық түрін анықтау үшін арнайы диагностика жүргізу, 
арнайы əдістемелерді пайдаланып əртүрлі жастағы балаларға 
психологиялық тексеру жүргізу, алғашқы нəтижелерді өңдеу жəне 
психологиялық қорытынды жасай білу, білім беру ұйымдарында 
психологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу сияқты қызмет 
түрлерін ұйымдастыра білетін маман ретінде дайындалады. Осы 
мазмұнындағы қызметті ұйымдастыруда теориялық білім жəне 
практикалық дайындықты қамтамасыз ететін психологиялық 
циклдегі пəндерді оқытудың бір саласы «Психологиялық-
педагогикалық диагностика» оқыту пəні.

Бұл пəнді оқыту барысында студенттер психодиагности-
ка саласының қалыптасу тарихымен, психологиялық тестілеу 
қағидаларымен, психодигогностикалық əдістермен жəне 
əдістемелермен танысып, ғылыми теориялық білімді меңгереді, 
практикалық іскерліктері мен дағдылары қалыптасады. Сонымен 
қатар, білім беру жүйесіндегі психолог қызметінің мазмұнымен 
жəне ұйымдастырылу бағытымен танысады. Лабораториялық 
сабақтарда жалпы, балалар, жас ерекшелік  психологиясы  пəндері 
бойынша берілген білімді жүйелеу, тереңдету, нақтылау міндеттері 
шешіледі.

«Психологиялық-педагогикалық диагностика» пəнін оқыту 
мақсаты: 

- болашақ педагог-психолог мамандардың теориялық жəне 
практикалық  дайындықтарын жүзеге асыру;
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-тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға бағытталған қазіргі 
кездегі психологиялық-педагогикалық əдістерді қолдануға үйрету;

- педагогика жəне психология ғылымындағы өзекті мəселелерді 
зерттеуге бағытталған ғылыми іс-əрекетті меңгерту;

- маманның практикалық дайындығын жəне кəсіби дағдыларын 
игеру.

Ұсынылып отырған оқу құралы 5В010300-Педагогика жəне пси-
хология мамандығының ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары 
білім беру стандартының мазмұны негізінде  «Психологиялық-
педагогикалық жеке адам диагностикасы» оқу пəнінің типтік 
бағдарламасына сəйкестендірілген. Əрбір бөлім арнайы тараулар-
дан, оның соңында берілген студенттердің өзіндік жұмысына тап-
сырмалар мен сұрақтар жəне ұсынылған əдебиеттер тізімінен 
құралады. Оқу құралын ұсынудағы басты мақсат – практикалық  
психология қызметін қазақ тілінде ұйымдастыруды мүмкіндігінше 
қамтамасыз ету.  
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1-БӨЛІМ. ПСИХОДИАГНОСТИКА МАЗМҰНЫНЫҢ 
КӨРІНІСІ

1.1  Психодиагностикаға кіріспе
1.2  Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі

1.1 Психодиагностикаға кіріспе

«Диагностика» термині гректің dia – арасында, сонан соң жəне 
gnosis – білім деген екі ұғымынан құралады. Ғылыми əдебиеттерде 
термин түрлі мазмұнда аударылады. Жалпы «диагностика» адам, 
ұжым, құбылыс, процесс туралы жинақталған білім негізінде жүзеге 
асырылатын іс-əрекет ретінде түсіндірілсе, ал «психодиагности-
ка» жеке адамның психологиялық құрылымын тұтасымен танып 
білуге жəне белгілі бір психологиялық ерекшеліктерін анықтауда 
қолданылады. Ғылымның теориялық мазмұны психологиялық 
тесттер, əдістемелерді меңгерту жəне оқыту процесі барысын-
да мəліметтерді өңдеу, талдау тəсілдерімен таныстыруды көздейді. 
Сонымен қатар психодиагностика психологиялық əдіс-тəсілдердің 
белгілі бір талаптарға сай қолданылуын қадағалайтын ғылыми сала.

Психологиялық сөздіктерде психодиагностика ұғымы адамның 
даралық-психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын, өлшейтін əдіс 
түрінде жəне психология ғылымының саласы ретінде сипатталады. 
К. М. Гурьевич психодиагностиканы психологиялық эксперимент-
пен бақылаудың бір түрі ретінде қарастырады, С. Л. Рубинштейн 
психологияны топтағы адамдардың деңгейіне қарай бөлу керек 
деп түсіндіреді. В. А. Дюк диагностиканың негізін жеке адамның 
қасиеттерін сандық бағалауда, яғни статистикалық заңдылықтарды 
анықтау өлшемдерімен сипаттауды ұсынды. Сонымен қатар, пси-
ходиагностика жеке адам қасиеттерін зерттеу барысын бағалауға 
да бағытталады. Мұнда ол эксперименттің ерекше бір түрі ретінде 
қолданылады жəне диагностикалық əдістер мен тəсілдердің 
жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Көрнекті психолог Р. С. Немов пси-
ходиагностиканы оқыту пəні ретінде зерттеліп отырған обьектіні 
психологиялық өлшемдермен бағалау құралы деп қарастырды. Ал 
кейбір ғалымдар (А. А. Бодалев, В. А. Столин, Й. Шванцар) пси-
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ходиагностиканы психология ғылымының практикалық өрісі мен 
теориялық негізінің шыңы ретінде қарастырады. 

Сонымен, жеке адамның қасиеттерін тəжірибе барысында зерт-
теу ережелеріне негізделген психодиагностикалық қызмет психолог 
əрекетіндегі кəсіби нормалардың жиынтығы жəне соның барысында 
анықталған адами қасиеттердің сапалы да, шынайы өлшемі болып 
табылады. Осы өлшемнің көмегімен жеке адамның сапалы стимулға 
деген реакциясы, дағдысы, икемділігі, мотивациясы анықталады. 

Жоғары дəрежелі психолог кеңесші болу үшін психодиаг-
ностиканың тəжірибелік жəне теориялық саласын жеткілікті білу 
шарт. Бұл деңгейде психолог практикалық психодиагностиканы 
түзету-дамыту, кеңес беру барысында жəне қолданбалы психология, 
педагогика салаларында кеңінен қолданады. 

Адамдардың психологиялық қасиеттерін бағалау жүйесінің та-
рихы мен оларды қолдану сонау ерте заманнан басталған. Оның 
дəлелі ретінде біздің заманымызға дейінгі 111 мыңжылдықта көне 
Вавилонда мектеп түлектеріне зерттеу жүргізілген деген мəліметтер 
бар. Көне Египетте абыз мəдениетіне қатаң тестілеуден өткен адам-
дар ғана үйретілген. Пифагор өз мектебінде түрлі тапсырмаларды 
дұрыс орындаған адамдарды таңдап алған. Ерте Қытайда б.з. дейінгі 
2 мың жыл бұрын үкімет аппаратына шенеуніктер сайлауда олардың 
ерекше мотивациялық, эмоциялық ерік тұрақтылығын, физикалық 
қабілеттілігін, ар-намысы мен мəдениеттілік сияқты қасиеттерін ар-
найы зерттеу қалыптасқан. Орта ғасырда Вьетнамда азаматтық жəне 
əскер шенеуніктерін сайлау барысында олардың жеке қасиеттеріне 
баса көңіл аударылған. Қиыр шығыс елдерінің медициналық білім 
беру жүйесінде де психодиагностикалық əдістер қолданылған, 
яғни адамның ойлау қабілетінің психологиялық ерекшелігі мен 
оның белгілі бір физиологиялық, əлеуметтік, биологиялық ауысу 
өзгерістері психологиялық тұрғыда зерттелген. Мысалы, баланың 
есте сақтау қабілетінің төмендігі, оған əсер ететін факторлар мен 
заңдылықтарды анықтау жəне т. б. Сонымен бірге, психодиагностика 
психологияның барлық саласы, соның ішінде, еңбек психологиясы, 
инженерлік психология, медициналық психология, патопсихология 
салаларында кеңінен қолданылады. Нақты айтқанда, тəжірибиелік 
психология мен психодиагностика мамандардың негізгі қызметінде 
əлеуметтік зерттеу əдістері ретінде қарастырылады. Бұл қалыптасқан 
дəстүр ретінде, яғни əлеуметтік қызмет саласында белсенді 
əлеуметтік психологиялық зерттеу түрінде қолданады. Əлеуметтік 
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психологиялық зерттеулерде психодиагностика кейбір өлшемдердің 
сандық жəне сапалық көрсеткіштерін беретінмəлімет ретінде кең 
пайдаланылады. Бұл мəлімет психодиагностиканы теориялық жəне 
қолданбалы психологиялық ғылым саласы ретінде айқындай түседі. 

  
1.2 Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі

Психологиялық ілімдер ерте заманнан бастау алады. Ежелгі 
дүние елдерінде жан туралы ілім Үндістан, Қытай, Мысыр, Ва-
вилон, Грек елдерінде тіршілік пен өмір, жан мен тəн, оқыту мен 
тəрбие жəне т.б. негізгі мəселелер ретінде күн тəртібіне қойылып 
келген. Жан мəселесіне қазақ халқы да ерекше мəн берген. Мəселен, 
жанға байланысты ой-пікірлер, мақал-мəтелдер мен нақыл сөздер, 
эпостар мен жырлардың халық психолгиясы үшін маңызы зор 
болған. Олардың мазмұнынан халқымыз жанның заттық қасиеті 
жоқ болғандықтан, оны танып білу шектеулі екендігін де жақсы 
аңғарған. Қазіргі психология ғылымында жанды көбіне психика 
ұғымының баламасы ретінде қарастырады. Сол дəуірде Френсис 
Гальтон Англияда биологиялық тестілеудің негізін қалаушылардың 
бірі болды. Ол тұқымқуалаушылық арқылы берілетін биологиялық 
қасиеттерді зерттеу арқылы диагностикаға ғылыми қызығушылық 
туғызғанын атап көрсетуге болады. Тұқымқуалаушылықты зерттеу 
барысында Гальтон бірге туған адамдар мен қандас емес адамдарды 
өлшеу қажеттілігін зерттеп, адамның ата тегі мен егіздік арасындағы 
нақты ұқсастық деңгейін анықтады. Сонымен бірге, осы мақсатта 
зерттеулер жүргізген Гальтон 1884 жылы бүкілəлемдік көрмеде 
антропометрикалық лаборатория ұйымдастырды. Онда адамдар 
өздерінің физикалық мінездемесіне сəйкес көру немесе есту тереңдігін 
зерттеуге арналған тестік тексеруден өтті. Мұндай тестік зерттеулер 
алғаш рет тұлғаның дамуын жəне ақыл-ой деңгейін анықтауда да 
қолданылды. Англияда алғаш рет арнайы психометриялық меке-
мелерде адам қабілетінің статистикалық мəліметтерін жинақтауға 
бағытталған корреляция əдісін қолдану ұсынылды. Гальтон зерт-
теулер барысында дисперсиялық талдауды ұсынса, ал Спирмен 
факторлық талдауды ұсынды. Сонымен қатар, Г. Айзенк, Г. Кэттел 
тұлға қасиеттерінің психодиагностикасын анықтау үшін факторлық 
талдауды қолданды. Қорыта айтқанда, ғасырлар бойына қалыптасқан 
жеке адамды зерттеу тəсілдері қазіргі кезеңде олардың құндылығын 
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арттыра түсетін психодиагностикалық зерттеулер мазмұнын 
толықтыра түсері сөзсіз. Психодиагностикалық əдістемелер жеке 
адамды зерттеп, даму бағыттарын көрсетумен қатар, психолог 
қызметінің кəсіби, əдеп жəне моральдық қалыптарына бағыт берді. 
Олай болса, психодиагностиканың ғылыми-қолданбалы мақсаты 
тұлғаның жас ерекшелігіне байланысты психикалық даму дина-
микасын, мінез-құлық ауытқуларын, қабілеті мен қоршаған ортаға 
бейімделуін зерттеу. 

Осы мақсатқа қол жеткізуде төмендегідей міндеттерді шешуді 
көздейді:

1. Жеке адамның қасиеттерінің даму динамикасын нақты уақыт 
өлшемдеріне байланысты анықтау.                  

2. Жеке адамның, топтың психологиялық іс-əрекетіндегі нақты 
өзгерістерді көрсету.

3. Жеке адамның психологиялық даму жəне қалыптасу 
жағдайларын ұйымдастыру. 

Ал практикалық психодиагностика төмендегідей міндеттерді 
көздейді:

- мінез-құлық ерекшеліктері мен психологиялық қасиеттерді 
анықтау;

- психологиялық ерекшеліктердің сандық жəне сапалық 
көрсеткіштерін анықтау;

- топта тұлғаның психологиялық даму ерекшеліктеріне салы-
стырмалы талдау жасау.

Психодиагностикалық əдіс түрлерін дұрыс пайдалана білу үшін 
жеке адамның психикалық ерекшеліктерін, психоаналитиканың 
теориялық негіздерін толық меңгеру қажет, сол жағдайда ғана 
жеке психикалық ерекшеліктерді бағалау немесе өлшеу барысын-
да нақты өлшемдерге қол жеткізуге болады. С. Л. Рубинштейн 
психодиагностикалық зерттеуді ұйымдастыруда зерттеудің негізгі 
екі базасын атап көрсеткен. Бұл бақылау (өзін-өзі бақылау жəне 
обьективті бақылау, өздігінен тура жəне жанама бақылау) жəне экс-
перимент. Одан соң əдістерді төмендегідей жіктейді: 

- іс-əрекетті орындау барысындағы психикалық ерекшеліктерді 
зерттеу əдісі;

- сұхбат алу əдісі;
- анкета əдісі;
- тест əдісі;
- генетикалық əдіс.
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Б. Г. Ананьев жіктеулері бойынша психологиялық зерттеулер 
төрт топқа бөлінеді:

1. Ұйымдастыру, лангитюдті салыстыру жəне жинақтау əдісі.
2. Топтық мəліметтерді жинақтаудың эмпирикалық тəсілдері; 

бақылау жəне өзін-өзі бақылау, лабораториялық эксперимент жəне 
психодиагностикалық əдіс (тест, анкета, сауалнама, сұхбатттасу): 
а) тапсырманы орындау барысында іс-əрекетті бағалау жəне оған 
сапалық талдау жасау; ə) жобалау (математикалық, кибернетикалық); 
б) биографиялық əдіс ( адамның өмір жолын зерттеу, құжаттық тал-
дау).

3. Эксперимент жəне бақылау нəтижелерін талдау, мəліметтерді 
статистикалық өңдеу жəне сапалық сипаттама беру. 

4. Талдау əдісі: а) Генетикалық (жалпы даму ерекшеліктерін 
көрсететін материалдарды талдау); ə) Құрылымдық ( жеке адаммен 
топты жəне өзгеде тұлғалар мен байланысты сипаттау).

Сонымен қатар, психодиагностика əдістерді əдіснамалық бағытын 
өлшеу технологиясына қарай топтастырады. С. Г. Болтыгин диагно-
стиканы зерттеу тəсілдері ретінде «дедуктивті» жəне «индуктивті» 
əдістер деп бөледі. Ал, Розенцвейг психодиагностикалық əдістерді 
үш түрге бөліп қарастырды. 
Бірінші түрі: субьективті əдіс – субьектінің өзін-өзі обьект 

ретінде бақылауы.
Екінші түрі: обьективті əдіс – жеке адамды сырттай бақылау 

арқылы ішкі құрылымдық байқау.
Үшінші түрі: жобалау əдісі – жеке адамға кері əсерін тигізбейтін 

стимулдарға зерттелінушілердің əсерін талдау. 
Мəскеу университетінде 1987 жылы жалпы психодиагностика ав-

торлары технология бағыттарын негізге ала отырып, келесі топтама-
ны ұсынды. Бірінші топтамаға дұрыс жауапты қажет ететін тапсыр-
малар жатқызылады: 

1. ақыл-ой дамуы жəне арнайы қабілеттер тесті, жеке адам 
ерекшеліктерін анықтауға арналған тесттер;

2. дұрыс жауабы жоқ, бірақ белгілі бір бағытты көздейтін тесттер. 
Екінші топ тестері вербальды жəне вербальсыз психодиагнос-

тикалық əдістерден құралған.
Үшінші топқа өлшеу қағидаларына негізделген психодиагнос-

тикалық əдістер жатады: 
1. Обьективті теттер диагностикалық міндетті дұрыс шешуді та-

лап етеді.
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2. Стандартты өзіндік есеп беру тесттері. 
3. Проективті техникалар.
4. Пікірлесу (интерактивті техникалар).
5. Психофизиологиялық жəне ақпаратты талдау əдістері. 
Психодиагностика əдістерінің топтамасы қолданылу 

бағытына қарай төмендегідей топтастырылады:
1. Объективті əдістер.
2. Субъективті əдістер.
3. Жобалау əдістері.
Іс-əрекеттерді орындау тəсілдері мен нəтижелеріне қарай:
1. Жеке тұлғаны зерттеу тестері.
2. Іс-əрекетті зерттеу тестер
3. Ситуациялық тестер
4. Ақыл-ойды зерттеу тестері 
5. Қабілетті зерттеу тестері
6. Жетістікке жетуді зерттеу тестері.
7. Бағыт-бағдарды зерттеу тестері
Зерттелушінің өзі туралы берген мəліметіне негізделген 

өлшемдер:
1. Тұлғалық жəне арнайы сауалнамалар.
2. Сауалнамаларлар.
3. Өзекті жəне өткен мəселелер жөнінде сұхбат алу.
4. Биографиялық əдіс.
5. Белгілі бір жағдайларға байланысты жеке тəртібін баяндау.
Психологтың алдына қойған мақсатына сəйкес орындала-

тын психодиагностикалық міндеттерді шешуде қолданылатын 
əдістемелер объективті, субъективті жəне проективті əдістер 
жүйесінде жинақталса, оңтайлы шешімін береді. 

Бекіту сұрақтары:
1. Психологиялық диагностика ғылымының зерттеу объектісі?
2. Психодиагностика ғылымын дамытуға үлесін қосқан ғалымдар 

кімдер?
3. Психодиагностика қандай ғылым салаларында қолданылады?
4. Психодиагностиканың практикалық мазмұны қандай?
5. Психодиагностика ғылымының мақсаты, міндеттері, əдіс на ма-

лық бағытын өлшеу мазмұнының топтамасы қандай?
6. Объективті, субъективті, проективті əдістер деген не?
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2-БӨЛІМ. ПСИХОДИАГНОСТИКАНЫҢ  ДАМУ ТАРИХЫ

2.1. Психодиагностиканың қалыптасу тарихы.
2.2. Психодиагностиканың революцияға дейінгі даму тарихы.
2.3. Психологиялық зерттеулердің Ресейде жəне Қазақстанда 

дамуы.

2.1 Психодиагностиканың қалыптасу тарихы

Психодиагностиканың ғылым ретінде қалыптасуын көрнекті 
ғалым С. М. Жақыповтың зерттеулерінде қарастырылған əлемдік 
психологияның даму тарихының екі кезеңімен бөліп талдауға бо-
лады.

Бірінші кезең, басқа ғылымдар аясында психология ілімінің біздің 
дəуірімізге дейінгі IV-V ғ.ғ. - XIX ғ-дың 60-шы жылдары қалыптасуы. 
Бұл шамамен 2400 жылдай уақытқа созылды. Философиялық ілім 
тарихындағы Аристотель зерттеулері психология бағытын да (348-
322) кеңінен қамтыды. Осынау сан ғасырлық ауқымды кезеңге əр 
кезде өмір сүрген ғалымдар, атап айтқанда, Герофил, Эразистарт, 
Гиппократ, Демокрит, Гален, Гераклит, Декарт, Геббос, Спиноза, 
Лейбниц, Руссо, Дидро, Кант, Гегель, т.б. ғұламалардың адам жан 
дүниесінің қыры мен сыры туралы небір сындарлы пікірлерін та-
рихи дерек көздеріндегі алғашқы еңбектерге жатқызуға болады. 
Мəселен, Аристотель өзінің «Жан туралы трактатында» жан тəннің 
өмір сүруінің формасы екендігін, мұның өзі ес, қиял, ойлау, эмоция, 
секілді процестерге бөлінетіндігінін айтса, келесі грек ғұламасы Де-
мокрит (460-370) жанды заттың атомдары секілді өсіп, өшіп отыра-
тын үлкен қозғалыста болатын қасиет деп түсіндіреді.

Сонымен қатар, ежелгі Грек философтары психиканы түсіндіру 
амалын отпен немесе бумен салыстырудан іздеді. Мысалы, 
Гераклиттің түсіндіруі бойынша барлық əлем оттан пайда болады, 
«жан» ылғалдан буланып шығады, мұнда жанның құрғақ буы оның 
даналылығын қамтамасыз етеді. Ал ылғалдылық жанды ауырлатып, 
оның мерт болуы сұйыққа айналдырады деп есептеді.

Ал француз ғалымы Рене Декарт, (1596-1650) жануар сыртқы 
ортаның əсеріне рефлекс (жүйке жүйесінің қызметі) арқылы енеді 
десе, ал Бендикт Спиноза (1632-1667) адамның еркі мен эмоциясы 
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(аффект, құмарлық жəне т.б.) дене қызметімен тығыз байланыста 
болатындығы жайлы терең түйін айтқан.

Шығыс əлемінде жан туралы ғылыми пікірлерді ұлы ғұламалар 
Əбу Нəсір əл-Фараби (870-950) мен Əбу Əли ибн Сина (980-1037). 
Ж. Баласағұн, əл-Ғазали, Ибн Рашид, Ита Баджа, т.б. қостаған. 

Екінші кезең, психология өз алдына дербес ғылым ретінде XIX 
ғасырдың 60-шы жылдарынан қазіргі кезеңге дейін қалыптасады. 
1870 жылы неміс ғалымы Вильгельм Вундт (1832-1920) Лейп-
циг қаласында тұңғыш лаборатория ұйымдастырып, психикалық 
құбылыстарды арнаулы құрал-жабдықтар мен аспаптардың 
көмегімен зерттеуге болатындығын дəлелдеп, мұның дербес 
эксперименттік (тəжірибелік) ғылым болуына жол ашты.

XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың басында атақты пси-
холог Г. Эббингауз психология тарихына қысқаша жəне нақты 
анықтама берген. Ол психология ғылымының зерттеу пəні бойынша 
психикалық құбылыстардың тарихи даму кезеңдерін қарастырды. 
Осы көзқарас бойынша психология тарихын шартты түрде төрт 
кезеңге бөлуге болады: Бірінші кезеңде – психология жан туралы 
ғылым, екінші кезеңде сана туралы ғылым, үшінші кезеңде – мінез-
құлық туралы ғылым, төртінші кезеңде – психика туралы ғылым 
болып қалыптасады. 

Осы заманғы психодиагностиканың тарихы XIX ғасырдың 
I ширегінен басталады, яғни алғашқы кезеңде психологиялық 
білімдер клиникалық негізде қалыптасты. Бұл кезең дəрігерлердің 
адамдар туралы эмпирикалық психологияның білім негізінде ай-
нала бастауына негізделеді. Дəрігер психиаторлар Европа клини-
каларында жеке адамға жүйелі бақылау жүргізе бастады жəне өз 
бақылауларын қорытындылап, оның жан-жақты талдауларын жа-
сады. Психодиагностиканың бақылау жүргізу құжаттары туралы 
əдісі осы кезеңдерде пайда болды. Психодиагностиканың сандық 
əдісінің құрылу бастамасын XIX ғасырдың II ширегінен санауға 
болады. Сол кезде көрнекті неміс психологы Вильгельм Вундтың 
басшылығымен əлемде бірінші эксперименталдық лаборато-
рия құрылды. Онда психологиялық зерттеуді нақты ұйымдастыру 
мақсатында техникалық жабдықтар мен құралдар қолданыла ба-
стады. Бұл кезеңде физикалық жəне психикалық құбылыстар 
арасындағы сандық байланыс көрсетіліп, амалдарды құруды 
көздеген психофизиологиялық заңның ашылуына негізделді. 
Негізгі психофизиологиялық заң психологиялық құбылыстарды 
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өлшеуге мүмкіндік туғызады жəне бұл түйсікті өлшеу үшін субъекті 
шкаланың құрылуына əкелді. Бұл заңмен сəйкес өлшеу объектісінің 
негізі адамның түйсігі болды жəне XIX ғасырдың аяғына дейін 
практикалық психодиагностика түйсікті өлшеумен шектелді. Негізгі 
психологиялық процестерге, қасиеттерге жəне адамның күйіне жа-
насатын психодиагностиканың қазіргі əдістерінің қалыптаса бастау 
кезеңін XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың басы деп қарастырамыз. 
Психологиялық қызмет орталықтары əртүрлі мемлекеттерде 
құрылған арнайы лабораториялар болып табылды. Оның ішінде, 
бірінші басымдылық неміс университетіне берілді. Бірақ Ресей, 
АҚШ, Англия жəне Италия мемлекеттерінде де диагностикалық 
зерттеулер кеңінен ұйымдастырыла бастады.

Осы кезеңде психологиялық құбылыстардың сандық психодиаг-
ностикасы үшін арнайы амалдар құрыла бастады. Мысалы, талдау 
факторы – алғаш рет жеке тұлғаның кескін психодиагностикасы үшін 
жəне интеллектуалды даму деңгейі үшін қолданылады. Алғаш рет 
арнайы психометриялық мекеме Англияда Гальтонның көмегімен 
құрылды. Осы психометриялық эксперимент он мыңға жуық адамға 
жасалды. Психология тарихында Гальтон жүргізген психологиялық 
əдістемелердің өңделуінде статистикалық əдісті қолдану ұсынылса, 
Пирсонның дисперсиялық талдауы, Спирменнің интеллектіні 
шынайы түрде өлшеуге бағытталған əдістемелері өміршеңдігін 
дəлелдей бастады. Ал Айзенк жəне Кэттел жеке тұлға интеллектісін 
зерттеу тестерін өңдеуде факторлы талдауды қолдана бастады. 
Француз ғалымы 1905-1907 жылдары Альфред Бине кейінірек фран-
цуз ғалымы Симон бұл тесттерді жетілдіріп, психология тарихына 
Бине-Симон тесті атауымен енгізді. XX ғасырдың 20 жылдарында 
жаңа бағыт интеллектілік жəне жеке тұлғаны тестілеу пайда болды.

Ф. Гальтон лабароториясында қолданылған тесттерді 
ауқымды түрде құрастыра бастады. Мысалы, ұзындықты көзбен 
айыруға арналған Гальтон сызғышы, дауыс биіктігін қабылдау 
шегін анықтауға арналған Гальтон ысқырығы жəне сенсорлық 
айырмашылықтар тестін адам интеллектісін бағалау құралы 
ретінде қарайтын құралдар. Мұнда ол Локк ілімдері негізінде 
идиопатия кезінде адамның жылы, суық, ауруды айыру қабілеті 
бұзылатынын дəлелдеуге ұмтылды. Сонымен қатар, бақылауда 
«интеллектуалды дарындыларда сенсорлық айыру қабілеті өте 
жоғары болуы керектігіне» көз жеткізді. Гальтон бағалау шка-
ласын, сауалнама жүргізу, тəуелсіз ассоциациялар техникасы 
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жəне математикалық статистика əдісінде осы кезеңдерде алғаш 
рет қолданған болатын. Ол математикалық дайындығы нашар 
зерттелушілерге ақыл-ойды дамытушы тапсырмалар беру арқылы 
қызығушылығын тудыра отырып, еркін орындау мүмкіндіктерін 
берді. Сол кездері Гальтонның ассоциативті эксперименті 
белгілі бола бастады. Тəжірибиенің мазмұны мен өткізілу ба-
рысына тоқталар болсақ, ол 75 сөзден тұратын тізімді құрады. 
Зерттелуші секундомерге қарай отырып сөздерді бір қайтара 
оқып шығып, оны жасыру арқылы сол сөздің мағынасына 
келетін ассоциациялық сөздерді тізеді. Бұл зерттелушілердің 
сөйлеу ассоциациясын шынайы түрде құруға мүмкіндік береді. 
Кейіннен бұл əдісті неміс психиатры Эббингауз эксперимен-
талды психологияда есті тəжірибелік түрде зерттеу еңбегінде 
қолданған болатын. Психодиагнгостика тарихындағы мұндай 
эксперименталды жəне математикалық əдістер дифференциал-
ды психологияның пайда болуына өзіндік себебін тигізді. Осы 
əдістер топ құрамындағы адамдардың жеке айырмашылықтарын 
айқын көруге мүмкіндік берді. Эббингауз өзінің есте сақтау ту-
ралы еңбектерінде оқылған материалдың толық сақталуын, 
есіне түсуін қамтитын, математикалық заңдылықтарды анықтау 
тəжірибелерін жинақтады. Ол адамдардың ассоциациясын 
туғызбайтын тітіркендіру қасиетін ескерді. Эббингауз психоло-
гия ғылымының тарихында алғаш рет тəжірибе жүргізуде сандық 
талдау қорытындыларының өзіндік психикалық объективтік 
заңдылықтарын ашты.

Психдиагностика тарихындағы тесттің дамуына ерекше үлес 
қосқан американ психологы Джеймс Маккин Кэттелдің «ақыл-ой 
тесті» атты еңбегі болды. «Ақыл-ой тесті» термині 1890 ж. Дж. Кэт-
тел мақаласында алғаш рет қолданысқа ие болды. Онда жыл сай-
ын колледж студенттерінің интеллектуалды деңгейін анықтауға 
арналған тест түрлері берілді. Тесттер жеке түрде қолданылды жəне 
онда бұлшықет күші, қозғалыс жылдамдылығы, ауруды сезіну, көру 
жəне есту тереңдігі, салмақ айырмашылығы, əсер ету уақыты, ес 
жəне т.б. өлшемдерді анықтауға бағытталды.

ХІХ ғасырдың соңғы 10 жылдығында жасалған тесттер арасын-
да Кэттел тестін кез келген адам қолдануға мүмкіндік алды, оның 
ішінде колледж студенттері, мектеп оқушылары, ересек адамдар, 
басқа да зерттелушілер. 1893 жылы Чикагода ұйымдастырылған 
Колумбия тесттік көрмесіне қатысушылар өзінің сенсорлық, 
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моторлық жəне жəй перцептивті процестерін өлшеу жəне салысты-
ру мүмкіндіктеріне ие болды. 

Психодиагностика тарихында Торндайктың ассоциация ұғымына 
жан-жақты сипаттама беруде жануарларға жүргізген тəжірибесі 
ерекше орын алды. Көру, қате жəне кездейсоқ жетістік формула-
сын зерттеп, ол жануарлар мен адамдар мінезінің бітістері үшін 
ерекшеліктері бірдей болады деген тұжырым жасады.

2.2 Психодиагностиканың кеңес дəуірінде дамуы

Тəжірибиелік психология мен психодиагностиканың ғылыми 
практикалық пəн ретінде қалыптасуы XIX ғасырдың аяғы мен 
XX ғасырдың басында жүзеге асты. Олар психофизика, психо-
диагностика, психометрика, психотехникамен тығыз байланыста 
болды. Психодиагностиканың тарихы XIX ғасырда клиникалық 
даму кезеңінен басталды. Осы кезеңнен бастап психиатрлар мен 
дəрігерлер жан дүниесі сырқаттанған адамдарды ауруханаларда 
сырттай бақылау жасай отырып, нақты сипаттамалар береді. Пси-
ходиагностикада бақылау, сауалнама, құжаттарға талдау жасау 
əдістері пайда болды. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың ба-
сында орыс психологиясы кеңінен дами түсті, психологиялық білім 
практикалық тұрғыдан қолданылды. Əлемдік білімнің дамуында 
Рессейдегі психологияның дамуы өзіндік орынға ие болды. Осы кез-
де эволюциялық көзқарас 3 бағытта дамыды.

1-кезең – 20 жылдардың басы мен 30 жылдардың ортасы. 
Бұл кезеңде К. Н. Корнилова, Л. С. Выготский, П. П. Блонның 
көзқарастары мен белгілі бір əдістемелері ғылыми-əдістемелік 
тесттердің даму жағдайын қалыптастырды. Революцияға дейін пси-
хологтар мен педагогтар көптеген зерттеулері мазмұндық тұрғыда 
біріктіріліп жүргізілді. Олар П. П. Блон, Г. И. Россолимо, А. П. Не-
чаев, А. М. Шуберт еді. Зерттеушілердің көзқарастары мен жалпы 
қызметі əлеуметтік жағдайларды қамтыған психологиялық тесттерді 
пайдалану болды. 1910 жылы Ресей психологы Г. И. Россолимо өзінің 
ақыл-ойды дамыту тестін тұлғаны бағалаудың «психологиялық 
профилдік» əдістемесі жолымен жасады. Бұл əдістеме Ресейде жəне 
басқа шетелдерде кеңінен тарады. Американың психологиялық ас-
социациясы Роберт Эриксонның басқаруымен «Армиялық интел-
лект» тестін жасады. Интеллектіні зерттеудің алғашқы топтық бұл 
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тестіне «интеллектуалды (сұрыптап) топтастыру» мазмұнымен 1 
млн 727 мың американ солдаттары қатыстырылды.

2-кезең – 30 жылдардың ортасы 50 жылдардың аяғы. Бұл 
кезеңде əдіснамалық жəне теориялық мазмұндағы есте сақтауға 
арналған тесттер кеңінен пайдаланылды. Ауқымды теориялық 
жəне тəжірибелік жұмыстар, психодиагностикалық өлшемдер 
психологиялық-педагогикалық бағытта ұйымдастырыла бастады. 
Солардың ішінде, Герхард Витциактың екі іргелі монографиясы 
«Психодиагностика негіздері», «Преодаление учебной неуспевае-
мости» жəне Юрген Гуткенің «Оқытудағы интеллектуалдық диагно-
стика ерекшеліктері» еңбектерінің маңызы ерекше болды. Сонымен 
қатар, К. Гутьяраның «Психикалық қасиеттердің өлшемі», «Оқыту 
қабілетін диагностикалауға кіріспе» ұжымдық еңбектері жарық 
көрді.

3-кезең – практикалық психологияда сандық жəне сапалық тест 
əдістерін қолдану. Көптеген Ресейлік психологтар диагностикалық 
əдістерді қолдану қажеттегін дəлелдеуге қадам жасады. Олардың 
алғашқысы болған Б. М. Теплов өзінің «СССР-дағы психологиялық 
ғылым» атты мақаласында психодиагностикалық зерттеудің 
маңыздылығын баса көрсетеді. К. К. Платонов зерттеу əдістері 
бойынша бағалаудың үш түрін ұсынды: механикалық, формальды, 
құрылымдық.

Ковалев пен В. И. Мясищев дифференциалды зерттеулер мен 
тестілеу əдістерінің қорытындысына дəл жəне анық қол жеткізудің 
жолдарын көрсетті.

Сонымен қатар, Л. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Брунер балаларға 
арналған ақыл-ойды дамыту, математикалық-статистикалық сапа-
ларды анықтау тестілерін дамытуға өз үлестерін қосты. 

Кеңес психологтары С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Б. 
Ананьев жəне т.б. еңбектері, соның ішінде, іс-əрекет психология-
сы ХХ ғасырдағы кеңестік психология ғылымында басты орынға 
ие болды. Сол кезеңде психология іс-əрекет барысында психикалық 
бейнелердің пайда болуы, қызметі мен құрылымы туралы ғылым 
ретінде қарастырды.

Л. С. Выготскийдің (1896-1934) жан мəселелерін баяндай-
тын мəдени-тарихи теориясы ілімнің түрлі аспектілері 1982-
1984 жылдары Мəскеудің «Педагогика» баспасынан шыққан 
автордың 6 томдығында жарияланған. Мұнда көтерілген негізгі 
мəселелер: 1. Жоғары психикалық функциялардың даму тари-
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хы;  2.  Жасөспірім  психологиясы; 3. Жалпы психология пробле-
малары. Жоғары психикалық функциялардың даму тарихында – 
оның проблемалары, талдауы, құрылымы, генезисі, сонымен бірге 
тілдің қалыптасуы (ауызекі тіл жəне жазбаша тіл), көптілділік 
мəселелері қарастырылған. Тəуелсіз еліміздегі тіл мəселесі, 
оның ішінде қазақ тілінің даму проблемалары бүгінгі күнгі өзекті 
мəселе екенін ескерсек, осы орайда, психология ғылымында 
қарастырылған тіл мəселелері, соның ішінде көптілділікті балалық 
шақта қалыптастырудың мүмкіндіктері үнемі зерттеу нысаны 
болғанына көз жеткізуге болады. Сонымен қатар Л. С. Выготскийдің 
«Сөйлеу мен ойлау» проблемаларының түп-тамыры, оның дамуын, 
қалыптасуын, арақатынастарын қалыптастыратын еңбектерінің 
қазақ тіліне аударылуының да өзіндік маңызы бар.

Л. С. Выготский «Диагностиканы өрістету жəне қиын баланың 
педалогиялық клиникасы» еңбегінде балалардың ақыл-ойы деңгейін 
анықтау үшін қолданылған психометриялық сынақтардың ғылыми 
маңызы жоқ деп тұжырымдады. Мұндай тəсіл арқылы қалыпты мек-
теп оқушыларының ақыл-ой дəрежесін зерттеу қате қорытындылар 
беріп, ақыл-ойы қалыпты дамыған бала мен ақыл-ой дамуында 
кемістігі бар баланы бір топқа жатқызып шатастырылуы мүмкін 
деді.Психодиагностикалык əдістемелер ішінде белгілі болып сана-
латыны «интеллект тесті», интеллектуалды дамудың жас мөлшерін 
анықтауға арналған əдістеме. Интеллектіні өлшеу объектісі ретінде 
жалпы туа пайда болған қабілеттер кез келген тапсырманы дұрыс 
орындаумен анықталады.

Ақыл-ой əрекетін кезеңдеп қалыптастыру теориясының негізін 
кеңес психологиясының көрнекті өкілдерінің бірі П. Я. Гальперин 
жасады. Ақыл-ой əрекетін қалыптастыру теориясы психикалық 
үдерістер жайлы түсініктерді, теориялық, эксперименттік жəне 
қолданбалы аспектілерді талдап саралайды. П. Я. Гальперин өзінің 
«Бағдарлаушы іс-əрекет психологиясының пəні» деген еңбегінде 
психикалық бейнелеудің формаларын жəне олардың физиологиялық 
негізін кеңес физиологы И. П. Павловтың бағдарлаушы рефлекс иде-
ясына сүйеніп, əр түрлі негіздегі тұжырымдарымен түсіндіреді. 

Тəжірибе  жүргізудің ерекшелігі, психодиагностика психология-
лық фактілерді белгілейді. Психодиагностикалық əдіс-тəжірибиеге 
негізделеді. Психодиагностика əдістерін практикада қолдану 
адамдардың қасиеттерін, даралық ерекшеліктерін, даму деңгейін, 
кəсіби жəне шығармашылық тапсырмаларды орындау қабілетін 
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анықтаумен байланысты. Бүгінгі таңда тұлғаны психодиагности-
калау əлеуметтік объектілерді басқарудың негізін құрайды, өйткені 
адамдардың қасиеттерін анықтау арқылы ұжымдағы психологиялық 
климатты анықтау жеке адамның ішкі мотивациясының жоғары 
жетістіктерге жəне бəсекелестікке ұмтылуымен анықталады. 
Өйткені қоғамымыздың қарқынды əлеуметтік дамуы белсенді, жа-
сампаз тұлғаны қалыптастыруға жоғары талап қояды. Ал қоғамдық 
дамудың қазіргі жағдайында, елдің саяси, мəдени, əлеуметтік-
экономикалық жақтарын жаңарту кезінде – жас ұрпақтың болашақта 
ізгі ниетті азамат ретінде дамуына, олардың тұлғалық қалыптасу 
жағдайына өзіндік ықпалын тигізеді. 

Психология ғылымында тұлға теориясына байланысты 300 аса 
анықтамаға тоқталуға болады. Тұлға анықтамасы қаншама ауқымды 
болса, оның құрылымы туралы көзқарастар да соншалықты кең 
екеніне көз жеткіземіз. Л. С. Выготский алғаш рет психикалық 
қызметті жоғары мəдени жəне төменгі табиғи деп бөлінуін ұсынды. 
Выготский құрылымының негізінде, тұлғаның өзегі – оның 
бағыттылығы деп аталады.

Л. С. Выготский пікірі бойынша адамның тұлғалық ерекшелігі 
қарым-қатынастың кешенді нəтижесінде дамиды. Тұлға – бұл 
қоғамдық-тарихи дамудың өнімі. Адамның қоғамдық қатынастар 
жүйесінде алатын орны оның орындайтын іс-əрекеті оның 
қалыптасуын анықтайтын жағдайларды көрсетеді. Тұлғаның 
қалыптасуы адамның мінездемесі үшін маңызды орын алады, яғни 
оның мінез-құлық пен іс-əрекетінің жоғары саналы формаларын 
қамтамасыз етіп, ақиқатқа байланысты барлық қарым-қатынастың 
бірлігін құрайды. Тұлғаның қалыптасуы биологиялық жəне 
əлеуметтік факторларға байланысты екені мəлім. Сонымен қатар 
тұлғаның дамуының негізі болып – нақтылы тарихи ортаны айтуға 
болады.

Сонымен, тұлға – біріншіден, əлеуметтік қатынас пен сана-
лы əрекеттің субъектісі ретіндегі индивид. Екіншіден, индивидтің 
жүйелі қасиеті, оның қоғамдық қатынасқа енуімен анықталып, 
əрекеті барысында қалыптасып отырады.

Кеңес психологиясында тұлға – қоғамдық субъект ретінде 
оның қарым-қатынасқа түсу жүйесін сипаттайды. А. Н. Ле-
онтьев өз еңбектерінде объективті өмірді бейнелеу үрдісінде, 
тұлға – белсенді қоршаған əлеуметтік өмір танымы, сана 
сезімімен тұтастай енетін субъект деп қарастырған. Тұлғаның 
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қалыптасуы адамның мотивациялық аймағының, яғни оның та-
лап- тілектерінің, ұмтылыстарының жəне ниеттерінің дамуы болып 
саналады. Қажеттіліктер қанағаттандырылуы керек, ал бұл олар-
ды қанағаттандыратын амалдардың пайда болуын жəне оларды 
жетілдіруді қажет етеді. Сондықтан мотивациялық сфераның дамуы-
на байланысты баланың танымдық қабілетінің, оның дағдыларының, 
қолынан келетін істерінің, əдеттері мен мінезінің дамуы жүзеге асы-
рылады.

А. Н. Леонтьев тұжырымдамасы бойынша, адамның мотива-
циялық сферасы оның басқа да психологиялық ерекшеліктері 
сияқты іс-əрекетте өзінің көздері, бастаулары болады. Іс-əрекеттің 
өзінде мотивациялық сфера элементтеріне сəйкес, олардың 
функционалдық жəне генетикалық байланысты құрамаларын 
байқауға болады. В. Г. Леонтьев мотивацияның екі типін атап 
көрсетеді. Біріншісі қажеттілік түрінде, сонымен қатар қызығу, ин-
стинкт түрінде, екіншісі мотив түрінде көрінеді. Бұл жағдайда мотив 
пен мотивация бір-біріне ұқсас болып кетеді. В. Г. Леонтьевтің бой-
ынша, мотив мотивация формасы ретінде белгілі бір мақсатқа жету 
үшін бағытталған іс-əрекет пайда болады. 

Оқу үдерісінің негізгі итермелейтін күштерін анықтау, оның 
нəтижелі жүргізілуіне өзіндік ықпалын тигізеді. Бұл туралы іс-əрекет 
теориясын құрастырғандардың бірі А. Н. Леонтьев «тұтас үдеріске 
бағытталған нəрсе, субъектінің нақты іс-əрекетке итермелейтін 
түрткісімен (мотивпен) сəйкес болады», – деп жазады. Яғни адам 
белсенділігінің үдерісі əрқашанда бір нəрсеге бағытталады, оның 
мəні бар. Сонымен қатар бұл үдеріс белгілі бір қажеттілік жəне мо-
тивке (қажеттілік қанағаттандырылатын пəнмен) бағытталады. 

2.3 Психологиялық зерттеулердің 
Ресейде жəне Қазақстанда дамуы.

Қазақстанда іргелі ғылыми зерттеулердің дені соңғы жетпіс 
жыл көлемінде өркен жайып, дами бастағаны белгілі. Бұл жағдай, 
əрине, психология ғылымына да ортақ. Əрине, ғылымның біртіндеп 
қанатының қатаюына бірсыпыра алғы шарттар сонау ерте заман-
нан (Əл-Фараби, Абай, Шəкəрім психологиялық ілімдері) Қазан 
төңкерісіне дейінгі кезеңдерде, сондай-ақ, 20-жылдарда М. Жұ-
мабаев, Ж. Аймауытов еңбектерінде біршама жасалынған болатын. 
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Мəселен, Бөкей Ордасында шыққан «Мұғалім» журналында, 
Н. Құл жанованың «Мектепке дейінгі тəрбие», «Ана мен бала» де-
ген кітаптарында да адамның жан-дүниесі жөнінде біршама пікірлер 
қозғалған еді. 20-жылдары өлкедегі тəлім-тəрбие ғылымының ірге 
тасының қалануында орыс ғалымдары өз үлестерін қосты. Мəселен, 
сол кездері Орынбордағы Қазақ ағарту институтында ұстаздық 
етіп, сол оқу орнын біраз жыл басқарған, сөйтіп жаңа типті қазақ 
мұғалімдерінің қалыптасуына жəрдем еткен профессор В. Я. Стру  -
минский болатын. 1923 жылы диалектикалық материализм тұр-
ғысынан баяндалған ғылыми психологияның негізгі мəселелерін 
қарастырған «Психология» еңбегі болды. Сонымен қатар ол 
мұғалімдерге арнап «Еңбек мектебінің қызметкерлері үшін кітап», 
«Орынбор 1-басқыш мектебі шəкірттерінің сөйлеу ерекшеліктері» 
дейтін еңбегі жарық көрген болатын. Қазақстанда отызыншы жыл-
дары қызмет еткен, аты бүкіл əлемге əйгілі, Ресейдегі педагогикалық 
психологияның негізін салушылардың бірі – А. П. Нечаев елу жылдан 
астам психология саласында белсенді қызмет еткен əлемге белгілі 
ғалым болатын. Ғалым көп жылдар бойына адамның еске сақтау 
ерекшеліктерін эксперимент жүзінде тексеріп, оны мектеп практи-
касына енгізуді көздеді, яғни психологияның қолданбалы салаларын 
(жас, педагогикалық, медициналық, т.б.) дамытуға зор еңбек сіңірді. 
Ол елуден астам ғылыми еңбектің, жүздеген ғылыми мақалалардың 
авторы. Олардың кейбірі: «Қазіргі эксперименттік психология 
жəне оның мектеп ісіне қатысы», «Кітапхана ісінің психологиялық 
мəселелері», «Дене тəрбиесінің психологиясы», «Шахматшы 
ойынының психологиясы», «Техникалық өнертапқыштардың пси-
хологиясы», «Ес жəне оны тəрбиелеу» жəне т.б. Сонымен бірге 
қырық жылдық еңбегінің нəтижесі ретінде «Психофизиологиялық 
синдромдар жүйесі» атты ғылыми еңбегін атап көрсетуге болады. 
Бұл еңбекті көрнекті психологтар Д. Н. Узнадзе мен К. Н. Корни-
лов өте жоғары бағалады. Осы еңбектің нəтижесінде педагоги-
ка ғылымдарының докторы ғылыми дəрежесі берілген болатын. 
Қазақстанда психология ғылымдарының өркен жаюына ғалымның 
қосқан үлесі зор болды.

Ресей психологиясы саласында қарастырылған өзекті проб-
леманың бірі даралылық болды. Орыс психологы А. Ф. Лазурскийдің 
зерттеулері даралық айырмашылықтардың теориялық негізіне 
мінез жəне темпераментті адамның жалпы даралық сипаты ретінде 
зерттеуді ұсынды. А. Ф. Лазурский адам өмірі мен тəжірибесіне жо-
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спарлы түрде араласуға болатын табиғи экспериментті жақтады. 
Оның тəжірибесінде жекелеген психикалық процестер ғана емес, 
психикалық функциялар жəне тұлға толығымен зерттелді.

А. Ф. Лазурский тұлға қасиеттерін түсіндіруде психоморфоло гиялық 
орнына нейродинамикалықты қойды. «Жалпы жəне экспериментал-
ды психология» атты дəріс курсында психикалық шындықтың екі 
аймағы жайлы идеясын ұсынды, яғни, эндопсихика жəне экзопсихика. 
А. Ф. Лазурскийдің пікірінше, темперамент жəне мінез эндопсихика-
ны, яғни тұлғаның тума қасиетін құрайды. Экзопсихикалық тұлғаның 
қоршаған өмірге қарым-қатынас жүйесін білдіреді. Осы негізде оның 
тұлғаны топтастыру жүйесі құрылды. С. Л. Рубинштейн даралылықты 
комплексті түрде, яғни психикалық қасиеттер мен процестердің 
өзара əрекеттесу барысында қарастыруды ұсынды. Л. С. Рубинштейн 
көзқарасы Б. Г. Ананьев еңбегінде қарастырылды. Ол даралықты ашық 
жəне жабық түрде қарастыруды ұсынды. «Егер тұлға – адам қасиеттері 
құрылымының «шыңы» болса, ал даралық – тұлға мен іс-əрекет 
субъектісінің «тұңғиығы» деп көрсетті». Б. Г. Ананьев 1968 жылы 
комплексті зерттеу жолын ұсынды. Оның пікірінше, даралылық күрделі 
(ол көп баспалдақты, көп деңгейлі) құрылымға ие: 
І-ші деңгейдегі индивидтің ерекшеліктері:
- жыныс, жас конституциясы, нейродинамикалық қасиеттер;
- психофизиологиялық қасиеттер жəне органикалық қажеттіліктер;
 - нышан жəне темперамент
ІІ-ші деңгей іс-əрекет субъектісі: 
- когнитивті сипаттар, коммуникативтік қасиеттер, еңбекке 

қабілеттілік;
- қабілеттер.
ІІ-ші деңгейдегі тұлғалық көрсеткіштер:
- статус, əлеуметтік рөл, құндылықтар құрылымы;
- жүріс-тұрыс мотивациясы;
- мінез жəне бейімділік.
А. Н. Леонтьевтің ойынша, индивид (организм) – бұл генотиптік 

пайда болу, филогенетикалық жəне онтогенетикалық дамудың өнімі, 
адамның биологиялық ұйымдасуы. А. Н. Леонтьев тұжырымы 
бойынша, тұлғаның даралық ерекшеліктері қоғамдық негізінде ту-
ындайды. В. С. Мерлиннің пікірінше, даралық – бұл материяның 
барлық деңгейлерінің иерархиялы реттескен қасиеттер жүйесі, яғни 
физикалық, биохимиялық, физиологиялық, нейродинамикалық, 
психодинамикалық тұлғалық жəне т.б. қасиеттер.
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Қазіргі кезде Ресейде жəне шетелдерде даралықты зерттеудің 
бірнеше орталықтары бар. Пятигорск психологиялық мектебінде 
В. В. Белоустың басшылығымен даралықтың полиморфты мəселесі 
зерттеледі. Онда қазіргі кезеңде даралықтың интегралдылығы жайлы 
теориялар қарқынды дамуда. Пермь қаласындағы ғылыми орталық 
даралықты зерттеудің негізгі орны болып табылады. Орталықтың 
негізін салушы профессор В. С. Мерлин. Қазіргі кезде орталықтағы 
даралық мəселесімен айналысушы зерттеушілер Л. Я. Дорфман, Б. 
А. Вяткин, А. И. Щебетко. 

Даралықты құрылымдық зерттеуде Л. Я. Дорфман интегралды 
даралықтың ерекшеліктеріне, иерархиялы тəсіліне, көп деңгейлі ин-
теграция мен дифференциация процестерінің бірлігіне, дара жүйелер 
арасындағы көп жəне бірмəнділік байланыс икемділігіне талдау жа-
сады. Ол метадаралық жəне интрадаралық иерархиялы деңгейлері 
мен олардың арасындағы байланысты да қарастырды. Даралықты 
зерттеу ғалым В. М. Русаловтың басшылығымен қарқынды 
жүргізілді. Зерттеудің өзіндік сипаты даралық-психологиялық 
айырмашылықтың негізгі детерминанты жоғары жүйке жүйесінің 
қасиеттерін жалпы психометриялық тəсілдермен өңдеуге баса 
назар аударды. В. М. Русалов адамдардың дифференциялдық-
психофизиологиялық даралығын екі деңгейге бөліп қарастырды:

- бірінші, төменгі деңгей – организмнің биологиялық қасиеттері;
- екінші, жоғары деңгей – тұлғалық, индивидтік жəне басқа 

əлеуметтік-мəдени құрылымдар.
Ресейде психофизиологиялық қабілеттер зертханасында ғалым 

Э. А. Голубеваның басшылығымен қабілеттердің табиғи алғы-
шарттарын зерттеу жұмыстары жүргізілді. Э. А. Голубева даралық 
құрылымдағы физикалық жəне тұлғалық деңгейлерді атап көрсетті. 

Л. С. Выготский, Б. Т. Ананьев, В. Крутецкий, Н. С. Лейтес, В. 
М. Теплов жəне т.б. психологиялық тұжырымдарында қабілеттің 
құрылымдық компоненттері мəселелері қарастырылды. Ал, 
дарындылық мəселелері шетел ғалымдары Ф. Гальтон, Э. Мейман, 
Э. Торндайк, В. Штерн жəне т.б. зерттеулерінде қарастырылды. 

Қабілеттілік жəне дарындылық мəселесін кеңес психология-
сында 40-50 жылдары Б. М. Теплов ерекше зерттеді. Ол қандай 
да бір күрделі іс-əрекеттің орындалуы үшін, тек қана қабілеттілік 
емес, оның мүмкіндігі қажет екенін дəлелдеген. Іс-əрекеттің та-
бысты орындалу мүмкіндігіне тəуелді болатын қабілеттіліктің са-
палы байланысын, ғалым дарындылық деп атады. Б. М. Теплов 
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«дарындылық» мəселесін зерттей отырып, табиғи нышан болмысы-
на ерекше көңіл аударды. 

Л. А. Рудик «дарындылық» қабілеттіліктің дамуына алғышарт бо-
лып табылатын туа біткен қабілеттілік, Н. Д. Левитов аналитикалық- 
физиологиялық нышанды бейнелейтін қабілеттіліктің табиғи қоры, 
Г. И. Иванов даму барысындағы қабілеттілікте байқалатын туа біткен 
ерекшеліктер мəселелерін қарастырды.

В. А. Крутецкий өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын 
зерттеу еңбектерінде былай дейді: «Егер «қабілеттілік» деп белгілі 
психикалық қасиеттерді айтатын болсақ, дарындылық деп адам 
қабілетінің өзіндік байланысын, бірлігін айта аламыз». Ол сонымен 
қатар, бұл феноменді зерттеу кезінде іс-əрекеттегі қоғамдық – та-
рихи өзгерістерді жəне олардың табыстылығын бағалауды ескеру 
керек деген. 

 А. Т.  Асмолов еңбектерінде дарындылық мəселелеріне жан-жақ-
ты түсінік берілген. Ғалым бұл феноменнің табиғатын түсіндіруге 
баса назар аударған. А. Т. Асмоловтың ғылыми зерттеулері бұл 
мəселе төңірегінде үш жақты көзқарас бар екенін көрсетеді, яғни 
гендік, əлеуметтік, «тарихи – эволюциялық қатынас». 

Отызыншы жылдардағы психологиялық зерттеулер қазақ 
ғалымдары Ш. Əлжанов, М. Əуезов, С. Балаубаев, Ə. Сыдықов, Т. 
Тəжібаев, А. Темірбеков, Қ. Жарықбаев, С. Бабаев, А. Құдиярова, Х. 
Т. Шерьязданова еңбектерімен байланысты.

ХІХ ғасырдың ІІ-ші жартысында психодиагностикада бақылау, 
сауалнама, құжаттарға талдау жасау сияқты зерттеу əдістері 
кеңінен қолданыла бастады. Бұл кезеңдерде əдістемелерді 
қолданудың сапалық мазмұнына көңіл аударылды. Вундтың 
басшылығының дүние жүзінде бірінші эксперименталдық-
психологиялық құбылыстарды байқау мүмкіндіктері де ашылды. 
ХІХ ғасырдың аяғына дейін адамның түйсігін, сезім мүшелерін 
зерттеу практикалық психодиагностиканың зерттеу нысаны болып 
келді. Қазіргі психодиагностикалық əдістер жеке адам мəселелері 
жəне оның қасиеттері мəселелерін қарастырады. Жеке адамды 
зерттеудегі теориялық ізденістер мен қолданбалы зерттеулер, атап 
айтқанда, математикалық, статистикалық өңдеулер, басқа да ғылыми 
көрсеткіштерге сүйенеді. Психодиагностика теорияларына негізделе 
жасалған математикалық статистика нəтижелері биология, экономи-
ка, медицина жəне т.б. ғылымдарда да қолданылады. 

30-40-шы жылдары   психологияға  қатысты зерттеулерді  қазақ 
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ғалымдары Ш. Əлжанов, С. Балаубаев, С. Қожахметов, Ə. Сыдықов, 
Т. Т. Тəжібаев, А. Темірбеков жəне т.б. ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылып келді. Ұлы Отан соғысы жылдарынан отандық пси-
хология қолданбалы аспектіде де елеулі қарқынмен  дами  баста-
ды.  Мəселен,  1946 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық  
институтында тұңғыш рет   психология  кафедрасы, 1947 жылы 
Қазақ Мемлекеттік Университетінде логика  жəне  психология  
мұғалімін  даярлайтын  арнаулы  бөлім ашылды. 1951-1953 жылда-
ры  осы  бөлімді жүзден астам  түлектер бітіріп шығып, олардың 
көпшілігі  психология   мамандығын иеленіп, еліміздің  оқу орында-
рында ғылыми  мекемелерде қызмет етіп келеді. Осы жылдары Рес-
публика үшін  психологтар даярлауда профессор  Т. Тəжібаев зор 
үлесін қосты. Бұл кезеңде   психология ғылымынан бірнеше дис-
стертациялар қорғалды.

Соңғы 50 жыл ішінде  көптеген ғылыми  еңбектер, оқулықтар 
мен  оқу құралдары жарық көрді. Солардың қатарына  М. Мұқа-
нов тың «Ақыл ой өрісі», Қ. Жарықбаевтың «Қазақстанның 
психологиялық  тарихы» Т. Жүкештің «Ұлттың психологияның  си-
паты», Р. Ильясованың «Медициналық  психология», Ə. Алдамұ-
ратовтың  «Қызықты  психология», Ғ. Досболовтың  «Алдын ала тер-
геу  психологиясы», В. Яковлевтің «Діндар адамның жан дүниесі» 
ең бектері психодиагностика саласын дамытудың теориялық негізі 
деп есептелді. 1988 жылдан бастап  елімізде практикалық психо-
логия қызметін, оның ішінде, психодиагностика саласын дамытуда 
психологтар даярлау  ісі қолға алынуы маңызды шараға айналды.  
Қазіргі кезде  Əл-Фараби атындағы  Қазақ ұлттық  университетінде, 
Алматы,  Атырау, Жамбыл,  Қостанай,  Петропавл,  Талдықорған, 
Тараз, Семей,  Шығыс Қазақстан университеттерінде   психология-
дан  бакалавр мен магистранттар даярлауда, орта мектептерде «пси-
холог» мамандығының  штаты енгізу бағытында орасан жұмыстар 
атқарылды. 

Қазіргі кезде  психологиялық  зерттеулердің  кешенді тақырыптары 
қолға алынып, оларды ұлт  өміріне  орайластыра  жүргізудің  
маңызы артып отыр. Осы тұрғыдан  келгенде, ауыл мектептерінің 
əлеуметтік психологиялық  мəселелері мал  шаруашылығына қажетті  
мамандардың  сондай-ақ, жаңа типтегі  лицей гимназия,  колледж,  
медресе шəкірттерін  оқытып, тəрбиелеудің  психологиялық про-
блемалары, талантты, дарынды оқушылардың  өзіндік психология-
сын, көптілділік пен көпөкілдіктің психологиялық  астарын зерттеу, 
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нарық экономикасына көшуге  байланысты туындайтын сан-алуан 
психологиялық жайттар - өз шешімін күтіп тұрған өміршең про-
блемалар болып табылады. Елімізде  психология  пəнінің  арнайы 
ғылым саласы ретінде оқытыла бастауы жиырмасыншы ғасырдың 
20-шы  жылдарынан басталады. Қазақстанда бұл  пəн   осы кезеңде  
педагогикалық  жəне   тəлім-тəрбие беретін  жоғары  жəне  арнау-
лы орта оқу  орындарында оқытылды. Ал жалпы білім беретін  орта 
мектептер  жəне  өзге  типтегі оқу орындарында  психология  пəнінің  
кең өріс  алып, жан-жақты қамтылуы Ұлы Отан  соғысы біткеннен 
кейін 1946 жылы қараша айында қабылданған БКП(б) Орталық 
комитетінің орта мектептер мен жоғары  оқу орындарында логи-
ка  жəне    психология  пəндерін  міндетті түрде оқыту жайындағы 
қаулысына сəйкес іске асты.  Республикада 1958 жылдан  бастап  пси-
хологтар қоғамы, жастар мен  мектеп оқушыларына  кəсіби  бағдар 
беретін  Алматы қалалалық  зерттеу орталығы (1987) Талдықорғанда 
«Əлеуметтік-психологиялық  орталық» (1945), жұмыс істейді. 1992 
жылы этностар  психологиясын   зерттейтін  «Ұлттық тəлім-тəрбие 
ассоциациясы» құрылды. Психологиялық  зерттеу жұмыстары жи-
ырма педагогикалық  институт  пен бес университеттің кафедрасын-
да жүргізілді. 

Ұлттық ғылым академиясы жанына педагогика  жəне  пси-
хология  бөлімшесін ашу көзделді. Этнопсихология ғылыми 
зерттеу орталығын ашу – ол маңызды істің бірі.   Қазіргі кезде 
Қазақстандағы орта  дəрежелі арнаулы  білім беретін  колледждер  
мен гимназияларда, лицейлер мен арнайы мектептерде психоло-
гия  пəнін   оқытуға  айрықша  назар аударылады. Мұндай оқу  орын-
дарында   психология    пəнін  оқып үйрену, біріншіден,  өскелең 
буынның  дүниетанымдық  көзқарастарын  дамытып белгілі жүйеде  
қалыптастыратын  болса, екнішіден,  табиғаттың иесі болып сана-
латын адамның  жан дүниесінің сырын  терең біліп, оған  тəлім-
тəрбие берудің өзекті мəселелерін үйретеді. Олай болса,  адам тек  
өзін-өзі  бақылап, тексеріп  қана қоймай, тіршілік бейнесін  ақыл-
ойы мен  парасатына  сүйене отырыпөз ырқына көндіре алады. Бұл 
қорытынды психодиагностика саласының  адамтану  жайындағы 
ғылымдар арасындағы  жетекші ролін көрсетеді.

 Психодиагностика саласында жүргізіліп жатқан  əртарапты зерт-
теулер  қазіргі қоғамдық  дамудың,  оның тыныс тіршілігінің  жаңа 
сипаты, демократиялық бағыт бағдары, қазақ елінің  егемендігі мен 
тəуелсіздігі жағдайында  адам құқығы мен оның  ізгілік мейірбандық, 
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имандылық секілді адамгершілік  қасиеттерінің өріс алуынан  туын-
дайтыны белгілі.  Белгілі ғалым Қ. Жарықбаев өз еңбегінде қазақ 
жерінде бұл ғылым саласының дамуы жөнінде төмендегідей баға 
береді: «Міне, осындай мəселелерде дұрыс, толық  шешілген  қазақ 
психологиясы түбінде əлемдік  деңгейге көтеріліп, ұлтымыздың 
мерейін өсірсе, ал екінші жағынан, əрбір адамға, қоғамға, мемле-
кетке алға қойылған ұлы мақстқа тез жетуіне зор ықпалын тигізеді» 
дейді.  Бұл мəселелерді  шешу үшін  ғылымның қай саласы болма-
с ын  өзінің өткен  тарихын   саралап,  салмақтап, таразыға салуы 
керек.  Өткен кезеңдерде жіберілген кемшіліктерді ескере оты-
рып, ғылым жаңалықтарын есепке  ала туындаған  сұрақтардың  
шешімін тапса, оның қорытындысында  үлкен маңыз болаты-
нын ғалым атап көрсетеді. Бұл жерде Ж. Аймауытовтың «Жан 
жүйесі жəне өнер таңдау» атты еңбегінде ғылыми психологияда 
кең тараған анкета, байқау əдістері арқылы сол кездегі қоғамдық 
өмірдің ақиқатын ашуға мүмкіншілік беретін ұлт, əлеумет 
ерекшеліктерін ескере отырып, олардың мамандық таңдау 
жолындағы талпыныстарын анықтай түскендігін көрсеткен 
зерттеулерін психодиагностика саласындағы жетістік ретінде атап 
көрсетуге болады. Зерттеудің негізгі мақсаты – жаңа дүниенің 
есігін айқара ашқан жастарға мамандықты дұрыс таңдай білуге 
жəрдемдесу. Мамандық таңдауда адамның жеке қасиеттері мен 
кейбір туғаннан берілетін ерекшеліктерді (темперамент, нышан 
жəне т.б.) ескеру қажеттігін, бұл жерде кісі өзін-өзі басқарып, 
жеке басын жетілдіруге, кісілікке ұмтылуға ерекше мəн берудің 
маңыздылығын жалықпай қайталап айтып отыр. Адам өз бойын-
да қандай талант, зеректік, қабілет, бір сөзбен айтқанда, қандай 
қасиет бар екендігін білуі шарт, яғни, өзін-өзі тануы қажет. Өзін-өзі 
танымаған өзгені тануға шорқақ болады дейді автор. Ж. Аймауытов 
зерттеулерінің ғылымилығын арттыра түсіретін нəрсе еуропалық 
психолог ғалымдар жүргізген зерттеу жұмыстарына ерекше көңіл 
бөліп, солармен салыстыра, сабақтастыра баяндауы. Сонымен бірге, 
отандық ғылыми психологиялық терминдердің алғаш жүйеге келуі 
Ж. Аймауытов есімімен тығыз байланысты. Қай кезеңде де термин 
сөздерге салмақ жүктелген, өйткені жекелеген ғылымның өзіндік 
ерекшелігі, сыр-сипаты болады. Ал Ж. Аймауытов еңбектерінің 
негізгі мəні ұлттық үлгі термин жасау қағидасы болды.

Мəселен, оның туындыларында кездесетін ерік – воля, елігу 
– влечение, еліктеу – подражание, ілілік – ассоциация, рух-дух 
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жəне т.б. көптеген психологиялық ұғымдар күні бүгінге дейін төл 
оқулықтарымызда ешбір өзгеріссіз ұлттық терминология қорында 
орын алып келеді.

Ж. Аймауытовтың «Психология» кітабында сурет, кесте, нұсқа 
жəне т.б. иллюстрацияларға ерекше мəн берілген. Оқулықта 
классикалық ғылыми психологиядан түпкілікті орын тепкен, күні 
бүгінге дейін қолданыста мəнін жоймаған түрлі – прибор, аспап – 
құралдардың (спимограф – тамырдың өте нəзік айырмасын табу 
жəне қызметі түтікпен қозғалатын аспап; гемограф, кардиограф – 
жүректің қозғалысын анықтайтын құрал; пинеймограф – қанның 
көлемі мен қан сауыттарының өзгеруін білдіретін аспап жəне т.б.), 
сондай-ақ көптеген нұсқа, кестелердің суреттері жүйке жүйесінің 
бөліктері, ми жарты шарларының құрылысы, есту, сипай – сезу 
мүшелері – көз, құлақ, тері, жүйке талшықтары жəне т.б. орын теп-
кен. Осы иилюстрациялардың қазіргі психология оқулықтарының 
деңгейінде табылатындығын айрықша атап өтуге болады. Сондықтан 
жан дүниенің небір терең сырлары мен қырларын зерттейтін қиын 
да қызық ғылымда ана тілімізде алғаш сөз еткен авторды да, оның 
тамаша төл туындыларын да қазіргі ұрпақ игілігіне айналдыру – ке-
зек күттірмейтін шұғыл істтердің бірі болғандықтан, қазіргі жоғары 
оқу орындарында оқулықтары кеңінен қолданылады. 

Бекіту сұрақтары:

1. Физикалық жəне психикалық құбылыстар арасындағысандық 
байланысамалдары құрастырылып, психофизиологиялық заң ашыл-
ған мерзімді көрсетіңіз?

2. В. Вундт, Ф. Гальтон, Г. Эббингауыз, Торандайктың ең бек-
терін атап көрсетіңіз?

3. А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, Л. С. Вы гот-
скийдің психологиялық-педагогикалық диагностика саласында 
зерттеген  еңбектерін атаңыз?

4. Ресейде психодиагностикалық теорияның дамуы қандай 
кезеңдерді қамтыды?
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3-БӨЛІМ. ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ƏДІСТЕРДІҢ 
САПАСЫН БАҒАЛАУ ЖƏНЕ ТАНЫМАЛ ТҮРЛЕРІ

3.1 Психодиагностикалық тесттердің жүйесі.
3.2 Жобалау əдістердің анықтамасы, тарихы жəне түрлері.
3.3 Тестің сенімділігі мен валидтілігі.
3.4 Тест құру технологиясы жəне олады бейімдеу.

3.1 Психодиагностикалық тесттердің жіктелімі

 Ғылыми танымда психология зерттейтін құбылыстар күрделі 
болғанымен, оның жетістіктері зерттеу əдістерінің көптүрлілігіне 
қарай мазмұнды нəтижелерге қол жеткізуге толық мүмкіндік береді. 
Осы негізде психодиагностикалық əдістемелердің де бірнеше топта-
масын атап көрсетуге болады (1-Кесте). 

1-кесте
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Психологиялық зерттеулердің негізгі əдістері
Жеке адамды зерттеуде Кэттелдің психодиагностикалық əдіс-

темесінің бірнеше түрінің сипаттамасын келтіруге болады.
1. Жеке тұлғаны зерттеуге арналған психодиагностикалық тестер. 
2. Түрлі материалдарды, сұрақтар мен тапсырмаларды сөздік 

сипаттау немесе сұрақ-жауап тəсілі.
3. Вербалды емес əдістер.
4. Суреттер негізінде əңгіме құру. 
5. Дифференциалдық-диагностикалық тестер.
 Психодиагностикалық тестердің мазмұнына қарй төмендегі топ-

тамасын көрсетуге болады:
1. Типологиялық тест – мұнда тестілеуге жеке тұлғаның мінезі, 

темпераменті, нерв жүйесін диагностикалы жəне зерттелінушінің 
мақсаты, қызығушылығы, шыдамдылығы зерттеледі.

2. Тестілеу сапасына стандартты жəне стандартты емес тестер, 
яғни:

- жалпы диагностикалық (Кэттелл, Айзенк, Векслер сауалнама-
лары жəне т.б.);

 - кəсиби тесттер (Армиялық классификациялық тест);
 - қасиеттерді зерттеу тесттері (техникалық, музыкалық жəне т.б.);
 - жетістікке жетуді зерттеу тесттері.
Сонымен қолданылатын жабдықтарға байланысты тесттер 

төмендегідей болып бөлінеді:
 - бланкілік тестер («қарындаш-қағаз») қолдану арқылы;
 - Вэкслердің қиын фигураларын қолдану;
 - аппаратты тесттер, олар: ойлау, ес, зейін-танымдық процестерді 

зерттеу тестері;
 - компьютерлік тестер.
Қолданылу аясына қарай психодиагностикалық зерттеу əдістерін 

төрт топқа бөлінеді:
1. Ұйымдастырылған əдістер.
2. Эмпирикалық əдістер.
3. Мағлұматтарды өңдеу əдісі.
 4. Интерпретациялық əдістер.
Психодиагностикалық əдістер бағыттарына сəйкес қазіргі таңда 

кеңінен қолданылып жүрген кейбір авторлардың топтамасын 
ұсынуға болады:
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І. Й. Шванцар бойынша психодиагностикалық əдістердің 
топтамасы:

1. Қолданылатын мəліметтерге сəйкес (Вербалды, вербалды емес, 
манипуляциялық тест жəне т.б.).

2. Алынған көрсеткіштердің санына қарай «Дұрыс» жəне əртүрлі 
жауаптары бар тестер.

3. Зерттелушінің психикалық белсенділігі бойынша: 
- адамның өз санасының ішкі əлемін зерттеуі (зерттелінушінің 

өз тəжірибесіне сүйене отырып тұжырым жасауы): сауалнама, 
əңгімелесу;

сыртқы əлемге назар аударуы (бақылау жəне əртүрлі 
құбылыстарды бағалау);

- зерттелуші тұлғаның санадан тыс қасиеттерін көрсететін жоба-
лау тестері;

 ІІ. В. К. Гайде, В. П. Захаров бойынша психодиагностикалық 
əдістер топтамасы: 

1. Сапалық көрсеткіштеріне қарай: стандартты жəне стандарт-
ты емес.

2. Қолданылу мазмұнына қарай:
- жалпы диагностикалық (Р. Кеттелл жəне Г. Айзенк жеке адам 

типін зерттеу тесті; интеллектіні зерттеу тесті);
- кəсіби қолайлылық тесті;
- арнайы қабілеттілікті зерттеу тестері (техникалық, əуендік, 

ұшқыштарға арналған тестер);
 - жетістіктерді зерттеу тестері;
3. Зерттенушінің тірек материалдары бойынша:
- бланктік;
- заттық (КООС кубиктері, «Векслер жинағындағы пішіндерді 

жинау»); 
 - аппараттық (зейін ерекшеліктерін зерттеуге арналған құралдар).
4. Зерттеушілердің санына байланысты: дара жəне топтық.
5. Жауап беру формасы қарай: жазбаша, ауызша
6. Бағыт-бағдарды тексеруге байланысты: жылдамдықты, 

күшті анықтауға арналған тесттер, аралас тесттер. Тесттегі тапсыр-
малар күрделі жəне оны орындау уақыты шектеусіз; зерттеушіні 
жетістікпен қатар, тапсырманы орындау тəсілі де қызықтырады.

7. Тапсырманың біртектілігіне байланысты: гомогенді жəне 
гетерогенді (гомогенді тапсырмалар бір-біріне ұқсас, белгілі 
бір тұлғалық жəне даралық қасиеттерді өлшеуде қолданылады). 
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Гетерогенді тест тапсырмалары əртүрлі интеллект сипаттарын 
анықтауға арналған.

8. Жинақтылығы жағынан: оқшаулаған тесттер жəне тесттер 
жинақтары.

9. Тапсырмаларға жауап беру қасиеті бойынша: жауаптары бар 
немесе еркін жауап қайтаруға болатын тесттер.

10. Психиканы қамту ауданы: жеке тұлғаға бағытталған жəне 
ақыл-ой тесттері.

11. Ақыл-ой əрекеті сипаты бойынша: вербалды, вербалды емес.
 ІІІ. А.  А.  Бодалев,  В. В.  Столин бойынша психодиагностика-

лық əдістер топтамасы:
1. Əдістемелік сипаты бойынша:
- Объективті тесттер (дұрыс жауаптың болуы мүмкін, яғни тап-

сырма дұрыс орындалуы тиіс)
- Стандартты тестер.
- Сұрақнамалық ашық тесттер.
- Шкалалық-техникалық тесттер (Ч. Осгудтың семантикалық 

дифференциалдық тесті). 
Субъективті тестер: жеке-бағдарлық техникалық, сюжетті – 

рөлдік ойындар.
- Проективті əдістемелер;
- Диалогтық техникалар (сұқбаттар, диалогты ойындар)
2. Психодиагностика процедурасының жүзеге асуы жəне оның 

нəтижеге тигізетін əсері: объективті жəне диалогтық болып бөлінеді. 
Ал енді əдістер топтамасына тоқталайық:
1) Əдістердің нəтижелерін өңдеу – суреттер мен бейнелер 

негізінде зерттеу. Бұған ТАТ, САТ, Розенцвейгтің фрустрациялық 
тесті, Жиля тесті, Сонди тесті жатады.

2) Г. Роршах тесті .
3) Конструктивтік əдіс.
4) Шығармашылық əдіс.
Психологияда психиканы зерттеу объективті қағида болып табы-

лады. Бұл қағида кез келген психикалық құбылысты сол күйінде зерт-
теу қажеттілігін білдіреді. Объективті қағида адамның психикалық 
ерекшеліктері жайлы, оның нақты істері мен қылықтарына қарай, 
дұрыс пікірге келуге болатын адамды қызмет процесі барысын-
да зерттеуді талап етеді. Бұл принципті басшылыққа ала отырып, 
психикалық құбылыстарды белгілі бір адамға неғұрлым тəн, сондай-
ақ тəн емес жағдайларда зерттеу қажет.
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Объективті принцип жиналған материалдарды өңдеуде де көрініс 
табуы мүмкін. Алынған фактілердің барлығы, оның ішінде бір-біріне 
қарама-қайшылық жан-жақты талдауға түсуі керек. Қарама-қайшы 
фактілерге ерекше назар аударған жөн. Психологиялық зерттеулерді 
құрудың тағы бір маңыздылығы, психикалық құбылыстарды даму 
барысында зерттеу принципі болып табылады. Егер объективті 
дүние ұдайы қозғалыста жəне өзгерісте болса, онда осыған орай, 
оны бейнелендірудің қозғалыссыз, өзгеріссіз болуы мүмкін емес. 
Психикалық құбылыстарды олардың даму барысында зерттеу адам 
бойында қалыптасқан психикалық қасиеттерді ғана емес, сонымен 
қатар жаңа пайда болып келе жатқан психикалық ерекшеліктерді 
зерттеудің, əсіресе, оқушы психикасын бақылаудың маңызы зор.

Жеке адамды анализдік-синтездік зерттеу.
Түрлі жағдайларда жəне қызмет бабында, өзге адамдармен 

қарым-қатынас барысында жеке адамның сан-салалы психикалық 
ерекшеліктері, бет бейнесі ашылады. Анализдік зерттеу психиканың 
элементтерін жеке адамның өмірі жəне қызметінің түрлі жағдайын 
тануға мүмкіндік береді, ал синтездік зерттеу барлық психикалық 
көріністердің өзара байланысын анықтауға жəне адамды толық си-
паттайтын тұрақты қасиеттерді табуға көмектеседі.

Анализдік-синтездік принциптік ұстаным қажеттілігі жеке адам-
ды терең, жан-жақты зерттеу, танымдық, эмоциялық, ерік-жігерлік 
процестердің жеке жақтарын, қасиеттерін зерттеу жəне адамның 
тұтас психикалық бейнесіндегі өзара байланысын, шарттылықтарын 
зерттеуді қажет етеді. Бұл екі бағыттың бірлікте болуы, бір жағынан 
жеке адамның психикалық ерекшеліктерін түсіну жəне дұрыс бағалау 
болса, ал екінші жағынан жеке адамның ерекшеліктерін бір-бірімен 
салыстырмалы талдау, олардың өзара тəуелділігі мен бірлігін ұғыну.

Сонымен психологиялық зерттеулерді құрудың негізгі 
принциптері: объективті принцип, психикалық құбылыстарды 
олардың даму барысында зерттеу жəне жеке адамды анализдік-
синтездік зерттеу. Жеке адамды зерттеу процесі негізінде оның 
типтік ерекшеліктерін, жəне жеке қасиеттерін, олардың өзара байла-
нысын анықтауды қажет етеді.

3.2 Жобалау əдістердің анықтамасы, тарихы жəне түрлері

Психоанализдің теориялық дəйіктемесінде «проекция принципі», 
«қорғаныс механизмі», «санасыздық» категориялары енгізілген. 
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Проективті əдістемелер психоанализ бойынша жеке адамның деза-
даптация себептерін диагностикалауға бағытталады.

Проективті əдістер – белгілі бір мінез-құлық пен бейнелерге 
негізделген жобалаушы əдістер. Алғаш рет 1894 жылы «Жобалау» 
термині З. Фрейдтің «Невроз страха» мақаласында қолданылған 
болатын. Проективті əдістер тарихы хронология жəне табиғат ту-
ралы түсініктермен, оны тəжірибе барысында зерттеу техникасы-
мен ажыратылады. 1904-1905 жылы К. Юнг өзінің ауызша ассо-
циациясын құрған соң, жобалық əдісті қолдану дəстүрге айналды. 
Қазіргі уақытта психология ассоциациясының жобасына енгізілген 
жаңалықтар Вунд жəне Гальтон есімдерімен байланысты, бірақ 
феноменнің ашылуы мен дəлелдеулері Карл Юнгпен байланысты 
болды. К. Юнг өзінің бүкіл жобалық əдісінде негізінен ессіз қобалжу 
жеке тұлғаға əділ диагностика жасауға қолайлы екенін дəлелдеді. 
Диагностика жобасын қолдану 1921 жылы шыққан Г. Роршахтың 
неміс тілінде жарық көрген «Психодиагностика» еңбегімен байла-
нысты (Герман Роршахтың өмірбаяны мен кəсіби жолы). Роршахтың 
медицина саласындағы диссертациясы галлюцинация механизмін 
зерттеуге арналған болатын. Ол ғылыми еңбегінде өзінің басынан 
өткен жағдайға байланысты тəжірибе жасап, адамның арманы мен 
қиялы өткен жағдайлар туралы ой береді деген қорытынды жасады. 
Роршах көргенді елестетуге бағытталған қара нүкте қара моторлы 
қиялды жандандырады, сергітеді деп шешті.

1935 жылы жобалау əдісінің дамуына өз үлесін қосқан Морган 
мен Мюррейдің алғаш рет қиялдауды тəжірибе жүзінде дəлелдеген 
жобасының тақырыптық апперцептивтік тесті (ТАТ) жарық көрді. 
Томкинстің пікірінше, психиатрлар мен психологтар адамдардың 
түрлі жағдайларға деген мазмұнды да, шынайы көзқарасын сурет-
терде көрсеткен бейнелердің негізінде көрсете білген. Жалпы ТАТ 
фруструация өзіндік «МЕН-нің» қажеттігіне ішкі қарсылығына 
байланысты сипатталады. Мюррейдің пікірінше, ұйқыдан безіну, 
тамаққа тəбеті жоғалу, өтіп кеткен сəттілік немесе сəтсіздікке жауап 
тақырыптық апперцептивтік тестте баяндалады.

Алғаш рет психологиялық жобалау əдісінің негізгі принциптерін 
Лоуренс Фрэнк (1935-1948) тұжырымдады. Л. Фрэнктің пікірінше, 
адамның ойы мен сезімін білдіруге деген мүмкіндік белгісіз ын-
таландыру күштерінің салдарынан болады деп есептеді. Бұл жоба 
негізінде ұсынылған бейне жеке тұлғаның ішкі жан дүниесін ашуға, 
субъектінің қобалжуына, сезіміне, ойына үмітіне бағытталады. 
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Проективті зерттеу шарты тест жағдайының бірізділігі мен 
шынайылылығы болып табылады. Бұл шынайылылық жасандылық 
бейнесін алып тастауға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда жеке 
адам өзіне тəн мінез-құлықты көрсетеді. Жеке адамға құрылымдық 
стимулдық материалдармен байланысы барысында санасыз 
еліктеулер, инстинкттер, конфликттерді сыртқа шығаруға мүмкіндік 
беріледі. Проективті əдіс жеке адамды тұтас əмбебап жүйе ретінде 
көрсетуге əсер етеді. Жеке адамның əлеуметтік ортамен қарым-
қатынасы «өмірлік кеңістіктің» құрылымдық үдерісін көрсетеді. 
Экспериментте зерттеушінің алатын орны белгісіз жағдайлардан 
тұрады: зерттелуші «өмірлік кеңістік» элементтерін таңдау бары-
сында еркіндік алады жəне оларды құру тəсілдерін өзі таңдайды.

Эксперименттік зерттеулер проективті əдістерге төмендегідей 
жаңа түсініктер енгізді: «бақылау», «когнитивтік стиль». Жоба-
лау əдісінің құндылығы тапсырманы орындау барысында таным 
əрекетінің күрделі негіздері туралы түсінік береді, бұл когнитивті 
жəне мотивациялық компоненттер түрінде қарастырылады. Жоба-
лау əдісі жетістіктермен жəне кемшіліктермен сипатталады. Соны-
мен бірге проективті əдістер жеке адамның қасиеттерімен интеллект 
ерекшеліктерін өлшеуге бағытталады.

 Олар стандартты əдістермен ерекшеленеді:
1) Стимулды материалдардың ерекшелігі;
2) Зерттеу жұмысының алдына қойылған міндеттерінің ерекшелігі;
3) Нəтижелерді өңдеу жəне талдау ерекшелігі.
Проективті əдістемелердің стимулды материалдарының 

ерекшелігі сонда нақты құрылымы біртекті болмағандықтан жоба-
лау принципдері жүзеге асырылуы қажет. Жеке адамның стимул-
ды материалдармен өзара əрекеттестік процесі барысында құрылым 
жүзеге асады, мұнда жеке адам өзінің ішкі дүние ерекшеліктерімен, 
мұқтаждықтарымен, мазасыздықтарын жобалайды.
Тапсырмалардың жүйесіздігінен сан қырлы жауаптардың болуы 

жəне зерттелінушінің жауабына талдау жасау барысында зерттеушіге 
қиындықтар туғызады.

Проективті əдістерді стандарттауда кейбір əдістемелер 
алынған мəліметті обьективті өңдеу үшін қажет математикалық 
ақпаратты қамти алмайды. Проективті əдістер жеке адамды зерт-
теуде неғұрлым сапалы көрсеткіштер алуға мүмкіндік бергенімен, 
психометриялық тесттер сияқты сандық көрсеткіштерді бере алмай-
ды, сондықтан бұл əдістердің сенімділігімен валидтілігін анықтаудың 
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тепе-теңдігі сақталмайды. Проективті əдістер қөмегімен алынған 
мағұлматтардың нақтылығын тексеру үшін басқа да əдістемелердің 
нəтижелерін қосымша салыстырып талдау қажет.

Проективті əдістер жіктелімі.
1. Қосымша əдістемелер. Зерттелінушілер естілген сөзге 

байланыстырып ойын айту керек (К. Г. Юнтің ассоциативтік 
тесті). Аяқталмаған сөйлемді аяқтау немесе əңгімені жалғастыру 
(Аяқталмаған сөйлемдер). Сұрақтарға жауап беру (Мен кіммін?).

2. Талдау əдістемелері. Стимулды материалдық суреттер, 
суреттегі көріністер жиынтығы. Зерттелінушіге ұсынылған сурет-
тер бойынша əңгіме құру (ТАТ, САТ), суреттегі көріністер бойынша 
сұрақтарға жауап беру (Розенцвейгтің фрустрациялық тесті, Жиле 
тесті) керекті артық суреттерді таңдап алу (Сонди тесті).

3. Құрылым əдістемелері. Стимулдық жүйедегі құрылымдық 
материалдар негізінде (Г. Роршахтың кездейсоқтық формалары).

4. Экспрессияны зерттеу əдістемесі. Сөйлеу тəртібінің 
ерекшеліктері, жазуды талдауы.

5. Шығармашылық өнімдерін зерттеу əдістемелері. 
Зерттелінушінің салған суретінің талдануы (“үй, адам, ағаш”, “екі 
үй”, “отбасы суреті”, “пиктограмма”, “автосурет”, “əлем суреті”, 
“еркін сурет”, “ дүниеде жоқ жандар”).

Сонымен бірге, жобалау əдістерін психолог патологиялық экс-
перимент үшін де қолдана алады. Бір уақытта бірнеше топтар 
үшін саналатын нормативті көрсеткіштерді айта кетуіміз қажет. 
Патопсихологиялық зерттеу мынадай квазиэксперименталды əдіске 
ие: дені сау жəне белгілі бір неврологиялық топтың ауру адамдар 
тобын салыстыру, топтар арасындағы ерекшеліктерді зерттейтін 
базалық психология процестерінің өзгерісін, əрекет факторы 
ретінде қарастырады. Қазіргі таңда практик психологтардың кеңінен 
қолданып жүрген жобалау əдістерінің бірнешеуіне сипаттама бере 
отырып, əдістемелердің барысын ұсынып отырмыз.

РОРШАХ ƏДІСТЕМЕСІ

Бұл тест тұлғаның қарапайым шығармашылық қабілетінің са-
пасы мен қасиеттерін, ерекшеліктерін анықтауға негізделген. 
Роршахтың тұлғаның тікелей танымдық аясы арқылы сыртқы 
жəне ішкі құбылыстарды белсенді түрде бейнелеу процесіне, яғни 
тест барысында даралық бейнесі арқылы диагностикалық жүйесі 
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құрастырылды. Даралық ерекшеліктің бейнесін құру арқылы 
тұлғалық ерекше қасиеттерді көрсетуге болады деп есептеледі. 
Сонымен бірге, оның айтуынша, кейбір қасиеттердің мəліметі 
қабылдаудың таңдаулығын көрсетеді. Тесттің негізгі құралы 10 
карточкадан тұратын түрлі-түсті белгісіз формалы симметрия-
лы дақтар. Осы дақтарды зерттеуге көрсеткенде «мынау не жəне 
неге ұқсайды» деген сұрақтар қойылады. Осылай зерттеуші əрбір 
карточкадағы дақтардан белгілі бір заттар мен бейнелі суретті 
көре алуы қажет. Бұл оның жеке тұлғалық қаситеттерінің жобасын 
береді. Осы суреттегі бейнені ойдан шығара отырып, адамдардың 
ерекшеліктері мен даралылығын көруге болады. Біріншіден, бұл 
таңдаулы қабылдау (ассоциативті процестердің негізінде құрылатын 
ерекшеліктер). Сонымен бірге, көрсетілетін дақтар бейнесі арқылы 
сол мезеттегі жағдайдың арасында байланыстың болуын қадағалау 
керек. Дақтарға қарап жасалған болжамдар белгілі бір күрделі ас-
социациялар бейнесі түрінде беріледі. Нəтижесінде аяқталған 
логикалық сурет пайда болады. Роршахтың негізгі схемасы басқа 
проективті тесттерден жүйелі проектілік құрылымы бойынша 
ерекшеленеді. Проекциялардың мазмұны бойынша Роршах тесті ең 
таза мəлімет беретін тест болып табылады. Дақтың белгісіз формада 
болуы ассоциациялардың сыртқы объективті бағыттылығын бөліп 
тастайды, аяғында белгілі бір суреттердің қалыптасуына əкеледі. 
Сондықтан бұл тест проектісінің ерекшелігі субъективті факторлар 
арқылы байланыста болуы. Көрсеткіштер тазалығын сақтау үшін 
бұл тестті жүргізгенде зерттелушіге қосымша сұрақтар қоюға тый-
ым салынады. Тест жүргізілу барысында зерттелушінің айтылған 
сөздеріне, ойына қосымша көзқарас немесе пікір білдіруге болады. 

Роршах тестінен алынған материал 2 типтік бағамен есептеледі:
• Сыртқы пішіні бойынша баға;
• Мағынасы бойынша баға.
Сыртқы пішіні бойынша баға, қабылдау ерекшеліктерінің тал-

дауына негізделеді, ал мағынасы бойынша берілетін баға нақты ас-
социация материалдарының талдауына негізделеді. Бөлінген баға 
принципі тұлғаны диагностикалық зерттеу барысында маңызды 
орын алады. Өйткені əрбір бағаның берілуі жауапкершілікті 
қалыптастыратын түрлі механизмдерден тұрады. Сонда да бірдей 
екі жауап болған жағдайда жауап жəне қабылдау ерекшеліктерін 
сыртқы пішін бойынша бағалау мынаны көрсетеді:

А) Кеңістікке бейімделу немесе талқылау ерекшеліктері жата-
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ды. Мысалы, бір жағдайды бейнелеу жəне құрастыру барлық дағды 
ерекшеліктерімен қарастырылса, сол жəне басқа да жағдайдың тек 
бір бөлігі ғана алынады.

Ə) Таңдаулы реакция. Мысалы, арнаулы затқа қатты əсер еткен 
реакциясы, яғни жауап.

Б) Заттық реакция. Мысалы, категориядан тұратын реакция фор-
масы əр уақытта басталады. Мазмұны бойынша баға 4 категория-
дан біріншісіне – адам, жануар, заттар, фантастикалық бейнелер 
енгізілсе, бұл тұлғаның ассоциативті ерекшелегінің дəлелі. Жауап-
тар мен оның диагностикалық мағынасының арасындағы байланыс 
категориясының мəліметі кестеде көрсетілген. 
Роршах əңгімесіндегі жауап беретін əріптердің түсініктемесі
Сыртқы пішіні бойынша мінездеме;
 Т \тұтасымен\-бүкіл дақты қабылдауынының шифры \

тұтастығы\;
 Д \деталь\ - дақтың қабылдауындағы тек бір бөлігіне 

негізделген \бөлшек\;
 Ф \түр\ -нақты қабылданған пішін \адам, жануар. өсімдік 

жəне т.б.;
 Ф.и. – нақты емес қабылданған пішін;
 Ф.ц.- \түр, түс\- формасы қабылданған жəне көңіл аударылған 

жауаптар;
 Цв.ф. \түс, түр\ - түске көп-көңіл бөліне отырып, түр туралы 

айтылған жауаптар.
Мағынасы бойынша мінездеме;
 «Ж» - «жануар» категориясы. Мұнда жануарлардың кез кел-

ген түрі. 
 «Ч» - «адамзат бейнесі» категориясы. Адамдардың кез кел-

ген формада бейнелену түрі \жынысы, жасы, мамандығы, саны\.
 «П»- «зат» категориясы. Мұнда түрлі заттар \өлшем, 

ерекшелігі, материалы\ кіреді. 
 «Фан»- «қияли бейне». Мұнда қияли оқиғалар мен 

тіршіліктер кіреді. 
 «Дв» -«қозғалыс категориясы». Мұнда поза, ракурс, күйі, 

мимикалық қозғалыс, іс-əрекеттер бейнеленуінің кіруі.
Əдістеменің өткізілу барысы: эксперимент 10 карточка ретімен 

көрсетіледі. Карточкалар нөмірленген. Карточканы көрсеткенде 
«мынау не жəне неге ұқсайды?» деген сұрақ қойылады. Карточ-
каларды көрсету уақытын бақылай отырып, жауап беру уақыты 
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да қарастырылып, тіркеліп отырады. Көрсету уақытты шектелген. 
Барлық мəліметтер уақыты, жауап, үзіліс қиындыққа ұшырау стан-
дартты протоколға енгізіледі. 

Зерттелінушінің жауабы меноның нəтижесі төмендегідей бағытта 
қорытындылады:

1) Барлық жауап əріппен жазылады.
2) Жауаптарды əр түрлі категория бойынша есептейді.
3) Барлық жауап ішіндегі түрлі категориялардың проценті 

шығарылады.
4) Жауаптарын сыртқы пішін бойынша бағалаудың үйлесімі 

анықталады. 
5) Зерттелушінің талаптан тыс ауытқыған даралық мінездемесі 

анықталады. 
6) Зерттелушінің тұлғасы жөнінде қорытынды жасалмайды. 

Хаттама үлгісі

Мінездеме 
категориялары

Сыртқы пішіні бойынша баға Мағынасы бойынша баға
Т Б Т Тн ТТ ТеТ ҚС Ж Ас З Ф

Жауап саны
Көрсетілуі
Нормалық 
көрсеткіштер

67%
70 %

25 %
30 %

75 %
90 %

25
%

50
%

25
%

60
%

30%
35%

25
%

1-2
жауап

3-4
жауап

Диагностикалық көрсеткіштер /формалды баға бойынша/Т/ 
тұтастық/-бүтін бейнелулер санының көп болуы – қабілеті пен 
қызығушылық үйлесімділік көрсеткіші, ойлау əдісі абстракцияға 
бейім адамдар. 

Б /бөлшек/- «а» Сан жағынан көп бөлінуі - «бөлшектеп» аңғару 
көрсеткіші;

«б» қабырғааралық болуы жəне онымен бейне құру –негатизм 
көрсеткіші немесе зерттелушінің сезімтал позициясы.

Т/түр/ - атауының көп болуы.
«а» - сезім үстіндегі басқару ойынының көрсеткіші.
«б» – компенсациялық көрсеткіштердің, құбылыстардың 

түсіндірілуі, жартылай зақымданған психикалық функциялардың 
орнын толтыру. Бұл жағдайда жасырын қорқыныш сезімі, 
қобалжуын аңғаруға болады. Ал импульсивтік ҚС /қозғалыс/-
қозғалыс қимылдарға байланысты берілетін жауаптар субъектісі 
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интроверттік тенденцияның көрсеткіші жоғары пайызға сəйкес 
келеді. Ассоциативті процестің деңгейінің көрсеткіші өзіндік ішкі 
елестердің көрінісе сəйкес келеді. 

Т/түс/- бұрқ етіп адамды бір билеп алатын қысқа мерзімді 
күшті эмоциялық күйдің жоғары деңгейдегі көрсеткіші. Аффект 
жағдайында басқа қылықтардан басым түсетіндіктен импульсивтік 
«қысылған сана» бақылау жүйесі іске қосылады да, алдын алу шара-
лары іске қосылады. 

Тақырыптық апперцивті тест (ТАТ)

 ТАТ - жобалау əдісіне жатады. Ол алғаш рет 1935 жылы ашыл-
ды. Алғашында қиялды тəжірибелік тұрғыдан зерттеу əдістемесіне 
жатқызылды. Əдістемені Г. Мюррей қолданысқа ұсынды. Əлеуметтік 
қарым-қатынаста əлеуметтік ортада көрініс беретін жеке тұлғаның 
ерекшеліктерін анықтауға қолданылды. Тұлғаның эмоциялық 
тұрақсыздық басымдылығын жəне дау-жанжалға бейімділігін, 
қажеттіліктерін қанағаттандыру амалдарын білуге бағытталған. Ол 
үшін төмендегідей мəселелерге назар аударуымыз қажет.

 Тұлға позициясының ерекшелігі (іс-əрекеті қуанышты, 
қайғылы жəне т.б.).

 Адамның өз санасының ішкі əлемінің ерекшілігі (симпатия, 
антипатия, бауырмалдылығы).

 Басымдылық тенденциясы.
 Əрекет тəсіл (əрекетті ұйымдастыру тəсілдері мен 

практикалық ойлау ерекшілігі, өмірде туатын мəселелерді шешу 
тəсілдері).

 Тұлғаның динамикалық жағы ( іс-əрекет ритмі, эмоционал-
ды максимум импульстер саны, реактивтілік).

ТАТ стандартты кестелер жинағынан жəне түсініксіз ситуация-
лар бейнеленген суреттерден тұрады. Автордың ойынша əрбір кесте 
белгілі ситуацияларға байланысты жəне түрлі мағынада өңделеді, 
оның өзектілігін білдіреді. Жанұя конфликтілерін, бағыңқы-
доминанттылық, агрессия мен өзіне-өзі қол жұмсауға итермелейтін 
мəліметтерді жазатын кесте арнайы бөлінеді. Ер жəне əйел адамға 
кестелердің жартысы арнайы беріледі. Жасөспірімдер өз алдына 
бөлек сипаттамаға ие болады.

 Зерттелінушілерге 20-дан аспайтын кестелер жинағы беріледі. 
Зерттеу жұмысы екі сеанстан тұрады, олардың ұйымдастырылу 
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мерзімі бір күндік үзілістен тұрады. Өткізілу кезіндегі атмосфера 
жайлы, ыңғайлы, тыныш болуы керек.

 Жұмысты ең қарапайым əдістемеден бастаған дұрыс. Ол нақты 
тақырыпта сурет салу. Бұл суретте зерттелінуші туралы негізгі 
мағлұматтарды тізген дұрыс (əулеметтік орны, жанұя құрамы, білім 
деңгейі, мамандығы).

 1-ші күні 1-ден 10-шы кестеге дейін беріледі 2-ші күні əдеттегідей 
11-ден 20-ға дейін. 1-ші сеанс кезінде зерттелінуші жас ерекшілігіне 
жəне мəдени деңгейдің өзгеруіне қарамастан стандартты нұсқау 
беріледі.

 Экспериментті өткізу барысы;
Тесттегі баға беру жəне көрсеткіштер жүйесі туралы ешқандай 

мəліметті зерттелінуші білмеуі керек. Тесттік сурет бейнелен-
ген парақтарын кезекпен кезек жеке нөмірлер арқылы белгілеп, 
зерттелінушіге қатар көрсетілгені жөн. Зерттелінушіге 5 бөліктен 
тұратын, нұсқау беріледі;

1) Сіз мына суретте не көріп тұрсыз? Жағдайды баяндап беріңіз.
2) Сіздің пікіріңіз бойынша, бұл жағдайдың туындауына не се-

беп болды?
3) Енді əрі қарай не болады?
4) Суретте бейнелеген адамдардың ойы қандай?
5) Бейнеленген суреттегі адамдардың сезімі қандай?
Бастапқы хаттамада барлық жауаптар жазылады жəне 

мүмкіндігінше толық жазылады. Бағалаусыз таза параққа жазылады. 
Өткізілу барысы: 
Əрбір суретке əңгіме құру керек.
А) Зерттелінушінің пікірі бойынша дəл осы кезде суретте не бо-

лып жатқанын түсіндіру.
В) Бұл ситуация қандай себептен болғанын сипаттау.
С) Бейнеленген адамдар сезімі мен уайымы туралы айту.
Д) Адамдар ойын елестету, түсіну.
2-ші сеанстың өткізілу барысы қайталанады жəне əңгіме шынайы 

өмірлік оқиға ретінде қабылданып, қиялға ерік берілген кезде жақсы 
ұйымдастырылады. Тест материалында тапсырмадағы жағдайларға 
байланысты зерттелінуші мүмкіндігінше өзі сезіне отырып, суреттің 
ешқандай заттық бейнелерін қалдырмай елестету керек жəне бос 
орынға сол бойынша əңгіме құрастыруы қажет. Тəжірибе кезінде 
жалпы кестеге əңгіме айта бастаған аралықтағы ұзақ уақыт бойғы 
тоқтаулар, жаңылысулар, өзіндік сөздер тіркеледі. Зерттеу бары-
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сында сұрақтар зерттелінушіге көріністер мен жаңалықтар туралы 
толығырақ мəліметтер алу мақсатында қойылады.

Тақырыптық апперцивті тестті тек тұлға жобасын жасап қана 
қоймай, сонымен бірге тұлға жауаптары ерекшелігі көрсетіледі. 
Тақырыптық апперцивті тесткинофильм түрінде беріледі, өмірдің 
əр түрлі жағдайларындағы тұлға мінез-құлқына байланысты 
бейнелері ашық көрсетіледі. Практикалық Тақырыптық апперцивті 
тесттің нұсқасында 28 сурет бар. Басқа тесттерден айырмашылығы 
тұлғаның динамикалық құрылымының даралық ерекшеліктерін 
зерттеуде жəне əрекет ету бағытын таңдауда шексіз ерік беріледі. 
Мысалы, Р. Роршах тестінде анықталмаған қоздырғыш «Дақ», ал 
тақырыптық апперцивті тест жүйесінде анықталмаған стимул – 
ерікті жауап. Тақырыптық апперцивті тест бойынша жауап беру еркі 
шектеусіз, бейне жəне суретті өңдеудің нəтижесінде алынған мате-
риалмен түрлі принциптер бойынша тəжірибиелер жүргізілуі тиіс. 

Əдістеменің өңделуі. Тақырыптық апперцивті тестін өңдеуге 
арналған 20 шақты сызба бар, олар тек əңгімелер талдауын ғана емес 
категорияларға жəне тұлға типтеріне қарай бөлінеді. Соңғы уақытта 
əдістеменің тиімділігін көтеру мақсатында адамдарды емдеу үшін 
қолданатын бірнеше жаңа категориялар енгізіледі. Олар: 1) ұзақ 
мерзімді, 2) деңгейлі, 3) шартты, 4) икемділік. Осы категориялардың 
көрсеткіші ұпай түрінде қойылады жəне əр-қайсысының арасындағы 
тығыз байланыстар ескеріледі. Мюррей сызбасындағы суреттердің 
ерекшелігін сипаттауда деңгейлі жəне икемділік категорияларының 
болуы, əңгіменің əрбір кейіпкерінің белсенділігін анықтайды. 
Əртүрлі деңгейдің кезектестігі мен жиілігі, вариативтілігі де 
қарастырылады. Қиялғажайып əңгімелерді ұзақ уақыт бойы ақиқатқа 
сəйкестендіріліп, кəсіби тұрғыдан баяндалса, бұл «Артығымен –
МЕН» күшінің қажеттілігін басады. Ерте балалық шақта болған 
уайымға қатысты мəселелерге ерекше зейін аударылады. Мюр-
рей принципі бойынша тəжірибе жұмысында жұптасқан қасиеттер 
көрініс береді. Олар: агрессия, қорғану, икемділік, депрессия, белгілі 
бір ойға шамадан тыс берілуі, сезімнің, сананың басқа нəрсеге тез 
ауытқуы, көңілсіздік, эмоциялық қозуын білдіретін психикалық ауыр 
жағдайдың болуы, оптимизм немесе пессимизм жəне т.б..

Алынған нəтижелерді талдау. Сəйкес аталған міндеттер бой-
ынша өткізіледі. Ол көріністердің бас кейіпкерін табудан бастала-
ды. Суреттегі кейіпкерді зерттелінуші өзіне ұқсастырады. Зерттеу 
кейіпкердің маңызды мінездемесін анықтаудан басталады. Соңында 
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қажеттіліктер жəне оларға сəйкес қысым жасаушылар тізімі 
құрылады. Тақырыптық апперцивті тесттің өңделуі «кейіпкердің» 
өзгеше бейнесін қалыптастырады, яғни:

1. Оның сезімдері, қажеттіліктері, тілектері қандай жəне 
қайсысы басымырақ? 

2. Қандай көріністерден əсер алды?
3. Қоғамда жəне өмірде өзара қарым-қатынас кезінде белсенді 

ме əлде белсенді емес пе?
4. Қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкін бе?
5. Жетістікке жетеме немесе фрустрацияға икемдіме?
6. Қоғамдық тəртіпке қарсы қылығы көріне ме?
7. Қоршаған ортаны қалай түсінеді, ол үшін қандай 

құндылықтарға ие?
Зерттелінушінің əңгімесінен көбіне қияли жəне сюжеттегі 

жағдайларға деген қатынасынан өмірлік тəжірибесін көруге бо-
лады. Суреттегі көрініс көп жағдайларда қорғаныс механизмінің 
өнімі ретінде көрінеді. Көрініс шынайылығын тұлға өз басынан 
өткізбегендіктен, оның алған əсерінің тиімді тұстары есептелінеді.

 Өмірінде басынан өткізген оқиғалар уақыт өткен сайын 
маңыздылығын жояды жəне реңдік бояуын жоғалтады. Соны-
мен бірге көріністе сəл ғана айырмашылық болады. Бірақ басқа 
адам өмірінде болып жатқан оқиғалар, жағдайларды зерттелінуші 
өз бойынан өткізеді, сезінеді. Бұл диагностика жасауға маңызды. 
Егер көріністен ауытқығысы келсе, онда нақты елес қатынастары, 
сезімдері жəне қылықтары зерттелінушіге берілуі маңызды болып 
табылады. Тұлғаға маңызды мəлімет ретінде əңгіменің мазмұны, 
құрылымы жəне оның сипаттамасын талдауға көмектеседі.

Əңгімелесу мазмұны, сипаттамасы. Мəтінге қарағанда абстрак-
циялы болып келеді, сондықтан келесі категорияларға бөлінеді: 

1. Эмоциялық көрініс – суреттегі кейіпкер бейнесін зерттеліну-
ші нің өзіне сəйкестендіру жəне ұқсату сезімдері мен уайымдары ту-
ындайды.

2. Зерттелушінің өзі немесе тағы басқа – кейіпкерлер.
3. Суретте берілген кейіпкер тұлғасының негізгі мотивтерінің 

көрсеткіші зерттелінушінің өзіне сəйкестендіру мінездемесі 
қаншалықты ұқсайтындығын ұмтылыстар мен құрылымдар – 
динамикалық тенденциялар арқылы анықтай аламыз. 

4. Кейіпкер мен қоршаған ортадағы адамдар сезіміне сəйкес 
ұмтылуға кедергілер болады.
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Тəжірибие нəтижелерін іріктеу:
І. Мақсатқа сəйкес №1 хаттамаға жазылған барлық жауаптар, 

пікірлер, суреттік талдаулар жазылса, №2 хаттамаға сəйкестендіріп 
көшіреді.

ІІ. Іріктеу кезінде нақты жауаптар зерттелелінуші түсінігімен 
сəйкестендіріледі.

ІІІ. Жалпы жауаптар жəне олардың қатынасының жобасы 
шығарылады. 

ІV. Тұлғаның нақты жауаптар психологиялық дамудың, ойдың 
бір жақтылығын құрайды.

V. Тұлға туралы жалпы қорытынды жасалды. Тұлғаның өмір сүріп 
отырған ортасы туралы пікір шығарылуы керек. Сана позициясының 
мазмұны тұлғаның динамикалық құрылымы мен эмоциялық 
ерік сферасы, іс-əрекет тəсілдері, тұлғаның жеке қасиеттері мен 
бағыттары жайында талқылаулар жасалуы керек. Тест іріктемесін 
жасаған кезде зерттелінушінің негізгі ерекшілігі қорытындыланады, 
дəлелденеді. 

Тақырыптық апперцептік тестте төмендегідей суреттерді ұсынуға 
болады.

 1
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13

Розенцвейгтің суреттік тесті

Əдістеме – адам қапыда болған қолайсыз жағдайлардан шығу не-
месе тұлғаның мұқтаждықтарының қанағаттануына кедергілерге де-
ген реакциясын зерттеуге арналады. Фрустрация – тұрақты жағымсыз 
эмоциялық күйге душар ететін шектен асқан қанағатсыздықты, сана 
мен əрекеттің бұзылуын білдіретін ұғым. Адамның мақсатына жету-
де кездесетін көптеген кедергілердің əсерінен пайда болатын өте күшті 
нервтік-психикалық күйзеліс.

Əдістеменің көмегімен апатия, ызалану, жабырқау реакцияларын 
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зерттеуге болады. Мазмұнына қарай əдістемені проективті тестер 
бөлігінде жатқызуға болады. Əдістемеде 16 жағдай беріледі. Оның 
8-і адамға кедергі келтіру, адамды біреу тоқтатады, ренжітеді, ал 8-і 
адамды белгілі жағдайда айыптайды. 

Əдістемеде 24 схемалық сурет ересектерге, 24 балаларға 
арналған суреттер беріледі жəне топ бойынша немесе жеке дара 
түрде жүргізіледі. Жеке дара түрде жүргізілген кезде зерттелуші 
жауаптарды дұрыс оқуы керек. Жүргізуші оқу барысында дауыс 
тембріне жəне мимикаға көңіл аударуы керек. Кейде зерттелуші 
жағдайларды дұрыс түсінбейді. Егер зерттелуші жауабын өзгерткісі 
келсе, алғашқы жауап үстінен сызылады, бірақ өшірілмейді. 

Нұсқау үлкен адамдар үшін. Сіздерге 24 сурет беріледі. Əрбір 
суретте 2 адам суреттелген, бірінші адам сөзі сол жақта жазылып 
тұр. Екінші адамның не ойлағанын аңдау керек. Жауапты тез жəне 
нақты беру керек. Тəжірибеге жүргізуге 5 минуттан – 35 минутқа 
дейін уақыт беріледі. 

Розенцвейгтің теориясы бойынша, əрбір жауап белгілі бір крите-
рий бойынша бағаланады. Реакциялық бағыт бойынша: 

1. Қоршаған ортаға бағытталуы: тірі жəне өлі қоршаған 
ортаға реакциялық бағыт, фрустрацияның сыртқы себебі, 
фрустрациялық жағдайдың дəрежесі, өзге адам көмегіне жүгіну.

2. Өзіне бағытталуы: зерттелуші фрустрациялық жағдайды 
өзіне қолайлы деп біледі.

3. Шарасыздық жағдай: фрустрациялық жағдайды шарасыз, 
яғни уақыт өздігінен шешеді деп қабылдайды. 
Реакциялық түр төмендегідей сатыға бөлінеді:
1. Кедергілердің басымдылығы. Реакциялық тип «өзіңе көңіл 

қою». Фрустрациялық пайда болдырған кедергіге мəн берілмейді. 
2. Өзіндік қорғану. Реакциялық тип «өзіңе көңіл қою». Өзін кінəлі 

деп тану, өзгелердің сөгісін естуден бас тарту немесе өзін кінəсіз деп білу. 
3. Қажетті табандылық. Реакциялық тип «мұқтаждықтарды 

қанағаттандыруға көңіл қою». Конфликттік жағдайды үйлесімді 
шешуге келуге мұқтаждықта болу. Яғни өзгелерге немесе өзіне 
жағдайды дұрыс шешуге сенім білдіру.

Е – Қоршаған ортаға бағытталуы,
I – Өзіне бағытталуы,
М – Шарасыздық жағдайдағы реакциялық бағыттардың 

белгіленуі.
Тез бейімделетін өзіндік сезімінің көрінуі.
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ОД – бөгетке көңіл бөлу,
 ЕД – өзіңе көңіл бөлу,
NP – мұқтаждықтарды қанағаттандыруға көңіл бөлу.
Зерттелушінің, ең алдымен, тез арада өзіндік сезімінің өзгеруі 

жəне оның бағытын анықтауы. Мысалы, 14 суреттегі «Тағы шама-
лы күте тұрайық» деген жауап өзіне бағытталады, ал өзіндік сезімі 
жағынан мұқтаждықтарды қанағаттандыру болып табылады. Егер 
тез өзгеретін өзіндік сезімінің бағытын өзгертетін кедергілер болса, 
мына түрде белгілейді /Е1, I1, М1/.

Қоршаған орта мен өзіне бағытталған көрініс өзіндік қорғану 
жағдайында /E,I/ байқалады. Мұқтаждықтарды қанағаттануға көңіл 
бөлу /Е, I, M/.

ОД ЕД МД
Е1 E e
I1 I i

M1 M М

Мүмкін болатын жауаптар: Е1 «Бұл қандай жағымсыз»
I1 «Мен мүлдем киімімді бүлдірген жоқпын»
M1 «Дымда қылмайды, шамалы бүлінді»
Е «Сіз икемсізсіз»
I «Əрине, жол шетінде тұруым керек еді»
М «Дымда қылмайды»
е «Сіз тазартуыңыз керек»
і «Мен тазартып аламын»
м «Дымда қылмайды, кеуіп кетеді»
Жауаптарды кестеге енгіземіз. GCR – коэффициентін табамыз, 

бұл субъекттің əлеуметтік ортаға белсенді бейімделуін анықтауға 
арналған. Кестені толтыру үшін бес фактордың неше рет кездес-
се, сонша ұпай қоямыз. Егер Ее болса, Е 0,5 е 0,5 ұпай беріледі. 
Қосындысы таблицаға енгізіледі, яғни қосынды сан ұяшығына жа-
зылады. Содан соң екі жақты ұпай есептелінеді. E, I, M, ОД, ЕД, NP 
көрсеткіштері зерттелушінің фрустрациялық ерекшелігін пайыздық 
деңгейде көре аламыз.

Даму бағытын талдау: Əдістемеде зерттелушінің өзінің тəртібі 
мен өзіне деген көзқарасы өзгереді. Даму бағытындағы өзгерістер мен 
себептер, талдаулар адам мінезінің ерекшеліктеріне байланысты бола-
ды. Даму деңгейі мына формуламен есептелінеді: /а-б/:/а+б/, мұндағы 
а – алғашқы фактор /1-12 сурет/, б – екінші фактор /13-24 сурет/.
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Даму бағытына бес түрлі талдау жасаймыз:
І түр. ОД бағытында қарастырылады. 
ІІ түр. Е, І, М құбылысында қарастырылады.
ІІІ түр. е, і, м құбылысында қарастырылады.
IVтүр. Өзіндік сезімнің тез өзгеруі қарастырылады.
V түр. Тосын жайттар да есепке алынады. 

ОД ЕД NP
Е1 Егер сыртқы 
кедергілерге жауап 
нақтырақ болса, 
«Далада жаңбыр 
жауып тұр, менің 
күртешем орынды 
болды» /9-сурет/.
«Ал мен сізбен бірге 
барамын деп ойлап 
едім» /8-сурет/.

Е. Дұшпандық немесе 
өзгелерге қарсылық білдіру. 
«Жұмыстың қызып жатқан 
уақыты, сіздің меңгерушіңіз 
орнында жоқ» /9-сурет/. 
«Біз кетеміз, ол өзі кінəлі» 
/14-сурет/.
Е Зерттелуші өзінің 
қылығын, белсенді түрде 
жоққа шығару. «Емханада 
көп адамдар жатады, соған 
мен кінəлімін бе? /21-сурет/.

е. Бұл жағдайды біреу 
шешуге тиіс немесе 
шешуі мүмкін. 
«Бəрібір менің 
кітабымды табуға 
тиіссіз»/18-сурет/.
Ол бізге жағдай 
туралы түсіндіру 
керек еді ғой
/20-сурет/.

І1 Фрустрациялық 
жағ-дайдың 
қолайлы жағы-
нан қарастырылу. 
«Жалғыз жұмыс 
істеу маған 
қолайлы» 
/15-сурет/. «Енді 
кітап-ты оқып 
тастауыма уақыт 
жетеді» /24-сурет/.

І. Өзін кінəлі деп білу, ұялу, 
ар-намыстық азап шегу. «Мен 
ғой тағы да уақыттан бұрын 
келген» /13-сурет/.
І Субъект өзін кінəлімін 
дей отыра, жауаптылықты 
мойындамайды. «Бүгін 
демалыс қой, балалар 
оқымайды немесе балалар 
жоқ, ал мен болсам асығып 
барамын» /19-сурет/.

і. Субъект 
фрустрациялық 
жағдайды өзі 
шешуге тырысады, 
өзінің қателігін 
тұспалдайды. 
«Қайтсем де өзім 
шешемін» /15-сурет/.
«Өзімнің қателігімді 
өтеу үшін, бəрін 
істеймін» /21-сурет/.

М1 Фрустрациялық 
жағ-дайда мəн 
берілмейді. 
«Кешіксеңіз дымда 
қылмас» /4-сурет/.

М.Фрустрациялық жағдайға 
түскен адамның көңіл-күйін 
білдіруі. «Біз машинаның 
сынатынын қайдан білейік» 
/4-сурет/.

м. Үміт арттыру, 
уақыт бойына жағдай 
өзінен өзі шешіледі, 
тек шамалы ғана күте 
тұру керек. «Тағы 
да шамалы күте 
тұрайық»/14-сурет/.
«Бұндай жағдай 
ендігі жолда 
қайталанбаса 
екен»/11-сурет/.
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ОД ЕД NP
Е1 -«Ал мен не 
жеймін» /25-сурет/.
«Егер менің інім 
болғанда, ол жөндер 
еді» /27-сурет/.
«Ал ол маған өте 
ұнайды» /29-сурет/.
«Маған да біреумен 
ойнау керек» 
/30-сурет/.

Е. «Мен ұйықтауым 
керек, ал сен неге 
ұйықтамайсың» 
/34-сурет/. «Мен сенімен 
ойнамаймын» /32-сурет/.
«Ал сіз менің итімді 
подъезден қуып шықты-
ңыз» /31-сурет/.
Е «Жоқ қателер аз» 
/28-сурет/.
«Мен де ойнау білемін» 
/30-сурет/.
«Жоқ мен сіздің гүліңізді 
жұлған жоқпын» 
/31-сурет/.

е. «Сіз маған добымды 
қайтаруыңыз керек» 
/40-сурет/.
Балалар сендер 
қайда барасындар, 
құтқарындар мені 
/37-сурет/.
«Онда басқа біреуден 
сұра» /27-сурет/.

І1 «Мен ұйықтағанды 
ұнатамын» /34-сурет/. 
«Мен өзім сенің 
айтқаныма көндім. 
Өзімнің ойым сол 
болды» /37-сурет/.
«Енді ол дəмдірек» 
/47-сурет/.

І. «Ал енді мен рұқсатсыз 
ештеңе алмаймын» 
/26-сурет/.
 «Ойнауға кедергі 
келтіргенім үшін 
кешіріңіздер» /30-сурет/.
 «Мен жамандық істедім» 
/33 сурет/.
І «Мен оны сындырғым 
келген жоқ»/33-сурет/. 
«Мен оны қарағым келіп 
еді, ал ол құлап қалды» 
/33-сурет/.

і.«Онда мен оны 
шеберханаға 
апарамын» /27с./ 
«Бұл қуыршақты өзім 
сатыпаламын»/29-
сурет/.
Мен өзімдікін 
саған сыйлаймын» 
/33-сурет/. «Келесіде 
менде осылай 
істемеймін» /34-сурет/.

М1 «Мен өзім де 
саған келмеймін» 
/42-сурет/.
«Бəрібір де онда 
қызық болмайды» 
/42-сурет/. «Түн ғой, 
өзім де ұйықтауым 
керек» /34-сурет/.

М. «Ақшаң болмаса сатып 
алмай-ақ қой» /29-сурет/. 
«Мен шынымен 
де кішкентаймын» 
/30-сурет/. «Жарайды сен 
ұттың» /32-сурет/.

м. «Ұйықтап аламын 
да, серуендеуге 
шығамын» /34-сурет/. 
«Мен өзім ұйықтауға 
барамын» /43-сурет/. 
«Ол қазір-ақ кеуіп 
қалады» /45-сурет/.
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Сурет
№

Ересктерге арналған 
жалпы кесте GCR 

Сурет
№

Жас ерекшелігіне қарай топтастыру /
балаларға арналған кесте GCR /

ОД ЕД NP 6-7 жас 8-9 жас 10-11 жас 12-13 жас
1 М1 Е 25
2 І 26 Е Е/м м М
3 27 Е  Е; М
4 28
5 і 29
6 е 30
7 Е 31 І І І І
8 32 І І/і І/і
9 33
10 Е 34 М1/Е М
11 35 І/м
12 Е м 36 Е Е Е Е
13 е 37 Е Е
14 38 М1 М1 М1 М1

15 Е1 39 І1 Е1/М1 М1

16 Е; І 40 Е М1/Е М1

17 41 м м е;м
18 е 42
19 І 43 Е Е;І Е;І
20 44 і І
21 45
22 М1 46 І І І І
23 47
24 М1 48 м м м М

10 
жағдай

12 
жағдай

12 
жағдай

15 
жағдай

GCR балалар үшін пайыздық өлшем

8-11 жас /12 жағдайдың үлгісі/ 12-13 жас / 15 жағдайдың үлгісі /
12=100% 7=58,3% 2=16,6% 15=100% 10=66,6% 5=33,3%
11,5 95,7 6,5 54,1 1,5 12,4 14,5 96,5 9,5 63,2 4,5 30
11 91,6 6 50 1 8,3 14 93,2 9 60 4 26,6

10,5 87,4 5,5 45,8 13,5 90 8,5 56,6 3,5 23,3
10 83,3 5 41,6 13 86,5 8 53,2 3 20
9,5 79,1 4,5 37,4 12,5 83,2 7,5 50 2,5 16,6

9 75 4 33,3 12 80 7 46,6 2 13,3
8,5 70,8 3,5 29,1 11,5 76,5 6,5 43,3 1,5 10
8 66,6

7,5 62,4
3 24,9

2,5 20,8
11 73,3
10,5 70

6 40
5,5 36

1 6,6
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Ересектер үшін

14=100% 9,5=68% 5=35,7%
13,5 96,5 9 64,5 4,5 32,2

13 93 8,5 60,4 4 28,6
12,5 90 8 57,4 3,5 25
12 85 7,5 53,5 3 21,5

11,5 82 7 50 2,5 17,9
11 78,5 6,5 46,5 2 14,4
10,5 75 6 42,8 1,5 10,7
10 71,5 5,5 39,3 1 7,2

Профильдер кестесі

ОД ЕД NP Сумма %
Е
І
М

Сумма
%

Талдау

1-кезең. GCR – əлеуметтік бейімделу деңгейі. Егер GCR пайыздық 
көрсеткіші аз болған адамдардың қоршаған ортамен дау-жанжалы 
жиі болады.

2-кезең. Кестеде 6 көріністі бағалау ерекшеліктері зерттеледі. 
Фрустрациялық жағдайға нақты мінездеме беріледі, эмоциялық 
қозғалыс жəне даралылық ерекшелігі ескеріледі. Зерттелінушінің 
өзіндік сананың қоршаған ортаға бағытталуы мүмкін.

3-кезең. Даму бағытын зерттеу. Əдістемеде тұлғаның өзіндік 
сананың құрылымы туралы түсінік бермейді, тек адамның кедергілер 
пайда болған кезде оны жеңе білу мүмкіндігін көрсетеді. Мақсатқа 
жетудегі мұқтаждықтарының қанағаттандырудағы зертелушінің 
эмоцианалдық бейнесі.
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Зерттелуші жауабын белгілейтін кесте

Сурет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ОД
ЕД
NP

Кестені толтыру мысалы

Сурет 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ОД І1 М І1 е м Е1 м Е
ЕД М і Е1 і Е І е Е1 і
NP Е М1 М е І1 М е

Ересектерге арналған сюжеттік суреттер

1-сурет

2-сурет
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3-сурет

4-сурет
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5-сурет

6-сурет
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7-сурет

8-сурет
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9-сурет

10-сурет
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11-сурет

12-сурет
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13-сурет

14-сурет
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15-сурет

16-сурет
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17-сурет

18-сурет
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19-сурет

20-сурет
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21-сурет

22-сурет
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23-сурет

24-сурет
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25-сурет

26-сурет
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27-сурет

28-сурет
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29-сурет

30-сурет
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31-сурет

32-сурет
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33-сурет

34-сурет
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35-сурет

36-сурет
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37-сурет

38-сурет
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39-сурет

40-сурет
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41-сурет

42-сурет
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43-сурет

44-сурет
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45-сурет

46-сурет
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47-сурет

48-сурет
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«Дүниеде жоқ жануар» əдістемесі

Нұсқау: «Дүниеде жоқ жануардың суретін салып жəне ол 
жануардың атын дүниеде кездеспеген жаңа атаумен ата».

I. Талапқа сəйкес қағаз бетіндегі сурет көлденеңнен ортасына 
орналасуы керек.

a) Егер сурет қағаздың жоғарғы бұрышына жақын орналасқан 
болса, онда ол адам кез келген ортада өзін-өзі əрдайым жоғары 
бағалайды.

b) Сурет қағаздың төменгі бөлігінде орналасса, өз-өзіне сенбеуі 
жəне төмен бағалайтындығын білдіреді:

II. Жануардың бас бөлігінің орналасуы.
a) Бастың көлемі фигураға қатысты болуы - өзіңе жəне 

айналадағыларға мұқият түрде назар аударады жəне əділ бағалайды.
b) Бастың оңға қарай бұрылуы – шынайы тұрақтылықпен 

жоспарлардың жүзеге асуы. Адам өз жоспарларын іске асыруға 
белсенді кіріседі.

c) Бастың солға қарай бұрылуы – өз көңіл-күйінің іштей жақсы 
болуға əрекеттенетін адам. Іс-əрекеттің ең маңыздысы өзіндік сана-
сын танып-білуге бағытталады. Бойын қорқыныш сезімі жие билеп 
алады. 

d) Тек бас үлкен етіп салынса, ол – тұлғаның өз мүддесіне баса 
назар аударатындығын, қандай да бір объектіге деген позициясын 
өзгерте алмауын білдіреді.

ІІІ. Басында орналасқан əр түрлі қосымша немесе сезім 
мүшелеріне сəйкес бөлшектерге сипаттама:

Жануардың көзі үлкен болса, ол қорқыныш белгісіне тəн көрінеді.
Кірпіктердің бар-жоғына назар аударыңыз. Əйелдер үшін олардың 

бар болуы –истеройдты-демонстративті мінез-құлықты білдірсе, ал 
ерлер үшін – мінездің əйелге тəн белгілері байқалады. 

Құлақтар – қоршаған адамдардың маңыздылық мəліметтеріне 
тікелей қызығушылық білдіру.

Ауыздың суреті кішкене ашық тілмен салынса, бірақ ерні жоқ 
болса, сөзшеңдік, тілге деген белсенділікті білдіреді. 

Ерінмен біріккен ауыз – сезімталдық, кейде сөйлеу белсенділігі. 
Тілсіз, ерінсіз ашық ауыз – қорқыныш пен күдіктену сезімі.
Тісті ауыз – вербалды агрессия, көп жағдайда қорғаныс.
Дөңгелек түрдегі ауыз – балалар мен жеткіншектер үшін – қорқу, 

мазасыздық.
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IV. Басында орналасқан қосымша бөлшектер. 
a) Мүйіздер – қорғаныс – агрессия (агрессияның басқа 

белгілерімен бірігуін анықтау, тырнақпен, қылмен, инелермен) - бұл 
агрессия мінезі, жауабы қорғанысқа бағытталады.

b) Қауырсындар - өзін əсемдеу, өзін ақтауға ұмтылу жəне 
демонстрациялылық.

c) Жая, шуда, түк (жүн) – сезімталдық, өз жұмысына нақтылау, 
ал кейде өз əлеуметтік рө ліне бағдарланушылық. 

V. Тірек бөлімі. 
a) Аяқтың түгелімен немесе жартылай болмауы, ерекше 

білінетін пайымдаушылық, негізсіз қорытынды жасауға бейім болу-
ын білдіреді.

b) Аяқтарды біріктіріліп əлсіз, ұқыпсыз салынуы - өз пайым-
дауларын, қорытындыларын, шешімдерін қатаң бақылау, аяқтардың 
немесе тіректердің кез келген элементтер түрлерінің бір тектілігі, 
бір бағыттылығы, сонымен қатар қайталануы – пайымдаудаларының 
өзіне ыңғайлы етіп шешім қабылдағыштығын білдіреді.

c) Аяқ түрлерінің немесе тірек бөлімінің кез келген 
элементтерінің орналасуындағы əртүрлілік – пайымдау ерекшелігі, 
өз бетінше, кейде шығармашылық бастамасының немесе өзгеше 
көзқарастың болуы.

VI. Жануарлар бейнесінің жоғарғы жағындағы бөліктер 
(қанаттар, қысқыштар, қауырсындар, бантиктер, гүлдер) – энергия, 
адамзат білімінің əртүрлі аймақтарын қамту, өзіне сенімділік, білуге 
құмарлық, көптеген шараларға қатысу, өзіне күн астынан орын жау-
лап алу батылдығын сипаттайды.

VII. Құйрықтар бірнеше, əсіресе, үлкен, тармақталған, ұзын 
құйрықтарға ерекше назар аударыңыз, бұл жеке əрекеттеріне, 
істеріне, шешімдеріне, қорытындыларына, ойларына аса сенімділігін 
білдіреді. 

a) Құйрықтың жоғары бағытталуы - өзінің əрекетіне, істеріне, 
шешімдеріне сенімді, оң жəне сергектік қатынасы.

b) Құйрықтың төмен бағытталуы - өзіне наразы болу, жасаған 
ісіне өкіну, мұңаю, өкініш жəне т.б.

c) Құйрық оңға бағытталса - өз əрекеттеріне, мінез-құлқына на-
разы болу.

d) Құйрық солға бағытталса - өз ойларына, жіберген қателеріне, 
шешім қабылдай алмаушылығына наразы болу.

VIII. Фигура контуры.
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a) Бейненің сырт келбетінде өзге элементтердің болуы 
(шабақтардың, қабыршақтардың, инелердің). Олар əсіресе тігінен 
салынса – айналадағылардан агрессивті қорғанысты білдіреді.

b) Орнатылған қылқандар, жабылған жерлер, сызықтардың екі 
еселенуі – күдіктену, қорғану.

c) Жануардың үстіндегі контур болуы – жоғарыдағыларға жəне 
тыйым салушыларға қатынасы.

d) Төменгі контурі – төменде тұрғандарға қатынасы, 
құрдастарының, бағынушылары жағынан кінəлау, айыптардан 
қорқу, мазақтаудан, мойындамаудан қорғану талабы.

e) Жан-жағындағы қорғаныс заттары – қалыпты сезіну, кез кел-
ген ситуацияда қорғануға даяр болу. Қорғану элементтері дене ішінде 
оң жақта орналасқан – іс-əрекет процесінде айналадағылардан 
қорғану.

f) Сол жақтағы элементтер - өз пікірін, позициясын, наным-
сенімдерін қорғау.

IX. Жануарды адамға сəйкестендіруі (тік жүру, адам киіміне 
киіндіруі, тұмсықтың адам кескініне ұқсастығы) – эмоционал-
ды тұрғыда жетілмегендіктің белгісі, ойлау инфантилизмі – бұл 
адамның мінезімен байланысты ертегілерді жақсы көруі, яғни 
мінезінде балалық сезімнің болуы.

X. Үшкір детальдар, суреттегі бұрыштар – субьектінің 
агрессивтілік деңгейі (тістер, тұяқтар, азу тістер).

XI. Ештеңемен толықтырылмаған шеңберді бейнелеу – тұйықтық 
белгісі, жабылуға тенденцияның болуы, яғни адам ашылғысы 
келмейді.

XII. Тірі бөлікке орнатылған механикалық бөліктер (сымдар, ан-
тенна, бұранда клавиштар – психикалық ауру белгісі. Көбіне ши-
зойдты типте байқалады.

Жануардың атауы.
Мағыналық құрамаларды тиімді біріктірілуі (мысалы ұшатын 

қоян), ойлардың логикалық түрінің басым болуы.
Кітап атауы, білімнің, өз ақыл эрудициясының абстрактілі 

демонстративтілігі.
Үстірт-дыбыстық – айналасындағыларға жеңіл-желпі қатынастың 

белгісі.
Қайталанатын элементтер – ойлаудың кешігуінің белгісі.
Шексіз ұзын атау – фантазияға, армандауға бейімділік.
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«Жанұя суреті» əдістемесі

Мақсаты: жанұяішілік қарым-қатынастарды зерттеу.
Нұсқау: өз жанұясының əдеттегі іспен айналысу кезіндегі немесе 

оны өзінің елесі бойынша суреттеп салып беру. Əдістеме балаларға 
қолданылады.

Сурет салу процесінде назар аударылатын жағдай:
1. Суретті белгілер арқылы ретімен салуы.
2. Суреттерде түсініксіз бейнелердің салынуы қарым-қатынастағы 

қиындықтарды білдіреді.
3. Детальдарды өшіру – импульсивтілік, сенімсіздік, күдіктену.
4. Баланың қапыл ойдан шығарған пікірлеріне, түсіндірмелеріне 

назар аудару.
5. Эмоционалды реакцияларына жəне олардың бейнемен байла-

нысына көңіл бөлу.
Сурет салу кезінде балаға бірнеше сұрақтар қойған жөн. Мысалы: 

Мұнда кім бейнеленген? Немен айналысып жатыр? Олар көңілді ме? 
Неліктен? Олардың ішінде кім басшы? жəне т.б. Тікелей сұрақтар 
қоймаған жөн жəне қайта-қайта қоя беруге болмайды. Сұраққа 
бірнеше уақыттан соң қайтып келу керек. Жобалау сұрақтарын 
қолдану:

Мысалы: Жарысты кім ұтар еді, сен бе, əлде апаң ба? Мамаң 
өзімен бірге баруға кімді шақырар еді? Егер адам емес, ит салынған 
болса, сеніңше ол кім болар еді?

Жағымды жəне жағымсыз жағдаяттар беріледі:
1. Сенде циркке 2 билет бар жəне сен қасыңа кімді алып 

баратыныңды елестет.
2. Сенің жанұяң қонаққа барайын деп жатыр, бірақ жанұя 

мүшесінің біруі ауырып қалды, үйде қалу керектігін елестет. Кім 
қалар еді?

3. Сен конструктордан үй салудасың жəне саған көмек керек. 
Жанұя мүшелерінен кімді шақырар едің?

4. Сенде киноға баруға 3 билет бар, ал жанұяда 4 адам екенін 
елестетіңіз. Үйде кім қалады?

5. Сен адам тұрмайтын аралға түскеніңді елестетіп көр. Сен 
кіммен болғың келеді?

6. Сен сыйлыққа қызықты лотоға ие болдың. Барлық жанұя 
ойнауға отырды, ал сіздерде 1 адам артық. Кім ойнамайды? Неліктен?
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Назар аударыңыз:
Баланың жасына, жанұясының шынайы құрамы, баланы жақсы 

түсіну үшін ол туралы алдын ала мəліметті біліп алуыңыз керек.
Суреттің жалпы аумағына, жанұя мүшелерінің санына (шынайы 

суреттелуі) ығыстыру – кері (теріс) сезім.
Фигура өлшемдері: фигура неғұрлым үлкен болса, соғұрлым бала 

үшін маңызды. Егер бала өзін суреттемесе, онда өзін жанұя мүшесі 
ретінде есептемейді.

Отбасы мүшелер арасындағы арақашықтық бір-біріне неғұрлым 
жақын болса, соғұрлым байланыс күшті болғаны. Фигуралар арасы-
на заттардың болуы, жанұя мүшелері арасындағы кедергілер.

Егер жануарлар болса, онда оларға деген қызығушылықты 
білдіреді жəне солар арқылы жетіспейтін қарым-қатынастың орнын 
толтырады.

Бейненің түрі: 
Ірі бас – көп біледі.
Үлкен құлақтар – мəлімет алуға ұмтылады. Қатып тұрған фигура-

лар – қарым-қатынаста мінез-құлықтарының қатаңдығын білдіреді.
Рельеф, пейзажды ескеруі – өзінің жиі болатын орнына 

қызығушылығы. Жанұя мүшелерінің біреуінің суретін үлкейтіп неме-
се кішірейтіп салса, онда ол баланың сол адамға қатынасты қорғаныс 
механизмін білдіреді. Шынайы жанұямен неғұрлым сəйкес келмесе, 
онда соғұрлым балада бар ситуацияға қанағаттанбаушылығы көп бо-
лады.

3.3 Тесттің сенімділігі мен валидтілігі

Психодиагностикалық əдістемелерді қолдануда қойылатын 
басты талаптар олардың репрезентативтілігі, валидтілігі жəне 
сенімділігі. Бұл талаптар қалыпты нормаларға сəйкес болғанда ғана 
əдістемелердің ғылыми деңгейі дəлелденген жəне қолдануға бола-
ды деген қорытынды жасай аламыз. Алайда сол талаптарға дейін 
əдістемелер бейімдеу жəне құру технологиясы сатыларынан өтеді. 
Бұл психодиагностикалық əдістемелерді тексерудің эмпирикалық 
апробациясының толық стратегиясы жəне тəжірибеге енгізілуі бо-
лып табылады.

Психодиагностикалық əдістемені құру немесе шетелдік 
əдістемелерді бейімдеу белгілі психометрикалық қасиеттер – 
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репрезентативтілік, сенімділік, валидтілік, дəлділікті тексеру (не-
месе қайта тексеруге) қажеттілігінен туындамайды. Əдістемені 
құру немесе аудару жұмысы бірнеше сатылы тексеруден өткенде 
ғана жақсы нəтиже береді. Психодиагностикалық əдістемелер мен 
тесттерді бейімдеу ақиқат жағдайлар негізінде оларды «құру» неме-
се «қолдану» ғана емес, сонымен қатар, ол абсолютті полюстардың 
арасындағы континиум, яғни ешқандай күмəн туғызбайтын тексеру 
нəтижесі болып табылады.

 Алынған нəтижелер бағасының таңдауы ерекше көрсеткішке 
ие болады. Психологиялық зерттеу көрсеткіштердің салыстыруын-
сыз ешнəрсені білдірмейді. Стандарттық нормалардың салыстырма-
лы орындалуы, яғни берілген «əдістеме» репрезентативті таңдамаға 
сəйкес болса, онда əр адамның бейнесі жеке ерекшелігіне сəйкес нор-
малар жəне тəжірибелер негізінде құрылады. Зерттелуші əдістеме та-
лаптарына сай икемделеді жəне орташа, жоғары, төмен деңгейлермен 
салыстырлады. Стандартты таңдау зерттелушінің нақты күйін 
анықтауға мүмкіндік береді. Бұған ішкі ұпайлар бір-бірімен жəне та-
лабы салыстырылатын əдейі стандартты кестелер көрсеткіштеріне ие. 
Бұл жағдайға өлшем шкаласының құрылымы орташа көрсеткішінің 
мəні статистикалық нормалардақолданылады. Қоғам өзінің даму са-
тысын əр топ мүшелеріне көрсететінін талап еткені жөн. Бұл ақыл-
ой, эстетикалық, адам дамуы бола алады. Қоғамда əр адам өз та-
лаптарына жауапты болуы керек. Осындай əлеуметтік-критерийлі 
нормалардың мазмұны (əлеуметтік нормативтердің) – шынайы, 
ол қоғамдық көзқарастарда, педагогтардың мен мұғалімдердің 
көзқарасында, квалификациялық-мамандандырылған бейнелерге си-
паттама береді. «Психодиагностикалық» «əдістеменің» сапасының 
мəнді көрсеткіші сенімділік жəне валидтілік болып табылады. 
«Психодиагностиканың», «əдістеменің» сенімділігі тұрақтылықтың 
айғағы. Психологиялық өлшемнің нəтижесіне сенуге болатынын 
көрсетеді.

Психология зерттеулерінде К. М. Гуревич сенімділіктің 3 
типін бөліп көрсеткен: өлшенетін құралдың өзінің сенімділігі, 
зерттелінетін сипаттың тұрақтылығы жəне констатанттылығы, экс-
перимент нəтижесіне тұлғаның тəуелсіздігі.

Тест сенімділігі əртүрлі кездейсоқ факторлар əрекетінің 
нəтижесіне, тəуелсіздігіне, ішкі жəне сыртқы факторлардың бол-
дырмауын көрсетеді. Өлшемнің формула бойынша орташа 
арифметикалық мағынасын анықтап көрсетуге болады:



87 

Мх=К
Сандық мөлшері 
і=1
Хі-өлшем нəтижесі
К-өлшем сапасы.
Өлшем мөлшері (стандартты ауытқуы) немесе дисперссияны бы-

лай анықтайды: Dx = + К - сумма (Хі - Мх) 2  і – 1 (Хі-Мх) - əр өлшемнің 
Хі-дің ауытқуы, орташа арифметикалық Мх, К- өлшемінің сапа-
сын білдіреді. Тұрақтылықты тексеру зерттелінушінің таңдауымен 
қайталанатын психодиогностикалық сынақпен аяқталады. 30 
адамға тəжірибені өткізген уақыты анықталғаннан кейін, коэффици-
ент корреляциясының нəтижесін шығарған кезде бірінші (X) жəне 
екінші (У) тесттері қолданылады. Бұл зерттелінушінің коэффици-
ент көрсеткішінің тұрақтылық сипаттамасын көрсетеді, ал тесттің 
сенімділігі бір адамға қайталап жүргізілгенде нəтиже бірдей болуын 
қамтамасыз етеді.  Коэффициенттік корреляция формуласы:

R=E(Xi-Mx)(Yi-My)
K*D*Dy
Хі, Үі- бірінші жəне екінші тесттің өлшемі.
Егер R=0,8-0,9 болса тесттің сенімділігі жоғары. Егер R 

көрсеткіші төмен болса, бұл кездейсоқ қолданылған тесттің 
нəтижесін бұрмалайды. Бұл жағдай берілген тестке қаншалықты 
сенуге болатынын, зерттелінушінің тест бойынша ұпай өлшемінің 
ауытқуын көрсетеді.

Ереже бойынша қайталанатын зерттеу жұмысын жарты жыл-
дан кешіктірмей өткізу керек. Қайта жүргізілетін зерттеуді жылдам 
өткізуге болмайды, себебі зерттелінушілер өз жауаптарын естерінде 
қалған сөздермен айтқандықтан шынайы болмайды. Психологиялық 
зерттеу мерзімі ұзақ болмаса да, дамуындағы өзгерістер болуы 
мүмкін. Тұрақтылық коэффициентінің мөлшері 0,8-ден кем болмаған 
жағдайда ғана тест нəтижесі қабылданады.

Тұрақтылық коэффициенті екі «психодиагностикалық» зерттеу 
нəтижесінің корреляция жолымен анықталады. Əдістеме сапа-
сы ның құрылуына қарай анықталады. Коэффициент корреляция 
мөлшері неғұрлым биік болса, əдістеменің сенімділігі соғұрлым 
жоғары болады.

Валидтілік - адамның іс-əрекетін қадағалауда, тест арқылы зерт-
теуде психодиагностикалық өлшемінің дұрыс бағалануы. Валидтілік 
типтері: сыртқы жəне ішкі болып бөлінеді. Сыртқы валидтілік 
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– тест қорытындысының тұтастай бірігіп таратылады жəне 
оның репрезентативтілігі тəжірибие арқылы құрылады. Сыртқы 
валидтіліктің ерекшелігі арнайы құрал-жабдықтарда қолданылады 
жəне тест белгілі бір тақырып көлемінде өткізіледі. Репрезентативті 
таңдаулар – тəжірибиенің нəтижесінің көрінуіне белгілі бір тұтас 
əсерін тигізеді. Репрезентативтілік жолдар сапалық жəне сандық 
мінездемелер арқылы байқалады жəне зерттеу нəтижесіне өз əсерін 
тигізеді.

Сандық негіздегі тəжірибиелік топтар тұтастай өз белгісін 
сақтайды. Топтардың сапалық сипаттамасы - əлеуметтік, 
демографиялық, интеллектуалдық, кəсіби жəне т.б. зерттеулер өз 
əсерін тигізеді. Репрезентативті таңдаулардың сандық белгілерінің 
құрылуы теоремалар арқылы іске асады. П. А. Чебышеваның 
репрезентативтік қателерді жою үшін мына формулаларды 
қолданған:

n = [ t2 W ( 1-W ) N ] / [ d2 N + t2 W/ 1-W/ ],
n = [ t2 W ] –эксперименталды өлшемнің саны.
t – коэффициенттің аз болатын қателері.
( d ) – белгілі P t қорытындыны бақылауда көрінетін көрсеткіш.
d – жіберілген қателардің өлшемі (0,06).
W – берілген жағдайлардың бөлімі (0,8).
( 1-W ) – белгісіз жағдайлардың бөлігі (0,2).
N – тұтастай біріккен сандардың саналуы.
Тапсырма. Бақылауға арналған объектінің минималды 

репрезентативтілігі, егер тұтастай бірігу - 5000 адам, тестілеу 
арқылы зерттеуге алынған адам - 0,8.
Берілгені: 
t=198; d=0,05; W=0,8 (0.9); 1-W=0,2 (0,1); N=5000.
Шешімі:
N – эксперименталды таңдау саны.
n=[1,98 2*0,8 (1-0,8) 5000] / [0,05 2*5000+1,98x2 0,8 (1-0,8) ]=235.
Жауабы: n=235 (135).
Ішкі валидтілік – мынадай жолдармен көрсетіледі, зерттелінуде 

қолданылатын тесттердің таңдалуы тəжірибеден өткізіледі. 
Валидтілік əдістемелерді, критерийлерді қолдану «мінездемелерді 
топтау» (балалардың, жас-өспірімдердің, ересек-əйелдердің, белгілі 
мамандардың топтамаларын жəне т.б. даму деңгейіне байланысты 
топтама жасау).

Нəтиже көрсеткіштерінің коэффициенттері корреляцияға 
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негізделеді жəне алынған қорытындылардың əр түрлі топтардағы 
тесттердің валидтілігіне байланысты болады. 

Бақылауда қолданылған тесттердің аралық критерийлерін 
тесттердің көмегі арқылы шығарамыз (f-критерий) Фишера, 
t-критерий Стъюдента, v-критерий Уэлма.
Тапсырма.
Зерттеу объектісі тəжірибие арқылы таңдау оқуларына байланыс-

ты жүргізіледі (ОСО тест қолданамыз).
Берілгені:
1-топ (9 класс оқушылары-15 жаста). Сандық қолданылуы n=471. 

Орташа көрсеткіш Mx-3,75.
Ортаквадраттылық тоқтатылуы =1,4.
2-топ (10 класс оқушылары-16 жаста). Сандық қолданылуы 

n=178. Орташа көрсеткіш Mx-3,66.
Орта квадраттылық тоқтатылуы=0,8.
3-топ училищенің курсанттары-18 жаста. Сандық қолданылуы 

n=104. Орташа көрсеткіш Mx-3,20.
Ортаквадраттылық тоқтатылуы=1,1.
tp 1-2 = 0,82h/p
tp 2-3 = 5,75p
tp 1-3 = 7,86p
tp = 1,96
tp = (Mx1+Mx2)6|/ (n1-1) Q1 2+ /n2-1Q2 2/ 1/n1+1/n2) / (P1+n2-2);
Жауабы: n=649.
Тесттің сенімділігі мен валидтілігін практика барысында 

тесттерді қолдану жəне оларды өңдеу барысында осы теориялық 
білімді жан-жақты етіп бекітуге мүмкіндік береді.

 Л. Тэрстон, 1931 жылы «Тесттің сенімділігі жəне валидтілігі» 
моногрфиясында, топтық тесттердің стандарттылығына өтініштер 
жасады, ал 50-жылдары С. Стивенстің (1956) жəне Г. Леонгардтың 
(1961) жұмыстарында тек факторларды талдау ғана емес, сонымен 
бірге дисперсионды талдаулар мен шкала теорияларын жарыққа 
шығарды.

Психологиялық диагностика – жеке баламен немесе топтың 
психологиялық даму деңгейін, мектептегі оқуға бейімделуін, мек-
теп жағдайларына қалыптасуын нақты бағалау үшін теорияны, 
əдіснаманы жəне əдісті қарастыру.

 Валидтілік, дəлділік жəне сенімділік осы психодиагностикалық 
əдістемелердің негізгі талаптары болып келеді. Валидтілік арқылы 
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зерттеуде қолданылатын əдістердің сəйкестігі негізінде бағаланып 
тұрған сапалылықты анықтайды.  Дəлділік, зерттелініп отырған са-
па лы лықтың айырмашылықтарын таба алуын көрсетеді. Мысалы, 
сауалнама əдісінде немесе сұрақнама əдісінде балаға беріліп отырған 
сұрақтарға «жоқ» немесе «ия» деп жауап беруі осыған дəлел. 

Сенімділік – осы əдістерді қолдану кезінде бір нəтижеге алып 
келуі. Балалар психодиагностикасының практикасында тек валидті, 
яғни дəл жəне сенімді əдістер қолданылуы керек, себебі, дұрыс емес 
мəліметтер мен қорытындыларда қателердің жіберілуі мүмкін. Со-
нымен бірге, балалардың оқуға бейімделуінің қабілеттілігі жəне 
мектептегі жағдайға жетілдірудің жобалары əрбір сауалнамада да-
мып отырады. Балалардың бейімделу қабілеттерін жақсарту үшін 
қойылатын сұрақтарды оларды дамыту шарттарына көп назар аудары-
лады. Кейбір кездерде оларға қолданылған психологиялық тесттердің 
қорытындысында ең төменгі көрсеткіштерді көрсеткенімен, дұрыс 
дамып, тəрбиеленуінің арқасында өзінің құрдастарына тез жетеді. 
Бүкіл психодиогностикалық əдістемелерді балаларға қолдану 
алдындағы қабылдау мен талдаудың негізгі кезеңдері мыналар:

- берілген əдістеме арқылы зертелінетін сапаның немесе 
қасиеттердің нақты анықтамасы;

- объективті белгілердің жүйесін таңдау. Олардың негізінде 
балаларға сəйкес сапалылықтың жəне қасиеттердің бойында болу-
ын көрсету;

- таңдалған амалдарды белгілеу.
Əдістерде қолданылатын теориялық сұрақтарды өңдеу. 

Əдістердің валидтілігін, дəлдігін жəне сенімділігін тексеру. 
Практикалық тұрғыда тексеру мақсатында берілген əдістемелер 
арқылы барлық балаларға зерттеу жүргізу. Мектепке баратын 
балалардың зерттеу жұмысында ғылыми жұмыстардың барлық 
əдістерін қолдануға болады. Бірақ кейбіреулері өте күрделі жəне ар-
найы бір құралдарды қажет ететіндері де кездеседі.

Зерттеу кезінде психологтық-педагогтық эксперимент сенімді 
болу үшін нəтижелер дұрыс, психодиагностикалық əдістер ғылыми 
негізделген болуы керек. «Валидтілік» деген термин европа тілінен 
аударғанда толық, жарамды деген мағынаны білдіреді. Валидтілік 
мінездемесі ол əдістемені қолдану сферасы, жағдайы туралы да 
түсінік береді. Валидтіліктің бірнеше түрлері бар. Олар теориялық 
жəне практикалық, ішкі жəне сыртқы болып бөлінеді. 

Теориялық валидтілік – зерттеудің сапасы мен көрсеткіштері 
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басқа əдістемелердің сапасы мен көрсеткіштеріне сəйкес келуімен 
анықталады. Теориялық валидтілік теорияға сүйеніп, бірнеше 
əдістемелер арқылы анықтайды жəне психодиагностикалық 
құралдар арқылы зерттеудің өлшемін анықтайды.

Эмпирикалық валидтілік – зерттелінушінің шынайы мінез-
құлқына алынған нəтижелердің сəйкес болуы. 

Ішкі валидтілік – əдістемелердің тапсырмалары, тесттері 
əдістеменің мақсатына сəйкес келуін жəне тестің бағалануы даму 
көрсеткіштерінен көрсетеміз. Олар 5 элемент арқылы көрінеді.

Сыртқы валидтілік – бұл жерде көрсеткіштер мен əдістеме 
арасындағы байланыстар маңызды, зерттелінушінің мінез-құлқының 
сыртқы белгілеріне сəйкес келеді. 

Тұрақты валидтілік-психикалық белгілерді репрезентативтік тап-
сырмалар мен тесттер арқылы бағалау.

Əдістемені құрған кезде оның валидтілігін анықтау өте қиын. Ол 
бірнеше рет қолданғаннан кейін тексеріледі жəне анықталады.                                 

Валидтілік критерийлері – берілген əдістеме валидті ме, жоқ па 
деп анықтаудағы негізгі белгілер. 

1. Мінез-құлық көрсеткіштері - əртүрлі өмір жағдайындағы 
зерттелінушінің реакциялары жəне əрекеттері. 

2.  Зерттелінушінің əртүрлі əрекеттегі, оқудағы, еңбектегі, 
шығармашылықтағы жетістіктері. 

3.  Əртүрлі бақылау тапсырмаларын орындаудағы мəліметтер. 
4. Басқа əдістемелер арқылы алынған мəліметтер, тексерілген 

əдістемелердің валидтілігі мен байланысының нақтылығы. 
Əдістеменің сенімділігі – нақты көрсеткіштердің алынуы. 

Психологиялық тестілеу нəтижелері өлшеу аспабының сапасына, 
зерттелінушінің нұсқауды дұрыс түсінуі, экспериментатордың мінез-
құлқы, зерттелінушінің психологиялық жағдайының өзектілігіне 
байланысты. Психодиагностикалық əдістемелердің сенімділігі 
екі əдіспен анықталады. Көп адамдардың нəтижелерін жəне бір 
адамның нəтижесін салыстыру арқылы іске асады. 

Əдістеменің нақтылығы – эксперимент кезінде қасиетті 
бағалаудағы сəл өзгерістерге икемді болуын айтады. Əдістеменің 
нақтылығы техниканы өлшеу аспаптарының дəлдігімен салыстыруға 
болады. 

Əдістеменің бір мағыналылығы – əдістеме көмегімен алын-
ған нəтиже қаншалықты дəрежеде қасиеттің өзгерісін аша 
алатындығында. Əдістемелерден басқа психодиагностикада нəтиже-
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лерге жағдаяттар да əсер етеді. Ол зерттелінушінің нұсқауды түсінуі, 
экспериментатордың тұлғасы мен мінез-құлқының тест кезінде өзін 
ұстауы. Нұсқау мейілінше қарапайым жəне түсінікті болу керек. 
Жазбаша түрде ұсынылса өте жақсы болады. Экспериментатор бай-
салды, мінез-құлқы мейірімді, зерттелінушіге сыйластықпен қараса, 
зерттеу өз нəтижесін дұрыс береді.

Сондықтан практикада салыстырмалы жеңіл тесттерді сұ-
рақ намаларды бақылауды, құжаттарды талдауды жəне психо-
диагностикалық эксперименттерді қолданады. 

Психодиагностикалық негізгі құрал – тесттер. Олардың көптігіне 
байланысты индивидуалды жəне топтық, вербалды жəне вербал-
ды емес, сапалығы мен саны, альтернативті мен градуалды, жал-
пы жəне арнайы сияқты болып негізгі бөліктерге бөлінеді. Индиви-
дуалды тесттермен психолог, əрбір сынаушылармен бөлек жұмыс 
өткізеді, ал топтық (ұжымдық) тестте бірнеше сыналушымен бірге 
жүргізіледі. Вербалды тесттерде сыналушының өзінің қатысуымен 
талдау жасалынады, ал вербалды емес тесттілеуді жалпылау үшін 
жəне сөйлеуден басқа белгілерді бөлу үшін қолданады. Жалпы тест-
тер балалардың жалпылама мінез-құлқын зерттеу үшін, мəселен, 
жалпы интеллектісін анықтайды, арнайы тесттер басқа балалардан 
өзгеше болатын ерекше қасиеттерді зерттейді. Белгілі бір іс-əрекетті 
немесе белгілі бір мəселені шешу үшін, осы жағдайларға байланыс-
ты бірнеше балалар таңдалады.

Қазіргі кезде, психодиагностикалық өңдеуге жəне объективті 
əдістеменің бақылауына енгізілген керекті мəліметтер қамтылған 
сандық даму деңгейінің арқасындағы барлық мектептегі оқу 
түрлерінің тиімділігін көрсетуге болады. Бірақ та бұл жағдайлар өте аз 
қолданылады. Осыған байланысты оқу құралының бағдарламасының 
оптимизациясы, əсіресе, оқытылатын қолдану материалдарының 
тиімділігі бұл қатысушылардың өзгеше қабілетінің индивидуалды 
диагностикасын оқуда қолдана алу процесіне тəуелді болуында.

Сапаның басқа көрсеткіші оның валидтілігі болып табылады. 
Американдық психолог А. Анастази бойынша тест валидтілігі – 
түсінігі, бізге тесті өлшейді жəне оның бұны қаншалықты жақсы 
істейтінін көрсетеді. “Валидтілік” анықталған əдістеменің өлшем са-
пасы мен ерекшеліктерін жəне қаншалықты тиімді екенін көрсетеді.

Валидтіліктің тағы бір түрі – прагматикалық валидтілік - 
практикалық мəнін, əдістемені, тиімділігін, қажеттілігін тексеру. Ере-
же бойынша осындай зерттеуді тексеру үшін тестке тəуелсіз сыртқы 



93 

критерийлер қолданылады. Осындай сыртқы критерийлер үлгерім, 
мамандандырылған жетістік, əр түрлі іс-əрекет түріндегі табыс, 
субъективті баға (немесе өзін-өзі бағалау) болуы мүм кін. Валидтілік 
тестін тексеру үшін «танымал тобы» əдістемесін қолда ну ға болады, 
əйгілі адамдар шақырылғанда критерий бойынша қандай топқа жа-
татыны (мысалы: тəртіпті студенттер - табысты, жоғары критерий 
болса, ал үлгерімі нашар, тəртіпсіз студенттер - төмен критерий бо-
лады да, орташа үлгерімдегі студенттер тестке қатыспайды). Тест 
жүргізеді жəне тест нəтижелерімен критерий арасындағы корреля-
цияны табады.

Мұндағы тесттің жоғарғы тобына кірген зерттелінушілер саны - 
С- критерий бойынша жоғары топқа кірген жəне тест нəтижесі төмен 
зерттенушілер саны. Толық валидтілігінің тест элементі б жəне с 
0-ге тең болу керек. Топтың шеткі корреляция тестінің өлшемін 

Фи – коэффициентін Гилфорд былай бағалайды: 
Р=ad-cb (a+b)(c+d)(a+c)(b+d).

Егер зерттелінуші 30 адам болса, онда тесттің статистикалық 
маңызды байланысын константтауға болады - Р үлкен 0,36.

Коэффициент валидтілігінің мөлшері коэффициент сенімділі-
гіне қарағанда, əр түрлі себептермен үнемі төмен болады. 
Психодиагносттардың пікірінше, коэффициент валидтілігінің ретінің 
төмендігі - 0,20-0,30, орташа - 0,30 - 0,50, жоғары - 0,60. Специфика 
диагностикасының əдістемесін жəне сыртқы критерийінің бірнеше 
түрін көрсетуге болады.

«Біркелкі» валидтілік немесе қазіргі валидтілік, ішкі критерий 
көмегімен анықталады (мысалы: үлгерім, шығармашылық, еңбек 
т.б.). Алдын ала болжау немесе болжау валидтілігі. Зерттеу өткен 
соң, бірнеше уақыттан кейін мағлұматтар сыртқы критерий бойын-
ша жиналады.

Болжау валидтілігі тестін өткізу үшін 300 адамды зерттеу ке-
рек, мысалы абитуриенттер, ал 2-3 жылдан кейін осы адамдар 
арасындағы «бестік» тобы мен «екілік» тобын бөліп көрсету керек, 
бұрынғы көрсеткіштері бойынша корреляциясын санау. Егер корре-
ляция жоғары болса - 0,4-0,6, онда тестті абитуриенттердің оқуының 
табыстылығына, күштілігіне қарап өткізуге болады. Ретроспекті 
валидтілік, күй сапасын негіздейтін немесе өткен оқиғаны 
бейнелейді. Ол, сонымен қатар, əдістеменің болжамының 
мүмкіндігін көрсетеді. Псисиходиагностикалық əдістеменің 
стандарттылығы, бір жағынан, бір ғана стандартты процедураның 
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өткізілуін жəне нəтижесін өңдеу, ал, екінші жағынан, тест балының 
стандартты базасына тест нəтижесінің бірінші «ішкі» аударылымын 
қосады, статистикалық тест нормасын анықтайтын таңдау стандарт 
таңдауы деп аталады, қатысушылар 200 адам болуы керек. Норма 
процедурасы (тесттің стандартты шкаласындағы ішкі нəтижелері) 
операция тобын қосады.

Стандартты балл бағасы.
Z= X_ Мх______Dx
х-тест бойынша ішкі балл,
Мх - стандартты таңдаудың орташа балы
Дх - дисперсия немесе стандартты ауытқу.
Стандартты баллдағы ауыспалы Z психодиагностикада қолданатын 

кез келген стандартты тесттік шкалада 3 түрін қолданады.
IQ шкаласы - интеллектіні өлшеуде қолданады (IQ шкаласында М 

ортасы 100-ге тең, ал дисперсия Д=15), онда ауысым формуласы IQ 
шкаласы =15Z+100;

«Қабырға» шкаласы, М - ортасы 5,5-ке тең, ал Д-2 ауытқу, онда 
«қабырға» шкаласының формуласы =2Z+5.5;

Т-шкаласы, М-50-ге тең, ал ауытқу Д=10. Ауысымның қорытылған 
формуласы шала ұпаймен берілген стандартты шкаласының  
түрін көрсетеді.

Y=DZ+M; Ү- стандартты шкала, М- ортасының стандартты 
ұпайы, Д - ауытқуы.

Үлкен топ адамдарының тесттік норма заңдылығын қолданудың 
репрезентативтілігін ескере кеткен жөн. Егер тесттік нормалар 
шкаладағы зерттеуде көрінсе, онда бұл нормалар автоматты түрде сту-
денттерге апарылмайды, тесттен стандарттылығын өткізу керек.Тесттің 
лайықтылығын да атап өткен жөн, тестті мотивационда бағдарламадан 
қорғау қабілеттілігі (саналы жəне санасыз) əлеуметтік жəне жауап 
тілегінің бұзылуы. Егер тест қызығушылықпен жəне адамның өзінің 
сұрауы бойынша өткізілсе (консультация жағдайы), онда адамның жа-
уабы шындық. Тестті өңдейтіндер тесттің психометриялық өлшемін 
сипаттауына болады, бірақ қолданатындар тест қаншалықты сенімді, 
валидті, стандартты, репрезентативті, нақтылы екенін білуі жəне 
түсінулері керек. Осы бейнеде əр психодигностика сапасы оның 
əдістемесінің стандарттылығы дəреже сапасынан, сенімділігінен жəне 
валидтілігінен көрінеді, диагностикалық əдістемелерді өңдегенде, оның 
авторы тексеру жүргізу керек жəне алынған нəтижелерді басшылыққа 
хабарлап отыруы тиіс.
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Валидтілік жəне сенімділікке байланысты ұғымдар. Олардың 
байланысын мынадай мысалдан көре аламыз. Мысалы, А жəне В 
атты екі атқыш бар дейік. А атқышы 100-ден 90  ұпай, ал В атқышы 
100-ден тек 70 ұпай жинады. Демек, А атқыштың сенімділігі 0,90, 
ал В атқышының сенімділігі 0,70. Алайда А атқышы əрдайым бөтен 
көздемеге атады, сондықтан оның ұпайлары жарыстарда санал-
майды. Ал екінші атқыш көздемені дұрыс таңдайды. Сондықтан 
А атқышының валидтілігі нөлге тең, ал В атқышынікі 0,70, яғни 
мөлшері сенімділікке тең. Егер А атқышы көздемені дұрыс таңдаса, 
оның валидтілігі мен сенімділігі тең болады. Ал кейде ол көздемені 
шатастырып алса, тек дұрыс таңдағаны есептеліп, валидтігі 
сенімділігінен төмен болады. Біздің мысалымызда сенімділік анало-
гы атқыштың дəл көздеп атуы болса, валидтігі атқыштың көздемені 
дұрыс таңдауы болады.

Бір қасиетті өлшеу үшін оқиғадағы белгілі жағдайда тест 
танылған инвалидті болады, ал басқалар үшін валидтілікті көрсетеді. 
Демек валидтілікке қажет сенімділік. Сенімді тест валидті бола ал-
майды, керісінше, валидті тест əрдайым сенімді. Тесттің сенімділігі 
валидтіліктен төмен болуы мүмкін емес, керісінше, валидтілік 
сенімділіктен жоғары болуы мүмкін емес.

3.4 Тест құру технологиясы мен бейімдеу

 Тестерді құру психологиялық зерттеу əдістемелердің теориялық 
негізіне сүйене отырып жасалады. Психодиагностикалық тексерудің 
барлық аспектілерінде дайын тестер қолданылмайды деп те айта ал-
маймыз. Осындай тəуелсіз көрсеткіштер жинағын психолог прак-
тиктер, əдетте, бірнеше типтік ситуациямен тоғыстырады. Олай бол-
са, психодиагностикалық əдістемелер мен тестерді бейімдеу жəне 
құру өзара байланысты төмендегідей сатылардан тұрады:

1. Қолдану ситуациясы. Құрылған тест немесе əдістеменің (жас 
ерекшеліктік, жыныстық құрылымдар, кəсіби–мəдени белгілер стан-
дартты əдістемелерді қолдануға сай емес, тиімсіз болып танылуы) 
шартты нормаларының болуы.

2. Бейімдеу ситуациясы. Құрылған əдістеме мен тесттердің 
сенімділік пен валитділік көрсеткіштері тексерілген, бірақ нормалық 
талаптары жоқ, олай болса бейімдеудің басты мақсаты əдістемелік, 
тестік нормаларды құру болып табылады. 
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3. Құрастыру ситуациясы. Психикалық қасиеттерді тексе-
ру тұжырымдамасы болғанымен, сапалық талдау мүмкіндіктері 
жəне басқа да талаптарды қанағаттандыратын өлшем процеду-
расы болмауы. Өлшем процедурасын құру, оның сенімділігі мен 
валидтілігін тексеру жəне тесттік нормаларын құру қажеттілігінен 
пайда болады. 

Аударылған психодиагностикалық əдістемелер мен тесттерді 
бейімдеу жəне оларды көбейтудің бірден-бір жолы шетелдік дай-
ын əдістемелерді пайдалану. Психологтар үшін бұл сенімділік, 
валидтілік, репрезентативтілік көрсеткіштері дəлелденген психо-
диагностикалық зерттеулерді ұйымдастырудың қысқа, əрі тиімді 
жолы болып табылады. Бейімдеу барысында əдістеме жəне тест 
ұпайларын валидтілік пен сенімділік нормаларына сəйкес құру, 
қолданылатын ортаға бейімдеу, бұл процедураның теориялық 
тұжырымдамасы жəне қолдану шарты болып табылады.

Психодиагностикалық əдістемелер мен тесттерді аудару жəне 
бейімдеу барысында эмпирикалық-статистикалық талаптар да 
қойылады. Ол талаптарды төмендегідей жіктеуге болады:

1. Психодиагностикалық əдістемелер, тестер жəне сауална-
малар дың ішкі валидтілік сапаларын талдау. Бұл процесс шетелдік 
əдістемелерді құру жəне бейімдеудің эмпирикалық деңгейі деп 
есептеледі. Барлық тесттік шкалалар үшін бұндай талдаудың бо-
луы міндетті, бұл талдау, мысалы, ЕPI Айзенктің жəне 16PF Кэт-
тел сауалнамаларына қатысты. Ал «Бақылау локусы» сауалнама-
сы мен көптеген клиникалық шкалаларға (MMPI) аударма талабын 
қолдану міндетті емес. Себебі бұл əдістемелердің шкалалары іштей 
топтастырылмаған. Көп өлшемді тесттер үшін арнайы компютерлік 
бағдарламаны да қолдануға болады. 

2. Психодиагностикалық əдістемелер мен тестерді қайта тек-
серу. Бұл тексеру белгілі уақыт өткен соң қайта диагностикалау 
үшін қажет. Қайта тексеруде тест сенімділігін талдау оның кейбір 
зерттеулерімен қатар жүреді. Егер психолог мəліметтерінде қайта 
тестілеудің сенімділік көрсеткіштері болмаса, оның қарапайым 
статистикалық болжам жасау, əдістемелер мен тестерді пайдалану 
құқығы болмайды.

3. Ішкі өлшемдерді талдау корреляциясы. Психодиагностикалық 
əдістемелер мен тестер корреляциялық талдау нəтижелерін есеп-
ке ала отырып құрылған жағдайда, яғни валидтілік талаптарын 
қанағаттандырған жағдайда, бейімдеудің бұл сатысы өте қажет болып 
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табылады. Мұндай зерттеуді MMPI-дің қысқа жаңашаландырылған 
нұсқасын құру үшін Ф. Б. Беризин ұжымы ұйымдастырды. 

4. Тесттік нормаларды тексеру немесе қайта стандартизаци-
ялау. Бұл процесс психодиагностикалық əдістемелер мен тестерді 
бейімдеу барысында өте қажетті, себебі осы сатыда нақты тексеру 
нəтижелері мені статистикалық қорытындыларға қол жеткізуге бо-
лады. 

5. Көпөлшемдік тест үшін шкалалар арасындағы байланысты 
көрсететін құрылымдық тексеру. Мысалы, Айзенк тестін бейімдеу 
үшін факторлардың тəуелсіздігін шкалалық-статистикалық байла-
ныс негізінде тексеру өте маңызды.

Жоғарыда талданған психодиагностикалық əдістемелер мен 
тестерді бейімдеу сатылары оларды құрудағы эмпирикалық-
статистикалық жалпы талаптарды білдіреді. Психолог мамандар 
бейімдеу процесі барысында зерттелушілердің жас жəне жыныстық, 
кəсіби-мəдени ерекшеліктеріне баса назар аудару қажет. Ол үшін 
қажетті негізгі нəрсе əдістемелердің валидтілік, сенімділік сапа-
ларын жан-жақты тексеру жəне сол сапаларды тексерудің тиімді 
жолдарын таңдау қажет. Валидтілік пен сенімділікті тексерудің 
өлшемі статистикалық маңызы бар тестерді аралық көрсеткіштер 
жəне валидтілік өлшемдерімен сəйкестікте зерттеу. Егер валидтілік 
нəтижесі қанағаттандырылмаса (корреляция коэфициенті 0,5-тен 
төмен болса), жиналған нəтиже бойынша тест немесе əдістемелер 
бөлімдеріне талдау жасау қажет немесе олардың кейбір бөлімдерін 
қайта қарау керек. Сауалнамалар түсінікті, маңызды, мағыналы болуы 
керек. Егер сауалнамалар мағынасыз жəне зерттеуге қатысушыларда 
біркелкі жауап болған жағдайда оның мағынасы ашылмаған бо-
лып саналады. Сонымен, психодиагностикалық əдістемелер мен 
тестерді құру, қолдану нақты құжаттармен, зерттеу талаптарымен 
мазмұндас ұйымдастырылса, онда бұл салада көптеген нəтижелерге 
қол жеткізуге болатыны сөзсіз.

«Тест» - ағылшын тілінен аударғанда «тексеру», «сынау», «сы-
налу» деген мағыналарды білдіреді. Балаларды тестілеу даралық 
айырмашылықтар көрсеткіштерінің өлшемі ретінде түсіндіріледі.

Отандық жəне шетел əдебиеттерде психологиялық тест ұғымының 
сипаттамасы əртүрлі болып берілген. Психологиялық тест – мінез-
құлықты іріктеудегі объективті жəне стандартты өлшемдер болып 
табылады. Тест –стандартты, уақыты шектеулі, психологиялық 
даралық ерекшеліктерді сапалық жəне сандық көрсеткіштерін 
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анықтауға жəне жеке адамның психологиялық қасиеттерін бағалауға 
бағытталған ерекше құрал. Ол тапсырмалар немесе сұрақтар 
жиынтығынан тұрады жəне жиі кездесетін мінез-құлық түрлерін 
анықтауға арналған. Барлық анықтамалар ортақ кезеңдерден тұрады. 

1) Тест психодиагностикадағы жобалау, стандартты өзіндік есеп 
беру, сұхбат сияқты өлшемдік əдістерімен қатар жүреді.

2) Тест жеке адам қасиеттерімен интеллект ерекшеліктерін 
өлшейтін əдіс.

3) Тест объективтілік, сенімділік жəне валидтілік көрсеткіштері 
жағынан жоғары деңгейде.

Əрбір тест объективтілік, сенімділік жəне валидтілік талап-
тарын қанағаттандыруы керек. Психологиялық тест нəтижесі 
объективтік өлшем мен оның алғашқы көрсеткіштерінің бағалануы 
зерттелінушінің субъективті пікіріне тəуелсіз болып табылады. 
Тапсырмалардың өткізілу процедурасы мен нəтижелердің өңделуі 
белгілі ережелерге сүйенеді. Психологиялық тесттердің жүргізілуіне 
қойылатын талаптар:

1) Нəтижелері нормаға сəйкес болуы тиіс жəне тесттерді салыс-
тырмалы түрде жүйелі өткізу.

2) Тесттер қорытындысының бағалануы жүйелі болуы тиіс.
3) Тест нəтижелерін өңдеу жəне көрсеткіштеріне сəйкес 

нормаларының орындалуын анықтау.
Психологиялық тесттердің стандартизациялау үш кезеңнен 

тұрады:
I кезең – психологиялық тесттерді жүйелі стандартизациялау 

жəне диагностикалау процедурасы деп аталады:
1) Тестілеу жағдайы (орналасу орны, аудиториядағы жарықтың 

дұрыс болуы жəне басқа да сыртқы факторлар негізге алынады). 
Таным процестерінің көлемін анықтау барысында кері əсер ететін 
сыртқы факторлардың болмағаны дұрыс деп есептейміз.

 2) Əдістеме мазмұнын ұсынудың ерекшелігі (дауыс ырғағы, 
сөйлеу жылдамдығы). Мысалы, «Он сөз» тестіндегі əрбір сөз уақыт 
интервалынан кейін ұсынылуы тиіс.

3) Стандартты стимул материалы. Мысалы, əдістеме қо ры-
тындысы берілген материалдардың мазмұнына тəуелді болады. 
Мысалы, Роршах тестіндегі карточкалар өзіндік түстермен бей-
неленген.

4) Тестті орындау уақытының шектеулігі. Мысалы, ересек адам 
үшін Равен тестін орындау уақыты 20 минут.
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 5) Тестті орындауға арналған арнайы бланктардың болуы тестің 
өңдеу процедурасын жеңілдетеді.

 6) Диагностикалық тест процесі нəтижелеріне əсер етеді. Мы-
салы, экспериментатордың респондентке «дұрыс жауапты» айтып 
беруі, əрекетіне қолдау білдіруі жəне т.б. жағдаяттарды жатқызуға 
болады.

 7) Тестке қатысушы респонденттің тəжірибесіне тигізетін əсері. 
Егер респондент бірнеше рет тесттен өткен болса, ол өзіне сенімді 
болады.

II кезең. Психологиялық тест стандартизациясына тесттің орын-
далуын бағалау жүйелілігі мен алынған нəтижелердің өңделуі жа-
тады. Аталған кезеңде респонденттің жас ерекшелігі, жыны-
сы ескеріледі. Тапсырманы орындау нормалары мен алынған 
көрсеткіштер салыстырылады.

III кезең. Тесттің орындалуы нормаларға сəйкес анықталады 
жəне мамандықтардың ерекшелігіне байланысты болады.

Практикалық мəселелерді шешуде Ф. Гальтон тесттерді кеңінен 
пайдалануды ұсынды. Бұл ұғым кейіннен қолданбалы психоло-
гияда «психотехника» деген атаққа ие болды. Сонымен қатар, бұл 
ұғымды Д. Кэттелдің «Ақыл-ой тесттері жəне өлшемдер» деген 
мақаласынан кейін психологтар кеңінен қолданылып келеді. Д. Кэт-
тел мақаласында былай деп жазған болатын: «Психология физикалық 
ғылымдар секілді тұрақты əрі нақты ғылым болу үшін эксперимент 
пен өлшемдерге сүйенуі тиіс. Көптеген адамдарға ақыл-ой тесттерін 
қолдану психология саласындағы алғашқы қадам болып табыла-
ды. Мұның нəтижелері психикалық процестердің тұрақтылығын, 
олардың өзара байланысы мен əр түрлі жағдайда өзгеруі ғылымның 
құндылығын арттыра түседі».

XIX жəне XX ғасырлар əлеуметтік практика қабілеттерімен 
даралық өзгешеліктерін зерттеудің ғылыми мəселелерін алға қойды. 
1884 жылдан бері практикалық психодиагностикада тесттерді 
қолдану дəуірі басталды. Психодиагностикадағы мəселелерді 
ғылыми тұрғыдан шешу үшін тестологиялық зерттеу практикалық 
психодиагностика аумағындағы көптеген мəселелерді шешуге 
мүмкіндік береді. Тестологияның негізін салушы Ф. Гальтон болып 
табылады. Ол өзінің зерттеулерін кең эксперименталды іріктеуден 
бастады. Бұл жұмыстардың нəтижесінде психикалық қасиеттер мен 
ағзаның физикалық жəне физиологиялық көрсеткіштері бойынша 
эмперикалық мəліметтер алынған болатын. Барлығы 17 көрсеткіш 
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бойынша талдау жасалды. Д. Кэттел жұмыстарының нəтижесі 
психологияның шынайы жəне нақты ғылымға айналуына мүмкіндік 
берді. 1885 жылы ол адамның психикалық қасиеттерін өлшеу 
тəсілдерін анықтады. 1890 жылы тесттердің 50 түрін қолдануға 
ұсынды. Мəліметтерді өңдеу барысында математикалық статистика 
жəне эмпирикалық əдіс кеңінен қолданылды. Осыдан кейін психо-
метрия ұғымы да жан-жақты пайдаланыла бастады. 

Тесттің алғашқы дамуы ХІХ ғасырмен байланысты. Тесттің 
теориялық жəне практикалық дамуына Француз дəрігері А. Бинэ 
үлкен үлес қосқан. Альфред Бине (1857-1911) Франциядағы экс-
перменталды психологияның жəне тестологияның негізін салу-
шы болып табылады. 1889 жылы Сарбонда Франциядағы алғашқы 
эксперименталды психология лабороториясының негізін салды. 
ХХ ғасыр басында Симонмен бірге балалардың ақыл-ойы мен та-
ным процестерінің даму деңгейін анықтайтын тест құрастырды. 
Сана жəне жеке адам патологиясы, ақыл-естің тежелуін, ойлау, ес 
процестерінің индивидуалды ерекшеліктері жəне т.б. мəселелерді 
өңдеумен шұғылданды.

Қазіргі кезде Стэндфорд – Бине тесті кеңінен қолданылады. Ол 
тест сөйлеудің даму деңгейін, қабылдауын, ес пен логикалық ойлау 
қабілетін бағалауға арналған шкалалардан тұрады. Бұл тест арқылы 
зерттелушінің ақыл-ойы мен психологиялық жасын анықтауға бо-
лады.

 Векслер тесті – ақыл-ойдың даму деңгейін бағалауға арналған. 
Бұл тесттің бірнеше варианттары бар, зерттелушінің жасына бай-
ланысты қолданылады. Тест жеке субтесттерден тұрады. Осы суб-
тест бойынша алынған нəтижелер тесттің екі көрсеткіш негізінде 
қорытындыланады. ВИП-вербалды қабілеттілік көрсеткіші, онда 
сөздік тапсырмалардан тұратын субтесттерді ауызша түсіндіру 
арқылы бағаланады. НИП-вербалсыз қабілеттілік көрсеткіші, онда 
сөз қолданылмайды, жазбаша тапсырмаларды орындау бойынша 
анықталады.

1904 жылы Францияда ақыл-ойы тежелген балалардың қабілетін 
анықтауға арналған А. Бине жəне Т. Симон тесттер жиынтығын 
ұсынды. Олар 1908 жылы «интеллектуалдық коэффициентін» 
анықтайтын шкаласын ұсынса, кейіннен ол кəсіби құндылығы бар 
тесттер қатарына жетті.

АҚШ-та Бине-Симон шкаласының кеңінен таралуына амери-
кан психологы К. Халл күш салды. Ол оқушылардың интеллектісін 
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анықтауда тəжірибиелік зерттеу нəтижесі мен педагогикалық прак-
тика тиімділігі арасындағы байланыстың бар екендігін анықтады.

1891 жылы неміс психологы Г. Мюнстерберг трамвайлардың ва-
гон басшыларын таңдауға арналған тесттерін ұсынды. Мектептер-
де тестология кеңінен қолданылды. АҚШ-та балалардың ақыл-ой 
дамуын анықтауға арналған тесттерге баса назар аударылды. 1894 
жылы АҚШ балаларды зерттеуге арналған 27 лаборотория құрылып, 
4 арнайы журналдар шығарыла бастады.

Практикалық психологияның бұл бағытының Ресейде дамуына 
В. М. Бехтерев үлес қосты. Ол рефлексология принциптерін алғаш 
рет қалыптастырды, бұл адамның психофизиологиялық қасиеттерін 
бағалауға арналған əдістерді өңдеуге ықпалын тигізді.

 Ресейде еңбек психологиясы мен психотехниканың дамуы, ең 
алдымен, И. М. Сеченов есімімен байланысты. Еңбек психологи-
ясы мен психотехника негізін салушылар қатарына А. Ф. Лазур-
ский, В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, В. Н. Мясищев, М. А. Берн-
штейн жəне т.б. үлес қосып, бұл кезеңде еңбекті ұйымдастыру, пси-
хология жəне психодиагностика мəселелерін зерттейтін 12 ғылыми 
зерттеу институттары 150 лабороториялар ашылып, психологиялық 
əдебиеттер шығарыла бастады. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Ресейде тестологияның экспери-
менталды теориясының дамуы байқалды. Кеңестік заманда психо-
логтар тест процедурасының валидтілігін төмен бағалағанымен, 
психодиагностиканың жедел дамуына өз əсерлерін тигізді. Осы кезде 
эксперименттік психологияның іргетасын қалаушылар қатарынан И. П. 
Павлов жəне Л. А. Орбели, Л. С. Выготскийй, А. А. Ухтомский, Б. М. 
Теплов жəне тағы басқа да ғалымдарымыздың зерттеулерін дүние жүзі 
мойындауына тура келді. Тесттердің жаңа формаларының дамуына де-
ген қызығушылықты А. П. Болтуновтың (1928) «Ақыл өлшеу шкала-
сы» қалыптастырды. Бине-Симон шкаласының əйгілілігіне қарамастан, 
Болтунов əдісі адамның ақыл-ой дамуын бағалауға арналған жаңа суб-
тесттерден тұрды. Жаңа нұсқау өңделді, хронометраж өзгертілді, 
жастық ерекшеліктер анықталды, тестті топтық формада өткізу 
ұсынылды. Отандық психодиагностикалық тарихында М. Ю. Сыркин 
еңбектері негізгі орын алады. Жүргізілген жұмыстар А. Биненің «тест-
тер көрсеткіштері мен адамдардың əлеуметтік қасиеттері арасында 
тұрақты статистикалық байланыс бар» деген болжамы дəлелденді.

Тестологияның дамуына зор ықпал тигізген Г. И. Россолимо 
болды, ол психикалық процестердің нормалық жəне патологиялық 
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көрсеткіштерін психологиялық профиль өлшемін айқындайтын жо-
баны өңдеді. Сонымен қатар, жеке психикалық қасиеттерді анықтау 
үшін тұлға туралы толық көрініс беретін сандық бағалау əдісін 
əзірледі. Бұл əдіспен: зейін, қабылдаушылық, ерікті есте сақтау, 
ассоциациялық процестер (ойда суреттеу жəне ойлау) – бес топқа 
бөлінетін 11 психикалық процесті бағалау болады. Осының əрбір 
процесін орындауға қарай арнайы шкаламен «күші» бағаланады. 
Дұрыс жауаптар сызбада нүктемен белгіленеді. Осы нүктелерді 
қосып, адамның «психологиялық бағыты» анықталады. 

1920 жылы ғылыми-практикалық зерттеу бағдарламалары 
өңделді. Олар 3 негізгі зерттеу бағыттарынан тұрды.

 а) адамдарды зерттеу («еңбек күйінің субъективті жағдайы»)
 б) еңбек құрамына икемделу жəне зерттеу («еңбек материалды 

жағдайы»)
 в) еңбекті ұйымдастырудың рационалды əдістері 
1950 жылдың соңына қарай ғана психодиагностика бой-

ынша ғылыми-зерттеу жұмыстары қайта жаңғыртылды. 1958 жылы 
К. К. Платонов басшылығымен бірінші ғылыми зерттеу жұмыстары 
психотехникалық мəселелер бойынша жүргізілді.

 1960 жылы эксперименталды жəне психодиагностиканың сандық 
жəне сапалық көрсеткіштерін зерттеу күрт өсті. Компьютерлік пси-
ходиагностика іргетасы қаланып, компьютер мен математикалық 
əдістер алғашқы орынға қойылады.

Психодиагностиканың негізгі құралы ретінде құжаттарын өнімді 
еңбек жемістерімен жұмыс жасай білуге дағдыланады. Қоғамның 
басты байлығы ретінде адам факторларға бетбұрыс жасау, оның 
интеллектуалдық потенциалын дамыту, даралық шығармашылық 
т.б. жеке тұлғаға тəн басты қасиеттерді қалыптастыру, мұғалім 
қызметіне тікелей байланысты. Əр оқушының дамуына тиімді 
жағдай жасап, жеке тұлғаны қалыптастырудың психологиялық стра-
тегиясын жүзеге асыратын мұғалім зерттеуге деген сұранысының 
өзектілігі жоғары деңгейде.

Психологиялық диагностика əдістерін практикалық түрде қолдану 
көпшілік сипатқа ие болып отыр. Мектептегі оқуға бейімділігін 
анықтайтын психодиагностикалық дəрістің сенімділік дəрежесі үш 
жағдайға: əдіс объективтігіне, тест міндеттерінің біртектілігіне жəне 
балалардың өлшенетін қасиеттерінің тұрақтылығына байланысты. 
Сондықтан да сенімділікті тексерудің дəстүрлі практикасы мен оның 
жаңа модельдерін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. 
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Бекіту сұрақтары:

1. Психодиагностикалық əдістердің топтамасын атаңыз.
2. Проективті əдістер дегеніміз не жəне оның түрлері қандай?
3. Проективті əдістер классификациясына сипаттама беріңіз.
4. Роршах əдістемесінің мазмұнын жəне ұйымдастырылу бары-

сын түсіндіріңіз.
5. Розенцвейгтің суреттік тестінің өткізілу барысына сипаттама-

сы жəне өзге əдістемелерден айырмашылығы қандай?
6. Тест құру технологиясы мен бейімдеу сатыларын атаңыз жəне 

құрылу талаптарына сипаттама беріңіз.
7. Психологиялық стандартизация кезеңдерін атаңыз.
8. Тесттің нəтижесін сандық жəне сапалық өңдеу дегеніміз не?
9. Тесттің сенімділігі жəне валидтілігі дегеніміз не?
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4-БӨЛІМ. ЖЕКЕ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЖЕКЕЛІК 
ҚАСИЕТТЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАСЫ

4.1 Жалпы жəне арнаулы қабілеттер диагностикасы
4.2 Инттелектуалды дамудың психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы
4.3 Жекелік қасиеттердің психодиагностикасы 

4.1 Жалпы жəне арнаулы қабілеттер диагностикасы

Жеке адамның жалпы жəне арнайы қабілеттерін дамыту мен 
оның диагностикасын талдау, ең алдымен, «қабілет» ұғымының 
мəнін терең түсініп алуды талап етеді. 

Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір əрекетті 
орындауға жағдай жасайтын жеке ерекшеліктері қоғамдық-тарихи 
іс-əрекеттердің нəтижесінде қалыптасып, əрі қарай дамып отыраты-
нын атап көрсетеді.

«Қабілет» ұғымына берілген психологиялық анықтамалар саны 
өте көп. «Қабілеттер» деп əрекеттің талаптарын қанағаттандыратын 
жəне үлкен жетістіктерге жеткізетін адамның қасиеттерінің синтезін 
атайды» (А. Н. Леонтьев).

«Қабілеттер» – білім алуға қажетті адамның психологиялық 
ерекшеліктері» – дейді А. В. Петровский.

«Қабілет» – іс-əрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нəтижелі 
орындауында көрінетін адамның жеке қасиеті», – деп жазады акаде-
мик Т. Тəжібаев .

Психологтар қабілеттердің 2 түрлі деңгейі болатындығын 
дəлелдейді. 

Репродуктивті (өнімсіз) – іс-əрекетті не білімді берілген үлгі бой-
ынша қабылдау жəне меңгере алу деңгейі.

Шығармашылық – жаңа нəрсе ойлап табуға бағытталған 
қабілеттер деңгейі.

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасыр басында қазіргі психодиагно-
стика əдістерінің  қалыптасу кезеңінде ақыл-ойдың   даму деңгейін 
зерттеудің статистикалық мəліметтері қарастырыла бастады. 1877 
жылы Гальтон математиктер Пирсон мен Фишерді психологияда 
корреляция əдісін қолдану мүмкіндігін жолға қою мақсатында көп 
еңбек етті. Фишер дисперсиондық талдауды, Пирсон факторлық 
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талдауды ғылымға əкелді. Гумбольдттың оқыту мен ғылыми зерт-
теу идеясы неміс университеттерін нағыз ғылыми орталықтарға ай-
налдырды. Психологтарды даярлаудың халықаралық орталығына 
айналған В. Вундттың лабораториясында тəжірибе алған ол 1883 
жылы АҚШ-та алғашқы психологиялық лабораторияның негізін 
қалады.

1884 жылы Гальтон адамның қабілетін жан-жақты зерттеуге 
бағытталған антропометрикалық лабраторияны ашқан болатын. Ла-
бораторияда 1000 адам эксперименттен өткізіліп, психологияда ста-
тистиканы қолданудың тиімділігін арттыра түсті жəне алғаш рет 
корреляция əдісін қолданды. 

Я. А. Пономарев, Ж. Пиаже, Л. Терстоун жəне басқа да зерт-
теушілер интеллект өзгеріске ұшырағанымен өмір сүру жолында 
тапсырмаларды шешу қабілеті бірдей өзгермейді жəне адам өмірінің 
алғашқы жиырма жылында ақыл-ой дамуының негізі қалыптасады 
деген тұжырымын жасайды. Адамның ақыл-ойының дамуы 19-20 
жасқа дейін жетеді, тұрақтылық фазасы 30-34 жасқа дейін интеллек-
туалды қызметтің өнімділігі төмендейді. Жалпы ақыл-ой қабілеттері 
мен айналысатын іс-əрекет (оқу жəне кəсіби) түрлерінің дамуы 
адамның жас ерекшелігіне байланысты болады.

Қабілеттердің дамуы оқушылардың жекелік айырмашылықтар 
мəселесі болып табылады. Барлық адамдардың əрекет түрлерін 
орындау мүмкіндіктері бірдей болса, онда қабілеттер туралы сөз ет-
пеуге де болар еді. Мүлдем еш нəрсеге қабілеті жоқ адам болмай-
ды. Əр адамның бойында бір нəрсеге деген қабілет болады, бірақ ол 
қабілеттер дəрежесі əр адамда əртүрлі деңгейде болады. Олардың 
іс-əрекетінің белгілі бір түрлеріне қабілеті жоғары немесе төмен бо-
лып келеді. Бұған қарап, мысалы, музыкаға, хореографияға немесе 
математикаға қабілеті төмен оқушыларды дарынсыздар қатарына 
жатқызу дұрыс емес. Қабілеттің басқа салада жатқандығының 
белгісі. Қабілеттер туа бітті қасиет емес, олар өмір сүру барысында 
іс-əрекет арқылы дамып отырады.

Психологтар бірауыздан ақыл-ойы дұрыс, дені сау баланың 
оқуға қабілеті орта білім алу мүмкіндігі бар деген көзқарасты 
қуаттайды. «Мектеп курсында оқылатын пəндердің бір де бір 
тарауының бала үшін қолайсыз екендігін кездестірген емеспін» 
– деп жазды В. А. Кру  тецкий. Ал академик А. Н. Калмогоровтың 
тұжырымдамасы былай дейді: «Математиканы меңгеру үшін 
баланың айрықша қабілеті болуы керек деген ұғымдар артық ай-
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тылады...». Айтылғандарды қорытындылай келе, «қабілет» термині 
адамның белгілі бір істі орындап, одан нəтижеге жеткізетін қасиетін 
білдіреді деуге болады. Демек, əр баланың бойындағы табиғи 
нышандардың, жоғарғы қабілеттер деңгейіне көтерілуі, тек баланың 
белсенділігіне жəне дұрыс ұйымдастырылған оқу-тəрбие жұмысына 
байланысты.

Қабілеттілік нəтижесінің теориялық жəне практикалық негізін 
қалауда С. Л. Рубинштейн еңбектерінің маңызы зор. Ең алдымен, 
қабілеттің дамуы мен қалыптасуының психологиялық құрылымын 
ашып берді. С. Л. Рубинштейн қабілетті нақты бір іс-əрекетке деген 
икемділік деп түсіндіреді. Оның айтуы бойынша, қабілетті жаңа бір 
іс-əрекетті жеңіл меңгеру жəне бір іс-əрекеттен екінші іс-əрекетке 
көшу, қабылдау тəсілдерін терең меңгеру болып табылады, қабілеттің 
негізі – туа біткен нышан, тұқымқуалаушылықтың белгісі, яғни 
адамның жүйке, бас миының анатомия-физиологиялық ерекшелігі. 
Осыған орай, ғалым «қабілет нышандарының негізінде дами оты-
рып, нышанның өз бетінше функциялануы емес, тек дамудың негізгі 
кезеңі, алғышарты» деп жазды.

С. Л. Рубинштейн іс-əрекет барысында қабілет пен ептіліктің 
өзара байланысы ерекше рөл атқаратынын, бұл екеуінің бір-
бірімен тығыз байланысты екендігін еске ала отырып, бір жағынан 
ептілік, білім т.б. меңгеру қабілеті бар екенін білдірсе, қабілеттің 
қалыптасуы сол іс-əрекеттің ептілігі мен білімдерді меңгеру арқылы 
іске асатындығын түсіндіреді.

Б. М. Теплов қабілетті адамдар арасындағы жеке даралық 
психологиялық өзгешелік деп қарастырады. Б. М. Теплов 
қабілеттілікке анықтама бере отырып, оның үш белгісін көрсетеді: 
біріншіден, қабілеттілік бір адамды екінші адамнан ажыратуға 
негіз болатын жеке даралық психологиялық ерекшелік; екіншіден, 
қабілеттілікке барлық жеке даралық ерекшеліктерді жатқыза беру-
ге болмайды, тек қандай да бір немесе бірнеше іс-əрекетті орын-
дау барысында нəтижесі табысқа сəйкес жететін ерекшеліктерді 
қабілет деп атауға болады; үшіншіден, «қабілет» түсінігі адамда бар 
білім, ептілік жəне дағдымен ғана шектеліп қоймайтындығын айта-
ды, яғни тек ептілік, білім, дағды ғана бар деп айтуға болмайды, 
керісінше, сол ептілік, білім, дағдыны меңгеруге қабілетті деп 
санайды. Б. М. Теплов: қабілеттіліктің дамуы – бір жақты ғана 
болмайды, оның қозғаушы күші қарама-қарсы ойлардың күресі 
деп көрсетеді.
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Б. Г. Ананьев қабілет мəселесін жетілдіре отырып, қабілет 
тек индивидтің белсенді іс-əрекетінде тəжірибені меңгерудегі 
психологиялық аспектісі ретінде ғана көрсетпей, сонымен қатар, 
психологиялық құрылым ретінде жеке адамның қабілетке бай-
ланысын көрсетеді. Оның айтуынша, қабілеттілік – ақылдың 
шығармашылық дамуының көрінісі. Тек білімдердің жинақталуы, 
əрі бұл білімдерді шығармашылық көрсетуінде ғана емес, жаңа бей-
не, жасампаздық əрекет құра алуы деп көрсетеді.

Кеңес психологиясында, ең алдымен, С. Л. Рубинштейн жəне 
Б. М. Теплов өз еңбектерінде іс-əрекеттің нəтижелігі бойынша 
«қабілеттілік», «дарындылық» жəне «талант» ұғымдарына жіктеу 
жасауға тырысқан. 

Қабілет, дарындылық, талант мəселесін шешудің эмпирикалық 
негізін салушы, əрі осы күнге дейін қолданып жүрген оның зерт-
теу əдістері мен əдістемелерін ұсынған Гальтон болды. Оның айтуы 
бойынша, қабілеттің детерминациясы – тұқымқуалаушылық пен 
ортаның сəйкестігі жəне жалпы қабілет пен арнайы қабілеттің өзара 
байланысы – қабілеттің дамуының негізі болып табылады.

Дамудың жас кезеңдері барысында, əсіресе, соның ішінде – жал-
пы қабілеттің алғышарттарының əр түрлі жақтары - əрбір балалық 
шақта - өзіне тəн нақты жақтары болатындығына негіздеме бар. 
«Жалпы қабілеттің қалыптасуы үшін, тек ақыл-ой деңгейі ғана аса 
қажет емес, сондай-ақ оқу-тəрбиелік əсердің де, жас кезеңдерінде де 
мəні зор», - деп көрсетеді Н. С. Лейтес.

Психология ғылымында қабілеттің үш концепциясы қалыптасқан. 
Оның бірі – қабілет толығымен əлеуметтік орта жəне тəрбиеге байла-
нысты анықталады. Біршама дұрыс концепция – қабілеттің үшінші 
концепциясы. Оның өкілдері: Б. М. Теплов, В. А. Крутецкий, Я. А. 
Пономарев концепцияларында кез келген адам белгілі бір нышан-
мен туылады, дегенмен табиғи күштер мен нышан, қабілеттің да-
муы үшін əлеуметтік қолайлы жағдай қажет деп көрсетеді. Үшінші 
концепция табиғилықтың мəнін жоққа шығармайды, сонымен 
бірге, қабілеттердің əлеуметтік тарихи сипатын ашып көрсетеді. 
Біз өзіміздің жұмысымызда осы концепцияны басшылыққа ала от-
ырып, бастауыш мектеп оқушыларына əлеуметтік қолайлы жағдай 
құру арқылы олардың шығармашылық қабілетін дамытуға болаты-
нын дəлелдеп отырмыз.

Ж. Аймауытов өз еңбектерінде «жақсы қойылған сұрау жақсы 
жауап тілейді» дей отырып, балалардың шығармашылық қабілетін 
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дамытуға байланысты жақсы тапсырмалар мен жақсы сұраулар 
қойылса, соған сəйкес бала қабілеттіліктің жан-жақты əрі мəнді 
көрінуіне əсерін тигізетіндігін дəлелдейді. «Оқыту адамдардың 
табиғатына қарай болсын» деп айтылған ойы бар бала бойындағы 
қабілет құрылымы, бағыты, жүйесіне орай тапсырмалар беру – 
баланың білімді тез əрі жеңіл меңгеруіне, қабілеттің ақындылығына 
себепші болады.

Психология ғылымында қабiлеттiң үш конценциясы қалыптасқан. 
Оның бiрi – қабiлет – жеке адамның биологиялық басым қасиеттерi, 
олардың көрiнуi мен дамуы тұтастай тұқымқуалаушылықа байла-
нысты деп дəлелдейдi жəне қабiлеттiң тұқымқуалаушылықпен 
анықталу кезқарасын терiске шығарады. Қабiлеттiң бiрiншi кон-
цепциясына қарама-қарсы екiншi концепция – қабiлет толығымен 
орта жəне тəрбиеге байланысты анықталады деп көрсетедi. 
Өмiрлiк бақылаулар жəне арнайы зерттеулер қабiлеттiң табиғи 
алғышарттарын терiске шығаруға болмайтындығын делелдейдi. 
Арнайы iс-əрекеттерде олар ерекше орын алады. Ғылыми 
тұжырым бойынша адам миының анатомиялық қалыптасуы 
даралық ерекшелiктерiн көрсетедi жəне оның функциясы-
на əсер етпей қоймайды деп көрсетедi. Сондай-ақ, физиолог-
тар қабiлеттiң қалыптасуы мен көрiнуiнде жүйке жүйесiнiң 
туа бiткен типтiк ерекшелiктерi бар екенiн делелдейдi. Жеке 
адамда жағымды үйлесiмдiлiкте болатын көптеген қабiлеттер 
болуы керек. Қандай да бiр iс-əрекеттi нəтижелi орындауға 
мiндеттi түрде қажеттi қабiлеттердiң сапалы өзiндiк ерекшелiкте 
үйлесiп келуi дарындылық деп аталады. Жеке қабiлеттер сияқты 
дарындылық та арнайы (нақты iс-əрекетке) немесе жалпы (iс-
əрекеттiң əрқилы түрлерiнде) болуы мумкiн. Іс-əрекеттiң əрбiр 
түрi үшiн ең негiзгi қандай қабiлет екендiгi туралы сұрақты зерт-
теу аса маңызды нəрсе. Бұл адамдарда қалыптасатын қабiлеттердiң, 
жалпы мəдениеттiң жоғарылауын жəне еңбектiң нəтижелiгiн 
жоғарылатудың бiрқатар тиiмдi əдiстерiн табуға көмектеседi. 
Адамның дарындылығының сапалы өзiндiк ерекшелiгiн мiндеттi 
түрде оның iс-əрекеттi орындауынан керуге болады. Дарындылық 
адамға өмiрге бейiмделуiнiң тəжiрибелi алдынала анықталатын 
мүмкiншiлiктерi мен генетикалық өлшемi болып табылады. 
Дарындылықтың негiзгi функцияларына – қоршаған ортаға, өмiрге 
бейiмделу, шығармашылық сипатты талап ететiн жаңа, күтпеген 
жағдайларда туындаған барлық жағдайлардан шешiм табуға болады. 
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Арнайы дарындылық – субъектiде мəселенi шешу мен жоспар-
лау стратегиясын функциялау арқылы көрiнетiн нақты (iс-əрекетте 
көрiнетiн) ой, пiкiр, дағды, бiлiмдердiң жылдам жəне нақты жүзеге 
асыру мүмкiншiлiктерiнiң болуымен сипатталынады. Қабiлеттгiң 
сезгiштiк қасиетiнiң материализациясы үш түрден тұрады: 

1. Табиғаттың бөлiгi ретiнде өзiн жəне сыртқы ортаны бейнелеу 
қабiлетi (бiз естимiз, көремiз, сеземіз т.б. бұл процесте барлық сезiм 
мүшелерi жұмыс iстейдi).

2. Өзiн сыртқы ортамен байланыс жасай алу қабiлетi (жаңа нəрсенi 
құру, табиғатқа ойша əрекет жасау, киялмен жұмыс, болжам құру). 

3. Өзiнiң iс-əрекет барысында заттар мен өнiмдердi құру қабiлетi 
жəне үйлесiмдiлiк өлшемi бойынша өзiн iштей өңдейді (ойдың iске 
асуы, нақты заттармен, құбылыстармен нақты əрекеттi жүзеге асыру). 
 Адамдағы өзара байланысқан барлығы табиғаттан берiлгендiгiн 
айта кету керек. Кез келген iс-əрекеттiң ең негiзгi тұтастығы жəне 
оның технологиясы – адамдағы сезгiштiк қабiлеті мен механизмдері 
ешқашанда бiр-бiрiнен ажырамайды. Механизмдер бұл адамның 
бейнеленгендерiн əртүрлi мазмұнда жүйелейтiн жəне оны бiртұтас 
етіп ұстайтын өзара байланысқан қабiлеттердiң бiрiгуi. Қабілеттілік 
іс-əрекетте байқалады, анықталады, дамиды.

Қарапайым жəне күрделі қабілеттер

Қабілеттер Қарапайым Күрделі
Жалпы Барлық адамдарға тəн қабі-

леттердің психикалық бейне-
сінің негізгі формалары: түйсік, 
қабылдау, есте сақтау, эмоцияға 
берілу, ойлау.

Жалпы адамдардың əр түрлі 
іс-əрекетіне сай қабілеттілік 
деңгейі; ойын, оқу,еңбек, 
қарым-қатынас.

Арнайы Барлық адамдарға тəн емес 
ерекшеліктер; əуенді есту, нақты 
көз мөлшер, қайсарлық, мағынасы 
бойынша есте сақтау.

Барлық адамдарға тəн емес 
қасиеттер; кəсіби, специфи-
калық, ерекше.

Жеке адамның қандай да бір іс-əрекетте жетістікке жету 
деңгейін қабілеттілік өлшемі деп білеміз. Мысалы, аз күш жұмсау, 
шапшаңдық. Егер адамдардың іс-əрекеттегі жетістіктері бірдей болса, 
олардың іс-əрекетте жету тəсілдері ескеріледі. Қолайлы тəсілдермен 
жетістіктерге жете аламыз. Қабілеттілік білімді игеру, дағдымен 
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икемділікті қалыптастыру жетістіктермен сипатталады. Жеке адамға 
арнайы жəне жалпы қабілеттіліктер тесттері қолданылады (интел-
лект тесті). Арнайы қабілеттіліктердің тесті белгілі іс-əрекет түріне 
байланысты кəсіби таңдау жəне бағдар саласындағы міндеттерді ше-
шуге бағытталған. 

Психология ғылымында арнайы қабілеттердің екі топтамасы болады.
1) психикалық функциялар түрі бойынша (моторлы, сенсорлы).
2) іс-əрекет түрлеріне байланысты (техникалық жəне кəсіптік, 

яғни белгілі мамандыққа сəйкес артисттік, көркемдік жəне т.б.).
 Жетістіктер тесті. Қабілеттілік тесті қандайда бір іс-əрекеттің 

орындалу барысын болжау үшін қолданылса, жетістіктер тесті 
индивидтің нақ осы шақтағы жетістігін бағалауға мүмкіндік береді.

 Жетістіктер тестінің екі тобы бар: кең қамтылған жетістіктер мен 
нақты оқу материалымен байланысты жетістіктер тесті.

 Кең қамтылған жетістіктер тесті оқудың негізгі мақсаттары 
бойынша дағдыларды бағалауға бағытталған (мысалы, ғылыми 
принциптерді түсінуге бағытталған тесттер).

 Нақты пəндер бойынша жетістікке жету тесті (математика мен 
оқудағы жетістіктер) оқу бағдарламасы элементтерін иемденуді бағалауға 
бағытталған. Мұндай тесттер бірнеше функцияларды атқарады.

 – білімді тексеру тəсілі ретінде жүреді;
 – оқудың жетіспеушіліктерін анықтайды;
 –оқудың кейінгі бағытын анықтайды;
 – оқушының мотивациясын қамтамасыз етеді;
 – оқуды индивид қажеттіліктеріне бейімдеуге көмектеседі;
 – оқушының жинақталған білімі бойынша мағлұмат береді.

Жеке адамды зерттеудегі негізгі бағыттар
 

L-мəліметтер жеке адам туралы мəлімет күнделікті өмірдегі мінез-құлқы 
негізге алынады.

Q-мəліметтер жеке адам туралы мəліметтік сұрақнама, өзіндік бағалау 
əдісі арқылы алынады. 

T-мəліметтер жеке адам туралы мəлімет объективті тесттерді жүргізу 
көмегімен алынады.

Қабілеттерді зерттеу Ч. Спирмен теорияларынан басталды. Ал 
оны ары қарай американ психологтары Т. Кими жəне Л. Тэрстон 
жалғастырды. Қабілеттілік тестер негізінен белгілі оқиғаның тал-
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дауына жəне жіктелуіне қарай қарастырылады. Белгілі оқиғаның 
талдануы эксперименттік психология тұжырымына негізделген 
тестердің көмегімен жүзеге асады. Мұнда бөлек психикалық функ-
циялар нақты іс-əрекетте, жағдайда өлшенеді де өзара байланысын 
құрайды.

«Клиникалық психологияның жеңісі» деген серияда, Д. Шультенің 
«Мінез-құлық терапеясындағы диагностика» (1974) деген кітабы 
жарыққа шықты, ол бихевиористік позицияда жазылса да, онда 
психодиагностиканың болашақта дамуы үшін өте керекті жағдайлар 
бар. Автор өз ойын былай түйіндейді: «Жеке адам диагностика-
сында дəстүрлі əдістер мен мінез-құлық ерекшеліктерін анықтауға 
бағытталған болжамдар негізге алынады». Осындай тəсілдер арқылы 
өзінің мақсатын білдіру, қазіргі кезде көп қолданылатын жеке адам 
тестінен көрінеді.

Психодиагностикалық стандартты əдістердің нормаларының си-
паттамасы тест нəтижелерін талдау барысында қажет етеді. Мысалы: 
интеллект тестінің алғашқы IQ көрсеткіштері норма көрсеткішімен 
салыстырылады (IQ 43, 44, 45 балл-Равен тесті бойынша). Егер IQ 
көрсеткішінен төмен болса, онда ол орташа деп бағаланады. 

Психологиялық тесттердің келесі бір түрі интеллект тесті. 
Интеллектіні тестілеу мəселелері, ақыл-ой тесті немесе жалпы 
қабілеттілік тесттер, яғни адамның интеллектуалды даму деңгейін 
өлшеу үшін арналған. Интеллект түсінігі ақыл-ой тесттердің дамуы ба-
рысында əртүрлі өзгерістерге ұшырап отырады. 20 жылдары интеллект 
психологиясында дағдарыс жағдайлары пайда болды. Психологиялық 
ұғымдар қатарында «интеллект» терминін қолданылу барысында 
көптеген сұрақтар туындайды. Интеллектуалды тест ежелгі бағыт 
шеңберінде зерттелінеді: тестология жəне эксперименттік психоло-
гия. Тестология бағытының мəні интеллектілік тесттер емес, нақты 
таным қабілеттер жиынтығын өлшеуімен түсіндіріледі. Бұл бағыттағы 
дағдарыс себебі «интеллект» түсінігін «оқуға қабілеттілік» деп түсіну. 
Интеллекттің неотестологиялық теориясы IQ концепциясын мойын-
дайды, мұнда IQ когнитивті процестердің баламасына сəйкес келеді: 
қабылдау, ес, ойлау т.б.

Психологияның эксперименттік бағытын Ж. Пиаже интеллектіні 
генетикалық идея ретінде түсіндіреді. Л. С. Выготский интеллект да-
муына əлеуметтік-мəдени фактордың əсерін қарастырады.

 IQ түсінігі. Интеллект тесттер бірнеше тапсырмалардан тұрады, 
олар интеллект функцияларды өлшеуге бағытталған (логикалық 



112

ойлау,мағыналық жəне ассоциативтік ес). Мысалы, Векслер 
балалардың интеллектісін зерттеуге арналған интеллект тестінде 
əрбір субътест 11 ұпаймен көрсетеді, яғни əрбір субътестке 1 минут 
беріледі. Тест бойынша мəліметтердің нəтижелері профилді түрінде 
ұсынылады. Тестті бағалау барлық субътесттер бойынша орта мəнді 
табумен жүзеге асырылады. Векслер жалпы нəтижені IQ-дің мəні 
ретінде ұсынылады.

IQ – интеллект дамудың сандық көрсеткіші. Ол формула бойын-
ша есептеледі.

Ақыл-ой жасы
IQ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _* 100
хронологиялық жасы
Математикалық-статистикалық аппараттық даму барысында IQ-

дің сандық көрсеткіші, стандартты IQ көрсеткіштерімен ауыстыры-
лады. Векслер ең бірінші болып IQ стандарттық шкаласын ендірді.

Талдау барысында жалпы IQ көрсеткішіне сүйенуге болмай-
ды. Субътест бойынша нəтижелер профилін талдау мазмұндық 
мəлімет береді. IQ-дің мəні қандай субътестте нəтиже орташа, төмен 
екендігін анықтауға мүмкіндік бермейді, сондықтан субътесттерді 
бөлек қарастыру керек. Ч. Спирменнің зерттеу нəтижелері, ин-
теллект тесттердің арасында жағымды корреляция бар екендігі 
анықтады. Ч. Спирмен пікірінше, жағымды корреляцияның интел-
лект əрекеттердің ортақ факторлардың бар болуымен байланысты. 
Бұл факторды Спирмен немесе «G» фактор деп атады. Спирмен со-
нымен бірге, іс-əрекеттің бір түріне тəуелді, басқа факторлар да бар 
екендігін атап көрсетеді (S фактор). Терстоун (көпфакторлы теория) 
зерттеуі бойынша, тесттер арасындағы корреляцияның анықталуы 
тек бір «G» факторымен түсіндірілмейді. Ол 12 факторды анықтап, 
«алғашқы ақыл-ой қабілеттілігі» деп атады.

4.2 Инттелектуалды дамудың 
психологиялық-педагогикалық диагностикасы

«Интеллект» термині өзінің ғылыми мағынасына қарамастан, 
күнделікті жəне əйгілі шексіз санды талдауларға толы. Сондықтан да 
«интеллект» түсінігіне жасаған қысқаша талдауларды қарас тырайық. 
Интеллекттің негізгі өлшемі өзіндік шынайылық ретінде оның қылықты 
реттеу функциясы болып табылады. Кейбір басқа да қабілеттер сияқты 
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интеллект туралы айтқанда, ол алдымен адамдар жəне жоғарғы жа-
нуарлар үшін қажетті мағынасына сүйенеді. В. Штерннің пайымдауын-
ша, интеллект жаңа өмір шарттарына жалпы қабілеттердің бейімделуі 
жатқызылады. В. Штерн бойынша бейімделу – өмірлік міндеттерін 
«ақылдылық əрекет» тəсілдер арқылы шешу, ал Я. А. Пономаревтың 
пікірінше «ішкі жоспардағы əрекет» болып табылады.

Л. Полани «интеллект білімді бейімдейтін қабілеттердің 
ішінен біреуіне жатады» деп айтады. Бірақ көптеген ғалымдардың 
көзқарастарында өмірлік міндеттерді шешу барысында білімді 
қабылдау процесі жағынан ақыл-ой бейімділігі ретінде ғана көріне-
ді. Ж. Пиаженің айтуы бойынша, интеллектінің толығымен дамуы 
индивидтің ортамен «теңдігіне» жетуде универсалды бейімділікте 
көрінеді.

Психологтар үшін интеллект шынайылық ретінде болса, химик-
тер үшін «күнделікті» сипаттамасын білу өте маңызды. Р. Стернберг 
«Интеллект» ұғымын сəйкес интеллектуалды қылықтың үш форма-
сы ретінде көрсеткен: 

а) вербалды интеллект (сөз қоры, шеберлік, оқығанын түсіне білу 
біліктілігі); 

б) мəселелерді шешу қабілеттілігі;
в) кəсіби интеллект (қойылған мақсаттарға жету біліктілігі).
Интеллект концепциясы 20 ғасырдың соңғы кезеңдерінде кеңінен 

дамыды.
«Интеллектінің иерархиялық моделі» интеллект пен жүріс-

тұрыс қылықтары; индивидтің интеллектісі мен жеке тəжірибесі; 
интеллект бейімделген қылықтар арасындағы қатынастармен 
түсіндіріледі. Интеллект алынған мəліметтерді қайта оңдеумен 
қамтамасыз етеді. Р. Стернбергтің моделі жалпы психологиялық 
жəне дифференциалдық-психологиялық концепцияға жатады.

Р. Стернберг тұлғаның интеллектуалды өнімділігі танымдылық 
құрылымның айырмашылығымен түсіндіріледі.

Психологтар алынған мəліметтерді қайта өңдеуге жауап беретін 
ақыл-ой компонентінің бірнеше түрін бөліп көрсетеді:

Бірінші, мəліметтерді ұзақ есте сақтау үшін кодтау жəне оны 
қайта өндеуді реттейтін басқару процесі;

Екінші, иерархияның өте төмен деңгейдегі процестері мен 
таңдамалы объектіні өзге затпен үйлестіру; .

Үшінші, субъектінің орындалатын іс-əрекетін сыртқы факторларға 
бейімдеу жəне салыстыру қажет.
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Р. Стенбергтің концепциясының міндеттерін шешудің негізгі 
қиындығы ақыл-ой компонентін дұрыс түсіну деп көрсетеді. 

Р. Стернберг қарапайым жəне ақыл-ойға дарынды балаларды 
зерттей отырып, мынадай қорытынды жасады: даралылық инсайт 
қабілеттілігіне дарындылық мəнді болады, сонымен бірге қарапайым 
балалармен міндеттерді шешу процесі жақсарады, бірақ дарынды 
балалардың жұмысының өнімділігіне аз əсерін тигізеді.

Интеллектті екі мағынада түсіндіруге болады: кең мағынада - 
барлық таным іс-əрекетінің жиынтығы, ал тар мағынада - адамның 
ақыл-ой қабілетін сипаттайды. Интеллект ұғымының сипаттамала-
ры өте көп, бірақ осы күнге дейін көпшілік мақұлдаған нақты си-
паттама жоқ. Біріншісі бойынша, интеллект - абстрактылы белгілер 
мен байланыстарды дұрыс пайдалану мүмкіндігі. Екіншісі бойын-
ша, интеллект - жүре пайда болған жаңа жағдайға бейімделу кезінде 
тəжірибиемен білімді ұштастыра алу қабілеті. 

Бірінші анықтамаға байланысты абстракциялық қабілет - бұл 
интеллекттің бір ғана жағы, бұған ойлаудың нақтылығы қажет. 
Екіншіге байланысты интеллект тек жағдайға бейімделу кезінде 
емес, сонымен бірге оған белсенді қатысқанында көрінеді.

«Интеллект» сөзі психологияда «дарындылық», «ақыл-ой 
дарындылығы» сөзінің синонимі ретінде жиі кездеседі. Интеллект 
тестері «дарындылық тестері» деп, ал интеллект коэффициенті Q 
ақыл-ой дарындылығының көрсеткіші деп аталады. Табиғи интел-
лект – таным сферасының сипаты, адамның ақыл-ой мүмкіндіктерінің 
өзегі болатын дəл ортасын айтамыз.

Интеллект – адамның қолданбалы, көрнекі-бейнелі немесе 
символдық түрде алдына мақсат қойып, оны орындаудың ең тиімді 
жолын тауып алуға қабілеттілігі.

Қазіргі интеллект теориялары бойынша ақыл–ой жетістіктері 
өзінің негізінде ұйымдастырылған жеке тəжірибені яғни адамның 
өзінше көрінуін, түсінуін, қоршаған ортаны қабылдауын көрсетеді. 
Ақыл-ой қабілеттерін арнайы немесе жалпы деп жиі айтады. 
Негізінде, ақыл-ой қасиеттері (мысалы, ақыл-ой процесіндегі са-
лыстыру, талдау, жоспарлау жəне т.б.) əр түрлі тапсырмаларда кең 
көлемде көрінеді. Осы мағынада олар жалпы іс-əрекеттің түрі болып 
табылады. Сондықтан адамдар бір-бірінен тек ақыл-ой қабілеттері 
ғана емес, іс-əрекеттерінің жалпы деңгейімен де ерекшеленеді .

Интеллекттің құрылымы жəне оның негізгі көріністерін анықтау 
жəне өлшеу əрекеттері екі концепцияға негізделген. Ф. Гальтон, 
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Дж. Кеттэлдің идеясы бойынша, интеллект қарапайым жеке функ-
ция ретінде көрінуі тиіс, ал А. Биненің идеясы бойынша, интел-
лект əрқашан қабілеттің сипаттамасын береді. Осы екі əдіс тесттерді 
құрастыруда кең қолданылды жəне кейбір өзгерістермен қазіргі 
күнге дейін тестология тəжірибесінде сақталған. Соңғы кездері 
интеллектіні өлшеу үшін көптеген əдістер қолданылуда. Интел-
лект – адамның «əлеуметтік ортадағы» мəдени бағалы білімдері мен 
дағдыларын меңгеру арқылы дамиды.

Психологиялық тұжырым бойынша интеллект индивидтің 
қоршаған ортамен байланысын толық қамтамасыз етеді. Ол осын-
дай байланыстың үш типін бөлді: бейімділік, ішкі таңдау жəне 
құрастыру (конструкциялау) .

1. Практикалық тапсырмаларды шешуге қабілеттілігі іскерлік пен 
ақылдылық жəне білімді қолдану икемділігін көрсетеді, ал вербал-
ды қабілеттілік болса, сөздің жылдамдылығы мен анықтылығында 
көрінеді;

2. Интеллект интеграциясы ерекшелікті көруге жəне əр түрлі 
көзқарастарды қиыстыруға қабілеттілік пен адамның мəліметтерді 
сұрыптап іздену жəне мақсаттылығынан байқай аламыз;

3. Дүние жүзі туралы білім мен жеке тəжірибесін қолдануға 
ептілігінде ойлаудағы зеректігі, шапшаңдығы жəне абстрактылы 
ойлауға деген ептілігі байқалады.

 Х. Гарднер интеллектті өте кең мағынада түсіндірді. Х. Гарднер 
бойынша интеллект – бірнеше қабілеттерден тұратын құбылыс қана 
емес, сонымен бірге, интеллекттің көптеген түрлері бар екенін, 
олардың бір-біріне тəуелді емес екенін дəлелдеді. Ол интеллекттің 
7 түрін бөліп көрсетті:

1. Лингвистикалық – вербалды. Мəліметтерді беру үшін табиғи 
тілді қолдану, сонымен бірге, ынталандыру мен қозу қабілетін си-
паттайды (ақын, жазушы, журналист);

2. Логикалық – математикалық. Категория мен заттарды зертте-
уге, топтауға, манипуляция жолымен символдар мен түсініктердің 
арасындағы байланысты анықтауға қабілеттілікті көрсетеді (матема-
тиктер мен ғалымдар);

3. Кеңістіктегі интеллект. Ақыл-ойда объектілерді көру, қабылдау 
жəне манипуляциялау, көру кеңістігі мен композицияны қабылдау 
мен құру қабілеттілігі (архитектор, инженер, хирург);

4. Музыкалық. Музыка жазу, орындау жəне музыкадан қанағат 
алу қабілеттілігі (əнші, композитор, музыкалық сыншысы);
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5. Дене-кенестикалық. Қимыл дағдысын спортта, өнерде, қол 
еңбекте орындай алу қабілеттілігі (биші, спортсмен, механик);

6. Кісі аралық. Адамдардың əрекет мотивтерін түсіну жəне адам-
дармен қалай жұмыс істеу керектігін білу қабілеттілігі (мұғалім, 
психолог, сатушы);

7. Интроспекционизм. Өзіне дұрыс модель қалыптастыру, яғни 
өзін-өзі зерттеу арқылы сезімін, ынтасын түсіну жəне осы моделді 
күнделікті өмірде қолдану қабілеттілігі (психолог, ақын).

Когнитивті бағыттың мəні интеллект өнімділігіндегі бөлек та-
ным процестерінің қасиеттеріне негізделеді. Интеллектіні даралық 
тəжірибе ерекшелігіне əкеліп тірейтін басқа да бағыттар бар.

Рессейлік ғалым М. А. Холоднаяның анықтамасы мынадай: «ин-
теллект өзінің онтологиялық мəртебесі бойынша – бұл ментал-
ды құрылым түріндегі даралық ақыл-ойының ерекше формасы». 
Интеллектілі қабілеттердің құрылымына мыналар кіреді:

1) интеллект терминінің тар мағынадағы мəні (психикалық 
құбылыстардың даму деңгейі);

2) креативтілік (шапшаңдық, зеректік жəне т.б.);
3) үйренушілік (имплицитті, эксплицитті);
4) танымдық стилдер (танымдылық, интеллектілі).
Когнитивті стилдерді интеллект құрылымына жатқызу түрлі 

пікірлерде таластар туғызады. «Когнитивті стиль» түсінігі мəліметті 
алу, өңдеу, қолдану əдістеріндегі жеке ерекшеліктерді сипаттайды. 
«Менталды тəжірибе» түсінігінің мазмұны көбіне «кристалданған ин-
теллект» Кэттел бойынша жəне В. Д. Щадриков бойынша «қабілеттің 
операциялық механизмдері» түсінектерінің мазмұнымен сəйкес келеді. 

Психолог Дж. Гильфорд өңдеген интеллект құрылымы қазіргі 
күндері кең түрде қолданылады. Дж. Гилфорд жəне оның əріптестері 
қабілеттіліктерді зерттеу барысында 20 жылдан артық уақыт жұмыс 
істеп, интеллект құрылымының моделін қалыптастырады. Осы мо-
дель арқылы интеллекттің 120 факторын бөліп көрсетуге болады 
жəне олады 3 тəуелсіз айнымалыға сəйкес топтауға болады: 

1-айнымалы. Ұсынылатын мəліметтің мазмұны.
2-айнымалы. Мəліметті өңдеу қорытындылары. Дж. Гильфорд 

теориясы необихевиорстік схемаға сүйенеді. S O R. Мəліметті өңдеу 
қорытындылары (сурет -1).

 1. Ұсынылған мəлімет мазмұны келесі түрде болады:
А) образдар F (объектінің физикалық сипатын бейнелейтін 

проприрецетивті образдар - көру,есту.);
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Б) символдар S (формалық белгілер,əріптер,цифрлар,ноталар, 
кодтар);

В) семантикалық M (концептуалды информациялар: вербалды 
идеялар, ұғымдар, түсініктер);

Г) мінез-құлық B (кісіаралық қатынастар процесін бейнелеуші, 
адамдардың мінезін анықтаушы мəліметтер);

2. Мəліметті өңдеу барысындағы операциялар:
А) тану операциясы C (мəліметті сыртқа ортадан ажырату, тану 

жəне мағнасын түсіну);
Б) дивергентті ойлау D (ұсынылған мəлімет пен логикалық 

байланыстағы бірнеше альтернативті шешімдерді табу);
В) конвергентті ойлау N (мəселенің бір ғана шешімін таба алу 

қабілеті);
Г) есте сақтау M (есте сақтау, есте қалдыру операциялары);
Д) мəліметті бағалау E (мəліметті белгілі бір критерий бойынша 

салыстыру жəне бағалау);
3. Мəліметтерді өңдеу қорытындыларына мыналар жатады:
А) элементтер U (мəліметтің жеке бірліктері);

1-сурет. Гильфорд бойынша интеллекттің құрылымы

      
      -                                                                                   
     -                                           M 
        -                                                                                    
       -                           N                                                        
      -                                              
     -                      U 
        -                                                                                                   

      -                                                   R 
V      -                                                   S                       

V       -                                               T 
VI     -                                          I 

 
 
                                                        1        2           3            4 

 
 

  
                

-                                                                         
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Б) кластар C (ортақ элементтер мен қасиеттер бойынша 
объектілерді белгілі бір топқа, кластарға орналастыру);

В) түрлі қатынастар R (мəліметтер бірліктері арасында, объектілер 
арасында байланыс, қатынас орнату);

Г) жүйелер S (мəліметтік бірліктердің құрылымдық жүйесіне 
жеке элементтерден құрылған тұтас блоктар жатады);

Д) трансформация T (мəліметтерді модификациялау, яғни 
мəліметтерді қайта құру, салыстыру, қайта анықтау);

Е) импликация I (мəліметтерге қатысты жаңа байланыстарды 
құру, қорытындылау)

Моделдің негізгі артықшылығы негізгі Дж. Гильфорд 
интеллекттің кеңейтілген моделін ұсынды. Қазіргі күні оның кон-
цепциясы интеллектілі қабілеттіліктердің жүйеленген моделі бо-
лып табылады. Дж. Гилфордтың моделіне сəйкес əрбір қабілеттілік 
үш өлшемнің əрқайсысы бойынша оның тиімді жағдайымен 
анықталады. Бұл модель интеллект құрылысының моделі деп ата-
лады. Тек Дж. Гилфордтың ғана теориясы сынға ұшыраған жоқ. 
Интеллектінің барлық қозғау күші мен талдау модельдері тез арада 
психологтарды қанағаттандыруын тоқтатты. 

Көптеген психологтардың пікірі бойынша біздің ғасырымыздың 
басында интеллектуалдылық тест ситуациясын туындатты. Бұл си-
туациялар адамды таңдауға қояды, адамдардың əр түрлі мəселелерін 
интеллектуалды орындау мүмкіндігі бойынша бағалай отырып, 
олардың интеллектісін өлшеуге болады. Сондықтан кейбір психо-
логтар интеллектуалды тесттер мен өлшемдерді интеллектуалды деп 
атайды. Интеллектуалдылық коэфициент интеллектінің синонимі 
болып табылады.

Жоғарыда айтылғандардың басқа жағы интеллектінің табиғи, ту-
мыс қасиеттері деп мойындауға келіп тіреледі. Бұған тұрақты түрде 
ұзақ уақыт бойына интеллектісін зерттеу керек. Зерттеуде байқалған 
IQ-қатысты жиілігі басқа себептермен түсіндірілуі мүмкін. Соны-
мен, IQ тұрақтылығының тағы да екі себебін анықтауға болады. 
Олардың бірі, ұзақ қоршаған адамдарда болатын өзгеріс. Екінші 
себебі, индивидтер өз өмірінің ерте кезеңдерде жəне олардың тез 
дамуын қамтамасыз ететін іскерлік пен дағдылар. Бұлар сақталады 
жəне келешекте дамудың өкілі болып қызмет етеді.

Интеллектуалды тестте қоршаған ортаның əсерін ескеру қажет. 
Көптеген жеке тесттерде, баланың жеке қасиеттерін анықтау үшін 
қарастырылып, зерттелген. Жаңа шарттарға бейімделу, тесттің ең 
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қажетті талабы. Белгілі бір жасқа арналған тесттерді басқа жастағы 
балаларға қолдануға болмайды. 

Тест сенімділігін тіркеу (ретестілеу) əдісі бойынша жəне тесттің 
есептерінің гомогенділігі əр серия бойынша бағаланады. АҚШ 
оқушыларының 450-ін тексеру үшін 0,85 коэффициенті, ал жоғары 
білімі бар адамдарды зерттеу үшін – 0,82 коэффициенті алынды. Əр 
түрлі таңдаудағы гомогенділіктің орташа коэффициенті 0,71 – 0,91 
аумағында болды.

1 - субтест «толықтыру» – күрделілігі өсу ретімен орналасқан 
12 тапсырмадан тұрады. Əр тапсырманың сол жағында 3 белгілі 
логикалық бірізділікпен 5 фигура орналасқан (кеңістікте орналасу 
көлемі, саны жəне т.б. өзгерістері бар). Логика өзгерістерін таңдай 
отырып, оң жақта орналасқан 4-5 фигураның ішінен заңдылыққа 
сəйкес келетінін жəне сол жақта орналасқан 3 фигураның логикалық 
бірізділігін жалғастыра алатынын таңдау қажет.

2 – субтест «классификациялау» – күрделілігі өсу ретімен 
орналасқан 14 тапсырмадан тұрады. Əр тапсырма 5 фигура 
қатарынан тұрады. Мұнда 4 фигура əрдайым қандай да бір жалпы 
белгімен біріктірілген. Əр қатардан басқалардан ерекшеленетін 1 
ғана фигураны табу қажет. 4 фигураға жалпы болып табылатын белгі 
формасы, түсу, саны, фигуралар элементтері арасындағы кеңістіктік 
қатынасты табу қажет.

3 – субтест «матрица» – күрделілігі өсу ретінде орналасқан 
12 тапсырмадан тұрады. Бұл тапсырмалар логикалық жағынан 
1 тапсырма субтестіне ұқсас келеді. Сол жақтағы матрицада 
біріктірілген 3 фигураға сəйкес заңдылықты оң жақта орналасқан 5 
жауап вариантының ішінен табу тапсырмада берілген заңдылықты 
аяқтайтын 1 ғана фигураны табу қажет, яғни матрицаны дұрыс 
толықтыру қажет. Бұл субтестінің ерекшелігі белгілердің кешендік 
талдаудан тұруында (матрицаны тігінен жəне көлдењінен, диаго-
налды талдау). Берілген субтесттің тапсырмаларын құру негізінде 
жататын белгілер – бұл кеңістіктегі орналасулары, формасы, көлемі, 
саны, түсі жəне берілген белгілердің комбинациясы.

4 – субтест «типология» – күрделілігі өсу ретімен орналасқан 8 
тапсырмадан тұрады. Тестілеуді ұйымдастыру алдында психолог 
зерттелушіге жауаптар парағын жəне тест дəптерін береді. Психолог 
тест дəптерінің 1-ші бетін ашып, жалпы нұсқауымен таныстырады.

Одан кейін психолог нұсқауды оқып, дұрыс түсіндірілгеніне 
көзін жеткізгеннен соң, «парақтың келесі бетін ашыңдар да, 
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субтесттің 1-ші бөлімімен жұмыс жасауды бастаңдар» дейді. Əр 
субтест зерттелушіге орындалынатын тапсырма логикасын түсінуге 
мүмкіндік беретін 2-3 мысалдардан басталады. Қалған 2 мысал өз 
бетінше шешіліп, ол жауаптар парағында белгіленеді. Психолог 
жауаптардың дұрыстығын тексеріп, зерттелушімен бірге қателерін 
дұрыстайды. 

Жауап парағы тесттің екі бөліміне сəйкес келетін екі бөлімнен 
тұрады. Жауап парағының əр бөлімі 4 субтестке сəйкес келетін 4 
қатардан қаралады. Қатар жолының саны əр субтесттегі тапсырмалар 
санына сəйкес келеді. Мысалы, тапсырмаларды орындап болғаннан 
кейін психолог «парақты аударып, келесі беттегі тапсырмаларды 
орындаңдар» дейді де, уақытты белгілейді. «Тоқта» командасымен 
жұмыс аяқталады. Тесттің екі бөлімдердің арасында аздаған үзіліс 
жасауға болады. Екі бөліммен жұмыс жалпы нұсқаудың негізгі 
моменттерін қайталаудан басталады. Бірінші бөлімнің ерекше болып 
табылатын себебі, екі бөлімде де мысал тапсырмаларға ешқандай 
вербалды түсініктемелер берілмейді.

Зерттелушінің жауаптар парағындағы нəтижелері арнайы 
«кілтпен өңделеді». Əр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі. «Шикі, 
аяқталмаған» ұпайлар жиынтығы субтесттің 1 жəне 2 бөлімдері бой-
ынша бөлек жəне бірге есептелінеді. «Шикі» балдар шкалалы балы-
на аударылады. Тесті жеке жəне топ бойына өткізуге болады. Топқа 
жүргізгенде əр зерттелушінің тест дəптері мен жауаптар парағы бо-
луы тиіс.

Бөлек субтесттермен жұмыс жасау уақыты (мин)

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4
1-бөлім 4 4 3 3
2-бөлім 3 3 3 3

Нəтижелерді өңдеу: Тесттің негізінде бағалау зерттеушінің 
интеллектуалды дамуының интегралды көрсеткішін білдіретін 
ІQ интеллектінің коэффициенті мен берілген тесті толықтырма 
пайыздық шкаласы болып есептелінеді, яғни ол таңдау 
стандартизациясындағы индивидтердің проценттік бөлігін білдіреді. 
Процентілік нəтижесі ІQ көрсеткішінен төмен болады. Тесттік 1-ші 
жəне 2-ші бөлім нəтижесінің динамикасы зерттелушінің оқу бөлімі 
туралы көрініс береді. Тест нəтижесіне маман - психолог қорытынды 
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жасау керек. Психолог оқыту мен даму психологиясы саласында 
жалпы біліктілік сипатын білу керек. «Еркін интеллект» мəселесінің 
теориялық аспектісін түсінбей, нақты, ауқымды нəтиже шығару 
мүмкін емес. Тестілеуді ұйымдастыру алдында зерттелінушілерге 
жауаптар парағы мен тест дəптері беріледі. Нұсқау оқылып, мысал-
дар арқылы жұмыс барысы түсіндіріледі (Қосымша 1).

Жалпы тапсырмаларды орындауға 60 минут беріледі. 
Зерттелінушілер жұмысты аяқтап болған соң, жауаптар парағы жи-
нап алынады. Оқушылардың нəтижелері арнайы «кілтпен» өңделіп, 
субтесттің бірінші жəне екінші бөлімдері бойынша жалпы жиынтық 
саны есептелінеді. Ол сан «шикі» ұпайлар шкаласы аударылып, 
пайыздық шкаласы шығарылады (Қосымша 2).

Р. Кэттелл əдістемесі бойынша тəжірибиелік-психологиялық 
зерттеуден алынған нəтижелерді статистикалық өңдеу үшін, көп 
жағдайда вариациялық-статистика қолданылады.

Сонымен бірге, соңғы уақытта кеңінен қолданылатын жəне ең та-
нымал интеллектуалды тесттердің бірі - Рудольф Амтхауердің «ин-
теллект құрылымы» тесті. Ол 1953 жылы құрылған (соңғы редак-
циясы 1973 ж. жарыққа шықты). Тест 13 тен 61 жас аралығындағы 
адамдардың интеллектуалды даму деңгейін анықтауға арналған. 
Тест жақсы əдіснамалық көрсеткіштермен ерекшеленеді: тестілік 
коэффициент сенімділігі (интервал 1 жыл); паралельді формалар 
сенімділігінің коэффициенті – 0,95, тест бөлімдерінің сенімділігі 
коэффициенті («расщепление» əдісі бойынша) – 0,97; үлгерім бай-
ланысы бойынша анықталатын валидтілік – 0,46, интеллектуалды 
даму деңгейін эксперттік бағалау валидтілігі – 0,62. Тесттің стандар-
тизициясы 4076 зерттелінушінің ішінен таңдау бойынша жүргізілді. 
«Шикі» балдар бойынша көрсеткіш 82-ге тең. Жаңа стандартизици-
ядан кейін орташа 100-ге, ал сигма 10-ға теңестірілді.

Тест, біріншіден, жалпы қабілеттіліктер деңгейін кəсіби психо-
диагностика мəселесімен байланысты диагностикалау тесті ретінде 
өңделді. Тесті құру кезінде Р. Амтхауер біртұтас екі құрылымында 
арнайы құрылым болып табылатын ерік жəне эмоционалды сфера, 
қызығушылықтар жəне қажеттіліктерге негізделген тұжырымдамаға 
жүгінді.

Р. Амтхауер интеллектті кейбір психикалық қабілеттіліктер 
бірлігі деп түсіндіреді. Ол тестке интеллекттің вербалды, есептік 
– математикалық, мимикалық компоненттерін диагностикалауға 
арналған тапсырмаларды енгізді.
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Тест 9 бөлімнен тұрады. Олардың əрқайсысы интеллекттің түрлі 
қызметтерін анықтауға бағытталған.

1. «Логикалық іріктеу» – жеке адамды ойлау, тіл сезгіштігін 
зерттеуге арналған. Зерттеушінің міндеті – келтірілген сөздердің 
бірімен сөйлемді аяқтау. Тапсырмалар саны – 20. Орындау уақыты 
– 6 мин.

2. «Жалпы белгілерді анықтау» – вербальды түсініктерді абстрак-
циялау қабілеттілігін зерттеу. Тапсырмалар саны 5 сөзден беріледі, 
ал олардың 4-де белгілі мағыналық байланыс бар да, ал 1-еуі артық. 
Орындау уақыты – 6 мин.

3. «Аналогтар» – комбинаторлы қабілеттіліктерді талдау. Тап-
сырмалар саны 3 сөзден тұрады. Бірінші жəне екінші сөз арасында 
белгілі байланыс бар, ал үшінші сөзден кейін - көп нүкте қойылған. 
Берілген 5 сөздің ішінен 1-ші 2 сөз сияқты 3-ші сөзден де байланы-
сынан сын табу керек. Тапсырмалар саны – 20. Орындау уақыты – 7 
мин. 

4. «Классификация» – ой-пікірін шығара алу қабілеттілігі. 
Зерттелуші 2 сөзді жалпы түсінікпен белгілеу керек. Тапсырмалар 
саны- 16, орындау уақыты – 8 мин. Бағалау 0 ден 2 балға дейін жал-
пылау деңгейіне тəуелді жасалады.

5. «Есептеу» - практикалық-математикалық ойлаудың даму 
деңгейін бағалауға арналған. Субтест 20 арифметикалық тапсырма-
дан тұрады. Орындау уақыты – 10 мин.

6. «Сандар қатары» – индуктивті ойлауды талдау, анықтауға 
арналған. 20 тапсырмадан сандық қатар заңдылығын тауып, оны 
жалғастыру қажет. Орындау уақыты – 10 мин.

7. «Фигураларды таңдау» - кеңістіктік қиял, комбинаторлы 
қабілеттілікті зерттеуге арналған. Тапсырмаларда бірнеше бөлікке 
бөлінген геометриялық фигуралар келтірілді. Жауапты таңдауда 
бірнеше бөлікке бөлінген фигураға сəйкес келетін фигураны табу. 
Тапсырмалар саны – 20. Орындау уақыты – 7 мин.

8. «Кубиктер» – кеңістіктік ойлауды зерттеуге арналған. Тапсыр-
маларды орындауда кубты белгіленген идентификациялау қажет. 
Орындалу уақыт – 7 мин.

9. «Сөздерді еске сақтау» – зейін аудару мен оны есте сақтау 
қабілетіне арналған тапсырмалар болып табылады. Заттардың түрлі 
топтарына жататын сөздер қатарын тауып, ал кейін оперативті ес 
қасиетін пайдаланатын тапсырмаларды орындау қажет. Есте сақтау 
уақыты - 3 мин. Орындау уақыты – 6 мин.
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Барлық тапсырманы орындаудың таза уақыты – 80 мин. Əр дұрыс 
орындалған тапсырмалар үшін 1 балл қойылады. Субтест бойынша 
балдар суммасы – біріншілік субтесттік бағалау. 

Əр субтест бойынша біріншілік бағалау шкалдық бағаға ауысты-
рылады. Осылай, интеллект құрылымын бөлек топ тапсырмаларын 
танысты шешу профилі бойынша сипаттауға болады. Біріншілік 
балдар жинағы интеллект деңгейінің жалпы бағасына ауысты-
рылады. Тест ұйымдастыру алдында респонденттер нұсқауымен 
таныстырылады. Олардың жұмыс барысына түсінгеніне көзіміз 
жеткен соң, арнайы жауап парағы мен тест дəптері беріледі. 
Олар жұмыс аяқталысымен жинап алынады. Əр дұрыс жауапқа 
1 балл қойылды. Рециденттердің нəтижелері арнайы кілтпен 
өңделеді жəне тесттің эксперименталды-психологиялық зерттеу 
жұмысынан алынған нəтижелері статистикалық өңдеуге салына-
ды. Тест 9 тараудан тұратындықтан, 9 баған бойынша ұпайлардың 
жалпы саны шығарылады. Одан кейін зерттелінушілер бойынша 
мына формуламен арифметикалық орташасы алынады.

Мұндағы, x – барлық балдардың жалпы саны
                    N – респонденттер саны. 
 
Үлкендерге арналған интелектуальды жəне жеке тесттерді, 

кішкентай балаларға қолдануға болмайды жəне керісінше, 
кішкентай балаларға арналған тесттерді ересектерге қолдануға 
болмайды. Балалардың танымдық дамуының жəне мектептегі 
оқуға бейімделу қабілеттілігінің психодиагностикасы, олардағы 
кемшіліктерді жөндеу мақсатында жүргізіледі. Диагностиканың 
алғашқы мəні балалардың оқуға дағдылырын жəне оның потен-
циальды қабілеттерін анықтайды.

Осылай, интеллектуалды қабілеттілік пен креативтіліктің 
арақатынасы жөнінде бірдей пікір жоқ. Бірақ бұл мəселе дарын-
ды балалармен жұмыс жасаудың теориясы мен практикасында 
қызығушылық туғызып отырғаны күмəнсіз.

Англиялық психолог Г. Айзенктің интеллект түрлері кеңінен 
танымал. Олар: «биологиялық – (негізінде мидің құрылымы мен 
орындалуы бар) оларсыз ешқандай таным процестері орындалуы 
мүмкін емес; «психометриялық» – IQ ақыл–ой дарындылығы 
көрсеткішінің коэфициентін құрайды жəне көбіне тəрбие мен 
білім беруден тəуелді; «əлеуметтік» – ақпаратты сынай отырып 
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өңдеу, стратегияны өндіру болып табылады. Г. Айзенк бойынша, 
интеллекттің бұл түрлері өзара байланысты. 

Интеллект (лат.intellectus-түсіну,тану) - жаңа өмірлік міндеттерді 
иемдену барысында таным процестерін жүзеге асыру жəне 
мəселелерді қолайлы шешу қабілеттілігі. Интеллектіні түсінумен 
сипаттау барысында əртүрлі принциптер бар. Ж. Пиаже пікірінше, 
интеллект субъекттің қоршаған ортамен тепе-теңдік орнатуының 
жоғары тəсілі, ол адамның жан-жақтылығын (универсальный) 
көрсетеді. Когнитивтік бағыт бойынша интеллект когнитивтік опе-
рация жиынтығы ретінде қарастырылады. Факторлы-аналитикалық 
бағыт бойынша көптеген тестік көрсеткіштер негізінде нақты фак-
торды қарастырады ( Ч. Спирмен, Л. Терстаун, Х. Айзенк, Д. Векслер). 
Қазіргі таңда интеллект психикалық қабілеттің əмбебаптылығын 
білдіреді, оның негізінде жүйке жүйенің генетикалық қасиетіне 
негізделген қандайда бір мəліметті өңдеу жылдамдылығымен 
нақтылығы жатыр (Х. Айзенк). Əсіресе, генетикаға тəуелді вербаль-
ды интеллект табылады.
Психометриялық интеллект. Интеллект тесттермен өлшенеді. 

Психометриялық интеллект түсінігі адам психикасын құраушы фак-
тор, ол адамның мəліметті өңдеу тиімділігі үшін жауап береді.
Биологиялық интеллект. Ф. Гальтонның пікірінше, табиғи, 

физиологиялық дамуында басымдылық бар адамдардың интелектісі 
басқа адамдарға қарағанда жоғары.
Психометриялық интеллект. Биологиялық интеллектке тура 

тəуелді болмағанымен, олардың арасындағы корреляциялық бай-
ланыс анықталған. Психометриялық интеллект стандартты те-
стермен өлшеніп анықталады, яғни адамның есту қабілеттілігі, 
қабылдауы мен реакция уақытының деңгейі сияқты физиологиялық 
көрсеткіштер тесті орындау барысында маңызды орынға ие. 

Г. Айзенк пікірінше, əлеуметтік жəне психометриялық интелек-
ттер биологиялық интелекттің сыртқы көрінісі болып табылады. 
Əлеуметтік интеллект. В. Штерн бойынша интеллект адамның 

жаңа өмір жағдайына бейімделу қабілеттілігі «Бейімделу актісі», 
интеллект көмегімен өмірлік міндеттерді шешу, ол ойлау іс-əрекеті 
арқылы жүзеге асырылады. 

Отандық психологияда Б. Ф. Теплов практикалық ойлауды аб-
страктілі ойдан практикаға өту іс-əрекеті ретінде анықтады. 

Интелект зерттеу барысында психикалық жүйемен оның қызмет 
ерекшелігіне назар аудару керек.
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Интеллектің факторлы модельдері
Интеллект топтамасының теореялық деңгейін К. Спирмен жалпы 

фактор ретінде қарастырды. Əр түрлі интеллектуалды тесттерді орын-
дап жаттыққан зерттелінуші өзге тесттердің шешімін табуда жақсы 
жетістіктерге жетіп, оң бағаға ие болады. Мысалы: ойлау əрекетіне 
арналған тестін жоғары деңгейде орындай алған адам, басқа да таным 
қабілеттеріне арналған тесттерді нəтижелі орындайды. Əр түрлі интел-
лектуалды тест нəтижелерінің арасында корреляциялық байланыс бар. 
Спирменнің моделі интелектің екі факторлы моделі деп аталады. Ол: 
G - «ақыл-ой энергиясы» ретінде анықталады, S – «интеллектуалды 
белсенділік» немесе тес тапсырмаларының ерекшелігін айқындайды. 

Кейіннен екі факторлы интеллект моделі тағы факторлар-
мен толықтырылып, Спирмен тұжырымы иерархиялық модель-
ге ауысты. Бұл факторлар механикалық, арифметикалық жəне 
лингвистикалық (вербалды) қабілеттер S жəне G факторлар арасын-
да орналасатындығын дəлелдеді.

Л. Терстоун моделі. Л. Терстоун интелект теориясы жалпы 
интелекттің бар болуын жоққа шығарады. Ол зерттелуші орындаған 
интеллектің іс-əрекетін анықтауға арналған 60 тестің жауаптарына 
корреляция жасады. Сөйтіп, бірнеше факторлар тобын анықтады. 
Соның негізіне қарай төмендегідей 7 фактор «біріншілік ақыл-ой 
қабілеттері» деген атқа ие болды. Олар:

P- қабылдау-көрнекілік образдарда бөлшектеу қабілеттілігі.
N- есептеу- арифметикалық əрекеттерді орындау қабілеттілігі
V- вербалды түсіну-текстер жəне сөздер мағынасын түсініп, ашу 

қабілеттілігі
F- үстірт (беглость) сөйлеу- ұсынылған критерий
U- сəйкес жылдам сөз табу (подобрать)
M- ес-мəліметті тез есте сақтап, жаңғырту қабілеті.
R-логикалық пайымдау – əріп, сандар, фигуралар тізбегіндегі 

заңдылықты анықтау қабілеттілігі.
Нəтижесінде бір көрсеткішті қолдану мүмкін емес, белгілі бір 

интеллектуалды топқа жауап беретін ақыл-ой қабілетінің профилі 
қолданылуы тиіс деген қорытынды жасалды. Алайда зерттеу 
нəтижелері көрсеткендей анықталған факторлар толықтай тəуелсіз 
болуы мүмкін емес. Əрбір көрсеткіштің байланысы біртекті G 
фактордың бар екендігін көрсетті.

Дж. Гилфорд моделі. Л. Терстоунның интеллектуалды қабі ле-
тінің сан қырлы тұжырымдары американ психологы Дж. Гилфордтың 
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еңбектерінде жалғасын тапты. Ол интеллектуалды қабілеттердің 
моделін əр түрлі сипатта ұсынды. Гилфордтың сан қырлы (көпөлшемді) 
құрылымдық моделі үш өлшемге негізделеді.

1) Ақыл-ой операцияларын орындау түрі (таным, есте сақтау, 
баға, конвергенция, дивергенция)

2) Интеллектуалды əрекеттің мазмұны (шынайылылық, сөйлеу 
жəне жүріс-тұрыс мəдениеті)

3) Нəтиженің түрлері (топ, класс, қарым-қатынас, жүйелі пікірлер)
Сонымен интеллекттің əрбір бағаланатын фактор, бір өлшеммен 

байланысты болады.
Гилфордтың классификациялық үлгісінде 120 фактор тіркелген. 

Гилфорд зерттеулеріндегі жетістіктерді байланыстыруға болмайды, 
яғни бұдан интеллектіні бір қабілет ретінде қарауға болмайды деген 
тұжырым жасаймыз.

28 тамыз 1959 жылы «Америка психологы» атты журналда Джой 
Пол Гилфордтың «Интелекттің үш қыры» атты мақаласы шықты. 
Мақала Гилфордтың 13 сəуір 1959 ж. Стэнфорд университетінде 
оқыған дəрісінің құрылымын ұсынған болатын. Гилфорд интел-
лект қасиеттеріне топтама жасау кезінде жүйелі сипаттама береді. 
Теориялық жағынан бұл модель өте қызықты, ал практикада кеңінен 
қолданылды. Сондықтан бұл модель ғалымдар арасынан үлкен 
қолдау тапты. 

Интеллектуалды қабілеттерді диагностикалауға бағытталған 
тест тапсырмалар осыған ұқсас өзгешеліктердің болуынан, 
шығармашылық қабілетті көрсетуге арналған идеялық жағдайлар 
төмендегілерден тұрады деген ойға итермелейді: шектелмеген 
уақыт ішінде қойылған мəселе бойынша жұмыс істей отырып, 
зерттелінуші міндетті өзі қояды, шешу тəсілін өзі таңдайды, осының 
негізінде зерттелінуші тек субъективті емес, сондай-ақ объективті 
жаңа бірнеше ойды тудыра алады.Тесттердің көпшілігі баланың 
креативтілігінің дамуына əсер етеді, бірақ мұндағы бір қиыншылық 
баланың жауабын бағалау болып табылады.

Бала қандай да бір потенциалмен туылса да, интеллект мінез-
құлық формаларының дамуы үшін қажеттілік, өзі өмір сүретін орта-
мен өзара əрекеттестік байланысын дамыту, оны жетілдіру арқылы 
жүзеге асады. Интеллект коэффициентін Стенфорд-Бине тесті 
мен Векслер шкаласы бойынша өлшеуге болады. Шығармашылық 
ойлаудың өзгешелік белгілері болғанымен, интеллекті бірдей бол-
майды, ІQ – 120–дан жоғары болған жағдайда шығармашылық пен 
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интеллектуалды іс-əрекет арасындағы корреляция жоғалады, себебі 
шығармашылық ойлауда интеллектіге тəн ерекшелік болады. 

Креативтілік пен интеллектінің өзара байланысы туралы мəселе, 
креативтіліктің өз алдына фактор ретінде бөліне бастаған кезден 
қойыла бастады. Гилфорд шығармашылық дарындылық дивергентті 
ойлау мен ақыл-ойды біртұтастылыққа бағыттайды. Гилфорд өзінің 
көптеген еңбектерінде ақыл-ой мен креативтіліктің өзара байланысын 
ашып көрсетуге тырысады. Оның айтуы бойынша, интеллект нəтижесін 
дұрыс түсінуде жəне жаңа материалды меңгеруде анықталады, ал 
дивергентті ойлау шығармашылық өнімді анықтайды. 

Креативтілікті қабілет деп қарастырушылардың бірі – Е. П. Тор-
ренс. Ол білімдердегі кемшіліктерді, білмейтіндерін, жетіспейтін 
элементтерді жəне т.б. жақын қабылдайтын қабілет деп қарастырды. 

Біздің пікірімізше, шығармашылық потенциал дамуының 
негізі – интеллектуалды жəне креативті даму ерекшеліктері мен 
олардың өзара байланыс тəуелдігін, интеллектуалды дамуының 
диагностикалық нəтижелерін қарастырып, мектеп мұғалімдері да-
рынды, қабілетті балаға қалай түсінетіндіктерін анықтау мақсатында 
сауалнамалар жүргізу арқылы баланың «шығармашылық қабілет» 
моделін жасауға мүмкіншілік береді. 

Қабілеттер тесті

Қазіргі қоғамда, əлеуметтік ортада тұлғаның интеллектуалды даму 
деңгейі өзекті мəселе бола алады. Сондықтан да жеткіншектік шақта 
интеллектуалды даму деңгейін зерттейтін көптеген əдістемелер бар. Сол 
əдістемелердің бірі ақыл-ой дамуын анықтауға арналған мектептік тест ( 
көп жағдайда бұл əдістемені қысқаша түрде ШТУР деп атайды).

Бұл тест мектептегі жеткіншек жəне жасөспірімнің ақыл-ой 
деңгейін диагностикалауға арналған. Бір вариантының өзі 6 тапсыр-
мадан (субтестен) тұрады. Əрбір субтест белгілі бір уақыт көлеміне 
қарай орындалады.

1-тапсырма. «1-хабардар болу» - 8 минут беріледі.
2-тапсырма. «2-хабардар болу» - 4 минут беріледі.
3-тапсырма. «Анология» - 10 минут беріледі.
4-тапсырма. «Топтастыру» - 7 минут
5-тапсырма. «Жалпылау» - 8 минут
6-тапсырма. «Сандық қатарлар» - 7 минут уақыт беріледі.
Нұсқау: «Сізге қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды салы-



128

стыру, жалпылау, айырмашылығын табу жəне талдауға бағытталған 
тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмалар сабақта өтіп жатқан 
тақырыптарға ұқсайды, бірақ өзіндік айырмашылығы бар. Сіздерге 
қалам мен арнайы бланкі таратылады. Əрбір субтесті орындау үшін 
бағыт-бағдар берілетін түсініктемелер жазылады жəне əр тапсырманың 
шектеулі уақыты беріледі. Бастаушының бұйрығы бойынша басталады 
жəне аяқталады. Тапсырма талапқа сəйкес орындалуы керек. Мыса-
лы, бірінші сұрақ қиындық туғызса, əрі қарай орындай беріңіз, себебі 
уақыт сізді күтпейді. Шапшаң жəне қатесіз орындауға тырысыңыз». 
Нұсқауды түсіндіріп болғаннан кейін, зерттеуші тестік бланкілерді та-
ратады. Ал оқушылар, ең алдымен, бланкінің жоғарғы жағындағы аты-
жөні мен сыныбын толтырады. Содан кейін экспериментатор бірінші 
субтест бойынша тапсырманы түсіндіреді. Аудиторияның барлығына 
түсіндіріп болғаннан кейін бірдей уақытта бастайды. Əрбір субтестің 
уақыты біткеннен соң келесі субтестің мазмұны түсіндірледі. 

Тесттің нəтижесін шығару.
Əрбір субтестегі дұрыс жауаптарды тексеріп шығу. 
№5 субтестің жауаптарын ұпайлар бойынша белгілейді: 

–тапсырманы нақты дұрыс таба алса 2 ұпай;
дұрыс жауапқа ұқсас болса – 1 ұпай;
дұрыс жауаптан алшақ болса – 0 ұпай.
3. Барлық тапсырма бойынша ұпайдың қосындысын шығару. 
 Бірінші субтест бойынша, топтағы əрбір мүшелердің деңгейлері 

салыстырылады жəне барлық субтестің арифметикалық орталық 
нəтижесі шығарылады.

Екінші субтест бойынша, тест нəтижесін сапалы тұрғыдан талдау 
жасау келесідегідей болып орындалады. 

Үшінші субтест бойынша: а) құрылымдық байланысы бар, 
қарама-қайшылықты себеп-салдары қамтылған логикалық байла-
нысы бар жан-жақты өңделген сұрақтар; б) логикалық байланыспен 
объективті құрылған тапсырмалар; в) тесттің мазмұны мектептегі 
пəндер бойынша қарастырылған;

Төртінші субтест бойынша: а) тапсырма мазмұны жағынан жеңіл 
орындауға бағытталған; б) тапсырмада дəл жəне абстрактылы түсі-
ніктемелер беріледі, аңғарып отырмаса көп қате жіберіп алуға болады.

Бесінші субтест бойынша: а) нақты белгілерді жалпылауға 
негізделген;

б) тапсырманы топтастыру барысында абстрактылы түсінік-
темелерге жүктеледі.
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  №1 субтестке сипттама жəне мысал
Тапсырмадағы сөйлемдер сұрақ-сауал негізінде беріледі. 

Сұрақтың жауабын төмендегі 5 сөздің ішінен дұрысын тауып 
алуыңыз керек жəне астын сызыңыз. Мысалы: «биография» деген 
сөзге қандай сөз сəйкес келеді:

а) жағдай; б) ерлік; в) өмірбаян; г) жазушы.
1. Адамның есімі мен тегінің бас əріппен жазылуы қалай аталады?
а) вензель; б) инициал; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма.
2. Баяндама, дəріс жəне кітаптың қысқаша мазмұнының жазылуы 

қалай аталады? а) азат жол; б) цитата; в) рубрика; г) үзінді; д) конспект.
3. Қоғамға жəне табиғатқа деген көзқарас жүйесі қалай аталады? 
а) арман; б) баға; в) дүниетаным; г) ой-өріс; д) иллюзия.
4. «Ізгілікті» деген сөзге мағынасы жағынан сəйкес келетін сөзді тап.
а) қоғамдық; б) адамгершілік; в) кəсіпқой; г) агрессивті; д) елемеу.
5. Жануарлар мен өсімдіктердің ең күшті тегін шығару туралы 

ғылым қалай аталады? 
а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология.
6. «Демократия» деген сөзге мағыналас ұғым қалай аталады?
а) анархия; б) абсолютизм; в) халықтың билеуі; г) династия; д) таптар.
7. Адамдардың өмірі мен іс-əрекетіне қатысты заңдылықтар 

жиынтығын қалай атаймыз? 
а) резолюция; б) қаулы қабылдау; в) дəстүр; г) кодекс; д) жоба.
8. «Екіжүзділік» сөзіне қарама-қарсы сөз қалай аталады?
а) шынайылық; б) қарама-қайшылықты; в) алдамшы; г) сыпайы; 

д) шешім қабылдағыш.
9. Егер екі жақты айтыс түсінушілікпен аяқталса, қалай аталады?
а) компромис; б) қарым-қатынас; в) бірігу; г) келіссөз; д) қарама-

қарсылық.
10. Қоршаған ортаға қызығушылығы жəне белсенділігі болмаған 

жағдайды қалай атайды? 
а) рационалды; б) пассивті; в) сергектік; г) қатал; д) қарама-

қайшылықты.
11. Түсінігі кең жəне жан-жақты есебі түгел адамды қалай атаймыз?
а) интеллигентті; б)тəжірибелі; в) білім өрісі кең, білімдарлық; 

г) талант; д) өз пікірі бар.
12. Этика нені оқытады? а) психика; б) мораль; в)табиғат; 

г) қоғам; д) өнер. 
13. «Ұқсастық» ұғымына қарама-қарсы сөзді тап? а) бірдейлік; 

б) дара; в) сендіру; г) əр түрлі; д) шектелген.
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14. Өркениет дегеніміз не? 
А) формация; б) ежелгі; в) өндірістік; г) мəдениет; д) қарым-

қатынас.
15. Оппозиция дегеніміз не? 
а) қарама-қарсы əрекет жасау; б) келісім; в) пікір айту; г) саясат; 

д)шешім.
16. Дамуға қарсы тұратын адамдарды қалай атайды? 
а) демократ; б) радикал; в) консерватор; г) либерал; д)анархист.
17. «Басымдылық» деген сөзге ұқсас сөзді қалай атаймыз? 
а) ойлап шығару; б) идея; в) таңдау; г) алғашқы; д) басқару.
18. Коалиция дегеніміз не? 
а) конкуренция; б) саясат; в) қастық; г) жарылу; д) бірігу.
19. «Альтруизм» сөзіне мағыналас сөзді тап? 
а) адамсүйгіштік; б) өзара қатынас; в) сыпайылық; г) эгоизм; д) 

адамгершілік.
20. Құқыққа тең келуге заңдылықтан тəуелділігін босату дегеніміз не?
а) заң; б) эмиграция; в) үндеухат; г) əрекет; д) эмансипация 
  

№ 2 тапсырмаға сипаттама жəне мысал
Берілген тапсырманың сол жағында жазылған сөзге ұсынылып 

отырған 4 нұсқаудың ішінен мағынасы жағынан сəйкес келетін сөзді 
табу керек. Мұнда дұрыс жауап біреу ғана. Мысалы, Ғасыр: а) та-
рих; б) 100 жылдық; в) құбылыс; г) прогресс. Мұндағы дұрыс жау-
ап б) 100 жылдық.

1. Прогрессивті: а) интеллектуалды; б) алға ұмтылу; в) алғыр; 
г) артта қалушылық.

2. Жоққа шығару: а) жаздыру; б) кейінге қалдыру; в) хабарлау; 
г) қысқарту.

3. Идеал: а) қиялдау; б) болашақ; в) даналық; г) жетістіктер 
шыңы.

4. Аргумент: а) дəлелдеме; б) келісу; в) дауласу; г) сөздер тізбегі.
5. Аңыз: а) ежелгі; б) шығармашылық; в) мұрагерлік; г) ғылым.
6. Имансыздық: а) тұрақтылық; б) қиыншылық; в) жағымсыз; 

г) рухсыздық.
7. Талдау: а) дəлелдеме; б) талқылау; в) сын; г) икемділік.
8. Үлгі: а) көшірме; б) түр; в) құрылым; г) кескін.
9. Қадам: а) созылмалы; б) ұсыну; в) аттам; г) көлем.
10. Əлеуметтік: а) қабылданған, б) еркіндік; в) жоспарланған; г) қо-

ғамдық.
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11. Ақиқат: а) шындық; б) жасыру; в) итермелеу; г) салыстыру.
12. Аграрлы: а) жергілікті; б) шаруашылық; в) жер өндіруші; 

г) шаруа қоғамы.
13. Экспорт: а) сату; б) товар; в) алып шығу; г) сауда.
14. Тиімді: а) қажетті; б) əрекетті; в) шешім; г) ерекше.
15. Радикалды: а) тұрақтылықты; б) жауапты; в) соңғы; г) арт-

та қалушы.
16. Жағымсыз: а) сəттілік; б) өтірікші; в) теріс əрекет жасаушы; 

г) аңғарымсыздық.
17. Мораль: а) этика; б) даму; в) қабілет; г) құқық.
18. Зерттеу: а) жұмыс жасау; б) бақылау; в) танып білу; г) жо-

спарлау.
19. Субъективті: а) қысқаша; б) қоғамдық; в) жекелік; г) жасы-

рынды.
20. Əсерленгіш: а) ақындық; б) сезімтал;; в) қуанышты; 

г) түсініксіз.

№ 3 тапсырмаға сипаттама жəне мысал
Сізге үш қатар сөз беріледі. Мағынасына сəйкес төртінші сөзді 

табуыңыз керек. Мысалы: Əн - композитор - Ұшақ
а) аэропорт; б) ұшқыш; в) конструктор; г) жанармай; д) атқыш.
Қайырымдылық – қастандық – Күндіз – а )күн; б) түн; в) апта; г) 

сенбі; д) тəулік.
1. Етістік – отыру – зат есім – 
а) өзгерту; б) бейнелеу; в) қолдану; г) отырғыш; д) жазу.
2. Фигура – ұшбұрыш – Заттың күйі – 
а) сұйықтық; б) қозғалыс; в) температура; г) су; д) молекула.
 3. Жылу – тіршілік көзі – Оттегі – 
а) газ; б) су; в) өсімдік; г) даму; д) демалу.
4. Раушан - гүл – Капиталистер – 
а) эксплуатация; б) жұмысшы; в) саясаткерлер; г) тобыр; д) фа-

брика. 
5. Салқын – ыстық - Қозғалыс–
а) инерция; б) тыныштық; в) молекула; г) ауа; д) өзара əрекеттестік.
6. Қосынды – сумма - Барлығы –
а) еселеу; б) бөлгіш; в) нəтиже; г) көбейту; д) сан.
7. реттік – сандық - Етістік –
а) кету; б) əрекет; в) қатысу; г) сөз құрамы; д) жіктеу.
8.  Өсімдік – сабақ - Жасуша –
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а) ядро; б) хромосома; в) ақуыз; г) фермент; д) бөліну.
9. Найзағай – жарық - Құбылыс –
а) тас; б) қозғалыс; в) ауыр күші; г) салмақ; д) жер. 
10. Өлең – поэзия - Əңгіме –
а) кітап; б) жазушы; в) повест; г) сөйлем; д) проза.
11. Солтүстік – оңтүстік - Жауын-шашын –
а) шөлейт; б) полюс; в) жаңбыр; г) құрғақшылық; д) климат.
12. Алғашқы қауымдық құрылыс-құлиеленушілік-Құлиеле-

нушілік –
а) социализм; б) капитализм; в) құл иеленушілер; г) мемле-

кет; д) феодализм. 
13. Тау – биіктік - Климат –
а) салқындық; б) температура в) табиғат; г) географиялық кеңдік; 

д) өсімдік.
14. Старт – финиш - Пролог –
а) текст аталуы; б) кіріспе; в) абзац; г) əрекет; д) эпилог.
15. Соғыс – өлім - Жекеменшік –
а) феодалдар; б) капитализм; в) теңсіздік; г) құлдар; д) крепост-

ные крестьяне.
16. Диометр – радиус –Дөңгелек –
а) доға; б) сигмент; в) кесінді; г) сызық; д) шеңбер.
17. Колумб – саяхаттанушы - Жер сілкіну-
а)алғашқы ашқан адам; б) тау құрылымы; в) жауын-шашын; 

г) құрбан; д) табиғи құрылым.
18. Папоротник – спора – Сосна –
а) шишка; б) ине; в) өсімдік; г) тұқым; д) шырша.
19. Ауа қысымының төмендеуі-жауын-шашын-Антициклон –
а) ашық ауа райы; б) циклон; в) климат; г) ылғалдық; д) ауа-райы 

білу орталығы.
20. Құл иеленушілер – буржуазиялар - Құлдар –
а) құл иеленушілік қоғам; б) буржуазия; в) құл иеленушілік; 

г) жалданбалы жұмысшылар; д) тұтқынға алынғандар.
21. Балға –қағу - Генератор –
а) бірігу; б) өндіру; в) қосылу; г) өзгерту; д) қыздыру.
22. Тіктөртбұрыш - тегіс - Куб –
а) кеңістік; б) қабырға; в) биіктік; г) үшбұрыш; д) бір жағы.
23. Эпителий – ұлпа - А орта –
а) жүрек; б) ішкі мүше; в) артерия; г) қантамыр; д) қан.
24. Байлық – кедейлік – құлиеленушілік – 
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а) билікке бағынушы; б) жеке еркіндік; в) теңсіздік; г) жеке 
меншік; д) феодалдық құрылым.

25. Роман – тарау - Өлең – 
а) поэма; б) рифма; в) жол; г) ритм; д) жанр.

№ 4 тапсырмаға сипаттама жəне мысал
 Бес сөз беріледі, төртеу ортақ бір мағынаны білдіреді, біреуі 

мағынасы жағынан сəйкес келмейді, яғни бір ғана сөзді табу ке-
рек. Мысалы: а) тарелка; б) тостаған; в) стол; г) кострюля; 
д) жүргізу.

1. а) жүру, б) секіру, в) билеу, г) жүгіру, д) отыру.
2. а) тік сызық; б) ромб; в) тіктөрбұрыш; г) квадрат.
3. а) параллель; б) карта; в) мередиан; г) экватор; д) полюс.
4. а) очер; б) роман; в) əңгіме; г) сюжет; д) повесть.
5. а) құл иеленуші; б) құл; в) крестьянин; г) жұмысшы; д) қолөнерші.
6. а) үшбұрыш; б) кесінді; в) ұзындық; г) квадрат; д) шеңбер.
7. а) пролог; б) кульминация; в) мəлімет; г) қорытынды; д) эпилог.
8. а) əдебиет; б) ғылым; в) живопись; г) сəулет өнері; д) қол өнері.
9. а) а орта; б) қантамыр; в) жүрек; г) артерий; д) қапиляр.
10.  а) сипаттама; б) салыстыру; в) мінездеме; г) ертегі.
11.  а) пейзаж; б) мозайка; в) икона; г) фреска; д) кисть.
12.  а) цитоплазма; б) қоректену; в) өсім; г) тітіркенушілік; д) көбею.
13.  а) жаңбыр; б) қар; в) жауын-шашын; г) шық; д) бұршақ.
14.  а) жылдамдық; б) тербеліс; в) күш; г) салмақ; д) тығыздық.
15.  а) тауар; б) қала; в) базар; г) табиғи шаруашылық; д) ақша.
16.  а) Куба; б) Жапония; в) Вьетнам; г) Ұлыбритания; д) Исландия.
17.  а) мақал; б) өлең; в) поэма; г) əңгіме; д) повесть.
18.  а) барометр; б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.
19.  а) көмірқышқыл; б) жарық; в) су; г) крахмал; д) хлорофил.
20.  а) ұзындық; б) метр; в) салмақ, г) көлем; д) жылдамдық.

№5 тапсырмаға сипаттама жəне мысал
Екі сөздің ішінен ортақ жалпы сөзді тап. Мысалы: шырша – 

қарағай -тікенекті ағаштар; Жаңбыр- бұршақ- жауын-шашын. Орын-
дау уақыты 4 минут.
Тапсырмалар:
1. Ертегі — мақал.
2. Атом - молекула.
3. Өсімдіктану - жануартану.
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4. Портрет – пейзаж.
5. Азия – Африка. 
6. Ампер – вольт.
7. Жүрек – артерия.
8. Париж – Лондон.
9. Феодализм – капитализм.
10.  Қажырлық – ерлік.
11.  Камал – плотина.
12.  Қосынды – көбейтінді.
13.  Майлар – ақуыздар.
14.  Бұлтты – жауын-шашын.
15.  Газ – сұйықтық. 
16.  Ғылым – өмір.
17.  Цунами – дауыл.
18.  Классицизм – реализм.
19.  Астарлы сөз – суреттеу.
20.  Ысқырық – шу.

№6 тапсырмаға сипаттама жəне мысал
Бұл тапсырмада белгілі бір ереже бойынша орналасқан сандар 

қатарын жалғастыру керек. Əрбір қатардың сандық жалғасуының 
өзіндік ережесі бар. Мұнда əр түрлі амалдарды қолданамыз. Мыса-
лы: а) 2; 4; 6; 8;...

 б) 9; 7; 10; 8; 11; 9; 12;...
1. 6; 9; 12; 15; 18; 21;...
2. 9; 1; 7; 1; 5; 1;...
3. 2; 3; 5; 6; 8; 9;...
4. 10; 12; 9; 11; 8; 10;...
5. 1; 3; 6; 8; 16; 18; ...
6. 3; 4; 6; 9; 13; 18; ...
7. 15; 13; 16; 12; 17; 11; ...
8. 1; 2; 4; 8; 18; 32; ...
9. 1; 2; 5; 10; 17; 26; ...
10. 1; 4; 9; 16; 25; 36; ... 
11. 1; 2; 6; 15; 31; 56; ...
12. 31; 24; 18; 13; 9; 6; ... 
13.174; 171; 57; 54; 18; 15; ... 
14. 54; 19; 18; 14; 6; 9; ..
15. 301; 294; 49; 44; 11; 8;
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Жалпы жауаптары бойынша дұрыс жауаптары (кілт)

№ №1 
тапсырма

№2 
тапсырма

№3 
тапсырма

№4 
тапсырма

№6 
тапсырма

1 Б Б Г В 24
2 Д Б А А 3
3 В Г Д Б 11
4 Б А Г Г 7
5 В В Б А 36
6 В Г В В 24
7 Г Б Б В 18
8 А Г А Б 64
9 А Б В В 37
10 Б Г Д Г 49
11 В А Г Д 92
12 Б В Д А 4
13 Г В Б В 5
14 Г Б Д Б 2
15 А А В Г 4
16 В В А В
17 Д А Д А
18 Д Г Г Д
19 А В А Г
20 Д Б Г Б
21 Б
22 А
23 В
24 Б
25 В

№5 тапсырманың кілті

№ 2 ұпай 1 ұпай 0 ұпай
1. Халық ауыз əдебиеті Шығармалар Басқа жауаптар
2. Заттың ұсақ бөлшектері; Зат құрамы Басқа жауаптар
3. биология: тірі табиғат 

туралы ғылым;
Ғылымдар Басқа жауаптар

4. Бейнелеу онері туындылары; Суреттер Басқа жауаптар
5. Жер шарының бөліктері; Географиялық, 

Континенттер
Басқа жауаптар
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6 Электр өлшем бірлігі; Өлшемдер Басқа жауаптар
7 Қан айналу мүшелері; Қан айналымы Басқа жауаптар
8 Астаналар; Қалалар Басқа жауаптар
9 Қоғамдық құбылыс; Тарихи ұғым Басқа жауаптар
10 Мінез-құлықтың ұнамды 

көрсеткіштері;
Қасиеттер Басқа жауаптар

11 Жасанды су құрылысы; Құрылыстар Басқа жауаптар
12 Математикалық іс-амалдар 

əрекеттер нəтижесі;
Басқа жауаптар

13 Органикалық заттар; Заттар Басқа жауаптар
14 Атмосфералық 

құбылыстар;
Ауа-райы Басқа жауаптар

15 Заттың агрегаттық жай-
күйі;

Заттар Басқа жауаптар

16 Мəдениет салалары Іс-əрекет Басқа жауаптар
17 Стихиялық апат; Оқиғалар Басқа жауаптар
18 Өнер бағыттары; Тарихи кезең Басқа жауаптар
19 Əдеби əдістер Синонимдер Басқа жауаптар
20 Дыбыс Айқай-шу Басқа жауаптар

Субтестілерді сапалық талдау 1- субтест. Мағлұматтылық.
Əр түрлі білім саласындағы тапсырмаларды алып кетуі. 
Қоғамдық-саяси 2, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18. 20. 
Ғылыми-мəдениеттік – I, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19.
2 - субтест. Мағлұматтылық. 
Əр түрлі білім саласындағы тапсырмаларды алып кетуі, 
Қоғамдык-саяси – 1,2, 10, 13, 17, 20.
Ғылыми-əлеуметтілік – 3, 4, 5, 6, 7, X, 9, 11, 12. 14, 15, 16, IX,19. 
3-субтест. 
Əдебиет, қазақ тілі – 1,7. п, 14, 21.
Математика, физика - 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25.
Тарих-5. II), 13, 17, 20. 
Биология – 6. 9, 15, 24. 
География – 3, 8, 18, 22.
Логикалық байланыстары бар əр түрлі тапсырмаларды алып кетуі.
Түр – 3, 7, 16, 17, 24. 
Бөлік-бүтін – 9, 14, 23.
Себеп-салдар – 12, 18, 20. 
Қарама-қайшылық – 2, 10, 11, 22. 
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Ретін сақтау – 13.
Қатарда орналасуы – 5.
Функционалдық қатынасы – 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25.
4- субтест. Топтастыру (классификациялау)
Əр түрлі мектеп пəндері тапсырмаларын алып кетуі,
Əдебиет, қазақ тілі – 1, 5, 10, 15. 19.
Математика, физика – 2, 8, 13, 16.
Тарих – 4, 9, 12, 18.
Биология – 6, 14, 20.
География – 3, 7, 11, 17.
Абстракциялық түсініктерге тапсырмалар – 12, 15, 16, 20.
Аралас тапсырмалар – 3, 6, 7, 8, П, 13, 18.
Ретін сақтау – 13.
Нақты ұғымдарға тапсырмалар – 1,2, 4,5, 9, 10, 14, 17, 20.
5 - субтест. Қорытындылау (жалпы шамалау)
Əр түрлі мектеп пəндері тапсырмаларын алып кетуі.
Əдебиет, қазақ тілі – 4, 11, 17.
Математика, физика – 5, 8, 12, 16.
Тарих – 3, 10, 14, 18.
Биология – 2, 6, 9,
География – 1,7, 13, 15, 19.

Оқушылардың ақыл-ой дамуын анықтау тестін (ШТУР) 
орындау жəне ұйымдастыру 

 Тапсырмаларды орындату үшін əр оқушының қолына тапсырма-
лар жинағы жəне жауап парағы беріледі. Оқушылар жауап параққа 
өздері туралы мағлұматтарды толтырғаннан соң, оларға тапсырма-
лар кезегімен орындатылады. Зерттеу жұмысы топпен жүргізілетін 
болса, барлық балалар əр тапсырманы бірдей бастап, бір уақытта 
аяқтауы керек. Сондықтан берілген уақыт аяқталғанда тапсырманы 
жинап алып, келесі блокты орындау уақыты басталғаны айтылады 
жəне оны орындау ережесі түсіндіріледі.

 Оқушылардың ақыл-ой дамуын анықтау тестінің əр субтестісін 
жеке дара қолдануға болады. Мысалы, «артығын тап» субтест 
баланың ұғымдық қорын бағалауға, заттардың ортақ қасиеттерін 
анықтауға жəне абстракциялануға қабілетін зерттеуге ыңғайлы 
жасалған тест болып табылады.
Тест нəтижелерін талдау
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1. Тест бойынша баланың жинаған баллдары əр субтест (5 - 
субтестіден басқалары) тапсырмасына берілген дұрыс жауаптар са-
нымен есептелінеді. Сонда əр дұрыс орындалған тапсырмаға 1 ұпай 
қойылады. 1, 2, 3, 4, 6 субтестерді толық орындаған адам 80 ұпай 
жинақтайды.

2. Бес субтест тапсырмасына берген жауаптың кілтке сай 
келгеніне байланысты 2, 1, 0 ұпай деп бағаланады. Оқушылар жа-
уабы кілттегі жауаптың синонимі болса, ол дұрыс деп есептелінеді. 
Бұл субтест бойынша ең жоғары баға 38 ұпайға тең болады.

3. Баланың интеллектуалдық даму деңгейі барлық тапсырмалар-
ды орындау нəтижесінде алған ұпайларының қосындысы бойын-
ша бағаланады (Мах.: 118 ұпай). Дегенмен əр субтестің басындағы 
сұрақтар жеңілірек, ал реттік номері өскен сайын тапсырмалар 
күрделі болып жүйеленген. Сондықтан соңғы жаттығуларға шамасы 
келгені немесе барлық тапсырмаларды толық орындағаны баланың 
интеллектуалдық қызметке икемделіп, анық байқалатындығын 
көрсетеді.

Интеллектуалдық қабілетті зерттеуге арналған.
Айзенк тестілері

Интеллектуалдық қабілеттілікті зерттеуге арналған Айзенк 
тесті сегіз субтестерден тұрады. Олардың бесеуі адамның жалпы 
интеллектуалдық даму деңгейін бағалауға арналған: лингвистикалық, 
математикалық, техникалық, дизайн, көркем-бейнелі жəне көрнекі-
логикалық ойлау көрсеткіштерін бағалау үшін, ал үшеуі — арнайы 
қабілеттерінің даму сатысын зерттеуге арналған. Субтестердің 
əрқайсысы жеке-дара орындалады немесе барлық тапсырмаларды 
орыңдау фрагментарлық түрде жүргізіледі. Бұл кітапта вербалдық 
жəне математикалық субтестері берілген.

Лингвистикалық қабілетті анықтауға арналған Айзенктің 
сөздік (вербалдық) субтесті. Мақсаты: жасөспірімдерден бастап 
үлкендерге дейінгі жас кезеңіндегілердің сөздік интеллектің жəне 
шығармашылық қабілеттін зерттеу.

Вербалдық субтест сөздік интеллектіні немесе логикалық ой-
лау процесін зерттеуге арналған. Тесте анаграммалар кеңінен 
қолданылған. Анаграмма дегеніміз – ретсіз жазылған əріптер 
жинағы. Оны шешу үшін берілген əріптердің орындарын ауы-
стырып қою арқылы мағыналы сөз шығару керек. Сонымен қатар 
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көптеген сөздердің ортақ жұрнағын, жалғауын т.б. бөліктерін дұрыс 
табу арқылы шешілетін тапсырмалар келтірілген.

Субтестіде бірте-бірте күрделенетін 50 тапсырма берілген. 
Қабілеттіліктің даму деңгейін бағалау белгіленген уақыт ішінде дұрыс 
шешіліп, тапсырмалардың, жалпы санын орындаудың норма 
көрсеткішімен салыстыру жолымен жүргізіледі.

Орындау ережесі: «Сіздерге 30 минутта шешуге 50 тапсыр-
ма берілген. Тапсырмаларды көп ойланбай тез орындау қажет. 
Егер субтестің қандай да бір тапсырмасы тез орындалмаса, оны 
өткізіп жіберіп, келесісін орындаңыз. Уақыт қалса, тастап кеткен 
тапсырмаға қайта оралуға болады».

Нəтижелерін бағалағанда берілген уақытта дұрыс орындалған 
тапсырмалардың жалпы саны ғана есепке алынады.
Тапсырмалар:
1. Нүктелердің орнына үш əріптен тұратын сөзді қойыңыз.

Ол сөз мағынасы жағынан жақшаның сыртындағы сөздерді
білдіруге тиіс. ҰЛІІА(...) ЗАТТЫҢ КҮЙІ

2. Жақшаның ішіне бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді
бастайтын əріптер жазыңыз. ПЫШ (...) ША

3. Анаграмманы шешіңіз жəне берілген төрт сөздің ішінен
мағынасы жағынан артық сөзді табыңыз:

КОХЙКЕ
СІІИНЕТ
ЕЖУРК
ЛТУФОБ
4. Барлық топтастырылған сөздерді аяқтайтын жалпы жұрнақты 

табыңыз. Нəтижесінде барлығынан мағыналы сөздер шығуы тиіс.
 

                                          (...) 
                            

 
 
 

5. Жакшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді 
жазыңыз:

АҚҚУ (...) ҚҰС
6. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді

жазыңыз: ҚА (...) МА

(...)
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7. Анаграмманы шешіңіз: ОЗУРКА
     АЙБА
    РСАВЕБЕКП
     ВДШИЕН
8. Келесі үш сөздің жалғасы бастамасын табыңыз;

 

                         
(...)                     
                          

9. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретін 
сөзді жазыңыз:

КІТАП (...) БҰЛАҒЫ
10. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді 

жазыңыз:
ПƏ (...) ЕК
11. Анаграмманы шешіңіз: АЧТОП 
    АИДРО 
     ФАГРЕЛТЕ 
     АШУНРА
12. Мына үш сөздің ортақ бастамасын табыңыз:

 

                         
(...)                    
                         

13. Бірінші сөзді аяқтайтын жөне екінші сөзді бастайтын созді
жазыңыз:ТАҚ (...) ЛАҚ

14. Жақшаның ішіне сыртындағы тұрған сөздердің синонимін 
жазыңыз:

КҮРЕС(...) ШАЙҚАС
15. Артық сөзді табыңыз: 
    АПНИСЕЛЬ
    ЕШИ
     НАСААН
     АРНА
    ЛАРҰМТ
16. Келесі сөздердің бəріне ортақ жалғауды жазыңыз:

 
                                          (...) 

                            
 

 
 

 
 
 

 

(...)
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17. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді 
жазыңыз:

    ЖАН(...)САТ
18. Артық сөзді табыңыз: САРАТ
    ҚҒЛЫТЗАҚ
    ЗИКВГОДА
    ОЗАР
    ЛСТО
19. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:

 
 
                                          (...) 

                            
 
 

 
 
 

 

20. Жақшаның сыртында тұрған сөздерге ортақ синоним табыңыз:
ИНФУЗОРИЯ (...) БІР ЖАСУШАЛЫ
21. Мағыналық жағынан бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші 

сөзді бастайтын сөзді жазыңыз: НҰРЛЫ (...) ТАСПА
22. Артық сөзді табыңыз: 
    РЫКОЧВА
    ЛЬБГДОУ 
    ҒАҢҚАЖ 
    ЛІІУЬЕД
23. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді біріктіретін сөзді 

табыңыз:
    ӨТІРІК (...) ӨРГЕ БАСПАС
24. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз;

 
 

                                          (...) 
                            
 
 
 
 

25. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді жазыңыз:
    СА (...) ОП

(...)

(...)
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26. Артық сөзді табыңыз:  ЗМАТЕ 
    РАЖПИ 
    АГОВЛ 
    ИНЕРГ
27. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге біріктіретін 

сөзді табыңыз:
  ƏДЕПТІЛІК (...) АДАЛДЫҚТЫҢ БЕЛГІСІ
28. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын сөзді 

жазыңыз:
    О (...) С
29. Артық сөзді табыңыз:  
    СЛОО 
    ОКОТИ 
    ООРТОНТ
    РББЛАГД
30. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:

 
 
                                          (...) 
                            
 
 
 

31. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз: 
 
 
                                               (...) 
                            
 

 
 
 

32. Жақшаның сыртындағы сыртындағы сөздерге ортақ синоним 
тауып оны жақшаның ішіне жазыңыз: 

    ƏДЕМІ (...) КЕРЕМЕТ
33. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді 

жазыңыз.
    ЖАЗҒЫ (...) ТАЙ
34. Артық сөзді табыңыз:  
    КҮРІБТ
    ҒАРЙОТ 
    ШЫЫҚМШ
    ФЕЛИНДЬ

(...)

(...)



143 

35. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:
 
 
 

 
                                          (...) 

                            
 

 
 
 
 

36. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді 
жазыңыз:

    АҰША (...) АША
37. Артық сөзді табыңыз:  
    НЙНЕЙЭШТ
    КИНСЕҚД
    ВЕХЧО
    КЗААЛЬБ
    СОМТОТЛ
38. Жақшаның сыртында тұрған сөздерді сөйлемге бірік тіре-

тінсөзді табыңыз.
    КЕЛ (...)ОҚЫЛЫҚ
39. Берілген сөздердің бəріне ортақ жалғау табыңыз:

 
 
                                                (...) 

                            
 

 

40. Жақшаның сыртында тұрған сөздерге ортақ синоним табыңыз:
    СЫЛТАУ (...) ДƏЛЕЛ
41. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді 

жазыңыз:
    ТАР (...) АП
42. Артық сөзді табыңыз: 
    ЛЕДРАТЕДИ 
    ЫШЫБН
    АСМА 
    МИТГЕР
43. Жақшаның сыртындағы сөздерге ортақ сөзді табыңыз:
    БІЛІМ (...) ӨМІР
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44. Бірінші сөзді аяқтайтын жəне екінші сөзді бастайтын əріптерді 
табыңыз.

    АТЫ (...) ШАН
45. Келесі сөздердің ортақ жалғауын жазыңыз: 

 
 
                                              (...) 
                            
 
 

 

46. Артық сөзді табыңыз: 
    ЗОЫҚ
    ИЫРС 
    ТАІКП
    ЛЫЫҚЖ
47. Келесі сөздердің ортақ жалғауын табыңыз:

48. Бірінші сөздің соңы, екінші сөздің басы болатын ортақ 
əріптерді табыңыз.

    БАУЫР (...) АР
49. Келесі сөздердің бəріне ортақ жалғауды табыңыз:

50. Артық сөзді табыңыз: 
    РБІМБАОД
    ҒААПБІШ
    ЕЕМРЕН 
    ДАҚРАЫСН
Жоғарыдағы тапсырманы орындау уақыты 30 минут.

 
 

 
                                               (...) 

                            
 

 
 

 
 
                                               (...) 
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Айзенк вербалдық субтестінің жауаптары
1. ГАЗ
2. АҚ
3. ЖҮРЕК. Қалған сөздердің барлығы спорттық ойындарды 

білдіреді: хоккей, теннис, футбол.
4. ОР
5. КИНЛІ
6. ЛА
7. АБАЙ. Қалған сөздердің барлығы əншілер фамилияларын 

білдіреді: Серкебаев, Корузо.
8. ҚАРА
9. БІЛІМ
10. ТЕР
11. РАУШАН. Қалған сөздердің барлығы байланыс құралдарын 

білдіреді: почта, телеграф, радио.
12. АЛ
13. ТАЙ
14. СОҒЫС
15. ШИЕ. Қалған сөздердің барлығы А əрпінен басталады:

апельсин, ананас, анар, алмұрт.
16. ОЛ
17. САЯ
18. СТОЛ. Қалған сөздердің барлығы гүлдер түрлерін білдіреді: 

астра, қызғалдақ, гвоздика, роза.
19. ОМ
20. АМЕБА
21. БЕЙНЕ
22. ЖАҢҒАҚ. Қалған сөздердің барлығы иттер түрлерін білдіреді: 

овчарка, бульдог, пудель.
23. СӨЗ
24. ЕЛ
25. РАЙ
26. ПАРИЖ. Қалған сөздердің барлығы өзендер атын білдіреді: 

Волга, Темза, Нигер.
27. АР-ҰЯТ
28. ТАР
29. БЕЛГРАД. Қалған сөздердің барлық дауысты дыбыстары О 

əрпі болып келеді: Осло, Токио, Торонго.
30. АС
31. ИНА



146

32. СҰЛУ
33. ТҰРЫМ
34. ДЕЛЬФИН. 
Қалған сөздердің барлығы құстардың аттарын білдіреді: бүркіт, 

торғай, шымшық.
35. АР
36. ҚАР
37. ЭЙНШТЕЙН. 
Қалған сөздердің барлығы атақты жазушылардың аты: Диккенс, 

Чехов, Бальзак, Толстой.
38. БАЛАЛАР
39. АҒА
40. СЕБЕП
41. АЗ
42. ТЕЛЕДИДАР. Қалған сөздердің барлығы жəндіктерді біл-

діреді: шыбын, маса, термит.
43. МЕКТЕП
44. РАУ
45. АТ
46. КІТАП. Қалған сөздердің барлығы жануарларды білдіреді; 

қозы, сиыр, жылқы.
47. АЙ
48. ЖАН
49. ЫР
50. ДОМБЫРА. Қалған сөздердің барлығы туыстық атауларды

білдіреді: нағашы, немере, қарындас.
Бағалау шкаласы:
Дұрыс орындалған тапсырма бір балл деп бағаланады.
Вербалдық тест нəтижесін бағалау графигі

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
0    2   4    6    8   10 12   14    16   18  20   22    24 
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Графиктің бағандарының горизонталдық сызығына дұрыс 
жауаптар саны түсіріледі, ал вертикальда орналасқан бағанда 
интеллектуалдық қабілет коэффициенті (IQ) көрсетіледі. Пкі 
баған арасындағы бұрышты тең бөлетін диагональ салынады. 
Дұрыс жауаптар саны түскен нүктеден жоғары қарай, диагональ-
мен қиылысқанша перпендикуляр шығарылады да, оның диаго-
нальмен қиысқан жерінен 10 бағанына перпендикуляр жүргізіледі. 
Қиылысқан жеріндегі сан тексерілген адамның интеллектуалдық 
қабілетінің коэффициенті болып табылады. Егер көрсеткіш 100-130 
балдың арасында болса, ол нормадағы баға деп есептеуге болады. 
Көрсеткіші нормадан жоғары болса, ол ерекше қабілеттіліктің неме-
се интеллектуалдық дамудағы дағдарыс көрсеткіші болуы мүмкін. 
Бұл көрсеткішті баска тестілер көмегімен тағы дəлелдеу қажет.

Математикалык қабілетті анықтауға арналған
Айзенктің сандық субтесті.
Мақсаты: жасөспірімдерден бастап үлкендерге дейінгі жас 

кезеңіндегілердің логикалық ойлауын, математикалық жəне 
шығармашылық қабілеттерін бағалау.

Зерттеу жүргізу үшін тапсырмаларды бланкіге толтырып, оны əр 
зерттелінушінің қолына таратылып беріледі. Уақыт аяқталғаннан 
соң, тапсырмаларды жинап алып, дұрыс шешілгеніне қарай əр 
адамның математикалық қабілетінің коэффициенті анықталады.
Орындау ережесі: «Сіздерге бірнеше вариантта жасалған, 

біртіндеп қиындатылған шығармашылық тапсырмалар берілген. 
Оларды орындау үшін əр тапсырмадағы сандардың орналасу 
қиындықтарын тауып, қажетті математикалық амалдарды жасау 
арқылы бос орынға жетіспей тұрған сандарды анықтап, оны тиісті 
жеріне жазу керек».

Орындау уақыты 30 минут.

Тапсырмалар
1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 18;20; 24; 32; ?
2. Жетіспейтін санды қойыңыз:

  4         ? 
  
6       18 
   9    13 

3. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 212; 179; 146; 113; ?
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4. Жетіспейтін санды табыңыз:
    3                            6                                    2 
                             3                    3                7 
 
                5                                                              
   2                                                                               2 
 

5. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 6; 8; 10; 11; 14; 14; ?
6. Жіберілген санды табыңыз: 17 (112) 39.
 28 ( ... ) 49.
7. Саңдар қатарын жалғастырыңыз: 7; 13; 24; 45; ?
8. Жіберілген санды табыңыз: 3; 9; 3.
 5; 7; 1. 
 7; 1; ... .
9. Жіберілген санды табыңыз: 234 (333) 567.
 345 ( ... ) 678.
10. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 4; 5; 7; 11; 19: ?
11. Жетіспейтіи санды табыңыз:

 5                               4                           ?                      
 
 
 
 
 
4        6                     3            5                 2           7 

12. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 6; 7; 9; 13; 21; ?
13. Жіберілген санды табыңыз: 4; 8; 6.
6; 2; 4. 8; 6; ?
14. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 64: 48; 40; 36; 34; ?
15. Жетіспейтін санды табыныз:

2 6 ? 6
54 18 81 27

16. Жіберілген санды табыңыз: 718 (26) 582.
474 (...) 226.
17. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 15; 13; 12; 11: 9; 9; ?
18. Жіберілген санды табыңыз: 9; 4; 1; 6; 6; 2. 1; 9; 
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19. Жіберілгсн санды табыныз: 11; 12; 14; ?; 26; 42.
20. Жіберілген санды табыңыз: 8; 5; 2; 4; 2; 0. 9; 6: ?
21. Жіберілген санды табыңыз:

?         14 
  
5        10 
   7       9 

22. Жіберіліген санды табыңыз: 341 (250) 466.
 282 ( ... ) 398
23. Жіберілген санды табыңыз:

          ? 
8      4 
 
       10 

24. Жіберілген санды табыңыз: 12 (340) 14.
15 ( ... ) 16. 
25. Сандар қатарын жалғастырыныз: 7; 14; 10; 12: 14; 9; ?
26. Жетіспейтін сандарды табыңыз:
                       4          4                                         ?            ? 
 
    8        5       2       1                            11        6    3        5    
28. Жіберілген санды табыңыз: 17 (102) 12.
 14 ( ... ) 11.
29. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 172; 84; 40; 18; ?
30. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 1; 5; 13; 29: ?
31. Жіберілген санды табыңыз:
32. Жіберілгсн санды табыңыз: 

            ? 
16  
                 32 
       22 
3333. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 0; 3; Н; 15; ?

34. Жіберілген санды табыңыз: I; 3; 2; ?; 3; 7.
35. Жіберілген санды табыңыз: 447 (366) 264.
            262 ( ... ) 521.



150

36. Жетіспейтін санды табыңыз: 
      11                                               13 
8           14                                   15               4 
 
  2         9                                         3           ? 

37. Жетіспейтін санды табыңыз: 4: 7; V:. II;14; 15; 19; ? 38. 
38. Жетіспейтін санды табыңыз:

  ?      2 
  
73         6 
   34   15 

39. Жіберілген санды табыңыз:  3; 7; 15.
      6; 13; 28. 
       9; 19; ?
40. Жетіспейтін санды табыңыз:

2 5 9 ?
4 8 13 ?

41. Жіберілгсн санды табыңыз:
         4       6 
  ?                     10 
             18 
42. Жіберілгсн санды табыңыз:

?            3 
  
85        7  
  39    17 

43. Жетіспейтін сандытабыңыз:
     3    2 
  
?      8 
   25   9 

44. Жіберілген санды табыңыз: 643 (111) 421
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45. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 857; 969; 745; 1193; ?
46. Жетіспейтін санды табыңыз:

     3    2 
  
?      8 
   25   9 

47. Жіберілген санды табыңыз: 9 (45) 81.
 8 (36) 64. 
10 ( ... ) ?
48. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 7; 19; 37; 61; ?
49. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 4; 41; 149; 329; ?
50. Жіберілген санды табыңыз: 

     2                               5                                 3 
 
   8            4               12            1                 3           2 
 

?     2

Багалау шкаласы: Математикалық субтест жауабын бағалау үшін 
төменде көрсетілген үлгі бойынша график жасалады. Сол график-
ке дұрыс жауаптар санын горизонтал бағанына түсіріп, ал коэф-
фициент корсеткіштерін вертикал бағанға орналастырып алғаннан 
соң, жоғарыдағы, вербальдық тест нəтижесін талдағандай амалдар 
арқылы математикалық қабілетін коэффициенті (IQ) анықталады.

135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
6    8   10    12    14   16   18   20   22   24  26    

Айзенк сандық субтестінің жауаптары жəне олардың 
түсініктемесі

1. 48. Қатардағы сандар бастапқыда 2-ге, кейін 4-ке, сосын 8-ге, 
соңында 16-ға артады. 
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2. 24. Сағат тілі бағытына қарсы қарай жүргенде сандар ретімен: 
3. 4. 5, 6-ға өседі.

3. 80. Əр саннан 33-ті алып отырамыз.
4. 5. Көтерілген «қолдағы» сандар оң, ал төмендегі «қолдағы» сан теріс 

екені белгілі. «Баста» орналасқан сан олардың қосындысы (+7 - 2 =-( 5)
5. 18. Бұл қатар кезектесіп келетін екі сан қатарынан құрылады. Бі-

рінші кезектегі сандар 4-ке, ал екінші кезектесіп келетін сандар 3-ке 
өсіп тұрады. Сондықтан, келесі сан – 18

6. 154. Бұл жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртында тұрған 
сандардың екі еселенген қосындысы.

7. 86. Сандар екі еселенеді, содан кейін 1, 2, 3, 4 сандарын 
əрқайсысынан алып тастаймыз.

8. 3. Бұл – бірінші жəне екінші қатар сандарының жарты айырмасы.
9. 333. Бұл сан жақшаның оң жəне сол жағындағы сандардың 

айы рымы.
10. 35. Қатардағы сандар тізбегі біртіндеп 1, 2, 4, 8, 16-ға артады.
11. 5. «Бастағы» сандар «аяқтағы» сандардың жартысына тең.
12. 37. Əрбір келесі сандар екі еселеніп, одан 5 алынады.
13. 7. Үшінші қатардағы сан бірінші жəне екінші қатардағы сан-

дардың жартысына тең.
14. 33. Қатардағы сандар 16, 8, 4. 2, 1-ге кемиді.
15. 3. Егер сағат тілімен жылжыса, онда сан 3 есеге артады.
16. 14. Жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртындағы сан  дарды 

50-ге бөлгендегіге тең.
17.6. Кезектесіп келетін екі сан қатарынан құрылады. Бірінші 

қатардағы сандар 3-ке, ал екіншісіндегілер 2-ге кеміп отырады.
18. 4. Əрбір қатардағы сандардың суммасы 14-ке тең.
19. 18. Əрбір келесі сандар екі еселеніп, оны 10-ға азайтамыз.
20. 3. Үш қатар сандары кему ретімен орналасқан. Бірінші қа-

тар дағы сандар 3-ке, екінші қатардағылар 2-ге, үшіншідегілер 3-ке 
кемиді.

21. 18. Қарама-қарсы сектордың екі еселенген саны.
22. 232. Жақшаның оң жəне сол жағындағы тұрған сандардың екі 

еселенген айырмашылығы.
23. 20. Сандар 2, 4, 6, 8-ге артады.
24. 481. Жақшаның ішіндегі сан сыртындағылардың квад  ратының 

қосындысына тең.
25. 6. Əр қатардағы соңғы сан бірінші жəне екінші сандардың екі 

еселенгенінің айырмашылығына тең.
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26. 19. Ауыспалы екі сандар қатары орналасқан. Бірінші қатарда 
сандар 3, 4, 5-ке артады. Екінші қатардағы сандар 2 жəне 3-ке кемиді.

27. 3. Екінші жəне төртінші «аяқтағы» сандардан бірінші жəне 
үшінші “аяқтағы” сандарды алу керек. Нəтижесінде «құйрықтағы» 
сан шығады.

28. 77. Жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртындағылардың жар-
тысына тең.

29. 7. Əрбір көрсетілген санның жартысынан 2 саны алып таста-
лынады.

30. 61. Алдыңғы екі санның екі еселенген қосындысы келесі 
санға тең.

31. 11. Қарама-қарсы сектордағы сандарды екі еселеп, нəти  жесіне 
1 саны қосылады.

32. 44. Əрбір сан екі еселеніп, оған 2 саны қосылады.
33. 24. Қатардағы сандар 3, 5, 7, 9-ға артады.
34. 5. Ауыспалы сандар қатары келесі ретпен орналасқан. Бірін -

ші қатардағы əр сан 2-ге артады, ал екінші қатардағылар 1-ге
кемиді.

35. 518. Жақшанын ішіндегі сан жақшаның сыртындағылардың
айырмасын екі еселегенге тең.

36. 3. «Аяқтағы» сандар қосындысынан «қолдағы» сандар қосын-
дысын алып тастаймыз. Нəтижесіндс “бастағы” сан шығады.

37. 19. Ауыспалы сандар қатарынан тұрады. Бірінші қатардағы 
сан дар 5-ке артады, ал екінші қатардағылар 4-ке артады.

38. 152. Егер сағат тілі бағытымен талдасақ, əрбір келесі сан екі 
еселеніп, нəтижесіне ретімен 2, 3, 4, 5, 6 сандары қосылады.

39. 40. Екінші қатардағы сандар біріншідегілерді екі еселеп, оған 
2 санын қосқанға тең: 2 х 19 + 2 = 40.

40. 20. 26. Жоғарғы квадраттағы сандар 3, 4, 5, 6-ға артады, ал 
төменгі квадраттағы сандар 4, 5, 6, 7-ге өседі.

41. 66. Егер сағат тілімен жүрсек, əрбір келесі сан алдыңғының 
екі еселенгенін 2-ге көбейту арқылы анықталады.

42. 179. Егер сағат тілі бағытымен жүрсек, онда əрбір келесі сан 
екі еселеніп, оған 1, 3, 5, 7, 9 қосылады.

43. 64. Қарама-қарсы сектордағы сандардың квадратына тең.
44. 111. Жақша ішіндегі сан жақша сыртындағы сандардың жар-

тылай айырмасына тең.
45. 4324. Сандар арасындағы айырмашылықты көбейтіп, кезегі-

мен қосып жəне азайту керек. Мысалы:
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857 + 112 - 969; 
969 - 112 = 745; 
745 + 112 х 2x2 = 1193; 
1193 - 112 х 2х 2= 4324.
46. 6. Ауыспалы екі сандар қатарынан тұрады. Екеуі де бірінші

қатар санының квадратына 2-ні қосқанды білдіреді.
Бірінші қатар: 0 3 6 9;
Квадраттары: 0 9 36 81;
Қосамыз 2-ні: 2 II38 83;
Екінші қатар: 5 4 3 - екіге азаяды;
Квадраттары: 25 16 9 - төртке азаяды;
Қосамыз 2-ні: 27 18 II- демек 6 болады.
47. 55 жəне 100. Оң жақтағы сан сол жақтағы жақшаның ішін дегі 

санның квадратына тең. Жақшадағы санның жартылай қосындысы 
сыртындағы санға тең.

48. 91 Берілген қатардағы сандар 6-ға артады да, соған сай сандар 
12, 18, 24, 30 сандарын құрайды.

49. 581. Сандар қатарын бастаймыз.
0 2 4 6, келесі 8 болады;
3-ке көбейтеміз: 0 6 12 18, келесісі 24;
квадраты:  0 36 144 324, келесісі 576;
5 санын қосамыз: 5 41 149 329, келесісі 581.
50. 6. Дөңгелек ішіндегі сан үшбұрыш бұрышындағы санға тең, ал 

үшбұрыш ішіндегі сан осы сандардың айырмасына тең.

4.3 Жекелік қасиеттердің психодиагностикасы

Тұлға бағыттылығын анықтауда 1967 жылы Б. Бассонның 
бағыттылық сауалнамасы жарық көрді. Сауалнама 27 пікірден 
тұрады, əрбіреуіне 3 жауап нұсқасы болуы мүмкін, олар тұлға 
бағыттылығының 3 түріне сəйкес. Бақыланушы тек бір ғана жауап-
ты таңдауға міндетті, жауабы нақтылыққа сəйкес болуы керек не-
месе оның пікірінің жоғары дəрежедегі формасын көрсетеді, соны-
мен қатар, ешқандай пікірге сəйкес келмейтін нұсқа алынады. Сон-
да ең жақын жəне нақтылықтан тыс екі жауап нұсқасы таңдалады. 
«Көбірек» жауабына 2 ұпай, «азырақ» 0, таңдалмаған 1 ұпай. 27 пікір 
бойынша алынған ұпайлар, əрбір бағыттылық түріне бөлек қосылып 
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есептеледі. Осы əдістеме көмегімен келесі бағыттылықтарды 
анықтауға болады.

Өзіне бағыттылық (Я) – жоғары мəртебеге, билікке жету үшін 
пайда болатын агрессия, бəсекелестікке икемділік, шектен тыс 
қозғыштық, психоневроздық аурулары кем болуы мүмкін. Жұмыстар 
мен жұмыстан қанағатқа, мадаққа бағыттылық.

Қарым-қатынасқа бағыттылық (О) - əр түрлі шарттарға қарамастан, 
адамдармен қарым-қатынасты сақтауға ұмтылыс, өзара іс-əрекетке 
бейімділік, бірақ көбіне нақты тапсырмаларды орындауға немесе 
шын жүректен басқа адамдарға көмектесуіне кедергі келтіретін, 
қоғам жақтауына бағыт ұстау топқа деген тəуелділік, басқа адамға ба-
уырмал болуға мұқтаждық жəне сол адаммен эмоциялық қатынаста 
болуды қажет ету.

Іске бағыттылық – іскерлік мəселелерді шешуге қызығушылық, 
жұмыстың өте жақсы мүмкіндігіне орындау, бірігіп іс жасауға 
бағыттылығы іс қызығушылығы орындалу үшін өз пікірінде тұра 
алу қабілеті, егер ол пікір жалпы мақсатқа жетуге пайдалы болады.

Нұсқау: Сұрақ парағы 27 пунктен тұрады. Əрбіреуі бойынша 3 
жауап нұсқасы мүмкін: А, Б, В.

1) Əрбір пункт жауаптарынан тек өз көзқарасыңызға сəйкес 
келетін немесе жақын мағыналы жауапты таңдаңыз. Егер екі 
жауапқа бірдей баға берсеңіз де, өзіңізге ең жақын жауапты 
таңдауыңыз қажет. Жауаптар а, б, в əріптерімен белгіленеді, 
жауап берген кезде пункт нөміріне сəйкес жауап нұсқасының 
əріптері қойылады.

2) Енді сіздің пікіріңізге мүлдем келмейтін жауап нұсқасын «өте 
аз» бөлімінің астына жазамыз.

3) Сіздің пікіріңізге келмейтін ешбір жауап болмаса жазбаймыз. 
Өзіңізді өзіңіз алдауға құмар болмаңыз.

Жауаптар нұсқалары арасында «жақсы» немесе «жаман» жауап жоқ.
1. Мен келесі жағдайларда жақсы əсер аламын:
а) менің жұмысымды мақұлдаса.
б) жақсы жұмыс жасаудағы əсер.
в) менің достарымның болғанын сезіну.
2. Егер мен футбол ойнасам, онда мен болар едім:
а) ойын тактикасын ұйымдастыратын тренер.
б) атақты ойыншы.
в) таңдаулы команданың капитаны.
3. Менің ойымша, ең жақсы педагог – ол:
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а) қатысушыларға қызығушылықты таныту, əрі жеке тұлға ре-
тінде қарау.

б) пəнге деген қызығушылығын арттыра отырып, қатысушылар 
өзінің білімін осы пəнге тереңдетеді.

в) ұжымда өз пікірін қорықпай айта алатын жағдай туғыза ала-
тын.

4. Адам бойында маған келесі қасиеттер ұнайды:
а) орындалған жұмысқа қуанса.
б) ұжымда белсенді жұмыс жасайтын.
в) басқаларға қарағанда өз жұмысын жақсы орындауға тырысатын.
5. Мен достарымның төмендегідей болғанын қалаймын:
а) мүмкіндік туғанда адамдарға көмектесетін.
б) маған адал болғанын.
в) ақылды жəне қызықты адамдар болғанын.
6. Мен ең жақсы достар деп санаймын:
а) кіммен жақсы қарым-қатынаста болғанда.
б) кімге əрқашан сенуге болады.
в) кім өмірде көп нəрсеге қол жеткізе алса.
7. Көбінесе мен жақсы көрмеймін:
а) егер менде бірдеңе орындалмаса.
б) егер жолдастарыммен қарым-қатынасым бұзылса.
в) егер мені əңгімелесе.
8. Менің ойымша, ең жаманы мұғалімнің:
а) кейбір оқушылар оған сүйкімсіз екенін жасырмайтын, оларға 

күліп, əзілдессе.
б) ұжымда қарама-қайшылықты оятады.
в) өзінің пəнін толық білмесе.
9. Бала кезімде маған көбінесе ұнағаны:
а) достарыммен уақыт өткізген.
б) орындалған жұмыстың əсері.
в) мені бір нəрсеге мақтағанды.
10. Менің ұқсағым келеді:
а) өмірде жақсылыққа қол жеткізгенге.
б) өзінің жұмысына шынымен берілген.
в) ақкөңілділігімен жəне бауырмалдылығымен ерекшеленетін.
11. Ең алдымен мектеп болу керек:
а) өмірді құруға үйрететін тапсырмаларды шешетін.
б) ең алдымен, оқушының индивидуальдық қабілетін дамытуы.
в) адамдарды іс-əрекетте көмектесетін сапалы тəрбиелеу.
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12. Егер менің бос уақытым көп болса, мен пайдаланар едім:
а) достарыммен сөйлесуге.
б) көңіл көтеру мен демалуға.
в) өзімнің сүйікті ісіме жəне өз біліміме.
13. Мен көптеген жақсылыққа қол жеткіземін, егер:
а) өзіме сүйкімді адамдармен жұмыс істегенде.
б) менің жұмысым қызықты.
в) менің күшім жақсы бағаланса.
14. Мен жақсы көремін, егер:
а) басқа адамдар мені бағаласа.
б) орындалған жұмысқа қанағаттануды сезінсем.
в) достарыммен жақсы уақыт өткізсем.
15. Егер мен жайында мақала газетке жазылса қалар едім:
а) оқумен, жұмыспен, спортпен байланысты кейбір қызықты 

жұмыс жайында айтса.
б) менің жетістіктерім жайында жазса.
в) міндетті түрде ұжым жайында айтса.
16. Мен бəрінен де жақсы оқимын, егер оқытушы:
а) маған тұлғалық қарым-қатынаста болса.
б) басқаға қызығушылығымды оятса.
в) ұжымдық əңгімелесуде үйрету жағдайларын орналастыра алса.
17. Мен үшін ең жаманы ол:
а) жеке басыма деген күшейтушілік.
б) маңызды іс-шара кезіндегі сəтсіздік.
в) достарымды жоғалту
18. Бəрінен де бағалаймын, мен:
а) жетістікті.
б) жақсы жұмыстың мүмкіндіктерін.
в) практикалық түрде ойлай білуді.
19. Мен мынадай тұлғаларды:
а) басқалардың өзін төмендететін.
б) жиі кикілжің туғызатын.
в) жаңашылдыққа қарсы көзқараста болатынын.
20. Жағымды, егер:
а) барлығы маңызды жұмыспен айналысса.
б) достарың көп болса. 
в) бəріне ұнайсың жəне жағымды əсер тудырасың
21. Менің ойымша, ең алдымен жетекші мынадай болу керек
а) сенімді.
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б) беделді.
в) талап қойғыш.
22. Бос уақытымда мен ... кітап оқыр едім:
а) жақсы достар табуға жəне жақсы қарым-қатынаста баяндау 

жайындағы.
б) атақты жəне қызықты адамдар жайында.
в) ғылымның соңғы жетістіктері жайында.
23. Егер менің музыкаға деген қабілетім болса, мен: 
а) дирижер
б) композитор
в) солист
24. Мен қалар едім:
а) қызықты байқау ойлап табуға.
б) байқауда жеңіп шығуға.
в) байқауды ұйымдастырып жəне жетекшілік етуде.
25. Мен үшін ең маңыздыны білу.
а) мен не істегім келеді.
б) мақсатқа қалай жету.
в) адамдарды мақсатқа жетуге ұйымдастыру.
26. Адам ұмтылыс жасау керек, себебі:
а) басқалары оған көңілі толуы.
б) ең алдымен, оны орындау.
в) оны орындалған жұмысқа мəжбүрлемеу керек.
27. Мен бос уақытымда демаламын:
а) достарыммен əңгімелесуде.
б) қызықты фильмдерді көруде
в) өзім жақсы көретін іспен айналысу.

Айзенк тесті
(мінез, эмоцияның тұрақтылығы, тұлғаның типі)

Бұл тест тұлғаның негізгі қасиетін бағалау үшін қолданылатын 
неғұрлым кең тараған зерттеу əдістемесі. Тест мазмұнында 
ұсынылатын 57 сұрақтың ішінен 24 сұрақ адамның интроверттік 
жəне экстраверттік дəрежесін анықтауға бағытталады. Əрине 
«таза» экстраверттер мен интроверттер болмайды, бірақ бұл диапа-
зонда белгілі бір полюске жақын бағыттағы орынды айтуға болады.

Сонымен қатар, бұл 24 сұрақ эмоцияның тұрақсыздығын не-
месе, керісінше, тұрақтылығы мен ұстамдылықты айқындайды. 
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Жəне соңында тестке сіздің қаншалықты адал жауап бергеніңізді 
бағалауға мүмкіндік беретін 9 сұрақ ендірілген. Сұрақтарға жауап 
бере отырып, ыңғайлы болу үшін оң жауаптың тұсына «иə», бұрыс 
жауаптың тұсына «жоқ» деп жазыңыз.

4. «Сілкіну», қызынуды сезіну үшін сіз жаңа əсерлерге жиі 
ұмтыласыз ба?

5. Өзіңізді түсінетін, қолдайтын жəне жұбататын достарды 
қажет етесіз бе?

6. Сіз бейқам адамсыз ба?
7. Сізге «жоқ» деп жауап беру өте қиын деп ойламайсыз ба?
8. Бір іске кірісу алдында сіз ойланасыз ба?
9. Егер сіз бірдеңеге уəде берсеңіз, əрқашан уəдеңізде (оның 

сізге ыңғайлы немесе ыңғайсыздығына қарамастан) тұрасыз ба ?
10. Сіздің көңіл күйіңіздің түсуі немесе көтерілуі жиі болып 

тұра ма?
11. Əдетте, сіз ойланбай жылдам істеп, жылдам сөйлейсіз бе?
12. Жеткілікті себептерсіз өзіңізді бақытсыз адам ретінде 

сезінуіңіз жиі бола ма?
13. Бəс тіккен жағдайда, сіз барлық нəрсені істеуге барар ма 

едіңіз?
14. Қарама-қарсы жыныстағы өзіңізге ұнайтын адаммен əңгіме-

лес кіңіз келгенде, сізде жүрексіну жəне қысылу сезімі пайда бола 
ма?

15. Сіз кейде өзіңізді ұстай алмай, ашуланасыз ба?
16. Сіз бір сəттік көңіл-күйіңіздің əсерімен əрекет етесіз бе?
17. Сіз айтуға немесе істеуге болмайтындай нəрсені айтып не-

месе істеп қойғанда жиі мазасызданасыз ба?
18. Сіз адамдармен кездескенше, əдетте, кітап оқығанды дұрыс 

көресіз бе?
19. Сізді ренжіту оңай ма?
20. Серіктіктеріңізбен жиі болғанды ұнатасыз ба?
21. Өзгелерден жасырғыңыз келетін ойларыңыз бола ма?
22. Кейде қолыңыздағының бəрі жанып кетердей күш-қуа тыңыз-

дың артып кететіні, ал кейде мүлдем енжар болатыныңыз рас па?
23. Сіз достарыңыздың аз болғанын (есесіне өзіңізге ерекше 

жақын) артық көресіз бе?
24. Сіз жиі армандайсыз ба?
25. Сізге айғайласа, оған сіз солай жауап бересіз бе?
26. Өзіңізді кінəлі сезіну сізді жиі мазасыздандыра ма?
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27. Сіздің əдеттеріңіздің бəрі де жағымды жəне дұрыс па?
28. Өз сезіміңізге ерік беруге жəне серіктіктерге барынша көңіл 

көтеруге қабілеттісіз бе?
29. Сіз өзіңізді тез елігетін жəне сезімтал адаммын деп есептейсіз бе?
30. Сізді еті тірі жəне көңілді адам деп есептей ме?
31. Сіз қандай да бір маңызды істі істегенде, оны одан да жақсы 

істей алар едім деген сезім жиі бола ма?
32. Сіз басқа адамдардың ортасында болғанда, көп жағдайда 

үндемейсіз бе?
33. Сіз кейде өсек айтасыз ба?
34. Басыңызға əр түрлі ойлар келетіндіктен, ұйықтай алмайтын 

кездеріңіз бола ма?
35. Егер сіз бірдеңе туралы білгіңіз келсе, біреуден сұрағаннан 

гөрі, оны кітаптан оқығанды артық көресіз бе?
36. Сіздің жүрегіңіз қатты соғатын кездер бола ма?
37. Сізден үнемі зейін қоюды талап ететін жұмыс ұнай ма?
38. Сізде діріл ауруы ұстап қалу бола ма?
39. Егер тексеруден сақтанбасаңыз, көлікте жүгіңізді 

тасығаныңыз үшін əрқашан ақша төлер ме едіңіз?
40. Бірін-бірі əзілдеп отыратын ортада болу сізге жағымсыз ба?
41. Сіз ашуланшақсыз ба?
42. Сізге əрекеттің жылдамдығын талап ететін жұмыс ұнай ма?
43. Болуы мүмкін жағымсыз оқиғаларға байланысты толқисыз ба?
44. Сіз баяу, асықпай жүресіз бе?
45. Сіздің кездесуге немесе жұмысқа кешіккен кезіңіз болды ма?
46. Сіз жиі жаман түс көресіз бе?
47. Сіздің сөйлесуді ұнататыныңыз сондай, бейтаныс адаммен 

əңгімелесу жағдайын ешқашан жібермейтініңіз рас па?
48. Сізді қандай да бір ауру мазалай ма?
49. Егер адамдармен көп қарым-қатынас жасаудан ұзақ уақытқа 

айрылсаңыз, өзіңізді өте бақытсыз сезінер ме едіңіз?
50. Сіз өзіңізді жүйкесі жұқарған адам деп атай аласыз ба?
51. Таныстарыңыздың арасында сізге анық ұнамайтын адам бар ма? 
52. Сіз өзіңізге өте сенімді адаммын деп айта аласыз ба?
53. Адамдар сіздің жұмыстағы қателіктеріңізді немесе 

жеке басыңыздағы жаза басуларыңызды нұсқаса тез ренжіп 
қаласыз ба?

54. Сіз көңілді кештерден нағыз рахат алу қиын деп есептейсіз бе?
55. Өзгелерден төменмін деген сезім сізді мазасыздандыра ма?
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56. Сізге айтарлықтай жалықтыратан серіктіктерді (компания-
ларды) жандандырып жіберу оңай ма?

57. Өзіңіз түсінбейтін нəрселер туралы айтатын кездеріңіз бола ма?
58. Өзіңіздің денсаулығыңыз туралы мазасызданасыз ба?
59. Өзгелерге қалжыңдағанды ұнатасыз ба?
60. Ұйықтай алмаушылықтан жапа шегесіз бе?
Тесттің нəтижесі бойынша өзіңіздің мінезіңіз туралы пікір айту 

үшін сіздің нəтижеңізді мұнда келтірілген кілтпен салыстыру қажет. 
Егер сіздің жауабыңыз кілттік тізімнің жауабымен сəйкес келсе, 
оның тұсына «+» белгісін қойыңыз.

 1) 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 - иə;
 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51 – жоқ..
Сұрақтардың бұл шкаласы экстраверттік-интроверттікті 

айқындауға бағытталған. Егер сіз мұнда «+» белгісін 12-ден жоғары 
жинасаңыз, онда сізді анық экстраверт деп, ал одан кем жинасаңыз 
анық интроверт деп есептеуге болады.

2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 
50, 52, 55, 57 – иə;

 Сұрақтардың бұл қатары эмоцияңыздың тұрақты неме-
се тұрақсыз деңгейін айқындауға бағытталған. Бұрыс жауаптар 
мұнда есепке алынбайды. Егер мұнда сіздер «+» белгісін 12-ден кем 
жинасаңыз, онда сіздің эмоцияңыз тұрақты. 6, 24, 36 – иə; 12, 18, 
30, 42, 48, 54 – жоқ.

 Бұл түзету (корректуралық) шкаласы деп аталады, ол сіздің 
сұрақтарға қаншалықты шын, адал жауап бергеніңізді тексеру-
ге мүмкіндік береді. Егер мұнда сіз «+» белгісін 4-тен жоғары 
жинасаңыз, бұл сұрақтарға жауап беруде өзіңіздің алдыңызда аса 
адал болмағаныңызды білдіреді.

Өзін-өзі бағалауға арналған тест

Ұсынылған сұрақтарға жауап бере отырып, өзіңізді-өзіңіз баға-
лауды анықтап көріңіз. Өйткені бұл психологиялық тұрақты лықтың 
өте маңызды көрсеткіші болып табылады.

1. Сіз қайта туылып, өміріңізді басынан бастауды армандайсыз 
ба? (Иə-4, жоқ-16).

2. Сіздің ерекше шұғылданатын ісіңіз бар ма? (Иə-18, жоқ-5).
3. Егер сіздің жұмысыңыз алға баспаса, «Мұндай нəрсе тек 

менде ғана болады» деп айтасыз ба? (Иə-6, жоқ-12).
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4. Біреудің сізді көре алмайтынын білсеңіз қуанасыз ба? (Иə-
16, жоқ-2).

5. Егер сіз туралы біреу жалықтыратын, сүйкімсіз адам ретінде 
пікір айтса, сіздің намысыңыз келе ме? (Иə-3, жоқ-12).

6. Сіздің танысыңызда да сіздің басыңыздан өткен ұнамсыз 
жайттар болғанғанын білу сізге қандай да бір жұбаныш əкеле ме? 
(Иə-2, жоқ-16).

7. Қандай да бір істің сіздің қатысуыңызсыз жақсы жүріп 
жатқанына көзіңіз жетуі сізді қобалжыта ма? (Иə-2, жоқ-16).

8. Лотореядан көп сома ұтып алу тілегі сізде жиі бола ма? (Иə-
4, жоқ-20).

9. Туыстарыңыз немесе достарыңыз қымбат зат сатып алғанын 
білсеңіз, сіздің тамырыңыздың соғуы жиілей ме? (Иə-1, жоқ-20).

10.  Сіз үлкен көлемдегі тыңдаушылардың алдында пікіріңізді 
айтуды ұнатасыз ба? (Иə-16, жоқ-3).

Жиналған ұпай санын санап, алынған соманың шешімін 
алыңыздар.

120 ұпайдан жоғары. Өзіңізге өзіңіздің көңіліңіз əбден тола-
ды. Бірақ өз-өзіңізге сын көзбен қарау, нақты өз-өзіңізді бағалауға 
қабілетіңіз жетіспейді. Бұл жағдайды жақындарыңыз бен 
достарыңыздың көмегімен анықтауға жəне бағалауға тырысыңыз.

60 тан 120 ұпайға дейін. Сіз өз күшіңізге жеткілікті түрде 
сенімдісіз, бірақ шексіз өз-өзіңізге көңіліңіз толу мен өз-өзіңізді 
ұнатудан аулақсыз.

60 ұпайдан төмен. Сіз өзіңізге-өзіңіз ұнамайсыз. Өзіңізді қолға 
алыңыз жəне сенімді болыңыз. Айналаңызға қараңыз, өзіңізді жете 
бағаламайтыныңыз мүмкін екенін ойланыңыз.

Көпке танымал əдістер: минисотты көп факторлы тұлғалық 
сауалнама (ММРІ) жəне түрлі түсті Люшер тестісі

Минисотты көпфакторлы тұлғалық сұрақнама (ММРІ). Бұл 
əдістеме психологиялық дефектісі бар адамдарға, көбінесе, практи-
ка жүзінде клиникалық диагностикада сəтті пайдаланады, яғни ме-
дицина тілімен айтқанда дұрыс қоғамдық ортаға бейімделу деңгейін 
анықтайды. 

Профилдердің басты типтері.
MMPI профилінде базистік шкалалардың сандық көрсеткішінің 

ара- қатынасы графиктік түрде бейнеленеді, олардың əрқайсысы сол 
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немесе басқа жеке адамдық тенденциялардың көріну дəрежесімен 
анықталады. Егер осы тенденцияларды қысқаша атап көрсететін 
болсақ, əрбір шкалаларға төмендегідей сипаттама береміз.

1-шкала. Жоғары қысымшылдық көрсеткіш, жоғары дəрежеде 
бақылау жеке адамның тұрақты қасиетінің сапасы ретінде, дизадап-
тация кезінде өз ағзасының дұрыс қалыптасуының ауытқушылығына 
көп зейін аударатындығын білідіреді. Төмен көрсеткіштер – бұл 
қарама-қарсы мағынаны білдіреді, яғни жоғарыда көрсетілген жеке 
адамның ерекшеліктері мен жағдайының болмауын айқындайды.

3 - шкала - эмоциональды лабилділік - оның көрсеткішінің нор-
мадан шығып көтерілуі ортадағы əсерлерге жоғары сезімталдықты 
жəне эмоциональды жағдайының тұрақсыздығын бейнелейді. 
Жоғары болған кезде истероидтық, яғни мазасыздық күйі жоғары 
көрінеді.

2 - шкала - пессимистік шкаласы, бұл сапа қанағаттанбаушылық, 
уайымдауға бейімділікті көрсетеді. Бұл адамның депрессиялық 
жағдайда екендігін білдіреді.

4 - шкала - импульсивтік шкаласы. Жоғары болуы астеникалық 
типін бейнелейді. Жоғары импульсивті психопатиялық мінез-
құлықтардың нашарлығы психопатиялық синдромдардың белгісін 
көрсетеді.

5 - шкала- жұмсақтық шкаласы. Батылдық жартылай рөлдік мінез 
- құлықтың дəржесінің сəйкес келуін жəне сексуальды бейімдеушілік 
деңгейін көрсетеді.

6 - шкала – Талапшылдық. Əрбір істің орындалуына шектен 
тыс талап қоюға бейімділік, жағымсыз уайымдауларға тоқталу 
жəне бəсекелестікті бейнелеу. Жоғары көрсеткіштері аффектке 
бейімділігін сипаттайды.

7 - шкала - мазасыздық. Жоғары үрейшілдікті, мазасыздық, 
өз - өзіне сенбеушілік, конформдылықты айқындайды. 7 - шкала 
бойынша жоғары көрсеткіштер көрінген психастеникалық акцен-
туация проблемаларын, тежелгіштікті игеру, жүйке ауытқуларын 
сипаттайды.

8 - шкала - даралылық шкаласы. Жеке ойы мен жасаған 
қылықтарының тəуелсіздігі соншалықты, тіпті қоғам талабына 
сəйкес келмейтін пікірлерді білдіреді. Жоғары көрсеткіштер кезінде 
өзіндік қызығушылықтар, айтып болмайтын қылықтар, шешуге 
мүмкін емес мəселелерді көтеруінен көрінеді.

9 - шкала оптимистік деңгейді айқындайды жəне əсер етеді. 
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Төмен жатса жалпы белсенділікті жəне өмірді сүюшілік деңгейін 
төмендету негізін білдіреді.

10 - шкала қарым – қатынасқа бейімділік. Жеке адамның 
əлеуметтік еліктеулерін, субъективті уайымдарына көңіл бөлу, 
тұйықтыққа дейін барғандығын көрсетеді, сонымен бірге жеке 
адамның шындық əлемге көңіл бөлуі немесе өзін-өзі бақылауы 
төмен деңгейін айқындайды.

М. Люшердің түстерді таңдау əдісі

М. Люшердің түстерді таңдау тесті – түсті субъективті түрде 
таңдауға негізделген проективті əдістеме. Түстер адамдар бой-
ында физиологиялық немесе психологиялық дамудың тиімділігін 
анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жағдай мəдениет, эстетика, тазалық 
өндірістерінде бұрыннан ескеріліп келеді. Түстерге деген эмоцио-
налды қатынас психодиагностикада қабылдаудың ерекшелігін 
көрсетеді.

Люшер тесті адамның түсті таңдау барысында оның іс-əрекет, 
көңіл-күй, жеке тұлғалық ерекшеліктерін айқындайды. Лю-
шер бойын ша түстер сипаты негізгі 4 жəне қосымша 4 түстерге 
негізделген (қазіргі таңда Люшер əдістемесінің 8, 16, 32, сонымен 
қатар, компьютерлік бағыттары белгілі).

 Негізгі түстер:
1) Көк – тыныштықты, сабырлықты білдіреді.
2) Жасыл – сенімділік сезімін, қайсарлықты, кейде қырсық-

тықты білдіреді.
3) Қызғылт сары, қызыл – ерік-күш, жігерлікті, агрессивтілікті, 

қызбалықты білдіреді.
4) Ақшыл сары – белсенділікті, қарым-қатынасқа талпынысты, 

ашықжүзділікті білдіреді.
Қосымша түстер: 
5) күлгін 6) қоңыр 7) қара 8) сұр. Бұл түстер жағымсыз түстер: 

стресс, мазасыздық, қорқыныш, ренжуді білдіреді. Өзара бірегей 
орналасқан жағдайда олардың позициясы бойынша реттелуі жоғары 
деңгейде болады.

Зерттеуді жүргізіп отырған психолог барлық карточкаларды 
араластырады да, зерттелушінің алдына қояды. Зертттелуші ал-
дында тұрған карточкалардың ішінен ең ұнамдысын таңдап алады. 
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Зерттеуші зерттелінушінің түстерді таңдау барысында бір затқа 
ұқсастырмауы керектігін ескерту керек. Таңдалған карточканы ауда-
рып бөлек қою қажет. Осылайша карточкаларды таңдаған соң, пси-
холог қойылған ретте карточка номерлерін жазып алады.

2-3 минуттан соң, зерттелуші əдісті қайталайды, бірақ алғашқы 
таңдауын еске түсірмеуі қажет, түстерді таңдау барысы алғашқы рет 
жасалғандай орындалуы тиіс.

Алғашқы таңдау ықылас, күй, ал екінші шынайылылықты сипат-
тайды. Зерттеу мақсатына сəйкес, тесттің нəтижесін келесідегідей 
талдаулар жасаймыз.

 Тестілеу нəтижесінде келесі позициялар алынады:
1 жəне 2 таңдау – (++ белгіленеді)
3 жəне 4 таңдау – (хх белгіленеді)
5 жəне 6 таңдау – (= = белгіленеді)
7 жəне 8 таңдау – (- - белгіленеді)
М. Люшер зерттеулердің 36000 нəтижелеріне негізделіп, 

таңдалған позицияларға төмендегідей талдау жасады. Алғашқы 
позиция мақсатқа жету тəсілдерін білдіреді (мысалы: көк түс іс-
əрекетті), екіншіден, байсалды, тапсырманы қиналмай орындай-
ды. Екінші позиция, зерттелушінің бағытталған мақсатылығын 
көрсетеді. Үшінші жəне төртінші позиция, түсті қабылдау мен 
шынайы жағдайды түйсінуді көрсетеді. Немесе жағдайға байланы-
сты іс-əрекет бейнесін айқындайды. 5 жəне 6 позиция түске деген 
немқұрайлылықты немесе нейтралды қатынасты көрсетеді. Яғни, 
зерттелуші өзінің көңіл-күйін, мотивтерін аталған түспен байланы-
стырмайды. Таңдалған түс көңіл-күй мен мұқтаждықты, мотивті те-
жеуге талпынады.

Таңдалған түстерді жазу барысында олардың реттік номерімен 
таңдалған позициясы ескеріледі. Мысалы: қызыл, сары, көк, сұры, 
жасыл, күлгін, қоңыр түстер таңдалды.

 + + х х == - -
 3 4 10 2 5 6 7
(++; хх;==; --) зоналары 4 функционалды топтарды құрайды.
 Таңдау барысында келесі аспектілер ескеріледі:
Алғашқы жəне 2-топтамада түстерді таңдау реті.
Негізгі жəне қосымша түстердің өзара орналасуы.
Алғашқы жəне соңғы позицияда түстердің орналасу реті 

ескеріледі.
 Негізгі түстердің орналасуын бағалау барысында, оларды бесінші 
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позициядан кейін орналастыру, мұқтаждықтың қанағаттанбауынан, 
яғни мазасыздық, жағымсыз көңіл-күйдің бар екендігін көрсетеді.

 Сонымен қатар, негізгі түстердің өзара орналасуы қарастырылады. 
Мысалы: 1 мен 2 (көк пен сары) қатар тұрса, бұл «жеке» субъективті 
бағыттылықты көрсетеді. 2 мен 3 (жасыл жəне қызыл) шешімге ке-
луде өзбеттілік автономдылықты көрсетеді. 3 пен 4 (қызыл жəне 
сары) «сырттан» бағытталғанды көрсетеді. 1 мен 4 (көк пен сары) 
зерттелінушінің сыртқы ортаға тəуелділігін көрсетеді. 1 мен 3 (көк 
пен қызыл) жағымды байланысты білдіреді.

М. Люшер бойынша негізгі түстер төмендегі психологиялық 
мұқтаждықтарды білдіреді.

№1 (көк) – қанағаттануға деген мұқтаждық, тыныштық, тұрақты 
жағымды құштарлық.

№2 (жасыл) – өзін-өзі танытуға деген мұқтаждық.
№3 (қызыл) – жетістікке ұмтылу, іс-əрекетті белсенді орындауға 

деген мұқтаждық.
№4 (сары) – армандау, жақсылыққа сену.
Егер негізгі түстер бірінші-бесінші позицияда орналасқан бол-

са, зерттелінушінің мұқтаждығы қанағаттандырылған деуге бо-
лады, жақсы деп қабылданады, егер алтыншы-сегізінші пози-
цияда орналасқан болса, жағымсыз жағдайлардың салдарынан 
қанағаттандырылмаған болып есептеледі немесе мазасыздық, 
конфликттік жағдайлар болуы мүмкін. Шеттелген негізгі түстер 
стресс ретінде бағаланады. Мысалы: көк түс, тыныштықтың болма-
уын білдіреді.

Люшер түстерінің таңдалуы төмендегідей жағдайда талданады.
Жасыл түсте күрделі іс-əрекет жағдайында зерттелушінің ерік-

жігердің икемділігі байқалады.
Қызыл түс мақсатқа жетуге деген ұмтылыс сезімі мен ерік күшін 

көрсетеді.
Сары түс жетістікке деген үміт сезімін көрсетеді.
Аталған үш түс алғашқы қатарда бірге тұрған жағдайда, 

іс-əрекеттің жоғары өнімділігімен жұмысқа қабілеттілікті 
көрсетеді. Егер екінші қатарда жəне бөлек тұрса, нəтиже 
жағымсыз болады.

Мазасыздық көрсеткіштері. Егер негізгі түс алтыншы орын-
да тұрса «-» деп белгіленеді, бұдан кейін тұрған 7-8 позицияларда 
осылайша белгіленеді. Жағымсыз көңіл күй, мазасыздық ретінде 
қарастырылады.
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Люшер тестінде мұндай жағдайлар позициялық түс номерімен 
белгілесе, үстіне А əрпі қойылады. Мысалы: А/1 А/6 А/0

 Компенсация көрсеткіштері. Стресс, мазасыздық жағдай, бірінші 
тұрған таңдау түсінің компенсациясы деп қабылданады. Мұндай 
жағдайда бірінші орында тұрған санның үстіне С əрпі қойылады. 
Егер алдыңғы орынға негізгі түстердің бірі қойылса, жағымды 
құбылыс ретінде қабылданады. Əрине, стресс пен компенсацияның 
көрсеткіші көңіл күйдің жетіспеушілігін көрсетеді.

 Егер компенсация қосымша түстер арқылы жүзеге асырылса, тест 
нəтижесі жағымсыз күйдің, мотивтердің жəне қоршаған ортаға де-
ген жағымсыз қарым-қатынастың көрсеткіші ретінде талқыланады. 

Интенсивті мазасыздық көрсеткіші негізгі түстердің орналасу по-
зициясымен сипатталады. Егер негізгі түс алтыншы орында тұрса, 
мазасыздықты қалыптастыратын фактор əлсіз болып саналады (!- 
бұл лепті белгісімен белгіленеді); егер негізгі түс 7 позицияда тұрса, 
оған !!! үш леп белгісі қойылады. Сонымен қатар, стресс, мазасыздық 
бастамасын сипаттайтын 6-ға дейін белгі қойылуы мүмкін.

    !     !!      !!!
    А/2 А/1 А/4
 Жағымсыз компенсация жағдайы да осылай бағаланады. Компен-

сация негізгі түстер мен күлгін түспен белгіленеді жəне оған белгі 
қойылмайды. Егер қоңыр, қара түстер, сұр түстер үшінші позиция-
да тұрса, 1 лепті белгісі қойылады, екінші позицияда болса, 2 лепті 
белгісі қойылады. Бірінші позицияда болса, 3 леп белгісі қойылады. 
Осылайша, алты белгі болуы мүмкін.

    !!! !! !
    С С С
     + + +
     6 0 7
Егер «!» белгісі көп болса, болжам жағымсыз болып есептелінеді.
Жинақталған нəтижелерді ескере отырып, психикалық күйді 

реттеу жəне өзіндік реттеуде жүргізілетін аутогенді жаттығулар, 
іс-шаралар ұйымдастырылады. Қайта жүргізілген тесттен 
кейінгі мазасыздықтың төмендегендігін көруге болады. Тестілеу 
нəтижелерін талдау барысында соңғы сегізінші позициядағы түсті 
бағалауға мəн берген жөн. Бірінші жəне сегізінші позицияның өзара 
қатынасына көңіл аудару керек.

Люшер тестінің нəтижелерін талдау барысында алынған 
психодиагностикалық мəліметті анықтау, бақылау, құжаттарды 
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зерттеу нəтижелерімен сəйкестендіру керек. Осындай жан-жақты 
тұлғалық зерттеу, жеке адамның психологиялық ерекшеліктері тура-
лы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Бекіту сұрақтары:

1. Б. М. Теплова, С. Л. Рубенштейн зерттеулеріндегі қабілеттер 
теориясы. 

2. Қабілеттің факторлы теорияларына сипаматама бер (Ч. Спир-
мен, Л. Терстаун, Х. Айзенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон, Дж. 
Гилфорд).

3. Қабілеттер тесттеріне қысқаша сипамттама бер (Р. Амтхауер, 
ШТУР, Айзенк тестері).

4. Дж. Гилфорд, Л. Терстаун модельдеріне тақталыңыз.
5. М. Люшердің түстерді таңдау əдістемесіне сипаттама беріңіз.
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5-БӨЛІМ. ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ПСИХОДИАГНОСТИКАСЫ

5.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикасы 
5.2 Мектеп жасындағы балалардың диагностикасы

5.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың 
психодиагностикасы

Мектеп жасына дайінгі балалармен жүргізілетін диагностикалық 
жұмыстың коррекциялық, дамытушы əсері де оған пареллель бо-
луы керек деп санаймыз. Ал мектеп жасына дейінгі кезеңдегі «ба-
ла-бала» жүйесі В. С. Мухина еңбектерінде сипатталады. Зерттеуші 
балалардың өзара қарым-қатынас құруы оның психикалық дамуына 
жағдай жасайтындығын атап көрсетеді. 

Онда негізгі үш жағдай баса көрсетіледі:
- баланың өзара қарым-қатынасы ересектермен қарым-қаты насы 

нəтижесінде қалыптасады.
- «Бала-бала» жүйесінде ғана кейбір іс-əрекет түрлерін меңгеруге 

болады, яғни топпен ересек адамдардың қатынасын бірлесіп қайта 
жаңғырта алады.

- Балалар тобында мінез-құлық, жүріс-тұрыс нормалары мен 
адамгершілік қасиеттерін меңгеріп, жаттығуға мүмкіндік алады. 

Балалардың өз қатарластарымен қарым-қатынас құруы осы 
қарым-қатынасты қажетсінуімен анықталады (М. И. Лисина ). Бұл 
қажеттілік 3-жасқа келген балаларда қалыптаса бастайды (Л. Н. Га-
лигузова ).

5-6 жастағы балалардың басқа балалармен қарым-қатынасты 
қажетсінуін А. И. Фукин 3 топқа бөледі:

1 - топқа қарым-қатынаста белсенді балалар жатады. Олардың 
басқа балалармен байланыс барысында жағымды эмоциялық ре-
акция, жұптасуға қызығушылық танытып, сезімталдық көрсетуі, 
жұптасының қарым-қатынас құруына түрткі болу сияқты қасиеттері 
бала мінез-құлығы мен жүріс-тұрысынан көрінеді. 

2 - топқа қарым-қатынаста енжар балалар жатады. Олар өздерін топ 
ішінде ұстай алмай, беймаза күй кешеді, жағымсыз эмоция танытады. 

3 - топ қарым-қатынаста тұрақсыз болатын балалармен сипатталады. 
Оларға 1-ші жəне 2-ші топ балаларының тенденциялары тəн болады. 

Ал Х. Т. Шерьязданова еңбектерінде мектеп жасына дейінгі 
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балалардың ойын əрекетінде ересектер мен бала арасындағы 
қатынасқа құрымдылық-логикалық тұрғыдан сипаттама жасалады, 
ғалым оны сурет түрінде көрсетеді.

Сонымен, баланың басқа балалармен қарым-қатынас құруында 
əрбір баланың ересектермен байланыс жасауындағы психологиялық 
жас ерекшеліктері айқын көрінеді (М. И. Лисина ).

Олай болса, ұлттық салт-сана, біздің жағдайымызда қазақ 
отбасындағы əлеуметтік рөл мен жыныстық ерекшеліктер, қазақ 
халқының адамгершілік құндылықтары қарым-қатынаста ескерілуі 
қажет деп пайымдаймыз. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың психикасындағы жаңа 
құрылым мотивтердің бір-біріне бағыныштылығы, ерікті 
əрекеттерінің негізгі түрлерінің бірлесе жүзеге асуы болып та-
былады. Сондықтан, балалармен зертханалық жұмыстарда 
ұйымдастырылатын психодиагностикалық əдістемелердің бірнеше 
түрлерін ұсынуды жөн көрдік. Олар белгілі бір қағидаларды қатаң 
сақтауды қажет ететін психодиагностикалық жұмыстар. 

1 – зертханалық сабақ

Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін 
жалпы психодигностикалық жұмыстар .

Мақсаты: Ересек мектепке дейінгі шақта балалардың танымдық, 
жеке даралық дамуын психодиогностикалық зерттеулердің теория-
лық негіздерін меңгерту жəне əдістемелерді қолдана білуге үйрету.

Əдістеме: «Суретте не жетіспейді?»
Мақсаты: балаларда қабылдаудың қалыптасуын бағалау, 

бейнелерді қабылай отырып, ой болжамын жасау, оны сөзбен жеткізе 
білуін анықтау.

Көрнекілік: Сериялы суреттер, секундомер (бейнелердің кейбір 
детальдары кем болуы қажет).

Зерттеу процедурасы: балаларға сериялы суреттер беріледі. 
Олар жетіспейтін детальдарын неғұрлым шапшаңдықпен атауы 
қажет. Психолог орындалу уақытын секундомер бойынша ұпай 
белгілеп, төмендегідей көрсеткішпен деңгейлерін анықтайды:

Қорытынды бағалау:
10 ұпай - бала тапсырманы 25 сек. дейін орындайды, оның ішінде,
7 суреттегі 7 кем детальды көре біледі.
8- 9 ұпай – детальды іздеуге 26 сек. 30 сек. дейін аралық.
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6-7 ұпай – детальды іздеуге 31 – 35 сек. дейін аралық.
4-5 ұпай– барлық детальды іздеуге 36 – 40 сек. дейін аралық.
2-3 ұпай– детальды іздеуге 41- 45 сек. дейін аралық.
0-1 ұпай - 45 сек. артық уақытта табады.
Қабылдаудың даму деңгейін бағалау:
10 ұпай - өте жоғары;
8-9 ұпай - жоғары;
4-7 ұпай - орташа;
2-3 ұпай – төмен;
ұпайы өте төмен.

2-əдістеме «Тыныс белгілерін қой»

Мақсаты: «Балалардың зейінін зерттеу, оның бөліну жəне 
шоғырлану қасиеттерін анықтау».

Көрнекілік: балаларға арнайы бланк беріледі, жоғары қатарда 
тыныс белгілері, ал төменгі қатарда тізбекпен салынған суреттер 
саны - 100, олар- төртбұрыш, үшбұрыш, ромб, дөңгелек, қарындаш, 
секундомер.

Зерттеу процедурасы: Тапсырманы орындамас бұрын, балаларға 
нұсқау беріледі, əрбір фигураның ішіне, үлгіде көрсетілген тыныс 
белгілерін қоямыз. Олар: сызықша, ұшақ, қосу, нүкте белгілері 
қойылады. Бала тапсырманы 2 минут ішінде орындайды, ал жал-
пы қорытынды, яғни зейіннің бөлінуі мен шоғырлануы төмендегі 
формулаға сай есептеледі. Оның ішінде, зейіннің бөлінуі мен 
шоғырлануы екі минут ішінде қаралып, толтырылған фигуралар 
саны; жіберілген қателер, дұрыс толтырылмаған немесе мүлдем 
толтырылмаған фигура.

Қорытынды бағалау:
10 - ұпай көрсеткіш - 1,00 жоғары өте жоғары;
8 -9 ұпай көрсеткіш - 0,75 жəне 1,00 аралығында - жоғары;
6-7 ұпай - s көрсеткіш - 0,50 – 0, 75 аралығында орташа;
ұпай s көрсеткіш -интервал 0,25 – 0,50 төмен;
0-3 ұпай s көрсеткіш - 0,00- 0,25 өте төмен.

3-əдістеме «Фигураны ата»

Мақсаты: Баланың есте сақтауын бағалау 
Көрнекілік: 10 қатардан тұратын сериялы сурет жəне секундомер.
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Зерттеу процедурасы: Балаларға суреттер беріледі: 5 сурет 
берілген, олардың алғашқысы қою линиялы қатармен ерекшеленеді, 
кейінгі 4 сурет ішінен ұқсасын ата: осылайша 10 қатардағы тапсыр-
ма ретімен орындалады.

Тапсырманы орындауға 1,5 минут беріледі, егер де бала сол уақыт 
ішінде үлгермесе, оған аяғына дейін орындауға мүмкіндік береміз.

Қорытынды бағалау:
10 ұпай - бала тапсырманы 45 сек. жеткізбей орындайды.
 8-9 ұпай - тапсырма 45- 50 сек аралығында орындалады.
6-7 ұпай - тапсырма 50 – 60 сек аралағында орындалады.
4-5 ұпай- тапсырма 60 - 70 сек аралығында орындалады.
2-3 ұпай 70 -80 сек аралығында орындалады.
0 -1 ұпай 80 сек жоғары аралықта орындалады.
 Қорытынды бағалау: 
10 ұпай - өте жоғары деңгей;
8-9 ұпай - жоғары;
4-7 ұпай - орташа;
2-3 ұпай -төмен;
0-1 ұпай -өте төмен.

4-əдістеме «Кері бейнеулер»

Мақсаты: Қоршаған ортадағы құбылыстар мен нəрселер 
арасындағы байланыстар, олар жөніндегі қарапайым түсініктерді 
елестету, бейнелеу, логикалық байланыстыра білуді бағалау: жан- 
жануарлар, олардың тіршілік етуі, табиғат т.б. туралы түсініктерін 
логикалық байланыспен жеткізе білуі.

Көрнекілік: суреттер, секундомер (суреттегі бейнелер кері бей-
неленген түрде беріледі).

Зерттеу белгілері: балаға, алдымен, кері бейнелі суретті 
көрсетеміз. мұқият қара, сурет дұрыс салынған ба? Немесе орны 
өзгерген нəрселер бар ма? Егер теріс бейнелі сурет болса, атап, 
себебін түсіндіріңіз жəне сол бейнелі суреттің «дұрыс орнын немесе 
белгісін көрсетіп беріңіз». Нұсқау бойынша орындау екі бөлімнен 
тұрады. 1 – теріс суреттерді бала атап көрсетеді, 2 - шын мəнінде 
бейне қалай берілетінін түсіндіреді.

Бала сол уақыт ішінде неғұрлым көбірек кері бейнелерді көрсетіп 
дұрыстығын атауға тырысу керек.

Қорытынды бағалау:
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10-ұпай - егер де бала минут ішінде теріс атап, себебін түсіндіре 
білген жағдайда қойылады.

8-9 ұпай - бала барлық теріс бейнелерді атайды, бірақ суреттің 
ғана шын мəнінде қандай болу керектігін түсіндіреді.

6-7 ұпай - бала барлық теріс бейнені көрсетеді, бірақ суреттің 
себебін түсіндіре алмайды 

4-5 ұпай - барлық бейненің теріс жақтарын көрсетеді, бейненің 
себебін түсіндіре алмайды.

2-3 ұпай - 4 -суреттің теріс салынғанын атайды, түсіндіре алмайды .
0-1 ұпай 4-суретке дейін атайды себебін түсіндірмейді
Ескерту: жаттығудағы орындау барысында жəне жоғары ұпай 

бір бөлімді толық орындаған балаға қойылады, яғни суреттің теріс 
салынғанын айтады, бірақ түсіндіре алмайды.

Даму деңгейінің көрсеткіштері:
10 - ұпай өте жоғары деңгей;
8-9 ұпай жоғары;
4-7 ұпай орташа;
2-3 ұпай төмен;
0-1 ұпай өте төмен.

Мектеп жасына дейінгі баланың жеке даралық даму диагно-
стикасы

5-əдістеме « Қорқыныш үрей диагностикасы»

Мақсаты: эмоциялық- аффектілік жан толқуы өзгерістерін 
анықтау.

Зерттеу процедурасы: Баламен төменгі ретте сауалнама 
жүргіземіз.

1. Алғашқы сауал «сен қандай нəрседен қорқасың?» сұрағымен 
басталады. 

2. Жалғыз қалудан қорқасың ба?
3. Аурудан?
4. Басқа балалардан?
5. Тəрбиешіден?
6. Жазылудан?
7. Мыстан кемпірден, жеті жалмауыз, шайтаннан?
8. Қараңғыдан?
9. Қасқырдан, аюдан, иттен, өрмекшіден?
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10.  Машинадан, поездан, ұшақтан?
11.  Тасқынан, найзағайдан?
12.  Биіктіктен?
13.  Тар бөлмеден, дəретханадан?
14.  Судан, өрттен, оттан?
15.  Соғыстан?
16.  Дəрігерлерден?
17.  Қаннан?
18.  Қатты дыбыстан?
 Қорытынды бағалау: 
Баланың жауабына сай не нəрседен қатты қорқатыны жөнінде 

қорытынды жасалады. Қорқыныштың жалпы саны неғұрлым 
көп болса, ол баланы «бақыланушы топқа» қосып, коррекциялық 
бағытта жұмыс жүргізуге даярлаймыз (психоневрологпен кеңес).

Қорқыныш түрлерін төмендегіше топтастырамыз:
- Дəрігерлік қорқыныш (ауру, егу, дəрігер).
- Көңіл күйлік (қатты дыбыстар, транспорт, өрт, соғыс).
- Ертегі кейіпкерлері мен жануарлар туғызатын қорқыныштар.
- Қараңғылық пен түстен пайда болатын қорқыныш
- Əлеуметтік жай күйлік ( адамдар, балалар, кешігу, жазалау, 

жалғыздық, биіктік су).

6-əдістеме «Жақын адамның өзіне қарым-қатынасының 
деңгейі мен сипатын зерттеу».

Мақсаты: баланың жақын адамдармен қарым-қатынасын жəне 
өзінің оларға қарым- қатынасын бағалау.

Жабдықтар: ақ қағаз бетіне алты қатардан тұратын екі баспалдақ 
ер бала мен қыз баланың бейнесі салынады.

Зерттеу процедурасы: екі сериядан тұрады. 
 Бірінші серия: Баламен оның отбасы мүшелері туралы əңгімелесу. 

Балабақшадағы жолдастары туралы пікірлесу, одан əрі қарай 
зерттеуші балаға алты қатарлы баспалдақтағы бір суретті береді, 
жəне оларды қатарларға орналастыру ұсынылады. Жоғарғы қатарға 
жолдас бола алмайтын балаларды отырғызуға болады. Содан соң 
балаға жасына бөлінген сурет беріледі (ұл немесе қыздың бейнесі), 
бұл тапсырма бойынша ол баспалдақтан өз орнын анықтайды.

 Екінші серия: Сол балалар тексеруге қайта қатысады. Балада 
тəрбиешісі қалай орналастырса, мен де солай жасаймын деген пікір 



175 

болады. Əрі қарай баладан ата-анаң сені қандай қатарға орналасты-
рар еді, апасы ше, ағасы, əжесі, атасы т.б. туған туысқандарының 
өзіне берер бағасын немесе орнын анықтаймыз. Ал егер тəрбиеші 
немесе басқа бір туысқаны оны төменгі қатарда орналастырса, оның 
себебін түсіндіруін ұсынамыз.

 Қорытынды бағалау:
Бағалау əрбір серия бойынша бөлек есептеледі. Олар өзара салыс-

тырылады жəне төмендегіше сұрақтарға жауап алынады:
Бала өзі туралы тəрбиешінің ойын, пікірін, қарым-қатынасын 

қалай түсіндіреді? 
Жауап қанағаттанарлық па? 
Бала үшін маңызы қандай?
Баспалдақтың қайсысын бала қалайды? 
Себебін түсіндіре алама?
Баланың өзін-өзі бағалауы мен айналасындағы жақын 

туыстарының бағасы сай келеме?

7- əдістеме «Керн-Йирасиктың мектепке оқуға даярлық 
жөнінде бағдарлау сынағы»

Мақсаты: мектепке оқуға даярлықтың жалпы деңгейін анықтау.
Көрнекілік: таза ақ қағаз, екі жолақша.
 Бірінші жолақшаға «сен су іш» деген сөйлемді жазамыз. Əріптер 

көлемі 1х1,5.
 Екінші жолақшаға нүктелер салынады, арақашықтығы вертикаль 

жəне горизонталь 1 см., ал диаметрі 2 мм. 
Зерттеу процедурасы:
1. Тапсырма: балаға төмендегіше нұсқау беріледі: ақ қағазға 

ер адамның суретін еркін түрде сал. Қосымша нұсқау берілмейді. 
Қандай көмек сұраса да, балаға өзің сал, сен суретті жақсы саласың 
деген нұскау беріледі. 

Қорытынды бағалау.
1 ұпай - суретте бас, аяқ, қол кеуде бар. Бас пен кеуде мойынмен 

жалғасады. Бас көлемі кеудеге сай жəне оған бас киім кигізілуі мүмкін. 
Көз, мұрын, ауыз, кұлағы бар. Саусақтар саны - 5, киімдер кигізілген. 
Адам – біртұтас денесімен салынған (қарындаш көтерілмей, контур 
бойынша салынған) Аяқ- қолы кеудеден шығып тұр. 

 2 ұпай – 1 пунктегі барлық талаптар сақталған, тек қана 3 бөлек 
жетіспейді, дегенмен тұлға біртұтас ретінде беріледі.
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3 ұпай - суретте бас, кеуде, аяқ- қол бар, олар 2 қатар линиямен 
сызылған. 

 Құлақ, шаш, киім, саусақ, өкше болмау жағдайы.
4 ұпай – кеудесі бар түсініксіз бейне, түрлі сызықтардан тұрады 

(аяқ – қол т.б.)
5 ұпай - мүлде түсініксіз бейне.

Қосымша анықтамалар:
Егер де фигура өте үлкен көлемде салынса, ол қатеге жатпайды, 

керісінше, бала өзін сенімді, тұрақты деңгейде сезінетінін көрсетеді. 
Ал егер өте кішкентай салынған болса, ол бала өзіне сенімсіз екенін 
жəне үрей жағдайын бейнелейді.

Егер белгілі бір детальдары жетіспесе (ауыз, көз, мұрын т.б.), 
мұндай жағдай қарым- қатынас барысында ауытқушылық бар екенін 
білдіреді.

Суреттің детальді жақтары неғұрлым анық болса, психикалық 
даму деңгейінің неғұрлым жоғары екенін біле аламыз.

2-тапсырма
Мақсаты: бала мектепте жазуға даяр ма, графикалық бейнелерді 

талдай біле ме, қол икемінің дамуы.
Зерттеу процедурасы: Балаға төмендегіше нұсқау беріледі. 

«Мына қағазда сөздер жазылған, сен əрі жазу білмейсің, сондықтан 
үлгіге қарап бейнелеу керек» 

Қорытынды бағалау:
2 ұпай – суретке еліктеп жазу, қанағаттанарлық əріптер үлгіден 

өте үлкен емес, бас əріп формасы байқалады, сөз горизонталь лини-
ядан 30 градусқа бұрылады.

3 ұпай – сөз анық үш бөлікке бөлінген, төрт əріпті ғана көруге болады.
4 ұпай – үлгіге екі əріп қана сəйкес келеді.
5 ұпай – дөңгелекшелер.

3-тапсырма
Зерттеу процедурасы: Балаға төмендегі нұсқау беріледі: «мына 

суретте нүктелер берілген дəл осындай нүктелер салып көр».
Қорытынды бағалау:
1 ұпай – үлгінің дəл қайталануы. Тек қана бір нүкте қатардан 

ауытқуы мүмкін, көлемі кішірейсе қатеге жатпайды, ал көлемі үлкен 
болуы қате.
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2 ұпай – нүктелердің саны мен орналасуы үлгіге сай. Үш нүктеге 
дейін қатардан ауытқуы мүмкін.

3 ұпай – тұтас сурет контуры үлгіге ұқсас. Көлемі жағынан өте 
үлкен емес, 180 градусқа бұрылыңқы.

4 ұпай – сурет контуры бойынша үлгіге сай емес, саны жəне 
көлемі есепке алынбаған. 

 5 ұпай – түсініксіз сызықтар.

4-тапсырма: Ярослав Йирасиктың мектепке оқуға 
даярлықты анықтаудағы бағдарлаушы сауалнамасы (тест)

Мақсаты: əлеуметтік көзқарас деңгейін (дүниетаным) бағалау 
жəне ойлау операциясының деңгейін анықтау.

1. Үй жануарының қайсысы үлкен: ат па? ит пе?
Ат – 0 ұпай, қате жауап - 5 ұпай.
2. Ұйқыдан тұрғанда таңертеңгі асты ішеміз, ал күндіз ......
Түскі ас  - 0 ұпай, қате жауап - 3 ұпай.
3. Күндіз жарық, ал түнде ....
Қараңғы - 0, қате жауап - 4 ұпай
4. Аспан көгілдір, шөп....
Жасыл - 0 ұпай, қате - 4 ұпай
5. Алма, жүзім, өрік – бұл не...
Жемістер - 1 ұпай, қате - 4 ұпай 
6.  Поезд жүріп кеткенше дейін неге шлаг бауым жабық тұрады?
Поез машинамен соқтығыспау үшін  - 0 ұпай, қате - 1 ұпай
7. Алматы, Ақтөбе, Москва деген не?
Қала ұпай - 1, станция - 0 ұпай
8. Сағат тілі нешені көрсетіп тұр?
Дұрыс - 4 ұпай, жақсы көрсетіп тұр - 3 ұпай, білмеймін - 0 ұпай
9.  Кішкентай сиыр бұл-бұзау, кішкентай ит - бұл .....кішкентай қой ?
Күшік, қошақан - 4 ұпай, дұрыс жауап - 0 ұпай, дұрыс емес - 1 ұпай
10. Ит тауыққа ұқсайды ма, мысыққа ұқсайды ма?
Не себепті барлық машинада тормоз бар?
2 себебі бар бұл- құбылыстарда тоқтау үшін, тоқтау үшін -  0  ұпай
1себеп - 0 ұпай , қате  - 1 ұпай.
11. Балта мен балаға бір-біріне қалай  ұқсайды?
Сараптары бар екеуі де құрал – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай 
12. Мысық  пен  ақ тиін ұқсайды ма?
Ия (белгілерін атаса)  - 3 ұпай,  атай алмаса - 0 ұпай.
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13. Шеге мен винт ұқсайма?
Ия (белгілерін атаса) - 3 ұпай жоқ (атай алмаса)  -0
14. Биіктен секіру,  футбол, теннис  ....бұл?
Спорт – 3 ұпай, ойын жаттағу -2 ұпай, қате жауап - 0 ұпай
15. Қандай транспорт түрлері бар?
3 транспортты атаса - 4 ұпай,  егер де транспорт не екенін  

түсіндіргеннен соң атаса – 2 ұпай.
16. Кəрі адам мен жас адам деген не? Олардың айырмашылығы 

қандай? 
Ақ шаш, əжем, көзі нашар көреді, құлағы нашар естиді - 4 ұпай,2-

3 белгіні атаса -2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай
17. Адамдар неге спортпен айналысады? 2 себебі бар (дені сау 

болу үшін, күшті болу үшін, шапшаң болу үшін,  тік жүру үшін, ре-
корд жасау үшін ) - 4, 1  себеп - 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай

18. Егер адам жұмыс жасаудан бас тартса, ол қандай адам? Оның 
жалақысы аз, жалқау адам - 2 ұпай, қате жауап - 0 ұпай

19. Неге конвертке марка жапсырамыз?
Оны басқа қалаларға жеткізу үшін – 5 ұпай
Айыппұл төлеу үшін – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай
Қорытынды бағалау:
Барлық сұрақтардың ұпайлары қосылып жинақталады. Олар 5 

топқа жүйеленеді:
I. топ. 24 ұпайлары жоғары
II. топ. 14- 23 ұпайға дейін
III. топ. 1-13 ұпайға дейін 
IV. топ. 1- 10 ұпайға дейін 
V. топ. 11 ұпайдан төмен
Жүйелеу бойынша алғашқы үш топ қанағаттанарлық деп 

есептеледі:
24 + 13 дейін ұпай жинаған балалар мектепке оқуға дайын деп 

есептеледі.
Сынақтың жалпы қорытынды бағасы:
Алғашқы 3 субтест бойынша 3-6 ұпай жинаған балалар мектепке 

оқуға даяр деп есептеледі. 7-9 ұпай жинаған балалар мектепке оқуға 
даярлықтың орташа деңгейін көрсете отырып, интеллектілік қажет 
ететіндігін дəлелдейді
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Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін 
психодиагностикалық жұмыстар

Мақсаты: студенттердің психодиагностикалық тексеру 
қорытындыларын жинақтаудағы практикалық дағдыларын қалып-
тастыру, тиісті қорытындыны жасап, өңдеуге үйрету.

Тапсырма: Төменгі психикалық процестерге психодига-
ностикалық тексеру жүргізу: қабылдау (суретте не жетіспейді?) 
(зейін) «тыныс» белгілерін қою» (зейін) «Фигураны ата (ойлау) ə 
кері бейнелері» (мектепке даярлық топтарында балалар саны – 5, 
одан да жоғары) берілген таным процестерінің даму процестерінің 
даму деңгейін анықтау қажет. Əрбір тексерілген балаға, хаттама тол-
тырылады.

Үлгі 
№ 1 хаттама
Əдістеме: « Суретте не жетіспейді?»
Мақсаты: балалардың қабылдау деңгейін бағалау, сөз саптаула-

ры мен қорытындыны жасау деңгейлерін тексеру.
Ата – жөні; жасы; тексерілген уақыты:
Төребаева Шынар: 6жас 3 ай 29.11.2005 ж.
Қорытындыларды өңдеу жəне бағалау.
Даму деңгейі жөнінде қорытынды.
Тапсырма:
Қорқыныш, үрей деңгейін бақылау, тексеру.
Тиісті қорытынды жасау.
 Хаттама үлгісі 
«Қорқыныш – үрей диагностикасы» əдістемесі. Уақыты, жасы.

Бағалау сұрақтары  Аты - жөні
 Төребаева Шынар .........

1
2
....
22
Əрбір баланың қорқыныш 
сезімінің сандық, сапалық 
қорытындысы.

5 түрлі қорқыныш 
– үрей (дəрігер, 
мыстан кемпір т.б.)

жақын туған-туысқандарының баланың өзіне қарым- қатына-
сының сипатын тексеру.
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хаттама үлгісі: ---------------------
жаттығудың аты: ----------------------
Мақсаты: --------------- -- - --

Аты-жөні  1 серия  2 серия
Жасы
Төребаева 
Шынар 6ж 3ай

Қорытынды:
3-тапсырма. Баланың мектепке оқуға даярлық деңгейін анықтау.
Алынған қорытындылардың негізінде ата-аналар мен 

тəрбиешілерге ұсыныстар беру.
Хаттама үлгісі:
Аты-жөні: Төребаева Шынар
Жасы: 6 ж. 3 ай
Уақыты: 26. 12.97 ж.
Керн-Йирасек сынағы
Жаттығулар: қорытынды ұпайлар 
Суреттегі субтест; 1
Еліктеушілік субтест; 1
Вербалды субтест; 1
Нүктелік субтест; 2
Қорытынды: --------------------------------------
Дайындық деңгей --------------------------- -
Қорытынды: ------------------------------------ 
Практикалық тапсырманың қорытындысы бойынша əрбір балаға 

жеке –жеке психикалық дамудың картасы жасалады, диагностикалық 
анықтамалар қорытындысы картаға толтырылады.

Балаланың аты-жөні: ----------------------------
Тексерілу кезеңіндегі жасы: --------------------------
Балабақша номері, тобы: ----------------------------

Тек. 
Уақыт

Қабыл-
дау

Зейін Ойлау Жеке-
даралық даму 
ерекшеліктері

Мектепке оқуға даярлықтың 
бағдарлау сынағы

Есте 
сақтау

«сурет-
те не 
жетіс
пейді»

«Тыныс 
белгі-
лерін 
қою»

Фигу-
раны тап. 
Кері 
бейне-
лер

Қорқы-
ныш 
диаг-
нос-
тикасы

Жақын 
туыс/ң 
өзіне 
қар/
қат.

Сурет-
ті суб-
тест

Еліктеу 
субтест

Вер
бал-
ды 
суб-
тест

Нүк-
телік 
суб
тест

Фигу-
раны
ата
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Мектеп жасына дейінгі баланың психикалық даму деңгейі 
жөнінде сипаттама – қорытынды. Əр түрлі топтық психологиялық 
жұмыстардың формаларын сипаттап, негіздегенде бірнеше ұғымдар 
қолданылады: топтық психотеропия, коррекциялық топ, тренингтік 
топ, топтық жұмыс, тренингтік жұмыс, топтық əдіс, белсенді 
топтық əдіс жəне т.б. Сонымен қатар, зертеушілердің ғылыми по-
зициясы да əр түрлі терминдерді пайдалануға себеп болады. Алай-
да, жоғарыдағы ұғымдардың барлығы да бір негізде: психологиялық 
əсердің тиімділігі топ феноменологиясымен, ал топтық жұмысты 
ұйымдастыру басты үш аспектісі: оқыту, психотерапия жəне психо-
коррекция қиылысуымен анықталады.

Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық 
процестерін диагностикалау

Мектепке дейінгі шақ – баланың сезімдік тəжірибесінің молай-
ып, қабылдау мен ойлаудың адамға тəн формаларын игеруі, қиялдың 
күшті дамуы, ырықты зейін мен мағыналы естің бастамаларының 
қалыптасу кезеңі балып саналады. Бес жастан жеті жасқа дейінгі 
балалардың қабылдауы жоғары болады. Осы жас аралығында ба-
лаларда көздің көргіштігі, түстер мен олардың реңдерін ажырату 
нəзіктігі артып, фонематикалық жəне жоғары дыбысты естуі да-
миды, қол белсенді сезіну мүшесіне айналады. Бірақ бұл барлық 
өзгерістер өздігінен бола салмайды. Олар баланың болмыстағы 
заттар мен құбылыстарды олардың сан алуан қасиеттері мен 
қарым-қатынастарын тексеруге бағытталған қабылдаудың жаңа іс-
əрекеттерін игеруінің нəтижесі болып есептеледі.

Мектепке дейінгі балалық шақта қабылдаудың дамуы үшін, 
балалардың сенсорлық эталондар жүйесін игеруінің ерекше маңызы 
бар (сенсорлық эталондар – спектр түстері, геометриялық фор-
малар, музыкалық дыбыстар, т.б. жүйесі тəрізді адамзат белгілі 
бір жолмен бөліп алған заттар қасиеттерінің жіктелген жəне өзара 
байланысқан үлгілері). Сенсорлық эталондар балалар қабылдау 
əрекеттерін орындағанда қолданылып, тексерілуге тиісті заттардың 
ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін айрықша, өзінше бір 
өлшем қызметін атқарады. 

Баланың оқу əрекетіне жеке басының дайындығын психологтар, 
оның өз психикалық процестерін басқара білуімен байланыстыра-
ды, демек баланың импульсивтік (жедел) эмоциясынан арылып, ерік-
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жігер қасиеттері орын алып, қабылдау барысында, белсенділікті, 
тəртіптілік пен оқуға деген ынтасын көрсете алуына жағдай жасау 
маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Қазіргі кезде балалар 
психологиясы ғылымында мектепке оқуға дайындықтың мазмұны тек 
баладағы біліммен, интеллектуалдық дайындығымен тұжырымдалмай, 
оның психикасының сапалы ерекшелігімен, белгілі психикалық жаңа 
құрылымдарының қалыптасуымен жүзеге асатындығын көрсетеді. 
Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалардың таным процесттерін да-
мыту түрлі жаттығулар мен əдістемелерді жүйелі түрде жүргізуді қажет 
ететін болғандықтан, төмендегідей əдістемелерді ұсынып отырмыз.

1. Зейін тұрақтылығын зерттеуге арналған «Шатасқан 
сызықтар» əдістемесі.

Балаға 10 шатасқан сызық бейнеленген сурет ұсыныныз (1-сурет), 
əр сызықтың басында (сол жағында) жəне соңында (он жағында) өзінің 
нөмірі бар. Бірақ та бұл нөмірлер бір-біріне сəйкес келмейді. Баланы 

1-сурет. Шатасқан сызықтар
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əр сызықтың басынан соңына дейін мұқият қадағалауын сұраңыз. Бұл 
жағдайда қалам, қарындаш немесе саусақ қолдануға болмайды. Бала 
сызықтың сол жағындағы, сосын оң жағындағы нөмірді дауыстап ай-
тады. Барлық тапсырманы орындауға жұмсалған уақытты, жіберілген 
қателерді, жаңылыстарды жəне т.б. белгілеп отырыңыз. 6-7 жасар 
балалардың көпшілігі бұл тапсырманы 1-2 минут ішінде мүлде қатесіз 
орындай алады.

2. Қабылдауды зерттеу əдістемесі. «Қандай бейне толық 
емес?» əдістемесі Қабылдаудың тұтастығын бақылау. Балаға та-
ныс заттар бейнеленген суреттерді ұсыныңыз. Оның əрбір сурет-
ке мұқият қарауын жəне жетіспей тұрған бөлігін атауын сұраңыз 
(2-сурет).

3. «Бұл не, танып ал» əдістемесі. Алдымен балаға суреттің 
бөлігін фрагменте көрсетілгендей анықтау қажет, яғни бөлік не-
месе фрагмент бойынша тұтас суретті салу керек. Балаға а) басқа 
барлық фрагменттері қағазбен жабылған үш суретті көрсетеді. 
Осы фрагмент бойынша бұл бөлшектер жалпы кандай суретке 
тиісті екенін айту керек. Есепті шешуге 10 секунд уакыт беріледі. 
Егер бала дұрыс жауап бермесе, онда оған 10 секундқа келесі 
толығырақ фрагмент көрсетіледі, тағы сол сияқты бала суретте 
не бейнеленгенін аңғарғанынша жалғаса береді. Жалпы 6-7 жасар 
балалар фрагмент бойынша тапсырманы 20 секунд ішінде орын-
дай алады.

4. «Кілемшені қалай жамауға болады?» əдістемесі. Бұл тестінің 
көмегімен аз мерзімде есте көргенінің үлгілерін сақтай отырып, олар-

2-сурет. Аяқталмаған суреттер
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ды бала- ның қаншалықты 
іс жүзінде қолдана алатын-
дығын анықтауға бола-
ды. Балаға 2 кілемше 
жəне əр түрлі маталардың 
құрақтары бейнеленген 4 
суретті ұсыныңыз.

Бұл матаның құрақ-
тарын кілемшедегі те сік -
тер ді жамау үшін қолдануға 
болады. Кі лем шенің жəне 
жа маудың суреттерінің 
айыр  машылығы болмау 
керек. Балаға тапсырма: 
«Ма таның бірнеше құрақ-
тарын (олар төменде салын-
ған) кілемше су-ретіне 
(ол жоғарыда салынған) 
көбірек сəйкес келетін жа-
мауды таңдап ал».

5. «Шаршыны таны» əдістемесі. Тест тандамалы қабылдау 
қабілетін аныктайды. Балаға 10 төртбұрыш бейнеленген сурет 
көрсетіледі. Олардың арасында 5 бірдей шаршы жəне шаршылардан 
аздап айырмашылығы бар 5 төртбұрыш: тік қабырғалары көлденең 
қабырғаларынан аздап ұзын немесе керісінше, бұрыштарының 
біреуі тік бұрыштан үлкен немесе кіші (5-сурет).

Балаға барлық бірдей 
фигураларды табу жəне 
көрсету ұсынылады. Егер 
бала барлық немесе бар-
лы ғы на жуық дерлік шар-
шыларды тапкан болса, 
оның таңдамалы қабылдау 
қабілеті бар екендігін көр-
сетеді.

6. Зейінді аудару қабі-
летін дамыту жатты-ғу-
лары. Балаға əр түрлі 
сөздерді атаңыз: үстел, кере-

3, 4- суреттер

5-сурет. Шаршыны таны
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ует, кесе, қарындаш, дəптер, кітап, тоғай, шанышқы жəне т.б. Ол келісім 
бойынша белгілі бір сөздерге қимылымен жауап беруі керек. Бала 
мұқият тыңдайды да, мысалы, жануарды білдіретін сөздерді естігенде, 
алақанын соғады. Егер бала шатасып кетсе тапсырманы қайталаңыз.

Екінші сериясында келіскендей өсімдіктерді білдіретін сөзді 
естігенде, балаға орнынан тұруды ұсыныңыз.

Үшінші сериясында бірінші жəне екінші тапсырманы біріктіруге 
болады, яғни бала жануарды білдіретін сөзді естігенде, алақанын 
соғады да, қандай да бір өсімдікті білдіретін сөзді естігенде орны-
нан тұрады. Осындай жəне осыған ұксас жаттығулар зейінділікті, 
зейіннің бөлінгіштік жəне аударылу жылдамдығын дамытады, ал со-
нымен бірге баланың ой-өрісін кеңейтіп, танымдылық белсенділігін 
арттырады. Мұндай ойындарды жарыс түрінде балалар тобымен 
жүргізген қызықты.

7. Зейінді шоғырландыруды дамыту жаттығулары. Сабақты 
жүргізу үшін 10-15 айырмашылықтары бар суреттердің 2 жұбын 
бірнеше бітпеген суреттер немесс қисынсыз мазмұнды сурет-
тер, бірнеше жартылай боялған суреттер дайындау қажет.  
Бірінші тапсырмада балаға берілген жұп суреттердің барлық 
айырмашылықтарды атауы ұсынылады (сурет-6).
Екінші тапсырмада балаға кезектестіріп бітпеген суреттерді 

көрсетеді де, не салынбай калғанын сұрайды (6-сурет) немесе 
қисынсыз мазмұнды суреттерді таңдап алып, сəйкессіздікті табуды 
сұрайды.
Үшінші тапсырмада бірінші бөлігінің боялғанындай, суреттің 

екінші бөлігін бояуы керек (сурет таңдап алыңыз). Барлық үш 
тапсырма бойынша нəтижелілік бағаланады. Дұрыс аталған 
айырмашылықтар саны, аталған жеткіліксіз бөлшектер жəне қисын 

6-сурет. Суреттегі айырмашылықтарды тап.
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сызықтар саны, сонымен бірге дұрыс боялған бөлшектер саны 
есептеледі.

Зейіннің тұрақтылығы жəне жинақтылығын дамыту 
жаттығулары

Оқи білетін балаларға ұсынылады. Қағазда (7-сурет) кездейсоқ 
ретпен əріптер басылған (5 жол). Əр жолда шамамен 30 əріп бар. 
Бала əр жолды мұқият карап, əріптер арасынан сөздерді құрауға 
тырысады.Ол осы сөздерді іздеп табуы (үш, төрт, бес-əріпті) жəне 
астын сызуы керек.

ФІІИТЗМҮКУІШЗНИƏАКОТЕЛМАРТҮПОМЯЧВ
ТРПМДЫМЫЛОЩЙЬМІШЦЫСОРЗЩНӨТСПРЖО
КВИАИНƏШУБАЫВАКРҮТЬАМАМАОИПСАЗШ
ОТШМЛОҚРОРВВУРАНСҮТРАЛГПАЛКАНИО
ОДЫРАМЕТӨЛАКАИОГУАВТОБУСШЫГМИК

Табыстылық көрсеткіші – табылған дұрыс сөздер саны жəне тап-
сырманы орындау жылдамдығы. Зейінді одан əрі жаттықтыру үшін 
өзіңіз осыған ұқсас ынталандыру материалын дайындаңыз. Əріптер 
мен сөздерді компьютерде теруге немесе қолдан жазуға болады. 
Күлкілі сөздер ойлап табыңыздар, балаларға бұл əрқашан да ұнайды.

9. Ұқсасын тауып, сыз. Мақсаты: оқушылардың зейінін, ойлауын 
дамыту. Мазмұны: əр түрлі пішіндер салынған матрица ұсынылады. 
Матрицадан оқушы ұқсас пішіндерді тауып сызуы қажет. Тапсырма-
ны орындауға 3-5 минут уақыт беріледі. 

6а-сурет
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7-сурет.
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8-сурет. 
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10. Дұрыс орналастыр. Мақсаты: оқушылардың логикалық-
бейнелі ойлауын дамыту. Мазмұны: оқушыларға орындары алма-
сып кеткен бейнелер беріледі. Суреттердің əрқайсысын өзінің тиісті 
орнына орналастыру қажет. Тапсырманы орындауға 2 минут уақыт 
беріледі.

9-сурет
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10-сурет
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11. Тілік суреттер: Ірі жəне ашық түсті суретті немесе қарапайым 
сюжетті салуға əрекет жасап көріңіз (суреттің сапасы маңызды 
емес), содан кейін кескіндемені бірнеше сыныққа бөлшектеңіз. 
Бала осы тіліктерді қайтадан құрастыруы керек. Бір суретті əр 
түрлі етіп бөлшектеуге болады. Мысалы, сіздің сұрауыңыз бойын-
ша бала желімдеген шəйнек тағы да бірнеше рет құлап, əр түрлі 
сынықтарға бөлініп қалды делік. Бір жағдайда сурет тігінен немесе 
диагоналі бойынша, ал екінші жағдайда - заттың бөлшектеріне (кор-
пусына, қақпағына, шүмегіне, тұтқасына) сəйкес тіліктеледі, үшінші 
жағдайда сынықтар күрделі болу керек.

12. Қосымша суреттер: Бұл «Тілік суреттер» ойынының басқа 
үлгісі, қарапайым суреттен бірнеше бөлікті қырқып алып, олар-
ды таза параққа жапсырыңыз да, тіліктерді қара сызықпен айнал-
дыра жиектеп шығыңыз.Ойықтарды кескіндеменің сəйкес келетін 
қосымша суреттерімен толықтыру үшін бала əр қосымша суреттің 
тек орнын ғана табуы тиіс болады.

13. Нысандар шеберханасы: Бұл шеберхананы ұйымдастыру 
мүлде қиын емес. Ол үшін бастары алып тасталған сіріңкелер (не-
месе есептеуіш таяқшалар), мыстан жасалған иілгіш сым бөліктері 
(немесе қалың жүннен иірілген жіп) жəне геометриялық фигуралар 
үлгілері қажет болады. Квадрат, тік төртбұрыш, үшбұрыш сияқты тік 
бүйірлі фигураларды бала таяқшалардан тізіп, ал дөңгелек жəне овал 
сияқты фигураларды сымнан құрастыра алады. Балалардың əрқайсысы 
жасауды үйренген соң, оны сол нысандардың түрлерімен таныстыру-
ды бастаңыз. Енді үлгі ретінде жіңішке жəне енді тік төртбұрыштар, 
бұрыштарының көлемі əр түрлі үшбұрыштар жəне т.б. алыңыз. 
Үлгілерді жасай отырып, алдын ала баланың қолындағы материалдан 
осы фигураларды жасау мүмкін екендігіне көз жеткізіңіз. Балаға мына-
дай қарапайым фигураларды жасауға болады:

11-сурет
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14. Ара қайда кіріп кетті? Бұл ойын үшін қуыршақ бөлмесі мен 
қуыршаққа арналған жиһаз қажет: дөңгелек үстел, орындық, кресло, 
диван, кереует, шкаф. Жетіспеген заттарды басқасына ауыстыруға 
болады. Ең бастысы, олардың саны алтаудан артық болмауы тиіс. 
Егер дайын жиһаз жоқ болса, оны өзіңіз сіріңке қораптарынан жа-
сап алыңыз. Терезелері мен есігі ойылған қақпақсыз корап бөлме 
ретінде алынуы мүмкін. Жиһазды бөлмеге қойып шығып, бала-
мен бірге сызбасын салыңыз: терезенің орнын сызықпен, есікті-
крестпен, қуыршақ жиһаздарын дөңгелектермен, төртбұрыштармен, 
тік төртбұрыштармен белгілеңіз. Бұл сызба шамамен төмендегідей 
болып шығуы керек:

Сызбада: 1-үстел, 2-орын-
дық, 3-кресло, 4-диван, 5-ке-
реует, 6-шкаф бейнеленген. 
Əрине, бұл жерде біз жиһазды 
орналастырудың шамаланған 
сызбасын келтіріп отыр-
мыз. Сіздің сызбаңыздың тү-
рі басқаша болуы мүмкін. 
Кейін нен ойыңдағы заттар 
санын көбейтіп, ұқсас зат-

тарды енгізуге болады. Ойынның мəні мынада, сызбада қорап 
астына кіріп кеткен зат қызыл дөнгелекпен белгіленеді. Бала осы 
нұсқау бойынша оны ойыншық бөлмеден тауып алу керек. Ойын-

Ал мына фигуралар жоғарыдағыдан күрделірек болып табылады:
12- сурет. 

13-сурет.
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ды бірнеше рет қайталауға болады: ара əр кезде əр түрлі заттың 
астына кіріп кеткен болады. Ойынды бастар алдында сызбаны 
қуыршақ бөлмесіндегі жиһаздың, есіктің жəне терезенің орна-
ласуына сəйкес бағытқа салуды ұмытпаңыз. Кейін тапсырманың 
күрделендіруге болады. Сызбаны бөлменің жанынан «төменнен 
жоғары» қарай кері қойыңыз да, оны дұрыс қоюға тыйым салы-
натынын ойынның шарты ретінде енгізіңіз. Енді бала тапсырма-
ны орындау үшін сызбаны оймен дұрыс қоюға мəжбүр болады. 
Сөйтіп, баланың кеңістіктік қиялының оралымдылығы дами ба-
стайды.

15. Қуыршақ пианино сатып алды. Бұл ойынды өткізу үшін 
алдыңғы ойында қолданылған қуыршақтың жиһазы бар бөлмесі 
мен оның сызбасы қажет. Алайда, сызбаның суретін салмай, 
калың қағаздан қырқып алынған геометриялық фигураларды 
қолданып қағаз бетіне қойған жөн. Тапсырманың мəні жиһаздың 
орындарын ауыстыру. Қуыршақ пианино алуға ұйғарады, бірақ 
оны қайда қоярын білмейді. Ол үшін қалған жиһаздардың орын-
дарын ауыстыру керек. Баладан қуыршаққа көмектесуін өтініңіз. 
Ол үшін оған пианиноны білдіретін тік төртбұрышты беріңіз де, 
одан сызбадағы жиһаздардың орындарын осы жаңа бұйым сыя-
тындай етіп ауыстыруын сұраңыз. Бұл айтарлықтай оңай іс емес: 
пианино қабырғаның жанында тұруы керек жəне оның жанында 
орындық сыятындай жер болуы тиіс. Содан кейін бала қуыршақ 
бөлмесіндегі жиһаздардың орындарын ауыстырып, өз жоспарын 
іске асыруы керек. Бұл əрекет таңдап алынған шешімнің дұрыс 
немесе бұрыстығын дəлелдейді. Мұндай ойын жиһаздың кез-
келген түрімен өткізілуі мүмкін.

16. Ойыншықты тап. Ойын бөлмеде өткізіледі. Бастар алдын-
да сіз өз бөлмеңіздің сызбасын сызуыңыз керек. Бұл оңай. Белгілі 
бір масштабты таңдап алып (мысалы, 1:10), бөлменің қабырғаларын 
сызыңыз, есік пен терезелерді белгілеңіз, содан кейін бөлмедегі зат-
тарды бейнелеңіз. Сызбаның шамаланған үлгісі 60-беттегі суретте 
келтірілген. Бұл ойында сызбаны пайдалана отырып, жасырылған 
затты тауып алу керек. Ересек адам мен бала кезекпен ойыншықты 
жасырып, сызбаға белгілі бір белгі қояды. Бала бөлменің кез кел-
ген жерінде тұрып сызбаны пайдалануды үйренуі тиіс. Ол үшін, 
алдымен, ол сызбаны бағытқа салып (оны есіктің кескіні есікке, ал 
терезенің кескінін терезеге «қарап» тұратындай етіп қою), сосын 
өзінің бөлменің қай жерінде орналасқанын анықтауы тиіс (мен мына 
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орындықта отырмын). Содан 
кейін сызбада белгіленген зат-
ты бөлмеден тауып алу оңайға 
соғады. Кейіннен ойынды басқа 
бөлмеде, ас үйде өткізуге неме-
се 180 градусқа айналдырылған 
сызбаны қолдануға болады.

17. Жаттығу жасаймыз. Бұл ойын барысында бала сұлбалы 
суретті қолдануды үйренеді. Əрқайсысында адамның сұлбалы суреті 
бейнеленген бірнеше карта дайындаңыз (20 х 30 см). Əр сызбадағы 
адам белгілі бір жаттығу жасап жатыр. Мысалы, кейбір сызбалар 
мынадай болуы мүмкін:

Ойынды бастар алдында балаға сызбалардың бірін көрсетіп, 
одан оны түсініп не түсінбей тұрғанын сұраңыз: сызбада бейнелен-
ген жаттығуды дұрыс жасап жатыр ма? Осылайша онымен барлық 
сызбаларды қарап шығыңыз. Содан кейін сəбиден жаттығуды ереже 
бойынша жасауын өтініңіз: сызбада көретілген жаттығуды орындау. 
Сіз сызбалардың бірін көрсетесіз, ал бала жаттығуды жасай бастай-
ды. Сосын сіз басқа сызбаны көрсетесіз, сонда бала басқа жаттығуға 
көшу керек. Егер бірнеше бала қатысып отырған болса, жарыс 
ұйымдастыруға болады: жаттығуды кім дұрыс орындамаса, сол ой-
ыннан шығады. Жаңа сызбаларды балалармен бірге салыңыз.

18. Бүгін ауа-райы қандай? Алдымен балаға қарапайым сурет 
арқылы кез-келген нəрсені, оның ішінде ауа-райын да бейнелеуге бо-
латынын əңгімелеп беріңіз. Оған мұндай суреттер порттарда  сапарға 
кетіп бара жатқан кеме экипаждары, жəне əуежайларда ұшақтарды 
жүргізетін ұшқыштар жəне жолаушылар үшін іліп қойылатын ар-
найы ауа-райы сызбаларын құрастыру үшін қолданылатынын 

14-сурет

15-сурет.
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түсіндіріңіз. Сосын балаға ашық күншуақты күнді, аспан бұлттанып 
тұрған бұлыңғыр күнді, жаңбырлы күнді, күшті қар жауған күнді, 
жел соққан күнді, теңіздің аздап толқындағанын, дауылды жəне т.б. 
қалай белгілеуге болатынын ойлап табуын ұсыныңыз. Алдымен 
балаға тапсырманы өз бетінше орындауға мүмкіндік беріңіз. Егер 
ол орындай алмаса, жекелеген суреттерді таңдап алыңыз немесе 
күн, жаңбыр, бұлт, қар, толқын, желден майысқан ағаш бейнелен-
ген кішкене суреттер салыңыз. Суреттердің барлығы қарапайым 
жəне түсінікті болу керек. Суреттер дайын болып, бала олардың 
көмегімен ауа-райын қалай белгілейтінін түсінген соң, ауа-райы бол-
жамы бюросы ойынын ойнап көріңіздер. Сіз ауа-райы туралы мəлімет 
бересіз, ал ол – шартты белгілері бар суреттерді пайдаланып қала 
тұрғындарына (қуыршақтарға) хабарлама береді. Мысалы, сіз жаңбыр 
жауды деп хабарлайсыз – ал бала жаңбыр нөсерінің суреті салынған 
карточканы іріктеп алады. Содан кейін кезек балаға келеді. Ол жаңбыр 
қойды, күн шықты деп айтуы мүмкін, ал суретті сіз іріктеп аласыз. Бара-
бара қолда бар суреттерді жаңасымен толықтырып отырыңыз. Балаға 
ойын барысында əлі кездеспеген ауа-райының өзгерістерін белгілеуді 
ұсыныңыз. Ойынды күрделендіруге болады: бір карточкада екі-үш 
белгі қойыңыз (күн мен жел, қар мен бұлт жəне т.б.). Ойынның осы 
түрін жасы үлкендеу балалар үшін де қолдануға болады.

16-сурет
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19. Не артық? Оқушыға əр карточка жеке ұсынылады. Карточка 
ұсынылар алдында төмендегідей түсініктеме беріледі. «Мен қазір су-
реттер салынған карточка беремін. Карточкадағы суреттерге мұқият 
қарап, ішінде қалған 3 суретке байланысы жоқ бір сурет артық. Сол 
артық суретті тап». 

20. Қораптың иесін тап? Балаға 3 сурет ұсынылады. Суреттегі 
ойыншық тауықты, балапанды, үйректі қораптарға орналасты-
ру қажетігі түсіндіріледі. Тауық үйректен үлкен, үйрек балапан-
нан үлкен. Сурет бойынша қайсысын қай қорапқа орналастыру 
керектігін тап.

21. Аяқ киімнің иесін тап. Оқушыларға төмендегі сурет 
ұсынылады. Суреттегі балалардың аяқ киімдерін табу керек. Балаға 
көзбен қай баланың бойы ұзын екенін анықтай отырып, қай аяқ 
киімді қай балаға кигізу қажет екендігін табу керек. 

17-сурет «Қораптың иесін тап» əдістемесіне арналған тапсырма.

 18-сурет. «Аяқ киімнің иесін тап» əдістемесіне арналған тапсырма 
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1.  Ленталар. Төмендегі суретте берілген қай екі лентаны қос-
қанда, ең ұзын лентамен бірдей болатынын табу қажет.

23. Сиқырлы дорба. Дорбаға түрлі кішкене заттарды, 
ойыншықтарды салып қояды. Дорбадан балаға бір затты қарамай 
қолын салып қолымен сипап не екенін түсініп атауы қажет. Затты 
алып шыққаннан кейін қандай геометриялық пішінге ұқсайтынын 
айтуы керек.

24. Заттың формасы бойынша ұқсас геометриялық пішінді тап

Заттар бейнеленген 6,7-сурет балаға ұсынылады. Суреттегі 
заттардың пішініне қарап отырып, суреттегі қандай геометриялық 
пішінге ұқсайтынын айту керек. Мысалы: сағат – дөңгелек, ...

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесі саясатының басты 
мақсаттарының бірі – жан-жақты, жоғары білімді, шығармашылық 
қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Демек қазіргі ғылыми-
техникалық прогресс дəуірінде өндіргіш күштердің дамуымен бірге, 
қоғамның түрлі салаларында шығармашылықпен жұмыс істеудің 

19-сурет. «Лента» əдістемесіне арналған тапсырма

20-сурет. «Заттың формасы бойынша ұқсас геометриялық пішінді тап» 
əдістемесіне арнаған тапсырма 
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21-сурет. «Заттың формасы бойынша ұқсас геометриялық пішінді тап» 
əдістемесіне арнаған тапсырма
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мəні өсуде. Ал бұл іс-əрекетті алдын ала жоспаралап, оңтайлы əдіс-
тəсілдерді пайдалана отырып, тиімді ұйымдастыру біліктерінің бо-
луына тікелей байланысты болып табылады.

Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғасы мен жеке 
адамдық қарым-қатынасының психодиагностикасы

 Мектеп жасына дейінгі балалар тəрбиесі, оқуы жəне дамуы жай-
лы теория мен тəжірибе қарым-қатынас мəселесінде қиылысады. 
Ал балалардың психикалық қасиеттерін, танымдық үрдістерін, 
жəне психикалық қалып-кейіптерін тұтас қамтитын, балалар 
психикасының дамуындағы басты көрсеткіш əрі фактор болатын 
əмбебап ерекшелік – балалардың қарым-қатынас саласы. 

 Мектеп жасына дейінгі балалар қарым-қатынастың балалардың 
жеке тұлға ретінде дамуында алатын орнына, рөліне жəне қарым-
қатынастың даму ерекшелігін анықтауға арналған зерттеулер 
ғылыми қорда аз емес. Аталмыш кеңістікте Д. Б. Эльконин, Л. И. 
Божович жəне т.б. ғылыми зерттеулері кеңінен таралған. Қарым-
қатынас негізінде балалардың барлық жеке басының қасиеттері да-
мып, психикалық кейіптері қалыптасады. Сонымен қатар, қарым-
қатынас балалардың танымдық үрдістерінің жетілуін қамтамасыз 
ететін бірден-бір фактор жəне жағдай болды. Ал балалардың өзін-
өзі дамытып, жетілдіруі, реттей алуы, олай болса, өзіндік бағаның 
дұрыс болуын қамтамасыз ететін де балалардың ересектермен жəне 
басқа балалармен жасайтын өзара əрекеттестігі, өзара қатынасы 
жəне өзара ақпарат алмасуында болады. Ғылымдағы балалар қарым-
қатынасының мəнділігі əркімге – психологтарға, педагогтарға, ата-
аналарға аян, жəне ол əр түрлі балалардың əлеуметтенуіне қатысты 
зерттеулерден белгілі болғанымен, балалар қарым-қатынасында 
шешілмеген мəселелер жеткілікті. 

Мектеп жасындағы балалардың қарым-қатынас генезисіндегі 
негізгі заңдылықтар ашылған. Алайда балалардың жеке басының 
қалыптасу заңдылықтары өз халқының тарихына, экономикасына, 
мəдениетіне тікелей байланысты болып келеді. Осыған орай қазіргі 
кезең жағдайында ұлттық құндылықтарды балалар тəрбиесі мен да-
муында пайдалану белсенділігі артып, ұлттық мəдениеттің өзекті 
педагогикалық, психологиялық мəселелерін шешу, оны дамыту 
жолдарына деген қызығушылық артып отыр. (Қ. Жарықбаев, 
Ə. Алдамұратов).
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 5-6 жастағы балаларды оқыту мен тəрбиелеу мекемелері өз 
функцияларының еркін меңгеруі, ересектердің қоғамдық дағдарыстан 
əрқалай күй кешуі – бір жағынан, екіншіден – экологиялық, 
медициналық мəселелердің бала дамуында орын алуы, үшіншіден – 
қазақ балаларының мектеп жасына дейінгі кезеңдегі қарым-қатынас 
ерекшеліктерін ескеру негізінде оқыту, тəрбиелеу жəне дамытудың 
назардан тыс қалуы, ғылымда бала қарым-қатынасын жетілдіру 
жолдарының бір жүйеге келмеуіне əкелді.

Соңғы 30-40 жыл ішінде қарым-қатынас механизмдерін 
дамытудың белсенді, жедел əдісі - тренингтер ұйымдастырылып, 
тəжірибеде қолданылып келеді. Олар топтық жұмысқа негізделіп, 
тиімділігі дəлелденген (Л. А. Петровская, Н. И. Хрящева, А. Г. Ко-
валев т.б.). 

Əлеуметтік-психологиялық тренингтердің əр түрі – сензитивті, 
оқытып-жаттықтырушы, өнер-би, арт (сурет) тренингтердің – мек-
теп жасындағы балаларға тигізетін психологиялық əсері əлі де болса 
кең түрде зерттелмеген. Ал қазақ балаларымен жүргізілетін тренинг-
тер ерекшеліктері осы күнге дейін назардан тыс қалып отыр. Осы-
ларды ескере отырып біздің зерттеу жұмысымыз 5-6 жастағы қазақ 
балаларының қарым-қатынасын тренингтік əдістермен жетілдіру 
жолдарын қамтиды. 

Біз «тренингтік сабақтар» «тренингтік топ» «топтық əдіс» 
ұғымдарын əрбір психикалық дені сау, өзінің психологиялық 
мəселелерін шешуге жəне өзіндік жетілуге, дамуға мүмкін бола-
тын шағын топтың ерекше қарым-қатынас жасауға негізделген 
оқыту формасы деп бір мағынада қарастырамыз. Біздің зерттеуде 
тренингтік топтардың əр түрлі саласында қарым-қатынас сферасына 
қажетті білім, біліктілікті жəне қабілетті дамытып, оларға сəйкес кор-
рекция жасайтын оқытудың бір формасы əлеуметтік психологиялық 
тренинг (ƏПТ) қарастырылады. 

Əлеуметтік-психологиялық тренингтің өзара əрекеттесі жəне 
оқытушы мен оқушылар арасындағы үрдісінің нəтижесінде 
бірлескен пікірлестік танымдық іс-əрекет қалыптасатындығын 
С. М. Жақыпов көрсеткен. Ғалым мұндағы қарым-қатынас құры-
лымының аса иілгіштігі мен динамикалығын тұлғалар ерекшелігімен 
байланыстырады. Тренингті оқытудың бір формасы, əдісі деп 
қарастырғанда, оның тиімділігін бірлескен пікірлестік, танымдық 
іс-əрекеттің қалыптасуымен анықталады. 

Тренинг басқа адамдарды терең түсінуге көмектеседі; өз бей-



201 

несін басқалар қалай көретіндігімен салыстыруға мүмкіндік береді; 
өз мүмкіндіктерін байқауға, өзіндік санасын жетілдіруге жағдай жа-
сайды. 

Тренинг жеке адамға басқаларды, қоршаған ортаны тануға 
көмектеседі, оны түсінуге, ойдағыны айтуға, бөлісуге жағдай 
жасайды, əркімнің өзіне сенімділікті туғызады, ашық болуға, 
өзі-өзін түсінуге, комлекстерден құтылуға, өзінің бойындағы 
қасиеттерді көруге мүмкіндік береді. Тренинг өз-өзіңді бақылауға, 
байқағыштықты дамытуға жол ашады.

Профессар Т. Тəжібаев, Ы. Алтынсаринді «Қазақстандағы 
педагогикалық ойдың пионері» деген. Ы. Алтынсарин: «қазақ ба-
лалары жоқ, ежелгі əскери жорықтардың сілемдері». Бұл ойын 
өнеріне баулумен қатар, рəсім (ритуал) қызметінің атқарғандығын 
жорамалдауымызға болады. Себебі, жорыққа аттанар алдында 
осыған ұқсас рəсімдер көптеген ежелгі тайпаларда болған.

Ойындарда ежелгі заман көріністерінің молынан сақталу 
себебі, олар халқымыздың ізгі қасиеттеріне, шаруашылық кəсібіне 
(этикалық жəне статистикалық дəстүріне) тəрбиелеудің бірден-бір 
тиімді жолы болды.

Ойындар арқылы балалардың тəні де, жан дүниесі де ойдағыдай 
жетіліп отырған; көпшілік ортасында өзін-өзі ұстаудың, қысылғанда 
жол табудың қоғамда өз орнын сезінудің алғашқы мектебі де осы 
ойындар болды десек асыра айтқандық емес.

Ойындардың осындай қызметтерінің ішінде айрықша орын ала-
тыны – шаруашылыққа, еңбек, кəсіпке баулуда қазақ өмірінің негізгі 
күн көру кəсібі төрт түлік малға байланыста болғандықтан, олардың 
бейнесі ойындардан да мықтап орын алады. Ойында қойшы, қой, 
қасқыр, ит («Ай құлақ»), түйе, бота, теке («Соқыр теке») рөлдеріне 
еніп, олардың арасындағы қарым-қатынасты көрсету – таза көшпелі 
тұрмыс-тірішіліктен туған. Төрт түліктен басқа да үй жануарларының 
басты жауы қасқыр бейнесінде берілсе, кейде қасқырдың орнына 
ескі сенімдерге байланысты жалмауыз кемпір тұлғасы көрініс береді 
(«Етек-етек», «Көш-көш»).

Көшпелі тұрмыс тіршіліктің негізінде пайда болған мал 
шаруашылығымен сабақтас асық ойындары да қазақ даласында кең 
тараған. 

 Түрлі түсті бояумен боялған асықтармен, қорғасын құйып, ар-
найы даярланған сақамен түрлі ойындар ойналған. Кейінгі жыл-
дарда олардың көбі ұмыт болды, бірақ енді біразы жаңа тəртіппен 
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ойналуда. Балаларды ептілікке, тапқырлыққа баулитын, отырып та, 
қозғалып та, жүріп те ойнайтын түрлері аса мол. Олардың арасын-
да түрлі заттар арқылы жəне сөзбен ойналатындарын қарастырылып 
көрелік.

 Түрлі заттарды пайдалану арқылы ойналатын ойындар көбінесе 
қимыл-қозғалыстармен байланысты өрбиді. Ондай заттар айна-
ла қоршаған орта жəне тұрмыс-тіршілікте кездесетін тас, ағаш, 
балшық, құмшыбық, таяқ, сүлгі, орамал, бөрік, белбеу, жіп, ине т.с.с. 
болып келеді. Кейде ойынға, арнайы даярлайтын заттар да бола-
ды. Оларға тазартылып, боялған асықтарды, түрлі ойыншықтарды, 
қуыршақтарды, ертеректе қолданылған сиырдың түлеген жүнінен 
басылған допты, жонылған жəне кесілген ағаштарды т.б. жатқызамыз. 
Заттарды пайдаланып ойнау кейде іс-əрекет барысында қара сөз, не 
өлең-тақпақтармен қосақталып айтылады. Сөз текстері ойынның 
кезекті шартын, іс-əрекеттің себебін түсіндіреді. Мəселен, «Аспау 
мəстек» ойынында керілген арқанның үстінде отырып, жерден 
еңкейіп тақия алуды былай түсіндіреді: ережесі бола бермейді. Олар 
түрлі ойындарға көмекші, ал кейде өзінің мазмұнының қызықты, 
тартымдылығы мен ойын қызметін атқарады.

Ұлттық ойындар түрлі себептерге байланысты пайда болып 
отырған. Мəселен, «Аңшылар», «Марламкөш» ойындарында аңды 
жан-жақты қоршап аулау, топталып іздеу, жасырыну, қуу, қалай қолға 
түсіру анық бой көрсетсе, «Даусынан біл», «Шұқыма» ойындарының 
далада із кесу, түрлі дыбысты ажырата білу мақсатында пай-
да болғандығы байқалады. Ойындардың енді бір тобы көшпелі 
тайпалардың өзара қақтығыстарын, жаугершілік дəуірінің бітімін, 
рулық қауымның жол-жоралғысын өзінше қайталайды. Олардың 
қатарына «Жамбы ату», «Теңге ілу», «Тұтқын алу», «Қамалды 
қорғау», «Батыр», «Қыз қуу», «Ат үстіндегі тартыс», «Итеріспек» 
сияқты іс-əрекет ойындарын жатқызуға болады. Балаларды ептілікке, 
тапқырлыққа баулитын, отырып та, қозғалып та, жүріп те ойнайтын 
түрлері аса мол. Мəселен, «Үй артында қолағаш», «Соқыр теке», 
«Ұшты-ұшты», «Тымпи-тымпи», «Ақ серек, көк серек» сияқты ой-
ындар да сөз, кейде іс-əрекетке жетекші, ал кейде қосалқы қызмет 
атқарады. Ойындардың ішінде, əсіресе жан-жануарлардың дауысын, 
төлдерін, іс-əрекетін дұрыс айтуға дағдыландыратын «Қалай айту-
ды білемін», түрлі сөйлем құрастыруға тəсілдендіретін «Егер...», 
айтылған сөзді есте сақтауға машықтандыратын «Хабаршы», сөз бен 
сөйлемнің мазмұнына дұрыс мəн беруге үйрететін «Біз де», «Ұшты-
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ұшты», бірден сөз табуды қажет ететін «Орамал табу» ойындарының 
тілді жетілдіруде маңызы зор.

Осындай ойын жырларының бірі санамақ. Жас баланың қолын 
ұстай отырып, саусақтарына ат қойып, оларды бірде бүгіп, бірде жа-
зып ойнау арқылы балалардың көңілін аулау, алдандыру мақсатында 
айтылатын бұл ойын көбінесе нəрестелерді уату (потешки) жырла-
рына жатқызылып жүр. Дегенмен санамақты сұрақ түрінде келетін, 
кейде ойланып жауап беруді қажет ететін, үлкендер мен балалардың 
бірлесіп отырып атқаратын қимыл-əрекеттері бар. Бұл ойын жыры 
негізінен оң-солын əлі толық танымаған бір-үш жастағы сəбилерге 
арналып айтылған.

Қазақтың бұл типтік ойындары барлық жиын-той, демалыс 
сəттерінің басты көрінісі болады. Жүргізілу формаларына жарыстық 
сипат тəн. Олай болса, ойынның бұл түрлері əдейі «шыңдалуды», 
əдейі «ойнауды», ішкі потенциалды барынша шығаруды талап етеді. 
Бұл дегеніміз – халық саналығының көрсеткіші болып табылады.

Ойын балалардың өз бетімен, ерікті атқаратын іс-əрекетті 
анықтайды да, ойын арқылы адамның жан дүниесінің барлық 
қырлары, жүректілігі, ерік-жігері қалыптасады.

Біз ойын түрлерін диагностикалық материал ретінде жинақтап, 
қолдауда диагностикалық жұмыстың төмендегідей міндеттерін 
шешуді көздедік:

- балалардың қарым-қатынасты қажетсінуі;
- қарым-қатынастағы таңдамалылық феномені;
- балалардың коммуникативті мотивтері болуы;
- қарым-қатынас тəсілдерін меңгеруі;
- қарым-қатынас құралдарының түрлері мен тиімді қолданылуы.
1. Қарым-қатынас қажеттілігін зерттеу. Мұндай қарым-

қатынасты қажетсінуді зерттеудің диогностикалық əдістемелері 
ретінде «Бір қазан сүт», «Үй артында қол ағаш», «Қалай ай-
туды білемін»  атты қазақтың ұлттық ойындары алынды.  
Бұл экспери мент тік жұмыс даралай емес, топтық формада 
ұйымдастырылды.

Экспериментатор тікелей ойынға қатысып жүреді. Себебі 
жинақталынып, іріктелінген ұлттық ойындардың вербалдық құрамы 
жоғары өлең-жыр элементтері бар да, қазіргі кезде балаларға 
бұл ойын түрлері беймəлім болғандықтан, ересек адамның 
(экспериментатордың) өзі ойынды ұйымдастыруы, ойнауға үйретіп, 
баулуы қажет. Сонымен қатар, балалардың əрекеттерін байқатпай 
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жөндеп, əр уақытта тапсырмалары жайлы бағдар беріліп отыр-
ды. Сондықтан біздің зерттеуде ойын барысына орай балалардың 
қарым-қатынасын байқап, кестеге салып, тіркеп отыру үшін 
жүргізілген жұмыстың барысы қолданылды. Бұл ойындар бары-
сында балалардың: 1) Басқа адамдарға экспериментаторға, басқа 
балаларға-зейін қоюы, еліктеу сəттері, олардың əрекеттері мен 
сөздерін өзімен-өзі болып, əдейілеп қайталауын;

2) Басқаларға эмоциялық қатынасын, ойын барысындағы 
эмоциялық көріністердің (формалардың) пайда болуын өзгерістерін. 

3) Инициативалық əрекеттері, басқалардың назарын өзіне 
аударуға бағытталған белсенділіктерін;

4) Өзіне деген басқалардың қатынасына сезімталдық танытуы, 
өзіндік бағаның, мінез-құлық, жүріс-тұрыс актілерінің өзгерісін 
зерттедік.

Əрбір өлшем мектеп жасына дейінгі балалардың ересектермен 
жəне басқа балалармен қарым-қатынас қажеттілігінің «жоғары» 
жəне «төмен» деңгейде дамығандығын береді.

Қарым-қатынас қажеттілігі «жоғары» деңгейде дамығандығын 
төмендегі параметрлер анықтайды:

1) Бала адамдардың өтінішін бірден, толық жəне ең ақырына 
дейін орындап шығады. 

2) Бала басқаның берер мəліметін бар зейінін қойып тыңдайды, 
тіпті бөгде объектілерге мəн бермей тыңдайды.

3) Жасалған ескертулерге қатысты баланың өкпелеу сəттері 
болмайды. 

4) Берілген мəліметтерді, ойын шартын барынша толық 
сақтайды.

5) Ойын шарты бойынша жүзеге асырылатын əрекеттерді 
неғұрлым жақсы орындауға тырысады.

6) Бала басқалармен бірге өзара əрекеттестікте жағымды эмо-
циялар формаларын көрсетеді. 

7) Балалар басқа барлық балалармен қарым-қатынас жасауда сер-
гек, көңілді, белсенді болады. 

8) Балалар басқалардың арасында еркін əрекет жасайды. 
9) Балалар басқалардың назарын өзіне аудару мақсатымен ори-

гиналды, агрессия мен өкпеге негізделмеген əрекеттер, қылықтар 
жасайды. 

10) Балалар лидерлік-жетекшілік, ұйымдастырушылық қасиет-
терін əдейілеп баса көрсетеді.
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11) Мақтау, мадақтау формаларының негізінде оқушылардың 
белсенділігі артады.

12) Балалар басқалардың назарына іліккен сөздер мен əрекеттерді 
қайталайды. 

13) Балалар вербалды еместен гөрі, диалогтік-тілдік қарым-
қатынас жасайды.

14) Балалар мақтанғанда ерекше позада болып, əдеттегіден мүлде 
бөлек жеңісті білдіретін дыбыс шығарады.

Балаларды байқап, бақылау схемасы бойынша қарым-қатынас 
қажеттілігінің «жоғарғы» деңгейіне тəн сипаттар «төменгіден» ба-
сым болса, балалардың коммуникативті іс-əрекетте белсенді бола-
тынын көрсетеді.

Ал балаларға қарым-қатынас қажеттілігінің «жоғарғы» жəне 
«төменгі» деңгейлерінің сипаттары тең дəрежеде байқалса, 
коммуникативті іс-əрекетке балалардың əр кезде даяр бола 
бермейтінділігін көрсетеді. Балаларға «төменгі» деңгейдегі қарым-
қатынас қажеттілігі тəн болса, оның коммуникативтік іс-əрекетке 
енжар болатындығы белгілі. Егер 1 мен 7 аралығындағы сипаттар 
8 бен 14 аралығындағы сипаттардан басым болса оқушылар қарым-
қатынасты басқаларды бағалай білу үшін, ал керісінше болғанда өз-
өзін білу, бағалау үшін қажетсіну болатындығы шығады. Сонымен 
қатар, 8-14 сипаттар басым болғанда 5-6 жастағы балалардың қарым-
қатынас қажеттілігіне тəн ерекшелік көрінеді. Ол оқушылардың өзін 
басқалардың түсінуін, өзімен бірге сезімдік күй кешуін (эмпатия), 
жанашырлық танытуын қажетсінуінен қарым-қатынас жасайтынын 
білдіреді (М. И. Лисина ).

2. Қарым-қатынастағы таңдамалылық. 5-6 жастағы бала-
лардың қарым-қатынасында таңдамалылық ойын барысында айқын 
көрінеді (Х. Т. Шерьязданова). 5-6 жастағы балалардың қарым-
қатынастағы таңдамалылығы ересек адамға бауыр басу (С. В. 
Корницская) мен басқа балалармен достасуынан көрінеді (Р. А. 
Смирнова). Айтылғандар негізінде балалардың қарым-қаты настағы 
таңдамалығын анықтауға болады. Біздің зерттеу «ба ла-бала» 
жүйесіндегі таңдамалылық феноменін айқындауға бағытталды.

Диагностикалық əдіс ретінде ежелден қазақ балалары ой-
найтын «Белбеу тастау», «Қаламақ», «Сақина салмақ», «Егіз», 
«Мысық пен тышқан» ойындары алынды. Ойындар балалар тобы-
мен ұйымдастырылады. Əрбір ойын 3-5 күннен кейін қайталанып, 
жеке топтарда 6 реттен ұйымдастырылды. Ойындар барысында 
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əрбір оқушыға дара хаттама толтырылады. Балалардың қарым-
қатынастағы таңдамалылығы шартты түрде тағайындалды. 
Хаттамаға негіз болатын байқауға, бақылауға арналған зерттеулерде 
Т. А. Репина əдістемесіне арқау ете отырып, былайша құрамыз:

1. Əрбір баланың жеке ойын барысында басқалардың 
əрқайсысымен байланысы (контактісі) саналады.

2. Əрбір баланың жасаған байланыстарының жалпы қосындысы 
есептеп шығарылады.

3. Əрбір бала үшін қарым-қатынастағы таңдамалылық шекарасы 
есептелінеді: мұндағы қарым-қатынастағы таңдамалылық шекара-
сы, m-байланыстардың жалпы саны, N-топтағы балалар саны.

4. Балалардың қарым-қатынастағы таңдамалылық шекарасының 
мəні (p) əрбір баламен жасаған байланыстар санымен (m) салысты-
рылады. Егер болса, оқушының қарым-қатынастағы таңдамалы си-
патын береді.

3. Коммуникативтілік мотивтерін зерттеу. Мұнда диагнос-
тиканың, негізінен, əдістеме алынды. Эксперименталды жұмыс 
мазмұны екі түрлі жағдайдағы баланың инициативалық жəне 
белсенділік əрекеттерін анықтап, қарым-қатынастағы танымдық 
жəне жеке бастық мотивтерінің арақатынасын зерттеуге негізделеді.

Бірінші жағдайда, балалармен «Бес тас», «Үй тігу» ойындары 
ұйымдастырылды. Мұнда оқушы ойыншық заттар жəне басқалармен 
(экспериментаторлар жəне балалар тобы) өзара əрекеттестік жасау-
ына мүмкіндік берілді. Ұсынылған ойын түрлерінде əрбір оқушыға 
ересек адамның немесе басқа балалардың бірлескен əрекеттестігі 
үшін өзара жəрдем беру қажеттілігі пайда болды. Бұл жағдай арқылы 
оқушының қарым-қатынастағы танымдық жəне іскерлік мотивтері 
зерттелді 

Екінші жағдай баланың ересектермен жəне басқа балалар-
мен əңгімелесуіне негізделген. Бұл жағдай оқушының қарым-
қатынаста басқаларды білуге, түсінуге бағытталуын анықтайды. 
Ол үшін «егер мен...», «егер сен...», «бес саусақ неге бірдей емес» 
метафорасы жəне мақал-мəтелдер қолданылды. Мұндағы жағдай 
таза вербалды, бір-бірімен қарым-қатынас жасауға негізделген 
жəне де əрбір баланың қарым-қатынас жасаудағы жеке бас 
мотивтерінің дамуы анықталды.

Əрбір жағдайдың ұзындығы 30 минут. Байқау, бақылау хатта-
масына əрбір баланың экспериментатордан жəне басқа балалардан 
сұрақ сұрауының саны тіркеліп, жалпыланды.
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4. Қарым-қатынас тəсілдері мен құралдарының қолда-
нылуын зерттеу. Қарым-қатынас тəсілдерінің бастысы – комму-
никативті біліктілік. Сонымен қатар, коммуникативтік біліктілік 
құрамына қарым-қатынас құралдарын тиімді қолдану да кіреді. 
Сондықтан осы екі мəселені біріктіру арқылы баланың ком-
муникативтік біліктілігін зерттейміз. Осы мақсатпен «Ертегі айта-
мын...» жəне «Тымпи-тымпи» ойындары ұйымдастырылды. Бұл 
диагностикалық мəні бар ойындар негізінде балалардың мынадай 
коммуникативтік біліктері бағаланды.

1) Балалардың қарым-қатынас кезінде басқаларды қызық-
тыратындай мəлімет беріп, оларды қолдай алуы.

2) Балалардың қызығушылықпен тыңдай алуы жəне танымдық 
сипатта сұрақ беруі.

3) Балалардың өз білгендерін қызықтыра, бар ниетпен басқалармен 
бөлісуге даярлығы жəне өз мəліметтеріне қызықтыра білуі.

4) Балалардың басқалардың əрекетін қолдап, қоштайтындай вер-
балды жəне вербалды емес біліктерінің болуы.

5) Балалардың елгезектік таныта алуы.
6) Балалардың эмоционалдық жай-күйін байқап, көріп, бөлісе 

білуі
7) Басқа балаларды қайраттандырып, жігерлендіріп, қолдай алуы 

жəне қарым-қатынасқа еліте алуы.
8) Балалардың мəліметтерді толық жеткізе білуі.
9) Балалардың мəліметтерді бөлшектеп жеткізе алуы.
Əрбір біліктілік 5 балдық жүйемен бағаланады. Мұнда 5-өте 

жоғары, 4-жоғары, 3-орташа, 2-орташадан төмен, 1-төмен, 0-мүлде 
қалыптаспаған балалардың коммуникативтілік біліктерін сипаттайды.

5.2 Мектеп жасындағы балалардың психодиагностикасы

1. Кіші жəне орта мектеп жасындағы балалардың психодиаг-
ностикалық ерекшеліктері. Оқушылардың танымдық процестерін 
дамытуда жүргізілетін жұмыстары арқылы зейіннің қасиеттерінде, 
ес пен қабылдауды, сөйлеу мен ойлауда жəне т.б. процестерде үлкен 
орын алуы тиіс. Оқытушыларға бастауыш класс оқушыларының 
білімнің тиімділігін, олардың даму деңгейі мен зейіннің жоғары 
дамығанына, əсіресе, ырықты зейіннің жоғары болуы маңызды 
орын алады. Балалардың санасын бақылау үшін, оқу əрекетіндегі 
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зейінін анықтау объектісіне туралау, есте сақтау, ойлау мен сөйлеуде 
алдарына мақсат қойылады. Зейіннің – барлық психикалық таным 
процестерімен байланысты жəне соның көмегімен анықталады. 
Көбінесе өте тығыз байланыс – ырықты зейін мен ес процесінің 
арасында оқуға дайындығын қалыптастырудың алғашқы кезеңінде 
көрінеді. Оқытушы бала алдында - тек зейінін дамыту туралы ғана 
емес, сонымен қатар, оқыту материалдарын есте сақтау қажет деген 
мақсат қояды. Мектепке дейінгі кезеңнің соңында балаларда ырықты 
зейін басымырақ қалыптасады жəне сөздік қоры дами бастайды, бұл 
құбылыстар əдістердің жиынтығы мен нақты қимылдары арқылы 
іске асады. Ол мектеп жасына дейінгі ересек балалардың ырықты 
зейіні мен ырықты ес процесінің əрі қарай дамуына көмектеседі, 
оған себеп əрекеттер – ойындар болады. Ойын кезінде балалар көп 
нəрсені есінде қалдырады жəне бір нəрсені көздеуі нақты болады.

Балаларды мектептегі оқуға дайындауда, сөйлеу процесінің да-
муы, балалардың мектептегі оқу жағдайын жақсартатын бірден-
бір əсер болып табылады, өйткені сөз - ол мұғаліммен сөйлесу, сол 
арқылы білімді игеру жəне психикалық процестердің дамы мен 
жетілуі болып табылады. Л. С. Выготский, ерікті мінез-құлықты 
əлеуметті дей отырып, ол бала еркінің дамуын, қоршаған орта-
мен байланысты деп есептеген. Негізінен, бұл жағдайды баланың 
үлкендермен əңгімелескенінен байқаған. Л. С. Выготский мен Л. 
С. Рубинштейіннің айтуынша, ерікті актінің пайда болуы, мектеп-
ке дейінгі балалардың ерікті мінез-құлқының дамуынан туындайды. 
Д. Б. Элькониннің айтуы бойынша, этикалық сатының пайда болуы, 
ересектер мен балалардың арасындағы қарым-қатынастың өзгеруіне 
байланысты. Оның айтуы бойынша, мектепке дейінгі жастағы ба-
лаларда, ерте жастағы балаларға қарағанда қарым-қатынастың жаңа 
типі пайда болады.

А. Н. Леонтьев өзінің көптеген зерттеулерінің нəтижесінде, 
əріптестерімен бірге жүргізілген жұмыстарында ерекше жағдайды 
көрсетті. Ол мектепке дейінгі жастағы балаларда алғаш өз 
еркіне бағындыратын мотивтер жүйесі туындайды жəне балаға 
тəн ерекшеліктер көрінеді, сондықтан да оны «алғаш рет жеке 
адем ерекшеліктері көрінетін кезең» деп атады. Өзін-өзі бақыла 
системасының мотивтері баланың мінез-құлқын реттеп отыра-
ды жəне барлық жағынан даму деңгейін анықтайды. Мұндай 
көрсеткіштер психологиялық зерттеулер нəтижесінде көрсетілген. 

Сонымен қатар, А. В. Брушлинский оның ойлау қабілетінің 
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мүмкіндігі нақты шешілгеніне дейінгі мəселелерді шешу тəсілін 
көрсетеді. Бұл мəселенің зерттеу кездерінде В. Вундт, О. Зельц, Э. 
Клапаред тұрды жəне негізін қалауға Дж. Брунер, У. Найссер, Б. Ф. 
Ломов, Н. Н. Подьякова, Е. Н. Брушлинский, Д. Б. Богоявленская, С. 
Я. Чернявский, Л. Л. Гурова жəне т.б. жұмыстарында да көрсетілген. 
Сонымен қатар, психологиялық зерттеулерде жеткіліксіз танылым, 
таң қалуға дейінгі бейнелердің диалектикалығы жəне диалектикалық 
ойлаудың құрылымы мен қатынасы туралы сұрақ тудырады.

Əр түрлі еркін назарды қажет ететін мысалдар мен операция-
лар жиынтығының күрделілігіне жəне оларды шешуге байланы-
сты деп ойлауға болады. Біз еркін назарды қажет ететін кəдімгі 
мысалдардың бірін шешу кезінде, осындай операциялық сарап-
тама жасап жəне оның нəтижесін тексергенде, көрсетіліп берілген 
материал мен белгілі бір үлгіні салыстыру нұсқасы зерттелді. Бұл 
зерттеу мектепте табысты оқудағы психологиялық алғышарттардың 
бірі. Өйткені оның жоқ болуы, сөз, əріп, жəне сандарда жіберуі 
мен оларды дұрыс айта алмауынан көрінеді. Зерттеу мынандай 
үлгіде құрылады: 1. Еркін назар жетіспейтін балалар іріктелінеді; 
2. Оның операцияны іске асыруына қажетті нəрселер жинала-
ды; 3. Тестте дайындалады. Баланың назарын тексеріп, зерттеген-
де, іріктеу мен нəтижелерді қайта тестілеу үшін классикалық Бур-
дон тестісінің балаларға арналған түрі қолданылады. Бұл үлгі еркін 
түрде балаларға жақсы таныс жəне қарапайым пішіндер, мысалы, 
жұлдызша, квадрат, шеңбер, үшбұрыш, жарты шеңбер, жалауша 
орналасқан парақтан тұрады. Зерттеуші белгілі бір фигураның астын 
сызу ұсынады. Тапсырманы орындау уақыты шектелуі мүмкін. 
Балалардың назар аудару деңгейін, жіберілген қателерге қарап 
бағалайды. Мұндай тапсырманы орындау, балалардан төмендегідей 
нəрселерді талап етеді:

Сызылуға тиісті бір жəне бірнеше фигураларды есте сақтау. 
Парақтағы əрбір фигураны берілген заттармен салыстыру. Осы жол-
мен беттегі барлық жол қаралып шығуы тиіс. Берілген фигураның 
іштей сақталуы тиіс екендігін, ал салыстырудың ойша елестетілген 
фигура бейнесі арқылы жүзеге асатынын атап айтсақ, сызылуы 
тиіс фигуралар тексерілмеген жағдайда туындауы мүмкін, себебі 
жалпылама қарау немесе əрбір фигураны сараптаудың орнына, 
жəй ғана көз жүгіртіп шығу. Бұл анықтама көбіне мектепке дейінгі 
балалардың қателіктеріне лайықты. Олардың қабылдауында көпке 
дейін бөлшектерді анықтап қарамай, ойша белгілерді қамтуы ба-
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сым болады. Мұндай жалпы қамту, заттарды тануын қамтамасыз 
етеді, яғни қабылдаудың негігі міндеттерін атқарады. Алайда 
ол назарға арналған міндетті атқаруға мүмкіндік бермейді. Осы 
тұжырымдарды тексеру үшін біз балалардың бойында екі көріністі 
бөлшектеп салыстыру істерін қалыптастырамыз. Мұның Бурдон 
мəтінінен айырмашылығы, онда балалар ештеңені сақтауды ке-
рек етпейді. Олар тек қана екі қатар қарапайым көрініс пен зат-
тарды бөлшегімен салыстыру істерін қалыптастыруды керек етеді. 
Тəжірибе жүргізгенде іріктеу тестісінің құрамында үш тапсырма 
болады. Олар бір-бірінен күрделігінің əртүрлілігімен ерекшеленеді. 
Бірінші топтарда балаларға барлық дөңгелектерді бояп шығу, яғни 
бір фигураға назар аудару ұсынылады. Мұны орындау үшін: 1) бір 
фигураны есте сақтау; 2) бір істі (баяу) есте сақтау; 3) парақтағы 
барлық дөңгелектерді көріп алуы керек. Екінші топтарда балалар 
барлық жалаушалар мен үшбұрыштарды (үйшіктерді) бояуы қажет, 
яғни назар кеңістігінде екі фигураны есте сақтауы керек. Бұл тапсыр-
маны орындау үшін мыналар қажет: 1) бір фигураны есте сақтау; 2) 
екінші фигураны есте сақтау; 3) бір істі (баяу) есте сақтау. Өз істерін 
осы екі тəсілдің бірі арқылы ұйымдастыру, алдымен, бүкіл парақты 
сосын, бірдей фигураның барлығын тексеріп шағу керек. Содан кейін 
екінші фигураға жəне əр тексергенде екі рет тексеру қажет. Бірінші 
жағдайда шын мəнінде бірінші тапсырманы бояу қажеттілігін, 
бірінші жұмыстың соңына дейін есте сақтау қажет болады. Екінші 
тəсілде жолдағы əрбір фигураны тексеру процесі күрделенеді. 
Енді оны бір талап үлгімен емес, екіншісімен де салыстыру қажет. 
Байқап отырғанымыздай тапсырма кəдімгідей күрделенуде. Үшінші 
тапсырмада балалар баяғыша екі фигурамен жұмыс істеуі керек. 
Бірақ біріншісі бояу, ал екіншісі қоршау. Тапсырма тағы бір істі 
есте сақтау қажеттілігімен күрделенеді. Мысалы, балалар, 1) фи-
гураны; 2) оны ерекшелендіру ісін (бояу); 3) екінші фигураны; 4) 
оны ерекшелендірудің жаңа жолын (қоршау) есте сақтау керек. Бұл 
тапсырманы орындауда жоғарыда сипатталған екі тəсілдің бірімен 
іске асырылады. Екінші жəне үшінші тапсырмалардың бірінші 
тапсырмалардан айырмашылығы, олардың құрамын есте сақтауға 
арналған қосымша элементтері болады, яғни істің ұйымдастырылуы 
күрделірек болып келеді. Балаларға тапсырманың əрқайсысы он 
фигурадан төрт жолға салынған парақтар ұсынылады, барлық 
фигураның саны қырық болуы қажет. Тəжірибелер əр баламен ойын 
түрінде өткізіледі. Ойын жүргізуші балаларға карточка əкелеіп 
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беріп, тапсырмаларды орындауларын өтінеді. Өйткені фигуралар, 
оның айтуынша, əдемі емес, əр түрлі емес, ол қанық түсті жəне 
əдемі болғанын қалайды. Баладан фломастермен бояғанды жақсы 
көресің бе немесе кейіпкерге көмектесуге дайынсың ба? – деп сұрап, 
əрқашан да жауап алынуы керек. Бұдан кейін нақты бағдар беріліп, 
баладан оны жəне өзі ерекшелейтін фигураларды көрсетуін сұрайды. 
Жұмыс уақыты шектелмейді. Экспериментті қалыптастыруда, 
балаларға бірдей бейнелер түсірілген екі зат ұсынылады (мысалы, 
кəстрөл мен оның қақпағы). Осы берілген бейнелер бірнеше жеке-
леген қарапайым заттар суретінен тұрады (мысалы, күн мен балық; 
жапырақ пен қол шатыр жəне т.б). Бұл бейнелердің барлығы тесте 
қолданылған заттардан ерекшелеу болуы керек. Таңдалған жұптар, 
бейнедегі суреттердің санына байланысты ерекшеленеді. Олар екі 
немесе бес аралығында ауытқып тұрады. 1) кəстрөл мен қақпағы; 2) 
аяқ киім жұбы; 3) кесе мен тəрелке; 4) көйлек пен шалбар; 5) кілті 
мен сандықша. Бұл заттардың барлығы қатты қағаздан қиылады. 
Бейнелерлің саны, заттардың түріне аса қатты байланысты болмай-
ды. Осылайша кесе мен тəрелкеде немесе кастрөл мен қақпағының 
əрқайсысында екі-екіден сурет болуы керек. 

 Келесі əдістемелер бастауыш класс оқушыларының танымдық 
процестерін психодиагностикалауға арналады.

Тақырыбы: Логикалық ес.
Мақсаты: Бюллер əдісі бойынша логикалық есті зерттеу.
Қажетті материал: Екі қатар сөз жəне осы сөздерден құралған 

сөйлем.
1- қатар 2-қатар
Барабан Күн баты

Гүлге қонды Ара
Лас Жақсы демалыс

Қорқақ Өрт
Фабрикада болды Жарда ілулі тұр

Тауда Ежелгі қала
Бөлме Жаман қасиет
Ұйқы Өте ыстық
Москва Бала
Металдар Темір мен алтын

Біздің еліміз Себебі
Кітапты əкелді Дамыған ел
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Сөйлемдер:
1) Барабан қабырғада ілулі тұр.
2) Ара гүлге қонды.
3) Лас аурудың себебі.
4) Қорқақтық жаман қасиет.
5) Тауда күн батты.
6) Фабрикада өрт болды.
7) Бөлме өте ыстық.
8) Ұйқы – жақсы демалыс.
9) Москва – ежелгі қала.
10) Темір мен алтын - металдар.
11) Біздің еліміз - дамыған ел.
12) Бала – кітапты əкелді.
Тапсырманы орындау барысы: Эксперимент жүргізуші бірінші 

қатардың сөздерін бес секундтық үзіліспен оқиды. Ол тəжірбиеге 
қатысушыларға сөздерді есте сақтау керектігін жəне олардан сөйлем 
құрайтындығын, сөйлемнің екінші жартысы бірнеше уақыттан кейін 
оқылатынын ескертеді. 10 секундтан кейін екінші қатарды үзіліспен 
оқиды. Содан соң сөздерден сөйлем құрайды.

Тақырыбы: Ес.
Мақсаты: Графикалық ассоциация тəсілдерімен баланың есте 

сақтауын зерттеу.
Қажетті материалдар: Сөздер жəне сөз тіркестері.
Сөздер:
1) Бала
2) Ашулы мұғалім
3) Дамыған
4) Қате
5) Мейрам
6) Үй
7) Жазушы
8) Соқыр музыкант
9) Ғылым
10) Көтерілу
11) Қала
12) Көше
13) Қуаныш
14) Тал
15) Əнші
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1. Оқылған сөздің саны- 15
2. Дұрыс жазылған сөздің саны- 12
3. Естің көлемі – Х; 
15 ______ 100% 
N______ х
N=12
Х= 100х12/ 15 =78%
Тапсырманы орындау жолы: Экспериментатор жүргізуші 

осы сөздерді оқиды. Сөздерді оқыған кезде тыңдаушы сол сөздің 
суреттерін салу керек. Сонан соң салған суреттердің астына аттарын 
жазу керек.

«Төртінші артық» əдістемесі
Бұл əдістеме оқушылардың заттың маңызды белгілерін бөліп 

көрсете білуін, соның негізінде ортақ қорытынды жасай білуін 
диагностикалауға арналған. Оқушы өзінің жасаған қорытындысына 
негіздеме жасай білу дұрыстығын анықтайды. Осы əдістемеге 
сүйене отырып, оқушы ақыл-ойының артта қалуын анықтауға бола-
ды. Əдістемені бастауыш сыныпта жəне баланы мектепке қабылдау 
кезінде тиімді қолданады. 

Тəжірибе жұмысы жеке жүргізіледі. Бұл əдістеме зерттелушінің 
жалпылау жəне мəнді белгілерді бөліп алу қабілетін бағалауға 
мүмкіндігін береді. Əдістеме 15 сериядан тұрады, əр серия 4 сөзден 
құралған. Эксперимент жүргізушіге секундомер жəне жауаптар 
тіркелетін хаттама қажет.

«Артық сөзді тап» əдістемесінің материалы.
1. Кітап, портфель, чемодан, əмиян.
2. Пеш, керогаз, майшам, электр плитасы
3. Сағат, көзілдірік, таразы, термометр
4. Қайық, арба, мотоцикл, велосипед
5. Ұшақ, шеге, бал арасы, желдеткіш
6. Көбелек, циркуль, таразы, қайшы
7. Ағаш, кітап сөресі, сыпырғыш, шанышқы
8. Ата, мұғалім, əке, шеше
9. Қырау, шаң, жаңбыр, шық \роса\
10.  Сау, жел, көмір, шөп
11.  Алма, кітап, тон, раушан
12.  Сүт, қаймақ, ірімшік, нан
13. Қайың, шырша, жеміс, емен
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14.  Минут, секунд, сағат, кеш
15.  Болат, Серік, Талғат, Асанов
«Төртінші артық» Зерттеу жұмысының хаттамасының үлгісі
Оқушы____________________________ Күні_____________ 
Жасы_____________________________ Жынысы_________
Сөздік –логикалық ойлауын бағалау

Серия номері Тапсырманы орындауға кеткен уақыт \сек\ Нəтиже 
1 ... ... ...

15

Зерттеу жеке зерттелушінің тапсырманы орындауға ынта-
сы бар болса ғана жүргізіледі. Зерттелушіге берілетін түсініктеме: 
«Əрбір сериядағы 4 сөздің үшеуі белгілі бір қасиеттері бойынша 
топтастыруға келетін, бірыңғай түсініктер, ал бір сөз бұл талаптарға 
бағынбайды, сол сөзді тауып, сызып тастау керек. Тапсырманы 
шапшаң да қатесіз орындауға талпын.»

Егер зерттелуші нұсқауға толық түсінбесе эксперимент 
жүргізуші осыған ұқсас \бірақ серияда берілмеген \ тапсырмаларды 
зерттелушімен бірге орындайды. Баланың жұмыс жасау қағидасына 
түсінгеніне көзі жеткен соң, тапсырманы өз бетімен орындауға нұсқау 
беріледі. Эксперимент жүргізуші хаттамаға тапсырманы орындауға 
жіберілген уақытты жəне нəтиженің дұрыстығын белгілеп отырады.

Тапсырманы орындауға жіберген уақытқа байланысты өзгерістер

Уақыт секунд есебімен Уақытқа байланысты өзгерістер
250-ден төмен 0
250-330 -3
330-дан жоғары -6

Нəтижені талдау
1. Орындалған тапсырманың нəтижесіне дұрыс жауаппен салы-

стыру арқылы ұпай қойылады: əрбір дұрыс жауап 2 ұпаймен, дұрыс 
емес жауап 0 ұпаймен бағаланады.

Дұрыс жауаптар
1. кітап 
2. майшам
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3. көзілдірік
4. қайық
5. бал арасы
6. көбелек
7. ағаш
8. мұғалім
9. шаң
10. жел
11. алма
12. нан
13. жеміс
14. кеш
15. Асанов
2. Тапсырманы орындауға жіберген уақыт жоғарыда берілген 

өзгерістер бойынша ұпаймен есептеледі.
3. Осы негізде сөздік-логикалық ойлаудың кіріктірілген көр-

сеткіші есептеледі, ол тапсырманы орындау нəтижелілігі (В) мен 
оны орындауға кеткен уақыттың (Т) қосындысынан тұрады А=В+Т.

Сөздік–логикалық ойлау көрсеткіштері туралы жеке мəліметтер 
алынғаннан кейін топтың арифметикалық жалпы ортасын табуға 
болады. Топ аралық айырмашылықтарды табу үшін табылған 
эксперименттік көрсеткіштер өзара салыстырылады.

Сөздік-логикалық ойлау көрсеткіші туралы алынған мəліметті 
ойлаудың басқа сипаттарымен, сол сияқты жеке тұлғалық талдау-
лармен салыстыру үшін абсолюттік мəндерді шкалалық бағаға ай-
налдыру керек.

Ойлау көрсеткіштерінің шкалалық бағалалары

Шкалалық бағалар Бейнелік ойлау Сөздік-логикалық ойлау
19 50 30
18 - -
17 50-48 29-28
16 48-47 -
15 45-47 28-27
14 41-44 27-26
13 38-40 -
12 36-37 23-25
11 33-35 21-22
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10 30-32 19-20
9 26-29 17-18
8 23-25 15-16
7 20-22 -
6 17-19 12-14
5 14-16 7-11
4 12-13 5-6
3 8-11 -
2 2-4 3-4
1 2-4 -
0 0-2 3

«Ұғымдарды салыстыру» əдістемесі
Бұл талдау жəне қорытындылау барысын зерттеуде қолдануға 

арналған классикалық əдіс түріне жатады. Зерттеуді жүргізу үшін 
жұп сөздер қажет. Төмендегі 30 жұп сөзді қолдануға болады.

1. Таңертең – кеш 2. Сиыр – жылқы 
3. Ұшқыш – танкист 4. Шаңғы – коньки 
5. Трамвай – автобус 6. Көл – өзен 
7. Өзен – құс 8. Жауын – қар 
9. Поезд – ұшақ 10. Ось – осі 
11. Алдау – қателік 12. Стақан – əтеш 
13. Кішкентайқыз – қуыршақ 14. Бəтеңке – қарындаш 
15. Алма – шие 16. Қарға – торғай 
17. Қасқыр – ай 18. Сүт – су 
19. Жел – түз 20. Алтын – күміс
21. Шана – арба 
22. Көзілдірік – ақша 23. Торғай – тауық 
24. Мысық – алма 25. Кеш – таңертең 
26. Емен – қайың 27. Аштық – шел 
28. Ертегі – əн 29. Себет – қарағай 
30. Сурет – портрет
Бала осы сөздердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын айтып 

беруі керек. Кейін балаларға ұғымдардың ең бірінші ұқсастықтарын, 
содан кейін айырмашылықтарын табуды жүктеу керек.

Барлық жауаптар толығымен жазылуы қажет. Егер нұсқау 
балаларға түсініксіз болса, бірінші жұп сөзді үлгі ретінде көрсету 
керек. Оқушы екі ұғымның ұқсастығын анықтай отырып, ортақ 
белгісін шығарады. Мысалы, «кеш» жəне «таңертең» ұғымдарының 
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ұқсастығы  –  екеуі де күннің бөлігі. Айырмасы  –  «таңертең» 
–  күннің басталуы, «кеш»  –  күннің соңы. Бүл ұқсастықтар мен 
айырмашылықты ажырата білуі баланың анализ, синтез, жалпы-
лау деңгейінің жоғарылығын, абстрактылы ойлауға бейімділігін 
көрсетеді.

«Сандық қатынас» əдістемесі

Бұл əдістеме логикалық ойлауды бағалауға арналған. Зерттелушіге 
18 логикалық тапсырма беріледі. Əрқайсысында 2 логикалық сілтеме 
бар, яғни əріптер арқылы бір-бірімен сандық қатынас берілген. 
Берілген логикалық сілтемені басшылыққа ала отырып, сызық 
астында тұрған əріптер арасындағы қатынасты анықтауы қажет. 
Шешуін табуға 5 минут уақыт беріледі.

Əдістемені жүргізу алдында келесі нұсқау беріледі: «Сізге 18 
логикалық тапсырма ұсынылады. Əр тапсырмада екі логикалық 
сілтеме бар. Сол сілтемеге сай сызық астында берілген екі əріптің 
арасындағы қатынасты анықтауыңыз қажет. Тапсырманы шешуге 5 
минут уақыт беріледі».

Логикалық тапсырмалар мазмұны 

1. А Б-дан 9-ы артық, ал Б В-дан 4-ке кем
   В А
2. А Б-дан 10-ы кем, ал Б В-дан 6-ға артық 
    В А
3. А Б-дан 3-ке артық, ал Б В-дан 6-ға кем
    В А 
4. А Б-дан 4-ке артық, ал Б В-дан 3-ке кем
    В А
5. А Б-дан 3-ке кем, ал Б В-дан 7-ге артық
    А В
6. А Б-дан 9-ға артық, ал Б В-дан 12-ге кем
    А В
7. А Б-дан 6-ға артық, ал Б В-дан 7-ге артық
    А В 
8. А Б-дан 3-ке кем, ал Б В-дан 5-ке артық
    В А
9. А Б-дан 10-ға кем, ал Б 3-ке кем
    В А
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10. А Б-дан 2-ге кем, ал Б В-дан 8-ге артық
    В А
11. А Б-дан 3-ке кем, ал Б В-дан 4-ке артық
    В А
12. А Б-дан 2-ге артық, ал Б В-дан 5-ке кем
    В А
13. А Б-дан 5-ке кем, ал Б-В-дан 6-ға артық
    В А
14. А Б-дан 5-ке кем, ал Б В-дан 2-ге артық
    А В
15. А Б-дан 4-ке артық, ал Б В-дан 3-ке кем
    В А
16. А Б-дан 3-ке кем, ал Б В-дан 3-ке артық
    А В
17. А Б-дан 4-ке артық, ал Б В-дан 5-ке кем
    В А
18. А Б-дан 3-ке артық, ал Б В-дан 5-ке кем
    А В
Əрбір дұрыс берілген жауапқа 1 ұпайдан беріледі. Бастауыш сы-

нып оқушысы үшін жоғары ұпай – 7-8, ересектер үшін -10 ұпай.
Кілті

1. В<A 7. A<B 13. B<A
2. A< B 8. B<A 14. A<B
3. B>A 9. B>A 15. B<A
4. B<A 10. A>B 16. A<B
5. A>B 11. B<A 17. B>A
6. B>A 12. A<B 18. A>D

«Сандар қатарының заңдылығы» əдістемесі
Берілген əдістеме оқушының логикалық ойлауының аспектісін 

зерттеуге арналған. Зерттелушіге сандар қатары жазылған парақ 
ұсынылады, арасында жазылмай қалған сандар, жазылмай қалған 
санды, жалпы сандар қатарының құрылу заңдылығына сай қандай 
сан жоқ екенін табуы қажет.

Нұсқау: «Сізге 7 сандар қатары ұсынылады. Сіз сандар қатарының 
құрылу заңдылығын таба отырып, жетпейтін сандарды табуыңыз 
қажет. Тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі». 

Ұсынылатын сандар қатары 
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1) 1, 3, 5,..., ..., 11, 13
2) 25, 20, 15,..., ..., 0
3) 0, 2, ..., ..., 8, 10
4) 10, 20, ..., ..., 50, 60
5) 90, 80, ..., ..., 50, 40
6) 1, 4, ..., ..., 13, 16
7) 18, 14, ..., ..., 2
Кілті 
1) 7, 9 2) 10, 5 3) 4, 6 4) 30, 40 5) 70, 60 6) 7, 10 7) 10, 6
Əрбір дұрыс табылған сандарға 1 ұпайдан беріледі. Ең жоғары 

ұпай 10 ұпай. 

Қарапайым ұқсастықтар əдістемесі
Бұл əдістеме қисынды ойлауының даму деңгейін анықтауға 

арналған. Тапсырманы зерттеушіге мынадай мысал көрсетіледі:
Дəптер, сурет дəптері
Қалам, өшіргіш, қарындаш, майлы бояу,
Суретші, эскиз, кескіндеме
Мұнда дəптерге қаламмен жазатын болсақ, осыған ұқсас суретті 

дəптерге қарындашпен саламыз. Яғни, берілген сөздерге ішінен 
қарындаш сөзін таңдаймыз. Осыны толық түсінген соң, тапсырманы 
орындауды бастайды.

Əдістемеге материалдар
1. Жылқы, құлын Сиыр, мүйіз, сүт, бұзау, өгіз, жайылым
2. Жұмыртқа, қауыз Картоп, тауық, бақша, капуста, сорпа, қабық
3. Қасық, ботқа Шанышқы, май, пышақ, тəрелке, ет, ыдыс
4. Құлық, тыңдау Тіс, көру, емдеу, ауыз, щетка, шайнау,
5. Пальто, ілгек Бəтеңке, етікші, дүкен, аяқ, бау, бас киім
6. Пышақ, болат Үстел, шанышқы, ағаш, орындық, тағам
7. Ағаш, бұтақ Құрылысшы, қол, балта, қолғап, аяқ, саусақ
8. Жаңбыр, қолшатыр Аяқ, таяқ, тон, салқын, қыс, мұз
9. Мектеп, білім беру Аурухана, дəрігер, оқушы, мекеме, емдеу
10. Құс, ұя Адам, жұмысшы, адамдар, балапан, үй, аң

Дұрыс жауап

1. Жылқы, құлын Сиыр, бұзау
2. Жұмыртқа, қауыз Картоп, қабық
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3. Қасық, ботқа Шанышқы, ет
4. Құлық, тыңдау Тіс, шайнау,
5. Пальто, ілгек Бəтеңке, бау 
6. Пышақ, болат Үстел, ағаш 
7. Ағаш, бұтақ Құрылысшы, балта 
8. Жаңбыр, қолшатыр Аяқ, тон 
9. Мектеп, білім беру Аурухана, емдеу
10. Құс, ұя Адам, үй

Əдістеме бойынша қорытындылау төмендегі формула бойынша 
есептеледі: 

С=А : В*100%.Мұндағы С-қисынды ойлау деңгейінің пайыздық 
көрсеткіші

А- дұрыс орындалған тапсыма саны
В- барлық тапсырма саны
70-100%-жоғары деңгей
50-60% - орташа деңгей
0-40 % -төмен деңгей
Ескерту: 2-4 сыныптарға – 10 тапсырма
 5-6 сыныптарға - 20 тапсырма
Мінекей, тəжірибе жүзінде бастауыш сынып оқушыларының ойлау 

қабілетін диагностикалау үшін жоғарыда ұсынылған əдістемелерді 
кеңінен қолдануға болады. Психолог күнделікті жұмысында əр түрлі 
əдістемелерді ұйымдастыру негізінде балалардың ойлау қабілетін 
дамытуға мүмкіндігі бар. Ол төмендегідей жұмыстар мазмұнында 
ұйымдастырылады.

Сандарды ретімен орналастыр
Мақсаты: оқушылардың логикалық ойлауын дамыту. 
Мазмұны: оқушыларға тор көздерге кез келген ретпен 

орналастарылған сандар беріледі. Тор көздерде орналасқан сандарды 
бос тор көздері бар бланкіге өсу ретімен орналастырып жазу қажет. 
Жұмысты орындауға 2-3 минут уақыт беріледі. «Сандарды ретімен 
орналастыр» əдістемесіне арналып жазылған сандар тор көздер

16 37 98 29 54
80 92 76 59 35
43 21 8 40 2
65 84 99 7 77
13 67 69 34 18
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Сандарды əр түрлі тəсілмен есепте
Оқушыға 2 қатарда бір таңбалы санды көрсетіп, бірінің астына 

бірі жазылған сандарды өзара қосу керектігін түсіндіреді. Бұл əрекет 
барынша шапшаң 10 минут ішінде орындалуы керек жəне қосу 2 
түрлі тəсілмен жүргізіледі. Əр минут сайын қосу тəсілін өзгертіп 
отыру қажет.

Бірінші тəсіл
Жоғары жəне төменгі санды қосады да қосындының мəніне 

1-ді қосып, нəтижені жоғары санның тұсына жазады. Ал осының 
алдындағы жоғарғы қатардағы санды төменгі қатарға түсіреді. Пай-
да болған сандарды тағы да өзара қосып, оған 1-ді қосады да жоғарғы 
қатарға жазады. Жоғары қатардағы санды төменгі қатарға түсіреді, 
сөйтіп жұмысты 10 минут жалғастырады. 

Бірінші тəсіл бойынша есептеу үлгісі

1 4 6 1 8 0 9 0 0 1

2 1 4 6 1 8 0 9 0 0 т.б.

Екінші тəсіл
Бұл жағдайда бірінші тəсілдегі жоғары сан мен төмендегі сан 

қосылады, бірақ қосындының мəнінен бір саны шегеріліп, ол төменгі 
қатарға жазылады да, төменгі қатардағы алғашқы сан жоғарғы 
қатарға көшіріледі. Осы ретпен 10 минут жалғастырылады. 

Екінші тəсіл бойынша есептеу үлгісі

1 2 2 3 4 6 9 4 2 5
2 2 3 4 6 9 4 2 5 6 т.б.

Жүргізушінің белгісінен соң берілген 2 санды бірінші тəсілмен 
қоса бастайды. 1 минут өткен соң эксперимент жүргізуші «Уақыт» 
деген сөзбен белгі береді, оқушы соған сəйкес жазып жатқан 
санының тұсына тік сызық қойып, сол саннан бастап, əрі қарай 
екінші тəсілмен қосуға көшеді. Оқушы осылай 10 минут бойы əр ми-
нут сайын бір тəсілден екінші тəсілге көшіп отырады. Осы кезеңде 
ол 9 рет зейінін ауыстырады. 

Жетіспейтін пішінді тап
Мақсаты: оқушылардың интеллектуалдық дамуын жетілдіру.
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Мазмұны: оқушыларға геометриялық пішіндер ұсынылады. 
Геометриялық пішіндер арасындағы заңдылықты оқушы түсініп, 
қажетті геометриялық пішінді табуы қажет. 

1. 

2.
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3.

4. Жоғалған сандарды тап
Мақсаты: оқушылардың логикалық ойлауын, интеллектуалдық 

ойын дамыту.
Мазмұны: оқушыларға сандар реті беріледі. Берілген сандар реті 

арасындағы заңдылықты оқушы тауып, сандар қатарын жалғастыру 
қажет.

5 10 10 17 ? 
8 7 13 14 ?

1 4 5 ? 

2 3 6 ?

2 15 3 18 ? 
6 5 9 6 ?

12 5 24 7 ? 
3 20 6 28 ?
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5. Жалғасын тап
Мақсаты: ауызша тез есептеуге баулу, ойлауын дамыту.
Мазмұны: параққа карточкалар орнатылған. Карточкаларда 

өрнектер жазылған. Өрнектің мəнін ауызша есептеп, өрнек мəнінің 
ретін стрелка көрсету арқылы орнату.

Тренинг жаттығулар
Жаңа заман талабы жеке тұлғаны дамыту мен танымдық 

ауқымын кеңейту деңгейінде əр түрлі технологияларды жəне 
əдістерді қолдануды қажет етеді. Бастауыш сынып сатысында 
бала педагогикалық экологияны сақтаған, жағымды микроахуал-
да, табысқа жетуін қамтамасыз ететін жағдайда тəрбиеленгені жөн. 
Оқушының қабілеттілігінің дамуы белсенді еңбек пен оқу үрдісінде 
игеріледі. Бала – шығармашылықтың қайнар көзі. Табиғаттың 
берген сыйы. Ендеше, балалардың шығармашылығын дамыту, 
белсенділігін, іскерлігін арттыру мақсатында жүргізілетін жаттығу-
тренингтер.

«Бəріміз бірге».
Мақсаты: балалардың бір-бірімен байланыс орнатуға үйрету, 

серіктесінің қозғалыс темпіне ыңғайлану.
Жаттығудың жүргізілуі: балалар жұппен тұрып допты бірге 

ұстайды(əр бала допты екі қолымен ұстауы тиіс). Жетекшінің 
белгісінен кейін балалар бір уақытта отыруы, допты қолдарынан 
түсіріп алмай бөлме ішінде жүруі, секіруі қажет. Ең бастысы, бірге 
əрекет жасап допты түсіріп алмау.

 
 

18+17

20+12

63 29

84 48

16+14

19+19
59 20

14+17

74 41
21+16

95 55
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«Керісіншелер елі»
Мақсаты: Ойша əрекет ету қабілетін жаттықтыру.
Жаттығудың жүргізілуі: балалар шеңбер бойына отырады. 

Жетекші үш əріптен тұратын сөзді айтып, допты лақтырады. До-
пты ұстаған ойыншы əріптерді кері атайды (күн-нүк, көз-зөк, сан-
нас). Аударылған сөздердің мағынасы болмауы мүмкін. Ойынның 
күрделенуі сөздің ұзақтығына байланысты.

«Ормандағы ағаштар» ойыны
Мақсаты: Балаларға қозғалуға, демалуға мүмкіндік беру. Музы-

ка ойналады.
Мəтін: Сендер ағашқа айналуға дайынсыңдар ма?
Бір-біріңнің артына тұрыңдар. Орманда күншығып, барлық 

ағаштар оған жапырақтарын жайып қарап тұрды. Күнге əрбір 
жапырағы жылыну үшін жоғары-жоғары созылды. Саусақ-
жапырақтар күннің астында билеп тұрды. Кенеттен қатты жел 
тұрып, талдарды жан-жаққа шайқай бастады. Бірақ талдың 
тамырлары тереңге кеткен, олар жəй ғана тербеледі. Желдің 
артынан жаңбыр жауып, талдар алғашқы жауын тамшыларын 
сезінді. 

Алдыңғы тұрған баланың арқасын саусақтарыңмен жауын там-
шыларындай тырсылдат. Кəдімгі майда жаңбыр жауып жауып 
тұрғандай қимыл жеңіл болу қажет. 

Жауын одан əрі күшейіп, қатты жауа бастады... Талдар бір-біріне 
жанашырлық білдіріп жаңбырдың қатты соққысынан қорғап, сипа-
лай бастады. Көп ұзамай көкжиектен күн көрініп, талдар қуанды, 
олар өздеріндегі артық жауын тамшыларын сілкіп тастады. Өздерін 
сенімді, сергек, тап-таза сезініп қалады.

«Ондай болуы мүмкін емес»
Қазақ халқының салт-дəстүрінде өтірікшілер сайысы кең 

тараған шығармашылықтың түрі болған. Сол өнердің элементтерін 
бастауыш сынып оқушыларының қиялын дамытуға кеңінен 
пайдалануға болады. Топтағы оқушылардың біреуі ешқандай 
болуы мүмкін емес өтірік нəрсені айтады: ақиқатта болмайтын 
заттар, олармен болған оқиғаларды,болуы мүмкін емес табиғат 
құбылыстары мен ол жағдайдағы өзінің əрекеттері, табиғатта 
кездеспейтін жануарлар жəне олардың хикаялары туралы 
оқиғаларды айтып береді. Бес өтірік сюжетті қатарынан қисынын 
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келтіріп айтып берген кезде ешкім «ондай болуы мүмкін емес» 
деп айтпаса, сол ұтады. Олардың барлығы мараппатталады.

«Егер осылай болса...»
Балалардың біреуі фантастикалық жағдайды ойлап табады, ал 

басқалары оның шешімін табуы керек. Мысалы:
- егер əр адам туғаннан бастап, барлық басқа адамдардың ойлаған 

ойларын оқуға қабілеті болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер жер бетіндегі адамдардың əрқайсысы өзіне ғана түсінікті 

тілде ғана сөйлейтін болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер жануарлар тілін адамдар түсіне алатын болса, онда Жердегі 

өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар құс сияқты ұша алатын болса, онда Жердегі өмір 

қалай өзгерер еді?
- егер оймен барлық өсімдіктер өмірін басқаруға болатын болса, 

онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар жер астында өмір сүре алатын болса, онда Жердегі 

өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар су астында өмір сүре алатын болса, онда Жердегі 

өмір қалай өзгерер еді? т.с.с.
Фантазиялық əңгімелерге үлесін қосқандардың барлығы мара-

патталынады.

«Сиқырлы қалам»
Жаттығуды жүргізу үшін қалам мен қағаз керек. Жүргізуші барлық 

қатысушыларға жаттығуды орындау шартын түсіндіреді. Ойынға 
қатысушы қаламды қолына алмастан, оны төрт түрлі бұйрық беріп 
(«Жоғары!», «Төмен!», «Оңға!», «Солға!» деген бұйрықтар беріледі), 
қашықтықтан басқарып отырады. Бұйрық бойынша қалам қағаз 
бетімен жоғары, төмен, оңға, солға жылжып, сынық сызықтар ретінде 
із қалдырады. Қаламның барлық қадымдары бірдей болуы керек. 

Жаттығуды орындаудың бастапқы кезеңінде ойынға қатысушылар 
кезекпен бұйрық береді, ал жүргізуші қаламға ол бұйрықтарды 
орындауға «көмектеседі». барлық қатысушылар ойын ережесін 
меңгергеніне жүргізушінің көзі жеткеннен соң балаларға тап-
сырманы қиялымен орындау тапсырылады. Өздерінің ойындағы 
қаламдарымен көз алдына елестеткен қағазға жорамалдағы 
сызықтарды түсіру үшін қатысушылар бірінен кейін бірі қаламға 
бұйрық беріп отырады. Ең бірінші, қарапайым фигуралар (ква-
драт, үшбұрыш т.с.с.) салынады. Кімнің бұйрық беретіні отырған 
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ретімен шеңбер бойынша анықталады. Ешкім ешкіммен қандай 
фигура салатыны туралы алдын ала келіспейтіні туралы жүргізуші 
ойынға қатысып отырған балаларға түсіндіріп береді. Сондықтан 
қатысушылардың барлығы өзінен бұрынғылардың бұйрықтарын 
зейін салып тыңдап отыруы керек. Біртіндеп салған фигуралары 
күрделі бола бастайды.

Жасөспірімдер мен жеткеншіктер жасын диагностикалау
Əдістеме №1

Мақсаты: Адамның мазасыздану деңгейін анықтау.
Əдісі: Джаннет Тейлордің сұрақтар жиынтығы.
Нұсқау: Сізге өзіңіздің тəртіп ерекшеліктеріңізге жауап қайыру 

мəнеріңіз денсаулығыңыз жағдайына сай сұрақтар беріледі. Бұл 
сұрақтарға көп ойланып жатпай қысқа «иə» немесе «жоқ» деп жа-
уап беріңіз.

Сұрақтар:
1. Мен жалықпай ұзақ уақыт жұмыс істей аламын.
2. Жүрегім жиі айниды (құсқым келеді).
3. Менің жүйке жүйелерімнің жұмысы жақсы.
4. Басым сирек ауырады.
5. Жұмыс көп күш жұмсауымды қажет етеді.
6. Бір нəрсеге бар назарымды салып ұзақ отыру маған қиынға 

түседі.
7. Жұмысым мені көп алаңдатады.
8. Аса жауапты жұмыс жасаған кезде қолымның қалтырап 

кететінін жиі аңғарамын.
9. Басқаларға қарағанда мен сирек ұяламын.
10.  Ішім жиі бұзылады.
11. Менде қиындық болып қалар-ау деген ыңғайсыз жағдайларға 

байланысты ойлар жиі алаңдатады.
12.  Мен əдетте қызармаймын.
13.  Мен жиі ұяламын, бірақ мұны басқаның байқағанын 

ұнатпаймын.
14.  Қорқынышты түстерді жиі көремін.
15.  Қолдарым көбіне жылы болып жүреді.
16.  Мазасызданамын, терлегендей болып кетемін.
17.  Əдетте ентікпеймін.
18.  Жүрегім жиі қақпайды. 
19.  Тамақты жақсы жеймін.
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20.  Ішім жиі ауырады. 
21. Ұйықтай алмайтын кездерім жиі болып тұрады.
22.  Тынымсыз жəне мазасыз ұйықтаймын.
23.  Менің кемшіліктерімді жұрт байқап қояр деп қауіптенемін.
24.  Ашушаңмын.
25.  Қорқыныш сезімі жиі билейді.
26.  Қорқыныш сезімім бір минутқа да ұзамайды.
27.  Алаңдаушылық сезімі жиі бейлейді.
28.  Басқалар тəрізді менің де бақытты болғым келеді.
29.  Жер қозғалса да, қозғалмаймын.
30.  Көз жасымды жиі тия алмай қаламын.
31.  Мен жиі елегізіп қоқамын.
32.  Денсаулығым көбіне жақсы.
33.  Тосқанды(күткенді) жаратпаймын.
34.  Мазаланған жағдайда бір орында отыра алмаймын.
35.  Ойыма бір нəрсе келсе, ұйықтай алмаймын.
36.  Алдағы асулар мен қиыншылықтарды ойланып, өзіме-өзім 

сенуден қаламын.
37.  Болмашы нəрсеге бола мазам кетеді.
38.  Басқаларға қарағанда мен өзімді батылмын деп есептеймін.
39.  Мен онша үрке қоймаймын.
40.  Мен кейде өзімнің қолымнан не келмейтінін байқаймын.
41.  Қорқыныш жəне алаңдаушылық сезімі маған дұрыстап 

ойлануға немесе жұмыс істеуге мұрша бермейді
42.  Жаңа іс бастау маған қашан да қиынға түседі.
43.  Денсаулығымды жиі ойлаймын.
44.  Жүйкем қатты тозған.
45.  Өмірім ауыр.
46.  Өз күшіме өзім сенбеймін.
47.  Соңымнан адамның жақындап келе жатқанын жиі сеземін.
48.  Қиыншылықтарға кездесуден қорқамын.
49.  Өз күшіме сенемін.
50.  Мен өзімді-өзім жиі билей алмай қаламын.

Нəтижелерін қорытындылау: Жалпы балл саны мыналар 
сияқты есептеледі: «иə» жауабы төмендегі сұрақтар бойынша №2,5, 
6,7,8,10,11,13,14,16,20,21,22,23,24,25,,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,
39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,50

«жоқ» жауабы мына сұрақтарға орай №1,3,9,15,17,18,19,29,32,38,49
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Джаннет Тейлор анықтамасына орай 34-тен астам балл адамның 
мазасыздану деңгейінің биік екенін, ал 24-тен 34-ке дейінгі балл 
орта нормаға тəн, одан аз 14-тен төменгі балл адамның адекватты 
емес паталогиялық бейтараптылығын көрсетеді.

Алынған нəтижелер негізінде мазасыздану деңгейіне қоры-
тынды жасалып, сынаққа түскен адамның қасиеті ретінде 
қаралады. Жеке адамның мазасыздануымен белгілі бір си-
туацияға тəн əбігерліктін арақатынасындағы теория мəселелері 
талқыланады. Сондай-ақ, жоғарғы деңгейдегі мазасызданудың 
жұмыс кезінде оқуға тигізе алатын ықпалын азайту жолдары 
қарастырылады. 

Əдістеме №2
Мақсаты: Адамның иланымпаздық деңгейін анықтау.
Əдісі: Тест - сұрақтар жиынтығы.
Зерттеушінің аты-жөні: 
Жасы:
Зерттеу мерзімі:
Тапсырма реті: /1,2,3/
Əр сұраққа жазбаша жауап.
Нұсқау: Берілген сұрақтарға мұқият ойланып, тез жəне жазба 

түрде жауап қайыруға тырысыңыздар.
1 - тапсырма: Ал бастадық деген сөзден кейін сіздер əрқайсыңыз 

кез келген бір сан жазыңыздар: айталық 5..... немесе ...... . Ал 
бастадық...... .

2 - тапсырма: Енді кез келген бір фразаға сөз тіркестерін жазыңыз. 
Не туралы жазғың келсе, сол туралы; мысалы: күз туралы, өзіңіз ту-
ралы өзіңіз біліңіз..... Ал бастадық..... . 

3 - тапсырма: Кез келген жазушының фамилиясын жазыңыз; мы-
салы: С.Мұқанов..... немесе басқаны..... . Ал кеттік..... .

Нəтижелерді қорытындылау:
1. Алынған нəтижелердің сандық өлшемі төменде берілген 

схемаға байланысты жасалады.
А) Экспериментте көрсетілген санды жазған иланымпаз 

зерттеушілер (3 балл) алады. 
Айтылған санға жақын сан жазғандар 14 немесе 61, 12 балл, 

көрсетілген санмен қосарланып 2 сан /2цифра/ жазғандар мысалы: 
15; 52; т.т. (1балл,) алады, ал басқалары (0 балл) алады.

Ə) Күз туралы фраза жазғандар (3 балл), жыл мезгілінің басқа 



230

түрлері туралы немесе күзбен байланысты сөйлем жазғандар (2 
балл), жалпы жыл мезгіліне аздаған байланысы сай.

 Б) С. Мұқанов фамилиясын жазғандар (3 балл) басқа қазақ 
классиктерінің атын жазғандар (2 балл), басқа халықтың 
классиктерінің атын жазғандар (1 балл), ал жалпы атымен еңбегін, 
жазушы атын жазғандар (0 балл) алады.

2. Үй тапсырмасы бойынша алынған балдар саны қосылып, əр 
зерттелушінің иланымпаздық деңгейін анықтайды.

А) Ең көп балл алған зерттелуші (7-45) тең иланушылар тобына 
жатқызылады (гиперсугистивті)

Ə) (4-6 балл) алған зерттелуші иланымпаз (суггестивті) топ бо-
лып есептелінеді.

Б) (1-3 балл) алғандар қиын иланушылар (гипосуггестивті) 
топқа жаттпау.

В) (0балл) алғандар иланбайтын (асуггестивті) топқа жатады.
3. Мынадай мəселелер талқыланады: Иланымпаздық деңгейінің 

адам қызметінде алатын орны. Иланымпаздық жеке адамның 
психологиялық сипаттамасы, иланушылық жəне конформизм 
атауларының арақатынасы.

Əдістеме №3
Мақсаты: Жүйке процесінің негізгі қасиеттері тұрғысынан 

адамның жоғарғы жүйке типін анықтау.
Əдісі: Я. Стреляу сұрақтарының жиынтығы.
1- бағана (Елігу күші)
1. Ұзақ мерзімді ауыр жұмысқа сіз өзіңізді қабілеттімін деп 

есептеймісіз?
2. Қатты шаршаудан бұрынғы қалпыңызға тез келе аласыз ба?
3. Ұзақ уақыт бойы бір ғана іспен айналыса аласыз ба?
4. Бір нəрсені ұзақ уақыт бойы үзіліссіз жаттай аласыз ба?
5. Сізден көп күш-қуат қажет ететін жұмыспен айналыса аласыз ба?
6. Көпке дейін ұйықтамай жүре аламысыз?
7. Күні бойы ауыр жұмыс жасап келгеніңізге қарамастан, кешкісін 

белсенді жəне нəтижелі қызмет істей аласызба?
8. Ми жұмысынан қатты шаршап келіп, тез ұйықтап кете аласыз ба?
9. Шудың ішінде іс істеп, бір нəрсені жаттап оқи аласызба?
10. Жауапты қызметке өзіңізді оңай қоса аласыз ба?
11. Жауапты қызметті оңай орындай аласыз ба?
12. Қиыншылықтар мен кедергілерден жасқанбайсыз ба?
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13. Шудың ішінде сіз өз назарыңызды бір нəрсеге оңай аудара 
аласыз ба?

14. Шиленіскен жағдайларда, жауапты пікір алысу кезінде 
көпшілік алдында сөйлегенде тəуекелге баса аласыз ба?

15. Іс-əрекет кездерінде тəуекелге баса аласыз ба?
16. Жауапты жəне шиеленіскен жағдайларда сіз өз бетіңізбен 

шешім қабылдай аласыз ба?
17. Шиеленіскен жағдайларда көш бастап кете аласыз ба?
18. Жанға батқан ауруға шыдай аласыз ба?
19. Жеке басыңызда көп ауыр жағдай бар болса да, көпшілік 

көзінше еш нəрсені білдірмей жүре аласың ба?
20. Өте жаман жағдайды көре сала, қашып кетпей, көмек көрсете 

аламысыз?
21. Сын сағатында көмекке келуге даярсыз ба?
22. Таныс емес адамдар арасында өзіңізді еркін ұстай аласыз ба?
23. Үлкен аудитория алдында сөз сөйлеу сізге оңайға түсе ме?
24. Көпшілік алдында сөз сөйлегенді ұнатасыз ба?
25. Сіздің жүріс-қимылыңыз жеңіл жəне жиі ме?
2- бағана (Ұстамдылық күші)
1. Қажет болған жағдайда өзіңізді ұстай аламысыз?
2. Қажетті жағдайда сіз сөзге араласпай жүре аласыз ба?
3. Бастап қойған ісіңізді кез келген уақытта үзе аласыз ба?
4. Біреудің сеніп тапсырған құпиясын сақтай аласыз ба?
5. Ашу мен ызаны жеңу сізге оңай ма?
6. Орынсыз жерде шыққан күлкіңізді тыйу сізге оңай ма?
7. Ауыр жағдайда мəселені байыппен шеше аласыз ба?
8. Сіз шыдамдымысыз?
9. Іштей толқу сезімін шегеріп ұстап, өзіңізді жеңе аласыз ба?
10. Жақын адамыңыз азап шегіп жатса, сіз өзіңізді ұстай аласыз ба?
11. Тыйым салынған істен өзіңізді аулақ ұстай аласыз ба?
12. Өзіңізден сылбырлау жұмыс істейтін адамның қарқынына 

түсіп жұмыс жасау оңай ма?
13. Қатар келе жатқан адамның жүрісімен жүру сізге оңайға түсе 

ме?
14. Оқытушы өтінішіне байланысты сабақ немесе дəріс кезінде 

сөйлеспей отыру сізге қиынға түсе ме?
15. Əріптестеріңіз бастаған ұрыстан бас тарта аласыз ба?
16. Рұқсат келгенше сіз белсенді іс-əрекеттен өзіңізді тежеп ұстай 

аласыз ба?
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17. Баяндама жасау барысында немесе біреумен сөйлесіп тұрған 
мезгілде артық қол қимылдарынан бас тарта аласыз ба?

18. Қызу егес-талас кезінде сіз өз ойыңызды дəлелді, ұстамды 
айта аласыз ба?

19. Əріптестеріңіздің тосып тұрғанын біле тұра, жұмысыңызды 
əрі қарай жалғастыра бересіз бе?

20. Аса үлкен дəлелдікті қажет ететін іс-əрекетті ұнатамысыз?
21. Өмірге қауіп төніп тұрған жағдайда сіз өзіңізді тежеп ұстай 

аламысыз?
22. Сіз үшін аса қажетті мəселе шешіліп жатқанда, ұстамдылық 

білдіріп, тыныш тосып отыра аласыз ба?
23. Сіздің араласуыңыздан еш нəрсе шықпасын біле тұра, 

шиеленіске (айтысқа) кіріспей тұра аласыз ба?
24. Көпшілік қатысқан қызу жарыс кезінде өзіңізді айқайлаудан, 

қол сермеуден тежей аласыз ба?
25. Жұмыстың аяқталуын шыдамдылықпен тоса аламысыз?
3- бағана ( Қозғалымпаздық - қағілезділік)
1. Бір істен екінші іске оңай ауыса аласыз ба?
2. Іс-əрекет түрін ауыстырып тұрғанды ұнатамысыз?
3. Жаңа оқытушы, жаңа меңгеруші немесе жаңа бастық стиліне 

тез үйрене аламысыз?
4. Жаңа өмір жағдайына (лагерь, демалыс үйі, т.б.) тез көндігемісіз?
5. Жаңа күн тəртібіне тез үйренемісіз?
6. Қозғалысты қажет ететін жұмысты, ойынды ұнатамысыз?
7. Көркем əдебиет шығармасын тез оқимысыз?
8. Тез сөйлеймісіз?
9. Кешкісін тез ұйықтаймысыз?
10. Ертеңгісін тез оянамысыз?
11. Бірнеше істі бір мезгілде жасау қажет болғанда, сіз 

жұмысыңызды дұрыс ұйымдастыра аламысыз?
12. Көңіл-күйіңіз тез өзгере ме?
13. Ұзаққа созылған біркелкі жұмыс кезінде ұйқыңыз келе ме?
14. Тез жауапқа, іс-əрекетке қабілеттімісіз?
15. Жұмыс орнын ауыстырғанды, жиһаз бұйымдарының орнын 

өзгертіп тұрғанды ұнатамысыз?
16. Сырт жағдайлардың əсерімен көңіл-күйіңіз оңай өзгере ме?
17. Тез жазамысыз?
18. Қозғалыс дағдыларыңыз (шаңғы тебу, компьютерде мəтінді 

теру жəне т.б.) тез қалыптаса ма?
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19. Жағдайлардың жиі жəне əр түрлі болып өзгеріп тұрғанын 
қалаймысыз?

20. Күтпеген сұраққа тапқыр жауап бере аламысыз?
21. Байыпты дəлелдер негізінде сіз бұрынғы қабылдаған 

шешімдеріңізден аса қиналмай бас тарта аламысыз?
22. Бөгде адамдармен (поезда, жатаханада т.б. жерлерде) оңай 

əңгімелесіп кете аламысыз?
23. Көп адамдармен тілдесуді қажет қылатын істі ұнатамысыз?
24. Жұмысқа бірден кірісіп кете аласыз ба?
25. Ұзақ үзілістен кейін басталған жұмысты əрі қарай оңай 

жалғастыра аласыз ба?
Нəтижелерді тұжырымдау:
1) Бағаналар бойынша (еліктеу, ұстамдылық, қозғалымпаздық 

күші) көрсетілген нəтижелер саны есептелінеді. Проценттік 
қатынас шығарады. 40%-дан жоғары көрсетілген нəтижене есеп-
ке алынады.

2) Жоғарғы нерв қызметінің типі И. П. Павлов жүйесі бойын-
ша (ЖНҚ)- жоғарғы нерв қызметі негізгі нерв жүйесінің еліктеу, 
ұстамдылық, қозғалымпаздық мінездемесіне сай анықталады.

Қорытындылай келгенде:
І тип – күшті, ұстамды, қозғалымпаз.
ІІ тип- күшті, ұстамды, инертті.
ІІІ тип – күшті, ұстамсыз.
ІҮ тип – барлық көрсеткішке сай əлсіз.
3) Жоғарғы нерв қызметінің типтері И. П. Павлов іліміне сай, 

классикалық темперамент типтеріне қатысты қаралады.
І тип – сангвиник
ІІ тип – флегматик
ІІІ тип – холерик
ІҮ тип- меланхолик
4) Темперамент типтері бойынша қорытынды шығарылып, темпе-

рамент типтері мен нерв жүйесінің қасиеттері арасындағы байланыс 
анықталып, темпераменттің физиологиялық қасиеттері де ескеріліп, 
қызметі басқа да іс-əрекет барысында темперамент типтерінің даму 
көрнісі айқындалады. 

Алынған тапсырмалардың нəтижелері салыстырылады жəне тап-
сырмалар ерекшеліктері анықталып, қорытындының дұрыстығына 
көз жеткізіледі. Оқу процесіндегі темперамент рөлінің маңызы ата-
лады.
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Əдістеме №4
Кластың психологиялық климатын анықтау (А. Н. Лутом-

кин)
Мақсаты: топтағы психологиялық климат қасиетін зерттеу жəне 

ұжым сапасын анықтау. 
Материал: əлеуметтік-психологиялық климаттың полярлы 

қасиетті баланкісі. Үш бөлікке бөлінеді, парақтау сол жағында 
жағымды психологиялық климатты сипаттайтын ұжым қасиеті жа-
зылады, оң жағында – керісінше. Осы қасиеттердің көшу деңгейін 
парақтың ортасында орналасқан жеті балдық шкала көмегімен 
анықтауға болады (+ 3 тен - 3 ке дейін). Сызбаны пайдалана отырып, 
алдымен, сəйкес бағаны таңдау керек. Бағалар мəні:

+ 3 - сол жақтағы қасиет ұжымда үнемі кездеседі;
+ 2 - бұл қасиет көп жағдайда кездесіп отырады;
+ 1 - қасиет өте жиі кездеседі;
0 - ешбір анық байқалмайды;
- 1 - қарама-қайшы қасиет жиі көрінеді;
- 2 - көп жағдайда көрінеді;
3 - үнемі кездеседі.

№ Жағымды ерекшеліктер +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 № Жағымсыз 
ерекшеліктер 

1 Сабақта қуанышты көңіл 
күйде болады

1 Төменгі көңіл күйде 
болады

2 Өзара қатынаста 
қайырымдылық көрсетеді, 

өзара симпатия

2 Қарым-қатынаста 
конфлектілік, агрес-
сивтілік, адиссивтілік, 
антипатия көрсетеді

3 Оқушыларға оқушымен 
бірге болған, қатынасқан 

ұнайды

3 Оқушыларға оқыту-
шымен тығыз қатынас 

еш себепсіз
4 Оқушылардың үлгермеуі, 

сəтсіздігі оны ойлан-
дырып, уайымға əкеледі

4 Сəттілік, сəтсіздік оны 
ешқашан бол-
дырмайды

5 Оқушы пікіріне сыйлы 
көзқараспен қарау

5 Өз өмірін басты деп 
санайды, өзгелерге 

шыдамы жоқ
6 Класс үшін қиын сəттерде 

«біріміз бəріміз, бəріміз 
біріміз үшін» деген 

эмоционалды бірлік туады

6 Қиын сəттерде мұ-
ғалімді тістеп сөйлейді, 
мазасы кетеді, кінəлəйді

7 Мақтау кезіндегі класс 
үшін мақтаныш сезімі

7 Мақтау сөздерге еш мəн 
бермейді
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8 Класс оның сабағына 
белсенді емес

8 Инертті, пасивті, 
класты жалпы іске 

біріктіру мүмкін емес 
өз қызығушылықтарын 

айтады
9 Барлық оқушыларға 

əдеппен қарайды, 
əлсіздерді қалай да 

қорғайды

9 Класты жақсы көруге 
қарай екіге бөледі.

Сауал жүргізудің қысқа əдістемесі
«Оқушы көзқарасындағы оқытушы»

Сіздің оқытушыларыңызға қатысты анкеталық сауалды бастай-
мыз. Оның нəтижесі педагогикалық іскерлік жəне жеке қасиеттер 
бағасын құруға ақпарат береді. Анкеталау ананимді.

Анкетадағы сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз. Өз 
оқушыларыңызды 3-балды шкала бойынша бағалаймыз:

3 балл - үнемі байқалады;
2 балл - жиі байқалады;
1 балл - сирек көрінеді не көрінбейді.

№ Оқытушының іскерлік жəне жеке қасиеттері Оқытушының 
аты - жөні

1 Оқытушы жаңа ғылыми халықты білім, мектептер 
жөнінде ақпарат береді

2 Аудиторияның пəнге деген қызығушылығын туғыза 
əрі ұстай біледі

3 Білім берудің белсенді əдістерін пайдаланады
4 Дисскусияға итермелейді
5 Оқытылған материалдың болашақтағы кəсіби жəне 

қоғамдық іс - əрекетіне пайдалануға бағыттайды
6 Мұғалім сөзі қабылдауға, жазуға ыңғайлы
7 Кез келген тақырыпта материалға бай
8 Сабақ өткізудегі диологтық, өзіндік ойлаудың 

дамуына бағытталу
9 Білім беру формасы мен əдісінің əртүрлілігі
10 Өз ісіне шығармашылық тəсіл мен қызығушылық
11 Оқушылар білімін бағалаудағы объективтілік
12 Оқушыларға зейін қояды, оңай контактіге түседі

Балл сумасы
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13 Сіз өз мұғаліміңіздің шеберлігін бағалауды 
аяқтаңыз. Əр мұғалімнің сабағының қандай бөлігіне 
қатысқаныңызды көрсетіңіз (10%-ға дейін)

 
Сауалнаманы талдау

Жиналған анкета мұғалімдер фамилиясы бойынша өңделеді. 
Əр оқушыға қатысты анкета саны есептелінеді де, қорытынды 
таблицада «Анкета саны» графигіне салынады. Бұл сан орташа 
статистикалық баға алу үшін қажет. Əр анкетада баған бойын-
ша бағалар есептелінеді. Сосын топқа орташа арифметикалық 
баға бөлінеді: əр оқытушыға орташа баға беріліп, оған баға берген 
оқушылар санына бөлінеді. Бұл жағдайда, егер қандай да бір сауалға 
«айта алмаймын» деп жауап берсе, оның саны корреспонденттердің 
жалпы санынан алынады, онда орташа статистикалық баға барлық 
жауаптар бағаның суммасына бөлінеді. Курстың орташа бағасын 
анықтау үшін топтың орташа бағасы біріктіріледі жəне топ саны-
на бөледі. Азаюдың есептелінген соң, анкетаның суммалық саны 
көрсеткішімен бағаланады.

Қатысушыға арналған анкета
1. Сіздің класыңыз.............................
2. Сіз мектептегі білім беруге қанағаттанасыз ба?
А) Иə;  Б) Жоқ;
3. Сізге мектептегі білім беру процесіндегі не ұнайды?
А) сүйікті пəндер;  Б) сүйікті мұғалімдер;
В) кластастарыммен қарым-қатынас;
Г) мұғалімдермен қарым-қатынас; 
Д) спорт секциясындағы сабақ;  Е) тағы да ..............
4. Сізге не ұнамайды, не қанағаттандырмайды?
А) қандай пəндер........
Б) қандай мұғалімдер.........
В) мұғалімдердің қарым-қатынас стилі;
Г) кластағы қарым-қатынас; Д) т.б. .......
5. Сізде қанша:
А) сүйікті мұғаліміңіз бар; Б) ұнамайтын мұғалімдер бар;
В) мəнсіз қарым-қатынастағылар;
6. Сіздің мінезіңізді, психологиялық ерекшеліктеріңізді 

мұғалімдер біле ме?
А) иə; Б) жоқ; В) негізінен иə;
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7. Мектептегі педагогикалық қарым-қатынас стилін баға-
лаңыз:

А) сибералды, еркін;    Б) демократиялық;
В) оқушылармен бірлесу;   Г) авториттеті;
8. Көптеген мұғалімдер сабақта:
А) қайырымды атмосфераны ұстанады;
Б) оқушылардың көңіл күйі мен өз сенімдерін есепке алады;
В) оқушыларға сыйластықты формада қатынас жасайды. 

 Мұғалім іс-əрекетінің индивидуалды стилін диагностикалау 
мен коррекциялау (Л. К. Моркова, А. Я. Никонова)

№ Сұрақтар ЭИС ЭМС РИС РМС
1 Сіз сабақ жоспарын құрайсыз ба? Жоқ Иə Жоқ Иə
2 Сіз сабақты тек жалпы түрде жоспарлайсыз ба? Иə Жоқ Иə  Жоқ
3 Сіз сабақ жоспарынан жиі ауытқисыз ба? Иə Иə Иə Жоқ
4 Сіз сабақ жоспарынан ауытқисыз ба, егер: 

оқушылар сабағында үзіліс байқасаңыз 
не материалды меңгерудегі қиындықты 
байқасаңыз?

Жоқ Иə Иə Жоқ

5 Жаңа материалды түсіндіруге көп уақыт 
бөлесіз бе?

Иə Иə Жоқ Жоқ

6 Сіз үнемі түсіндірген сабақтың меңгеруін 
қадағалайсыз ба?

Жоқ Иə Жоқ Жоқ

7 Сіз түсіндіру процесінде оқушыларға сұрақтар 
бересіз бе?

Жоқ Иə Иə Иə

8 Сауал процесінде əр оқушы жауабына көп 
уақыт бөлесіз бе?

Жоқ Жоқ Иə Иə

9 Сіз үнемі жауап беруші өз жауабын жөндеуге 
қол жеткізесіз бе?

Жоқ Жоқ Иə Иə

10 Сіз үнемі дұрыс жауаптарға қол жеткізесіз бе? Жоқ Иə Иə Иə
11 Сіз түсіндіру кезінде қосымша оқу 

материалын қолданасыз ба?
Иə Иə Иə Жоқ

12 Сіз сабақта жұмыс түрін жиі өзгертесіз бе? Иə Иə Жоқ Жоқ
13 Сіз оқушы сұрағының білінбейтін ұжымдық 

талқыға түсуіне жол бересіз бе?
Иə Иə Жоқ Жоқ

14 Сіз оқушылардың күтпеген сұрағына сол 
мезетте жауап бересің бе?

Иə Иə Жоқ Жоқ

15 Сіз сауал кезінде оқушылардың белсенділігін 
қадағалайсыз ба?

Жоқ Жоқ Жоқ Жоқ

16 Сізді оқушының дайын еместігі не көңіл күйі 
ашуландыра ма?

Иə Иə Жоқ Жоқ

17 Сіз оқушылар қатесін үнемі өзіңіз жөндеп 
отырсыз ба?

Иə Иə Жоқ Жоқ

18 Сіз сабақ рамкісінен шықпайсыз ба? Жоқ Жоқ Иə Жоқ
19 Сіз тексеру жұмыстарын кітапқа қарамай 

жауап беріп орындауын қадағалайсыз ба?
Жоқ Жоқ Жоқ Иə

20 Күшті жəне əлсіз оқушыларға сіздің 
талаптарыңыз жиі өзгере ме?

Жоқ Жоқ Иə Иə

21 Сіз дұрыс жауабы үшін оқушыларды 
мадақтайсыз ба?

Иə Иə Жоқ Жоқ
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22 Сіз оқушылар білімін жиі қадағалайсыз ба? Иə Иə Иə Жоқ
23 Сіз қате жауапқа көзқарас білдіресіз бе? Жоқ Иə Жоқ Иə
24 Сіз өткен материалды жиі қайталайсыз ба? Жоқ Иə Жоқ Иə
25 Сіз өткен сабақтың толық меңгерілу деңгейіне 

қарамастан, келесі тақырыпқа өте аласыз ба?
Жоқ Иə Иə Иə

26 Сіз қалай ойлайсыз, оқушыларға сіздің 
сабағыңыз қызықты ма?

Иə Жоқ Жоқ Жоқ

27 Сіз үнемі жоғарғы сабақ темпін ұстайсыз бе? Иə Иə Жоқ Жоқ
28 Сіз қалай ойлайсыз, сіздің сабағыңыз 

оқушыларға ұнай ма?
Иə Иə Иə Жоқ

29 Сіз оқушылардың орындамаған сабағы үшін 
уайымдайсыз ба?

Жоқ Иə Жоқ Иə

30 Сіз сабақта дисциплинаның сақталуын талап 
етесіз бе?

Жоқ Иə Жоқ Иə

31 Сіздің көңіліңізді «жұмысшы» алаңдатады ма? Жоқ Иə Жоқ Иə
32 Сіз сабақтағы өз іс-əрекетіңізді талдайсыз ба? Жоқ Иə Жоқ Иə

Əр стиль бойынша сəйкестік санын есептеңіз
А. Эмоционалдық стиль

Сіздің көп жетістіктеріңіз бар: жоғары білім деңгейі, контактілік, 
байқампаз, оқу материалын қызықты жеткізе білесіз, өз пəніңізбен 
оқушыларды қызықтыра аласыз. Ұжымдық жұмысты басқара 
аласыз. Сіздің сабағыңыздағы психологиялық климат жағымды. 
Дегенмен сіздің іс-əрекетіңізді кей келеңсіздіктер сипаттайды: 
методиканың жоқтығы, «нашар» оқитындарға көңіл бөлмеу, та-
лап əлсіздігі, жоғары өзіндік баға, демонстративтілік, жоғары 
сезімталдылық; нəтижесінде сіздің оқушыларыңыздың пəнге деген 
тұрақты қызығушылығы мен жоғары танымдылық белсенділік берік 
емес білім мен формаланбаған білім дағдысымен астасады. Бұл 
келеңсіздіктерді жоюға болады. Ұсыныс: түсіндіру материалының 
уақытын қысқарту, білімді бақылау үшін тексеру жұмыстарын 
өткізу жəне өткен тапсырма толық меңгерілмейінше, жаңа тақырып 
бастамау «Нашар» оқитындарға көңіл бөліңіз, «жалықтырар» 
жұмыс түрін қоспаңыз (қайталау, ережені өңдеу). Оқушыларды 
сыртқы қызықтылығымен емес, пəн ерекшелігі қызығушылығын 
белсендіреңіз, талапты күшейтіңіз, жауаптарға объективті баға 
беріңіз, өз іс-əрекетіңізді талдаңыз.

Б. Эмоционалды əдістемелік стиль
Сізді көптеген жетістіктер ерекшелендіреді: жоғары білім 

деңгейі, сфонтандылық, жоғары əдістемелік, талапшылдық, мате-
риалды қызықты етіп беру, т.с.с. сіздің оқушыларыңыздың білімі 
бекем, білім дағдысы жақсы, белсенділігі жоғары. Бірақ сізге кей 
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кемшіліктер тəн: жоғары өзіндік баға, демонстративтілік, жоғары 
сезімталдылық. Сізге аз сөйлеуге, қате жауаптары тез жөндеуге, 
ұстамды болуды ұсынамыз.

В. Талқылаушы – импровизаторлық стиль
Сізде көптеген жетістіктер бар: жоғары білім деңгейі, объективті 

өзіндік баға, ұстамдылық, талапшылдық, материалды анық жеткізу, 
сіздің оқушыларыңыздың білімі жақсы, қызығушылығы жоғары. 
Сіз көп уақытыңызды əр оқушының жауабына жібересіз, бөлшектеп 
сұрайсыз. Сізге ұжымдық талдауға көшуге, оқушылар жауабына 
ұстамдылық байқатуға, көп ескерту жасамауға ұсыныс береміз.

Г. Талқылаушы əдістемелік - стиль
Сіз көп жетістіктерге қол жеткізесіз: жоғары əдістемелік білімді та-

лап ету жəне белгілі бір істе жоғары нəтижеге қол жеткізу. Оқушылар 
іс-əрекеттің тиімді формасын таңдаса, сіз тұрақсыз эмоционалды 
көңіл күйге баса назар аударасыз. Сізге шыдамдылық, əдістемелік 
тəсілдер қорын көбейтуді ұсынамыз. Сіз гуманитарлы пəн мұғалімі 
болсаңыз, ұжымдық білім беру формасын пайдаланыңыз, шетел 
тілдері болса, жемісті білім беру түрін алыңыз. 

Бекіту сұрақтары:
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың псходиагностикасының 

ерекшеліктері қандай?
2. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерін 

диагностикалау жұмыс жүргізу барысында қандай əдіс-тəсілдерге 
көңіл бөлгені дұрыс?

3. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғасы мен жеке адамдық 
қарым-қатынасының психодиагностикасының рөлі қандай?

4. Жасөспірімдер мен жеткеншіктер жасын диагностикалау 
əдістемелеріне сипаттама бер.
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6-БӨЛІМ. КƏСІБИ ПСИХОДИАГНОСТИКА

6.1 Кəсіби іріктеу мен кəсіби бағыт-бағдар психодиагностикасы
6.2 Психодиагностиканың этикалық жəне кəсіби сұрақтары

6.1 Кəсіби іріктеу мен кəсіби бағыт-бағдар психодиагностикасы

Жұмысқа қабілеттілік темпераментпен байланысты болады. Ба-
лаларда кездесетін баяулықты, сылбырлықты оның биологиялық 
кемшілігі деп қарауға əзір тұрамыз. Біздің пікірімізше, тұйықтық, 
бұйығылық, баяулық оның табиғатының əсері емес, көп жағдайда 
оқыту мен тəрбиенің нəтижесі ондағы əміршілдіктің салдары болуы 
мүмкін. Бұл психологиядағы темперамент теориясының негізі бо-
лып табылады. 

Б. М. Теплов қабілетті адамдар арасындағы жеке даралық 
психологиялық өзгешелік деп қарастырады. Б. М. Теплов 
қабілеттілікке анықтама бере отырып, қабілеттіліктің үш белгісін 
көрсетеді, біріншіден, қабілеттілік бір адамды екінші адамнан 
ажыратуға негіз болатын жеке даралық психологиялық ерекшелік; 
екіншіден, қабілеттілікке барлық жеке даралық ерекшеліктерді 
жатқыза беруге болмайды, тек қандай да бір немесе бірнеше іс-
əрекетті орындау барысында нəтижесі табысқа сəйкес жететін 
ерекшеліктерді қабілет деп атауға болады; үшіншіден, «қабілет» 
түсінігі адамда бар білім, ептілік жəне дағдымен ғана шектеліп 
қоймайтындығын айтады, яғни тек ептілік, білім, дағды ғана бар деп 
айтуға болмайды, керісінше, сол ептілік, білім, дағды ғана бар деп 
айтуға болмайды, керісінше, сол ептілік, білім, дағдыны меңгеруге 
қабілетті деп санайды. Б. М. Теплов қабілеттіліктің дамуы – бір 
жақты ғана болмайды, оның қозғаушы күші қарама-қарсы ойлардың 
күресі деп көрсетеді.

Тұлғаларды психологиялық типтерге бөліп, мінез-құлықтарына 
сипаттама беруге арналған психологиялық тесттер қазіргі таңда 
практик психологтар кеңінен пайдаланып жүр. Солардың бірі, 
Климовтың ДДО, Холландтың тесті жоғары сынып оқушыларына 
кеңінен қолданылып келеді. ДДО тесті төрт түрлі мамандықтарға 
тəн ерекшеліктерге бағытталған сұрақтардан тұратын сауална-
ма болса, сонымен бірге, жауап бойынша тұлғаның қай топтамаға 
жататындығын анықтауға мүмкіншілік береді, мысалы; «адам-
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адам», «адам-табиғат», «таныс жүйе», «адам-техника», «көркемдік 
бейне» деген бағыттар қамтылған. Бұл екі тестті практикалық 
сабақтың бірінде танысамыз. 

Болжамалы іс-əрекет түрлерін анықтау əдістемелері

ДДО - Е. Л. Климовтың Диффернционалдық-диагностикалық 
сұрақнамасы, адамдарды биологиялық белгілер бойынша нақты 
психологиялық типтерді анықтау тесті

«ДДО –М» - методикасы
Мақсаты: Мамандықтың айқын түріне бейімділігін анықтау
Құралдар: Сауалнама қағазы, жауап парағы
Жұмыс барысы: Оқушыға жауап парағы жəне сұрақтар беріледі. 

Жиырма сұрақтан тұратын а, б нұсқаулары бар сауалнама беріледі, 
оқушы мұқият оқи отырып, өз таңдауын жасауы керек. Сауалнама-
лар белгілі мамандық ісіне қатысты əрекеттерге бағытталған. Оқушы 
тек жауап парағына сауалнамалардың нөмірімен нұсқауларының 
тұсына ұнаса - 1+, ал айқын ұнаса - 2++, өте қатты ұнататын болса, 
3+++ белгілерін қойылады. Егер де берілген мамандықтар əрекеті 
ұнамаса 1- , айқын ұнамаса 2- - , тіпті ұнатпаса 3 - - - белгілерін қоюы 
тиіс. Берілген екі нұсқауға да осындай жауаптар беруі тиіс. Ең басты 
талап сұрақтардың екі нұсқауына бірдей жауап беруге болмайды.

Сауалнама парағы
Егер сізге екі жағдайда тек бір шешім қабылдау керек болса, онда 

сіз қай əрекетті таңдар едіңіз.

1а. Жануарларға қамқорлық жағдай 
жасау керек

 немесе 1б. Машинаға, приборларға 
қызмет ету, құрал қадағалау, 
реттеу

2а. Ауыратын адамдарға көмектесу, 
оларды емдеу

немесе 2б. Есеп машинасына схема, 
таблица, программа құру

3а. Кітаптың сапалық мазмұнын 
суреттеп, сипаттап, зерттеп отыру

немесе 3б. Өсімдіктердің өсіп жетіуін 
бақылап отыру

4а. Материалдарды өңдеу (ағаш, мата, 
метал, платика жəне т.б.)

немесе 4б.Тұтынушыларға тауарларды 
жеткізу (жариялау, сату)

5а. Ғылыми танылған кітаптарды, 
мақалаларды талқылау

немесе 5б. Көркем əдебиетті талқылау 
(пьесаларды, концерттерді)

6а.Төлді өсіру немесе қандай да бір тірі 
табиғатты баптау қажет 

немесе 6б. Адамдарды жаттықтару 
немесе балаларға қандай да бір 
əрекетті орындату (еңбекте, 
оқуда, спортта)
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7а. Суретті көшіріп алу бейнелеу 
(немесе музыкалық аспаптарды күйге 
келтіру)

немесе 7б. Еңбек құралдарын 
басқару (мыс., трактордың, 
тепловоздың)

8а. Адамдарға керек мемлекеттерді 
хабарлау (анықтама бюросын, 
экскурсияны немесе т.б.)

немесе 8б. Көрмені əсемдеп безендіру, 
концерт немесе пьесаға 
қатысуға дайындау

9а. Заттарды жəне үй бұйымдарын 
өңдеу (киім кешекті, техниканы)

немесе 9б. Суреттегі немесе мəтіндегі 
қателерді іздеу жəне оны түзету

10а. Жануарларды емдеу немесе 10б. Есептерді орындау
11а. Өсімдіктердің жаңа түрін жинау немесе 11б. Өнеркəсіп бұйымдарының 

жаңа түрлерін жобалау, 
конструкциялау 
(машинкаларды, киімдерді, 
үйді, азық түлік тамақтарын)

12а. Адамдар арасындағы ұрыс- керіс, 
дауды талқылау, түсіндіру, көндіру, 
қолдап дем беру, жазасын беру 

немесе 12б. Сызулар мен 
таблицаларды, схемаларды 
тексеру, орындау

13а.Үйірме жұмыстарын, көркем 
өнерпаздықты үйрену, бақылау

немесе 13б. Өмірдегі ұқсас нəрселерді 
үйреніп бақылау

14а. Медицина құралдарымен, аппа-
раттарымен, жұмыс істеу, жөнге келтіру

немесе 14б. Адамдардың құлағы 
ауырғанда жəне күйіп қалғанда 
көмек көрсету

15а. Оқиғаны көркем бейнемен суреттеу немесе 15б. Бақыланған 
құбылыстарды, оқиғаны өлшеу, 
объектіні дəл бейнелеп, есеп 
беруді құру

16а. Ауруханада лабораториялық талдау 
жүргізу

немесе 16б. Ауруларды көріп танысу, 
оларды емдеудің белгілері 
туралы əңгімелесу

17а. Ғимарат қабырғасын бояу немесе 
сурет салу

немесе 17б. Үй монтажы жəне машина 
құралдарын құрастыруды 
жүзеге асыру

18а. Дін, ғибадат, құрбы құрдаста-
рымен, жастармен экскурсияға, туристік 
жорыққа шығуды ұйымдастыру

немесе 18б. Сахнада өнер көресет, 
концертке қатысу

19а. Əр түрлі бұйымдармен үй 
тұрғызуды сызба түрінде дайындау

немесе 19б. Сызумен айналысу, сызу 
картасын көшіріп жазып алу

20а. Ауру өсімдіктерге жəне ормандағы 
бау-бақшадағы зиян кестерге қарсы 
күрес жүргізу

немесе 20б. Жазу, теле тайыпта теру, 
клавишті машиналарында 
жұмыс істеу
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Жауап парағы
Оқушының аты, тегі _____________________________________

__________
Класы _____________ мектебі ____________ күні 

____________________

Адам-
табиғат

Адам-
техника

Адам-
адам

Таныс 
жүйе

Көркемдік 
бейне

1а 1б 2а 2б 3а
3б 4а 4б 5а 5б
6а 7б 6б 9б 7а
10а 9а 8а 10б 8б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15а 15б
16а 17б 16б 19а 17а
20а 19б 18а 20б 18б
∑+ =
∑- =
Т∑ =

∑+ =
∑- =
Т∑ =

∑+ =
∑- =
А∑ =

∑+ =
∑- =
Тж∑ =

∑+ =
∑- =
Кб∑ =

Қорытынды өңдеу.
Міндетті түрде əрбір оң жəне теріс сапаларды оқып жазып, 

қағазға тиісті торға қосу немесе алу белгілері қойылуы керек. 
1- бағанада табиғатпен байланысты кəсіптің əрекеттері енгізілген. 
2-бағанада техникамен байланысты кəсіптің əрекеттері енгізілген.
3-бағанада адамдармен байланысты кəсіптің əрекеттері енгізілген.
4-бағанада таныс жүйеге қатысты кəсіптің əрекеттері енгізілген.
5-бағанада көркемдік бейнеге қатысты кəсіптің əрекеттері 

енгізілген.
Бағанадағы қосу мен алу белгілерінің саны есептелінеді де, сол бой-

ынша қорытынды шығарылады. Оқушының қай мамандыққа жақын 
екендігін анықтауға болады.

Жеке адамды биологиялық белгілер бойынша нақты 
психологиялық типтерді анықтау тесті

1. Саусақтарды айқастыру
2. Көзді зерттеу
3. Напалеон кейпі (екі қолды айқастыру)
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4. Қол шапалақтау 
ОООО – Жалпыға бірдей жүріс-тұрыс, тəртіп формасын қалайды.
ООСО – Темперамент типі əлсіз
ООСС - Мінезі күшті, энергиялы, мұндай адамдармен қарым-

қатынас барысында қалжыңдай беруге болады.
СССС – Мінезі алдыңғы типке ұқсас, бірақ оған қарағанда, мінезі 

жұмсақ жаңа жағдайға тез бейімделе қоймайды.
ОСОО – аналитикалық ақыл қоймасы десе де болады. Негізгі 

белгілері: жұмсақтық, сақтық, дау-жанжалдан қашады. Қарым-
қатынаста шыдамды, есепшіл, қандай да бір дистанцияны қалайды.

ОСОС – Əлсіз тип, тек қана əйел адамдың арасында кездеседі. 
Əр түрлі əсерге берілгіш, қорғансыз. Сонымен қатар, конфликтіге 
бару қабілеті бар. 

ОССО – Артистизм кейбір тұрақсыздықтар жаңа бейімделгіш 
қарым қатынаста батыл конфликтен қаша алады, жүріс-тұрыстың 
жаңа типіне ауысуы. Ер адамдарға қарағанда, əйел адамдарда жиі 
кездеседі.

СООО – Алдыңғы типке ұқсас, одан да табансыз жұмсақ, аңғал, 
өзіне мейірімді қарым-қатынасты қажет етеді.

СОСО – Бұл нағыз күшті тип. Табанды, энергиялы сендіруге 
оңай, берілуге қолайлы.

СОСС – Мінезі қатты. Ішкі агрессиясы сыртқы жұмсақтықпен 
жабылған. Тез өзара əрекетке қабілетті, өзара түсінік бұл ретте 
қалады.

ССОС – Ақ көңіл, жұмсақтық, сенгіш бұл негізгі белгілері. Бұл 
өте аз тип. Ер адамдарда тіпті кездеспейді.

СССО – Эмоционалдық табандылықпен бірігіп, ойланбаған 
істерге əкеледі.

ОООС – Заттарға жаңаша қарау қабілеті бар. Эмоционалдық 
жақсы көрінеді, табанды жəне тұйық.

Психологтардың пікірінше, əр түрлі адамдардың тест кезінде 
нəтижелері бірдей болып келеді, бұл олардың жекелік қасиеттерінің 
сəйкестілігіне байланысты.

Топтың əлеуметтік психологиясы
Мақсаты: Əлеуметтік психологиядағы топ мəселесі тура-

лы студенттердің білімін бекіту, топ іс-əрекетінің жүйесі ретінде, 
жалпылықтың психологиялық белгілерін, топтың негізгі сипаттама-
ларын аша білуге үйрету.
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Практикалық тапсырма
Мақсаты: Əлеуметтік талаптардың адамдарды қаншалықты 

басқара алатынын түсіне білуге үйрету.
1- тапсырма. Күнделікті тəртіпке қатысты əлеуметтік норманың 

бірін таңдаңыз. Ол белгілі бір заң немесе ереже болмағаны дұрыс. 
Содан соң таңдап алдынған əлеуметтік норманы бұзатын немесе 
осы нормаға сай келмейтін тəртіптік актіні анықтаңыз, оған талдау 
жасаңыз.

2- тапсырма. Бір адаммен сөйлесіп тұрғанда, оған өте жақын 
(25см) немесе одан тым алыс (шамамен 1,5 м) тұрмаңыз. Өзіңіз 
таңдаған қашықтықтан еш ауытқымауға тырысыңыз. Тіпті сіздің 
сөйлесіп тұрған адамыңыз жақындағысы немесе алыстағысы келсе 
де, бастапқы орныңызды өзгертпеңіз.

3- тапсырма. Қандай да бір адаммен сөйлесіп тұрып, оның көзіне 
тіке қарамауға тырысыңыз. Оның орнына əңгіме барысында нақты 
бір затқа қараңыз. Мысалы, сөйлесіп тұрған адамыңыздан тыс, басқа 
жерге тұрып сөйлесіңіз.

4-тапсырма. Егер біреу сізден «Хал-жағдайыңыз қалай?» деп 
сұраса, өзіңіздің денсаулығыңыздың жағдайы жайлы жəне өзіңізде 
кездесетін медициналық белгілер, эмоциалық көңіл-күй, сонымен 
қатар, соңғы уақыттағы шаруаңыздың барысы туралы да нақты 
əңгімелеп беріңіз.

5-тапсырма. Автобус жəне лифт ішінде қасыңызда өзге адамдар 
тұрғанда, бар дауысыңызбен өлең айтып көріңіз. Өзіңіз таңдаған 
қылық түрін бірнеше рет жəне əр түрлі ситуацияларда қолдану ке-
рек. Осы кезде сізге адамдардың реакциясына баға беруге жəне əр 
түрлі қызықты заңдылықтарды байқауға мүмкіншілік туады.

Мысалы, реакциялар адамның жынысына, жасына, əрекет ауысу-
ына байланысты болады.

Ескерту: міндетті түрде біреуге немесе өзіңізге зиян келтіретін 
қылықтарды істеуіңіз керек.

Талдауға арналған сұрақтар
1. Сіз көзге көрінбейтін қандай əлеуметтік ережені бұзуға 

тырыстыңыз? Ережені бұзған өз əрекеттеріңізді сипаттаңыз. Жəне 
ол қандай жағдайда өткендігі туралы баяндаңыз.

2. Нақты осы ереженің бұзылуына адамдар қандай реакция 
қайтарды? Олардың вербалды жəне вербалды емес реакцияларын, 
сонымен бірге, өзіңіз байқаған басқа да заңдылықтарды сипаттаңыз.
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3. Осы ережені бұзу кезінде өзіңізде қандай реакция бол-
ды? Өз ойларыңыз бен сезімдеріңізді сипаттап, олардың өзгерген, 
өзгермегенін көрсетіңіз.

Үлкен əлеуметтік топтар психологиясын зерттеу принциптері
Мақсаты: Студенттердің үлкен əлеуметтік топ классификаци-

ясы, үлкен əлеуметтік топтар психологиясының құрылымы, үлкен 
топтарды зерттеудің ерекшеліктері, əлеуметтік кластардың психоло-
гиясы, этникалық топтардың психологиялық ерекшеліктері туралы 
білімдерін бекіту.

Практикалық тапсырма
Мақсаты: Топтар құрылымына талдау жасау.
Төменде салынған шеңберді – шеңберлік диаграмма деп 

елестетіңіз. Бұл сіз оқитын тобыңыздың мүшелерін көрсетеді жəне 
оны бөліктерге бөліңіз. Əрбір бөліктің көлемі əрбір адамның топтық 
іс-əрекетке салған қорының көлеміне сəйкес келуі тиіс. Мұндай 
бөлікті өзіңізге жəне оқытушыға да (куратор) кесіңіз жəне əрбір 
бөліктің кімге арналғандығын, аты-жөнін белгілеңіз.

Талқылауға арналған сұрақтар
1. Сіз əрбір адамның топтың іс-əрекетіне салған қорының 

көлемін анықтау барысында қандай өлшемдерді қолдандыңыз? Мы-
салы, белсенділігі, пікірінің сапасы, қызықты сұрақтардың болуы, 
басқаларға əсері.

2. Шеңберді қалай бөлгеніңіз туралы баяндаңыз. Бəріне бірдей 
бөліктер бердіңіз бе немесе кейбір адамдарға басқаларына қарағанда 
көбірек бердіңіз бе?

3. Ең үлкен бөліктерді алған үш адамды атаңыз. Олар топ бас-
шысы ретінде əрекет етті ме? Егер əрекет етсе, олардың жоғарыда 
көрсетілмеген басшылық қылығының аспектілерін баяндаңыз.

4. Сіз өзіңізді топтың басқа мүшелерімен салыстырмалы түрде 
қалай бағаладыңыз: сіз топта қандай рөл атқардыңыз?

2 - тапсырма
Мақсаты: Əр түрлі типтегі топтың қылығын бақылау жəне са-

лыстыру.
Екі жағдайды таңдаңыз, мұнда топ бірдей мақсатпен жиналған. 

Мысалы, музыка жанрын таңдауға (рок-концерт жəне классикалық 
музыка концерті). Концерт кезінде аудиторияны бақылаңыз жəне 
олардың қылығын бірнеше жалпы көрсеткіштері бойынша 5 балдық 
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шкала көмегімен бағалаңыз. Бір уақытта əрбір адамды бақылау 
мүмкін болмағандықтан, сіз барлық аудиторияны бірден бақылайсыз 
жəне олардың жалпы бағасын шығарасыз. Концерт үстіндегі 
уақыттың үш мезгілін таңдаңыз (əрбір концерт барысындағы бірдей 
мезгіл, мысалы, музыкалық үзіндінің соңы, номерлер арасындағы 
үзіліс жəне т.б.) жəне аудиторияның қылығын бағалаңыз. Өзіңіздің 
бақылауыңыздың нəтижесін үлгідегідей кестеге орналастырыңыз.

Кілт 1 – аз немесе жоқ
2 – орташа
3 – өте көп

Концерттің номері 1 мезгіл 2 мезгіл 3 мезгіл
Əңгімелесудің саны
Айқайдың саны
Физикалық қозғалыстың саны
Физикалық контактілер жəне жанасулар саны
Аудиторияның белсенділігінің дəрежесі 
(əн салу, қосылып əн айту, билеу жəне т.б.)
Басқалары

Талқылауға арналған сұрақтар
1. Əрбір концертте аудиторияға қылықтық əрекеттің қандай 

моделі тəн?
2. Сіздің ойыңызша, аудиторияда қылықтың əрекеттің əр түрлі 

болу себебі неде?
3. Осы əрбір аудиторияның көңіл күйін немесе «топтық сезімін» 

сіз қалай бағалар едіңіз?
4. Сіздің талдауыңыздың нəтижесін басқа жағдайда қалай 

қолдануға болады?

Қоғамдық жəне жекеаралық қатынастар
Мақсаты: Сананы дамытуда қоғамдық қатынастардың рөлі тура-

лы студенттердің білімін бекіту, қоғамдық қатынас жүйесінде өзара 
қарым-қатынасты қалыптастыруға тəрбиелеу, қарым-қатынас негізінде 
өзара жəне қоғамдық қатынасты реттеуге үйрету. Салыстыру, талдау, 
толықтыру, қорытындылай білу машықтарын қалыптастыру.

Практикалық тапсырма
Мақсаты: Кабинетті жоспарлау мен достық атмосфера 

арасындағы байланысты зерттеу.
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Тапсырма: Адамды қоршаған материалдық орта оның 
қылықтық əрекеті мен əлеуметтік өзара қатынасына əсер етеді, 
алайда адам бұл жағдайды саналы түрде сезінбейді. Бұл фактор-
лар жиһаздардың орнын ауыстыру мен қою тəрізді контактілер 
мен интимдік қатынастарды жақындастырады немесе қиындатады, 
өзара статустардың қиындығын туғызады. Сондықтан кабинет-
те нəрселерді қалай орналастырсақ, солай одан жылылық немесе 
салқындық, ал адамдар арасында салқындық немесе достық жылы 
қарым-қатынас орнайды.

Сіздердің міндеттеріңіз кабинет атмосферасын бағалаушы бағалау 
өлшемдерін белгілеу, оқытушылар мен студенттер арасындағы өзара 
қарым-қатынастың ерекшелігін көрсету.

Кабинет атмосферасын бағалаудың шамамен өлшемдері
1. Оқытушының жұмыс столының орналасуы (қабырғадан тіке, 

оң жəне сол жағы, ортасында, аудитория ортасында).
2. Студенттер столының орналасуы (дөңгелек, «П» əрпі тəрізді, 

екі қатарда, үш қатарда жəне т.б.).
3. Кең орналасу жағдайы.
4. Оқытушы жəне студенттер столдарының арақашықтығы.
Оқытушы жəне студенттің өзара қатынасын бағалау 

өлшемдері
1. Оқытушы студентке жақын (ашық қарым-қатынас).
2. Көз контактілері бар.
3. Оқытушы мен студент арасында жақын қарым-қатынас (дис-

танция).
Тапсырма
1. Кабинет орналасуы жəне оның ішкі атмосферасын 5 өлшем 

көрсеткішімен бағалаңыз, оның ішінде студент пен оқытушының 
өзара қарым-қатынасы да есепке алынсын.

2. Берілген кестеге осы көрсеткіштерді толтырыңыз.
3. Кабинет ішінде жабдықтардың орнын ауыстыру арқылы ішкі 

атмосфера қалай өзгергенін бағалаңыз.

Оқытушы аудитория ортасы өзара қатынас
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Оқытушы А
Оқытушы Б
Оқытушы С

Ескерту:
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1 _________
2 _________
3 _________
4 _________
5 _________

1 _________
2 _________
3 _________
4 _________
5 _________

Талқылау сұрақтары

1. Өздеріңіздің белгіленген өлшем бойынша орта мен қылықтың 
əрекет байланысын көрсетіңіздер.

2. Өздеріңіздің өлшем бірліктеріңізді басқа студенттердің 
жұмысымен салыстырыңыз.

3. Аудитория ортасының жағымды қатынасы қандай, ол өзара 
қарым-қатынасқа əсер ете ме?

Практикалық тапсырма
Мақсаты: Студенттің аудиториядағы орналасу орнына қарай 

белсенділігін анықтау.
1973 жылы Роберт Саммер жəне оның ұжымы аудитория ішінде 

алдыңғы жəне ортаңғы қатардағы студенттердің белсенділік деңгейі 
жоғары екенін анықтаған. Студенттер орналасу орнын өздері 
таңдайтындықтан, олардың қабілеттілік, қызығушылық сияқты 
деңгейлерін бағалауға болады. Олай болса, оқудағы жоғары деңгей, 
белсенділік аудиторияның орналасу жағдайына байланысты.

Тапсырма. Зерттеу жүргізу үшін аудитория ортасы мен үш 
аудиторияның орналасу суретін салыңыздар (лектік аудитория, 
лабораториялық аудитория, шағын аудитория). Студенттердің 
белсенділік деңгейін анықтаңыз. (Т-төмен, О-орташа, Ж-жоғары) 
деңгейлерде орналасу орнына қарай студенттерді бағалаңыз.

Талқылау сұрақтары
1. Студенттер белсенділігін көтеруде аудитория ортасының рөлі 

қандай?
2. Оқытушыға жақын отырған студенттердің мінез ерекшеліктеріне 

сипаттама беріңіз.
3. Аудитория типін кестеде көрсетіп, аудиторияда отыру деңгейіне 

қарай есеп жүргізіңіз.
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6.2 Психодиагностиканың этикалық жəне кəсіби 
сұрақтары

Этикалық кодекстердің негізгі қағидалары. Кодекстің 
негізгі мақсаты – психологтың кəсіби қызметіне байланысты 
оның құқықтары мен міндеттерін айқындау. Психологтың күнбе-
күнгі қызметінде кездесетін əртүрлі проблемалары мен келеңсіз 
жағдайларды шешуді іскерлік пен біліктіліктің белгісі болуға тиіс. 
Ол – қоғамда орынсыз қолданылған психологиялық əрекеттерден 
қорғауға, психологтың жеке басының абыройын сақтауға кепілдік. 
Кодекс «Балалар құқығы» Женева конференциясымен заңдылық 
негізде құрастырылған. 

Бұл кодекс психологтың кəсіби қызметінің барлық түріне 
шектеусіз жол ашады. Психологты білім саласына жұмысқа 
орналастырғанда, оны осы кодекспен таныстыру міндет. Кодекстің 
қағидаларын сақтау педагог-психологпен енгізілуі мүмкін. Психо-
лог қызметінің Кодекске сəйкестілігі аттестациялау ескеріледі. Егер 
психологтың Кодекс процестерін өрескел бұзған кездері болса, ол 
психологтың қызмет бабына сəйкес еместігін бағалаудың əсері бо-
луы мүмкін. 

Псиохолог қызметінің негізгі этикалық қағидалары
Бұл қағидалар: 
- Құпиялылық;
- Білгір-біліктілік;
- Жоғары жауапкершілік;
- Этика жəне заңдылық;
- Психологияны кəсіби насихаттау; 
- Клиенттің амандығын, тұлғасын сақтау;
- Кəсіби одақтастық (қоғамдастық) құру.
Клиентті ізденіс-зерттеулердің мақсаты жəне қорытындыларымен 

хабардар ету.
Психологтың кəсіби əрекеттерінің моральдық жағымды 

құндылығы:
І. Құпиялылық 

а) зерттеу барысындағы деректер еш жерге жарияланбайды. 
Қажет болған жағдайда ғана зерттелінушінің намысына, құқығына 
нұқсан келтірмейтіндей етіп жария етіледі;
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ə) психологиялық тексеріс-зерттеу, тренинг жəне басқа 
əрекеттерге қатысты адамдар бұл жұмыстың мақсаты, көлемі, 
қорытынды-тұжырымдар туралы, олардың мүдделі адамдар мен 
білім мекемелеріне баяндалатыны туралы хабар болуы қажет;

б) оқушылардың, тəрбиеленушілердің, педагог-мұғалімдердің, 
ата-аналардың психологиялық əрекеттерге (диагностика, кеңес беру, 
түзету жұмысы, психотерапия) қатысуы өз еркімен, ынтасымен бо-
луы шарт;

в) психологтың зерттелінуші туралы жинаған мəліметтері, 
қолданған əдіс-тəсілдері тек іс жоспарының шеңберінде, өзі қызмет 
жасап жүрген мекеменің ерекшелік көлемінде ғана болуы керек;

г) егер психологты аттестациялау мақсатында, оның білім деңгейі 
мен біліктілігін айқындау үшін зерттелінеді. Осы мақсатта берілген 
хабарлама хаттары тіркеліп, оның құпиясы жарияланбайтындай 
сақтықты қамтамасыз ету;

д) тындырылған жұмыс туралы, зерттеу қорытындылары, 
зерттелінушінің қоршаған ортада ешкімге ұқсастығын тудырмай-
тындай етіп жазылуы шарт;

е) диагностика, кеңес беру, зерттеу үстінде зерттелінушімен пси-
хологтан басқа бөгде адамның болу, болмауы алдын ала келіседі (16 
жасқа толмаған болса, ол бала үшін жауапты адамдардың келісімі 
керек);

ё) психологиялық тексеріс-зерттеу жүргізуге тапсырыс бер-
ген мекеме басшысы кəсіби құпияның сақталуына міндетті екені 
ескертілу керек. Басшылыққа зерттеулердің қорытындысы мен 
тұжырымдарын хабарлай отырып, психолог білім жүйесіне қатысы 
жоқ, зерттелінушіге кесірі əсерін тигізбейтін деректерді таратпағаны 
жөн.

ІІ. Білімділік-біліктілік

а) психолог өзінің кəсіби білім деңгейін көтеріп, біліктілігін арт-
тырып, психология ғылымының жетістіктері мен жаңалықтарынан 
хабардар болуы керек;

ə) психолог өз ісінде тек күмəнсіз, шынайы əдіс-тəсілдерді пайда-
ланып, өз клиентінің болмысын, психикасының ерекше қасиеттерін 
анықтайды, басқалардың осындай əрекет жасауына ықпал етеді;

б) психолог жеке өз басының білгірлігінің шеңберін айқын білуі 
жəне өз мүмкіншіліктерін есептеуі шарт;
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в) алдындағы міндеттерін толық орындау мақсатында психолог 
өзге əріптестерімен қызмет бабын орнатады, ғылымның психология-
мен қатысы бар салаларымен байланыс жүргізеді;

г) психолог өз бетімен ізденіс-зерттеу жолдарын таңдайды. Ке-
рек болған жағдайда осы сала маман эксперттерінен ақыл-кеңес ала-
ды (əдістемелік топтың жетекшісінен, ғылыми-əдістемелік кеңес 
мүшелерінен, басқа да мамандардан);

д) күнделікті жұмыста қолданылып жүрген жаңа педагогикалық-
психологиялық бағдарламалар облыстық ғылыми-əдістемелік 
кеңесте бекітілген болуы керек;

е) психолог мұғалімдер мен білім беру жүйесіне қатысты 
педагогтардың қолданысындағы психологиялық əдістемелерді зер-
делеуге құқылы.

ІІІ. Жауапкершілік 
а) психолог қоғам-жұртшылық алдында өзінің кəсіби жəне адами 

жауапкершілігін жете түсінуі шарт;
ə) тексеру, зерттеу процесінде психолог, ең алдымен, 

адамдардың (клиенттердің) жеке басының қауіпсіздігін, тексеріс 
қорытындыларының оған зиянсыз болуын қамтамасыз етуі тиіс;

б) психолог тексеріс-зерттеу жұмыстарын өзі жүргізсе де, осы 
жұмыстарды атқарушыларға басшылық етсе де, этикалық Кодекстің 
мүлтіксіз орындалуына жауапты;

в) психолог көпшілік алдында сөйлеген сөздерінде тексерілмеген, 
көз жетпеген деректер келтіріп, өзінің білімі мен білгірлік деңгейі 
туралы айтып, оқырмандар мен тыңдаушыларға жалған ақпарат 
бермеуі тиіс;

г) тексеріс-зерттеу жұмыстарының шынайы мақсатына жетудің 
баламасы болмаған жағдайда психолог зерттелінушіге бұл 
ізденістердің мақсатын түсіндірмеуіне болады. Бүкіл психологиялық 
əрекеттердің құпияларын зерттелінушіге жұмыс аяғына дейін 
мəлімдеме берілмейді.

IV. Этика жəне заңдылық
а) Психологиялық зерттеулер заң жəне кəсіби талап негіздерінде 

жоспарлы түрде жүргізілуі керек;
ə) Кодекс принциптері мен мекеме басшылығына жүктелген 

міндеттер арасында алшақтық болса, психолог өз жұмысын Ко-
декс принциптеріне негіздеп құруы қажет. Бұл туралы ол меке-
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ме басшылығына, əдістеме бірлестігіне жəне облыстық ғылыми-
əдістеме Кеңесіне ескертуі тиіс;

б) Кодекстің принциптері психологтың балалармен, ата-ана-
лармен, педагогтармен, осы жұмысқа қатысы бар басқа да білім 
саласындағы тұлғаларға кəсіби арақатынастарына тəн;

в) Психолог өзінің ресми эксперт міндеттерін заң аясында орын-
дайды. Психологиялық тұжырым шығару керек болған жағдайда 
психолог-лауазымды қызметкердің пікірі қоғамның, жеке бастың 
(баланың, педагогтың т.т.) мүддесін қорғауда шешуші күш екенін 
естен шығармағаны жөн.

V. Психологияны жоғары кəсіби деңгейде насихаттау
а) психологиядан хабарсыз адамдарға əдістеменің тілі түсінікті, 

қарапайым болғаны дұрыс.
ə) əр хабарламада психолог іс жүзіндегі психологияның 

əдіс-тəсілдерінің мүмкіншіліктері туралы, оның нақ болмысқа 
байланыстылығын мəлімдеп отыруы керек.

б) психолог ғылымның бүгінгі деңгейіне сəйкес психологияның 
жетістіктерін дəріптеуші болу керек.

VІ. Клиенттің амандығын қамтамасыз ету
а) психолог өзінің ізденіс, зерттеу жұмыстарында зерттелінушінің 

қауіпсіздігін сақтау, оның құқықтарын бұзбау шарттарын естігені 
дұрыс. Психологтың міндеттері этикалық нормаларға қайшы болса, 
психолог «бүлдіріп алма, кесірі тимесін» принциптерін ұстанғаны 
жөн;

ə) ізденіс əрекеттерінің мақсаты мен орындау жоспарын, 
диагностикалық зерттеудің мінездемесін анықтау зерттелінушінің 
мүддесін жоғары қоя отырып, адами қасиеттерін бағалап, оған 
ешқандай психологиялық нұқсан келтірілмеуі тиіс;

б) қызмет бабында психолог зерттелінушінің жасын, жынысын, 
ұлтын, ой-өрісін, білім деңгейін, басқа да жеке басының қасиеттерін 
ескеріп, бөлектеу мүмкіндіктеріне жол бермеу керек. 

VII. Кəсіби қоғамдастық 
а) психологтың жұмысы құқықтық жəне міндеттілік негіздерінде 

өзінің теориялық білім деңгейі мен əдіс-тəсілдерін сырт қойып, 
білімнің басқа салаларының мамандарын, олардың білімі мен əдіс-
тəсілдеріне құрметпен қарауы абзал;
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ə) психолог қызмет бабында зерттелінушілердің көзінше 
қызметтес əріптестерінің əдіс-тəсілдері туралы ой-пікірлерін 
білдіруден сақ болу шарт. Егер қызметтестерінің іс-əрекеттерінде 
кемшіліктер байқалса, ол туралы тек əріптес мамандар арасында 
сөз болу дұрыс. Егер екінші бір психологтың жұмысында этикалық 
нормаларды бұзушылық байқалса, оған əріптестік ескерту жасап, 
құпиялылық сақталып қалуы тиіс;

б) егер этикалық норманы бұзушылық əріптестік, жолдастық, 
үйлесімділік таппаса, психолог бұл мəселені əдістемелік бірлестікте, 
облыстық ғылыми-əдістемелік кеңестің этикалық комиссиясының 
талқысына салуына мүмкіндігі бар;

в) грант үшін жариялауға не басқа мақсатпен дайындалған 
материалдарға рецензия-пікір айтып, жазғанда, психолог автордың 
құқығын жəне құпиялылықты сақтау шараларының алдын алуы тиіс;

г) тексеріс-зерттеулердің қорытындысы жарияланғаннан кейін 
психолог ол қорытындылардың негіздерін басқа қызығушылық 
білдірген мамандардан жасырмауы керек, өйткені ол мамандар 
жарияланған қорытындыларды қайта тексеріп зерттеуге мүдделі бо-
луы мүмкін. Психологиялық деректерді жинаған адамның авторлық 
құқы сақталады.

VIII. Клиентті ізденіс зерттеул ердің мақсаты жəне 
қорытындыларымен хабардар ету

а) зерттелінушінің өз ықыласымен тексерілуіне жұмыстың 
мақсаты, түрлерін, əдіс-тəсілдерін түсіндіру керек. Егер тексерілетін 
адам кəмелеттік жасқа жетпеген болса, оның ата-анасы немесе 
олардың орнындағы адамдардың келісімі болуы шарт;

ə) диагностика жəне ақыл-кеңес кезінде психолог пікірін жəне осы 
процесте кездесетін түрлі жағдайлар туралы тексеріске қатысушы 
адамға айтып, оның құқығын шектейтін немесе тексеріс-зерттеу 
жұмыстарына қатысу еркіне шек келмейтіндей жағдай туғызған 
жөн;

б) психолог бұл зерттеуге қатысушыларды жұмыстың маңызды 
тұстарына тəуелділік, келеңсіздік, көңіл күй құбылыстары, 
кейбір жағымсыз жағдайлардың тууын, олардың кері əсері болуы 
мүмкіндіктері туралы қатаң ескертіп, адамдардың ықыласын алу аб-
зал;

в) клиенттің психологиялық тексеріс-зерттеуге келісімін алу үшін 
психолог онымен қарапайым түсінікті тілде сөйлесуі керек, оған 
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түсінікті терминдер қолдану керек. Жұмыстың қорытындыларын да 
клиентке түсінікті түрде жеткізу керек;

г) қорытындыларды жариялағанда клиентке алда-жалда осын-
дай деп кейіп айтпаған жөн. Ақыл-кеңес қайткенде дұрыс бо-
лады дегендей түрде орындалуы қиындықтар туғызбайтындай 
қарапайым болуы тиіс;

д) тексеріс кезінде психолог клиенттің ерекшеліктерін, қабілет 
мүмкіншіліктерін анықтайды. Оның кемшіліктері «көзге бадырай-
тып» көрсетілмейді.

ІХ. Психологтың кəсіби əрекеттерінің моральдық 
жағымды құндылығы

а) психолог тексеріс реттеу жұмыстарына дайындық кезінде 
қолданылатын құрал-жабдықтардың, оларды қолдану немесе 
қолданбау, пайдалануға шектеу қоятын тұстарын мұқият орнала-
стыруы қажет. Əсіресе, бұл құрал-жабдықтардың кəсіби маман 
емес адамдардың қолына түспеуі. Зерттеу кезінде клиенттің жеке 
басының ерекшеліктері, жасы, жынысы, ұлты, нəсілі, діни таны-
мы, секстік қасиеті, дене-психика ерекшеліктері, тілі, əлеуметтік-
экономикалық деңгейі ескерілмеу керек;

ə) өз жұмысы туралы психологиядан арнаулы білімі жоқтарға 
ақпарат бергенде оның тілі түсінікті жəне сұраныс беруші күнделікті 
тəжірибеде еркін пайдалана алатын түрде болуы тиіс;

б) БАҚ беттеріне жариялағанда психолог өз пікірін психоло-
гия ғылымының тəжірибе жетістіктеріне негіздеуі тиіс. Жария 
материалдарының мазмұны қоғамдық пікір мен клиенттің көңіл 
күйіне сəйкес болуы керек;

в) психология ғылымына нұқсан келтіретін ізденіс, тексеріс, зерт-
теу жұмыстарына психолог қатыспағаны жөн. 

Барлық жағдайда психодиагностикамен айналысатын адам 
міндетті түрде моральдік этикалық нормаларды сақтауы тиіс: 

1. Адамды еріксіз зерттеуге болмайды (Тек қана заңға сүйеніп, 
сот немесе медициналық тəжірибеде). 

2. Психологиялық тестілеу кезінде алдындағы адамға зерт-
теу процесі кезінде ол еріксіз өзі туралы ақпарат беретінін 
түсіндіру. 

3. Əрбір адам (заңға қарсы келмесе) өз зерттеуінің нəтижесін біле 
алады. 

4. Тестілеу ұғынықты формада өтеді. 
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5. Кəмелетке толмаған балаларды зерттеуінің қорытындысын 
ата-анасы немесе басқа олардың орнындағы ересек адам алады. 

6. Егер тестілеу адамның психологиялық дамуын анықтау мақ-
сатында, конкурстық талдауға, жұмысқа алуға арналса, адам тестілеу 
мақсаты мен қорытындысын ала алады. 

7.  Психологиялық тестерді қолдану жауапкершілігі психологтарға, 
оларды қолданатын ұйымдарға тəн.

Практикалық психология – бұл психологтардың кəсіби іс-
əрекетіндегі күрделі жəне жауапты облысы болып табылады. Ол 
сəйкес білімді жəне кəсіби шеберлікті талап етеді жəне адам өмірін 
жоюы мүмкін, мысалы, оның негізіне медициналық немесе соттық 
психологиялық диагноз қойылса, конкурстық сұрыптау неме-
се жұмысқа қабылдауда жүзеге асырылады. Бұл байланыста яғни 
психодиагностикаға жəне психодиагностқа əлеуметтік-этикалық 
талап ету қатары көрінеді. Енді бұл талап етуді психодиагностика 
принципі түрінде қарастырамыз.

Психодиагностиканы құпия сақтау принципі. Бұл принцип, 
негізінен, ержеткен шақтағы адамдарға керек. Егер жеткіншек 
жастағы бала туралы сөз болса, мысалы, мектептің жоғары сынып 
оқушылары туралы моральды жəне заңдық жауапкершілікті та-
ситын бала үшін жауап беретін олардың психодиагностикасының 
нəтижесін айту үшін оған ата-ана немесе туысқандарының міндетті 
түрде келісімі қажет. Құпияны ашу тек эксперименталды зерттеу 
бөлігі сияқты ғылыми мақсатта психодиагностикада өткізіледі, бірақ 
бұл жағдайда дұрысы, публикацияда зерттелінушінің нақты есімін 
жəне фамилиясын көрсету ұсынылмайды.

Психодиагностика əдістемелерінің ғылыми негізгі принципі та-
лап етіледі, яғни тестке, əдістемеге толығымен сенуге болатындай 
нəтиже беретін валидті жəне сенімді болғаны жөн.

Зиян келтірмеу принципінде психодиагностика нəтижесін 
басқа адамға залал ретінде қолдануға болмайды. Егер психодиаг-
ностика конкурстық сұрыптау немесе адамды жұмысқа қабылдау 
мақсатында өткізілсе, онда негізгі принцип зерттелінуші үшін 
психодиагностиканың ашылуы принципімен бірге қолданылады, 
яғни онда қалай тестілеу болады, оның зерттеу нəтижесі қандай, 
оның өмірін шешу үшін қандай бейнеде қолдануы мүмкін деген 
сияқты информациялар талап етіледі.

Психодиагностикамен айналысушы психологқа келесідей талап-
тар керек: жақсы теориялық дайындық, психодиагностикалық мето-
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дика туралы түгел білім жəне олардың дұрыс қолданылуы, сəйкес 
əдістемені практикалық қолдануды толық нəтиженің бар болуы.

Əрбір психодиагностикалық əдістеме белгіленген объекттің диа-
гностикасы үшін кейбір психологиялық теория негізінде көрінеді 
жəне дамиды. Интеллект тесті, мысалы, оның табиғаты, құрылымы, 
мағынасы жəне өмірде көрінуі туралы ғылыми көрініспен жабыла-
ды. Жеке тұлға тесттері анықталған жеке тұлға теориясына кіреді, 
яғни өзіне ғылыми анықтама қосатын, құрылымды түсінуді, дамуды 
жəне белгілерін айта отырып, адамның негізгі жеке тұлғалылығы 
туралы объективті талқылауға болады. Əрбір психодиагностикалық 
əдістеме байытылған жəне өзіне байланысты теориямен шектел-
ген. Сəйкес теорияны білсек, зерттейтін объект туралы негізгі тео-
риямен қорытынды шығаруға болады. Мысалы, егер жеке тұлға 
теориясының кейбіреулеріне келіссек, оның сипатының бірі басқамен 
тығыз байланысты, онда осы сипаттың біріне психодиагностиканы 
жүзеге асырсақ, басқаның даму деңгейі туралы анық төрелеуге бо-
лады. Түбірінде психодиагностикалық əдістемелер жатқан теория 
(жоғарыдағы), оның нəтижесінің интерпретациясы сирек шектеледі. 
Мысалы, мынадай Тематикалық Апперцептивті Тест (ТАТ) сияқты 
жеке тұлғаны зерттеу əдісі. Фрейдтің психоанализіне сүйенген негізгі 
теорияда ғылыми негіз шығару жəне жеке тесттерінің нəтижесін ин-
терпретациялау.

Кез келген психодиагностикалық əдісті дұрыс қолдану үшін, 
ол сүйенетін теория білімі міндетті түрде болуы керек. Мұнсыз 
психодиагностика интерпретациялауда, анализде жəне адамды 
зерттеу нəтижесін шығарғанда өте күрделі қате жіберіп алуы 
мүмкін.

Əдістемені түгел меңгеру үшін (икемділік жəне дағдылар) 
зерттелінушіге қатысты процедурада əдістемені ұсынсақ, онда негізгі 
интерпретацияда жəне анализде іскерлік пен дағдыны қалайды. 
Зерттеуші тестті өте жақсы меңгермесе, өз-өзіне тест мəліметін, 
ең болмаса, бір рет тексертпесе психологиялық тесттің біреуін де 
қолдануға болмайды. Анық нəтиже алу үшін психодиагностикалық 
əдістемелерді дұрыс қолдану өте тиімді. Тест қандай күшті болса 
да, оны қолдану кезінде міндетті түрде ситуацияны, зерттелінушінің 
индивидуалды ерекшеліктерін, олардың көңіл күйінің бар болуын 
жəне көптеген басқа психодиагностикалық факторларды оқу қажет.

Психодиагностикамен кəсіби маман ретінде шұғылдану үшін 
міндетті түрде келесі моральды-этикалық нормалар сақталуы керек:
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1. Ерекше жағдай соттық немесе медициналық практикада 
айтылған заңмен шығару, яғни психологиялық зерттеулерде адамды 
еріксіз зерттеуге итермелеуге болмайды.

2. Психологиялық тестті жүргізу алдында адамға зерттеу процесі 
кезінде өзі туралы информацияларды, яғни өз ойларын жəне 
сезімдерін еріксіз беруі мүмкін екенін ескерту керек.

3. Кез келген адам, егер бұл заңда айтылмаса, өз тесттеу нəтижесін 
білуге, сонымен қатар қайда, қалай жүргізілуі жөнінде толық білуге 
құқы бар.

4. Психологиялық тесттеудің нəтижесін кім зерттеуді дұрыс 
түсіну формасында жүргізсе, зерттелінушіге ұсынады.

5. Тестілеуде жеткіншектік жасқа дейінгі балалардың тестілеу 
нəтижесін ата-анасы немесе туысқандарының білуіне хұқы бар.

6. Егер тестілеу адамның психологиялық даму деңгейін анықтау 
мақсатымен, яғни конкурстық сұрыптау немесе жұмысқа қабылдау 
барысында өткізілсе, онда зерттелінушінің тек тестілеу мақсатын 
ғана емес, сонымен бірге, қандай негізде тестілеу қорытындысын 
шығаруға болатынын білуге құқы бар.

7. Психологиялық тестті практикада қолдануда негізгі 
жауапкершілік ұйымдарда оны қолданушылар мен психологтарға 
жүктеледі.

Біздің елімізде мемлекеттік таратуға заңдық көркемдеумен шек-
телген жəне психологиялық тестті қолдану. Олар келесідегідей 
міндетті түрдегі нормаларды өзіне қосады:

1. Кəсіби сұрыптау жəне экспертизалар үшін қолдануда, 
психологиялық тесттердің көп бөлігін көптеген мəлімет құралы 
ретінде ашық жариялауға тиым салынады, яғни практикада тестті 
қолдану барысында ешқандай бұрмалаушылық болмас үшін тиым 
салынады.

2. Психологиялық тесттермен айналысушылар жəне психоло-
гиялық тесттерді қолданушы психологтар жоғарғы психологиялық 
білімі немесе ғылыми дəрежесінің болуы шарт.

Бекіту сұрақтары:
1. Жұмысқа қабілеттеліктің темпераментпен байланысын қандай? 

Кəсіби құпиясы, əдістердің жариялануы мен таралу ережесіне шолу 
жасаңыз.

2. Болжамалы іс-əрекет түрлерін анықтау əдістемелеріне сипа-
маттама беріңіз.
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3. ДДО- Е. Л. Климовтың Дифференцианалдық-диагностикалық 
сауалнамасы, адамдарды биологиялық белгілері бойынша нақты 
психологиялық типтерді анықтау тестіне шолу жаса.

4. Психодиагностиканы қолданудың кəсіби жəне этикалық нор-
маларына тоқталыңыз.

5. Этикалық кодекстерінің негізгі қағидаларына сипаттама бе-
ріңіз.

6. Тестті жүргізуге қандай талаптар қойылады.

№1 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодигностикалық əдістердің прак-

тикалық мүмкіндіктерін ашу жəне эксперименттің басы.
Қарастырылатын мəселелер:
1. Психологиялық тестілеу, психометрика, психодиагностика, 

ұғымдарына сипаттама.
2. Психологиялық əдістемелердің жəне психологиялық тесттердің 

принципиалды айырмашылықтары.
3. Кеңес беру, психотерапия, экспертиза, кəсіби таңдау, кəсіби 

кеңес беру, психогигиола жəне психопрофилактика ұғымдарына си-
паттама беру.

4. Психологиялық диагноз ұғымы.

Қолданылатын əдебиеттер:
1. М. Г. Ярошевский. Психология в ХХ столетии. М.,1974г. 

стр102-114,148-173,270-283
2. Столяренко Л. Д. Основы психологическии практикум. 

М.,2001г. 3. Нос И. Н. Психодиагностика, тест, психометрия, экспе-
римент. М.,2000г.

№2 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностика пəнінің ғылыми-тарихи 

дамуы ерекшеліктері жəне функционалдық мəселесін ашу.
Қарастырылатын мəселелер:
1. Психодиагностиканың ғылым ретінде пайда болуының тарихи 

алғышарттары жəне практикалық қажеттілігі.
2. Психология тарихында психодиагностикалық тəжірибелердің 

қолдану жағдайлары (Аристотель, Платон, Сократ).
3. Ежелгі Қытай мен Грецияда темперамент сипаттамалары бой-

ынша адамдар типтерінің жіктелуі. 
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Қолданылатын əдебиеттер:
1. Общая психодиагностика // Под ред. А. А. Бодолева, В. В. Сто-

лина М.,1987ж.
2. Психологическая диагностика: учебное пособие, под ред. К. М. 

Гуревича, М. К. Акимова, 
 Е. М. Борисова. Бийск: БГ.ПИ., 1993ж.

№3 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностиканың тарихи алғышарт-

тарының ғылыми теориялық негізін оқып білу, тиімділігін, 
маңыздылығын меңгеру.

Қарастырылатын мəселелер:
1. Францияда психодиагностиканың ғылым ретінде пайда болуы 

(Искероль, Сиген жəне т.б.).
2. Англияда бірінші диагностикалық зерттеулердің пай-

да болуы (Гальтонның психодиагностиканың дамуындағы 
еңбегі).

3. ХХ ғасырға дейін шетелде тесттік əдістің пайда болуы.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Общая психодиагностика // Под ред. А. А. Бодолева, В. В. Сто-

лина М., 1987ж.
2. Психологическая диагностика: учебное пособие, под ред., К. 

М. Гуревича, М. К. Акимова, 
 Е. М. Борисова. Бийск: БГ.ПИ., 1993ж.
№4 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностика ғылымының теориялық 

мазмұнын ашу жəне оны практикамен ұштастыру
Қарастырылатын мəселелер:
1. Ресейдегі психодиагностиканың дамуы жəне ғылыми бағыттағы 

процедураларының өңделуі.
2. Психодиагностикалық тесттердің пайда болуының жəне 

өңделуінің қысқаша тарихы.
а) проективті əдістер.
б) жеке адамдық тесттер.
в) интеллектуалды тесттер.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Нос И. Н. Психодиагностика, тест, психометрия, эксперимент. 

М., 2000г.
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2. Морозов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник по 
психодиагностике. Киев, 1989ж.

№5 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Зерттеу əдістемелеріне қойылатын талап-

тармен танысу жəне практика барысында жүзеге асыру
Қарастырылатын мəселелер:
1. Стандартизация. Психодиагностикалық шкалалар жəне про-

центтік өлшемдер.
2. Шкалалардың нормализациясы жəне процедурасы.
3. Психометрикадағы стандартты нормалды шкалалардың түр-

лері.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Морозов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник по 

психодиагностике. Киев, 1989ж.
2.  Анастази А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 1982, с92-97
3. Гайда В. К., Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-

ное пособие. Л.,1982

№6 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностикалық əдістерге сипаттама 

жəне оған қойылатын талаптарды анықтау.
Қарастырылатын мəселелер:
1. Психодиагностикалық өлшеудің статистикалық принципі.
2. Шкала жəне оның түрлері.
3. Зерттеу əдістерінің жəне психодиагностикалық міндеттердің 

жіктелуі.
4. Психологиялық тесттерге қойылатын этикалық жəне нор-

мативтік талаптар.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Нос И. Н. Психодиагностика, тест, психометрия, эксперимент. 

М.,2000г.
2. Морозов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник по 

психодиагностике. Киев, 1989ж.

№7 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностикалық өлшеудің статис-

тикалық қағидаларын ашып көрсету жəне олардың өзара байланы-
сын анықтау.
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Қарастырылатын мəселелер:
1. Психодиагностиканың психометрикалық негізі.
2. Сенімділік жəне оны тексеру жолдары жəне түрлері. 
3. Валенттілік, конструктивті жəне эмпирикалық валенттілік.
Қолданылатын əдебиеттер:
3. В. В. Клименко. Психологические тесты таланта. Харьков «Фо-

лио» 1996г. 102-170
4. А. З. Зак. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 

лет. М., 1996г.60-101

№8 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Психодиагностикалық əдістерді адаптация-

лау жəне оның технологиясын меңгеру.
Қарастырылатын мəселелер:
1.Тар жəне кең мағынадағы тесттер.
2. Бір өлшемді жəне көп өлшемді тесттер.
3. Индивидуалды бейімделінген жəне топқа бейімделген тесттер.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 

1982, с. 92-97
2. Гайда В. К., Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-

ное пособие. Л.,1982

№9 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Кəсіби іріктеу жұмысындағы психологиялық 

əдістемелері.
Қарастырылатын мəселелер:
1. Психодиагностикадағы стандартизацияланған бақылаулар.
2. Бақылаудың сенімділігі жəне валенттілігі.
3. Анкетаға қойылатын талартар.
4. Қабілеттің факторлары теориялары (Ч. Спирмен, Дж. Гильфорд, 

Л. Терстоун) т.б.
5. Темперамент жəне тұлғаның құндылық мотивациялық кейпі.
Қолданылатын əдебиеттер:
1. Нос И. Н. Психодиагностика, тест, психометрия, эксперимент. 

М., 2000г.
2. Морорзов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник 

по психодиагностике. Киев, 1989ж.
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№10 Практикалық сабақ.
Сабақтың мақсаты: Практик-психологқа қойылатын кəсіби-

этикалық талапты жəне жоғары класс оқушыларының қабілетін 
анықтауға араналған тесттермен танысу, меңгеру.

Қарастырылатын мəселелер:
1. Қабілет ұғымына сипаттама беру жəне темперамент теориясы-

мен ұштастыру.
2. Тұлғаларды нақты психологиялық типтерге бөлу əдістемесі: 

ДДО тесті, Холланд тесті
3. Практик-психологқа қойылатын кəсіби-этикалық талаптар.
Қолданылған əдебиеттер:
1. Байжұманова Б. И. Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық 

қабілетін дамыту // «Қазақстан мектебі» №2, 1999.
2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в об-

разовании. М., 1996.
3.Столяренко Л. Д. «Основы психологическии практикум» М., 

2001 г. 
4. А. З. Зак. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 

лет. М., 1996 г. 60-101

Лабороториялық жұмыс №1
Бақылау əдісі.

Жұмыстың мақсаты: Бақылау əдісін тəрбие жүзінде қолданып 
үйрену жəне зерттеудің нəтижесін өңдеу.

Қажетті құралдар: 1. Оқу залында зерттеу объектісі ретінде бір 
студентті таңдауы.

2. Бақылау əдісінің протоколын жасап, бақылаудың нəтижесін 
протоколға түсіру. Жұмыстың орындалу шарты: Университеттің оқу 
залынан сабаққа дайындалып отырған бір студентті таңдап алып, ол 
адамға бақылау əдісін 20 мин. ішінде қолдану.

Бақылаудың критериі: 1. Уақытты белгілеу.
2.Əрекеттері: а)оқу
 ə)жазу
 б) қасындағы адаммен сөйлесуі
 в) айналасына алаңдауы
 г) артына сөйлеуі (бұрылуы)
 д) кітап парақтауы
 ж) орнынан тұруы
 з) ойланып тұруы
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 е) боянып айнаға қарап отыруы, шашын ұстауы (дəптерін ашу, 
нөмірін ұстау жəне т.б.)

3. Объектіні таңдап алу, оған сипаттама беру.

№ Критерийлер Объектінің əрекеттері
1 Оқу
2 Жазу
3 Қасындағы адаммен сөйлесуі
4 Жан-жағына алаңдауы
5 Орнынан тұруы
6 Бос отыруы
7 Кітап бетін парақтауы
8 Ойланып отыруы
9 Шашын ұстауы

10 Нөмерін ұстауы
11 Дəптерін ашуы
12 Артындағыларға сөйлесуі
13 Папкасын ашуы
14 Поламбасын ашуы

Лабороториялық жұмыс №2
Эксперменттің сапалы көрсеткіштерін талдау

Минералды суды анықтау.
Эксперимент мақсаты. Екі түрлі пікірдің себебін анықтау.
Эксперментке барлық банкалардың сыртқы этикеткасы 

тексеріледі.
Эксперимент материалдары: оазис минералды суы, шалқар мине-

ралды суы. Сатып алу мерзімі бір мезгілде қолданылудың алдында 
(бір мезгілде) əрбір жарты тəулік мұздатқышта тұрады. Жабдықтау 
мөлшері бірдей шыны стакандар.

Зерттеу процедурасы сағат зерттелуші тісін тазалап, ауызын 
бірнеше қайтара шаяды. Мұздатқыштағы минералды суын ішіп 
стаканға құяды 45 сек. ішінде суды ішеді.

Судың дəмін бағалау 4 балдық жүйемен есептелінеді:
1 балл өте дəмі жоқ
2 балл дəмі жақсы
3 балл өте жақсы
4 балл ерекше жақсы.
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Эксперимент барысы:
Қорытынды: Судың сорты: ащы, қышқыл, тəтті, газданбаған.

Лабороториялық жұмыс №3
Мақсаты: Оқушылардың қабілеттілігін анықтау методикасы.
Сіз 40 сұраққа жауап беруіңіз керек. Əрбір сұраққа өз пікіріңізді 

еркін көрсетіңіз жəне «я» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз. Егер 
сіздің жауабыңыз жағымды болса, онда қағаз жауабындағы сəйкес 
клеткаға + белгісі, ал жағымсыз болса, белгісін белгілейміз. Көз 
алдыңызға əдеттегі жағдайды елестетіңіз, көп ойланбай сұрақтарға 
тез жауап беріңіз. Эксперимент материалы.

1. Сіздің үздіксіз қарым-қатынаста болатын жолдастарыңыз көп пе?
2. Сіз көпшілік жолдастарыңызды, өзіңіздің пікіріңізді қабылдауға 

жиі ыңғайластырасыз ба?
3. Жолдасрыңыздың біреуі сізге жиреніш тигізетін сезімі жиі ма-

залай ма?
4. Сізде пайда болған қиын жағдайға бейімделу қиын ба?
5. Сіз əртүрлі адаммен танысуға ұмтыласыз ба?
6. Сіз қоғамдық жұмысты анықтауды ұнатасыз ба?
7. Сіз адамдардан гөрі кітап оқу жəне басқа іс-əрекетепен айна-

лысуды ұнатасыз ба?
8. Егер сіздің мақсатыңызды жүзеге асыру үшін алдыңызда 

қиындық пайда болса, онда сіз өз бетіңізбен одан шегінесіз ба?
9. Өзіңізден үлкен адаммен қарым-қатынасты тез табасыз ба?
10. Сіз өздеріңіздің жора-жолдастарыңызбен ойындар мен ойын 

сауықты ойдан ұйымдастырасыз ба?
11. Сізге таныс емес компанияда болу қиын ба?
12. Бүгін істелетін заттарды келесі күнге жиі ауыстырасыз ба?
13. Таныс емес адамдармен қарым-қатынасты жиі табасыз ба?
14. Сіз жолдастарыңызды өз ниетіңізбен сəйкес іс-əрекеттенуге 

итермелейсіз ба?
15. Жаңа топқа бейімделу қиын ба?
16. Егер сіздің жолдастарыңыз өз ниетіңізбен сəйкес іс-

əрекеттенсе, бағытталасыз ба?
17. Сіз ыңғайлы жағдайда жаңа адамдармен танысып сөйлеуге 

ұмтыласыз ба?
18. Маңызды жұмыс шешкенде сіз бастаманы өзіңізге жиі аласыз ба?
19. Сізді қоршаған адамдар ызаландырады ма жəне жалғыз болу-

ды ұнатасыз ба?
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20. Таныс емес жағдайға сіз нашар бейімделесіз, солай ма?
21. Əрқашанда адамдар арасында болуды ұнатасыз ба?
22. Егер басталған жұмысты бітіру мүмкін емес болса, ызалана-

сыз ба?
23. Жаңа адамдармен танысу үшін өзіңіздің ықыласыңызды 

көрсеткенде сізде қиындық, ыңғайсыздық, ұялу сезімдері пайда бо-
лады ма?

24. Сіз жолдастарыңызбен жиі қарым-қатынаста шаршайсыз солай ма?
25. Ұжымдық ойындарға қатысуды ұнатасыз ба?
26. Жолдастарыңызды қызықтыратын сұрақтарды шешкенде сіз 

өзіңіздің пікіріңізді жиі айтасыз ба?
27. Таныс емес үлкен ұжымға кіргенде сіз өзіңізді сенімсіз 

сезінесіз бе?
28. Сіз өзіңіздікі дұрыс екендігіңізді дəлелдеуге бағыттанасыз ба?
29. Таныс емес компанияны жандандыру қиын емес деп санайсыз ба?
30. Мектептен тыс немесе сыныпта қоғамдық жұмыстар атқара -

сыз ба?
31. Сіз танитын адамдар санын шектеуге тырысасыз ба?
32. Егер сіздің пікіріңізді жолдастарыңыз қабылдамаса, сіз оны 

дəлелдеуге тырысасыз ба?
33. Таныс емес ортада сіз өзіңізді еркін сезінесіз бе?
34. Жолдастарыңыз үшін əр түрлі мейрамдарды ұйымдастаруыға 

тез кірісесіз бе?
35. Үлкен топ адамдарының алдында бір зат айтқанда, сіз өзіңізді 

сенімсіз жəне танымсыз сезінесіз, солай ма?
36. Іскери кездесулерге жиі кешігесіз бе?
37. Сіздің жолдастарыңыз көп, солай ма?
38. Жолдастарыңыздың арасында назар ортасында жиі боласыз ба?
39.Таныс емес адамдармен қарым-қатынаста сіз өзіңізді ыңғайсыз 

сезінесіз бе?
40. Көп достар арасында сіз өзіңізді сенімсіз сезінесіз бе?
Нəтижелерді өңдеу
Коммуникативті қабілеттің көрсеткіші бойынша анықталады.
5,9,13,17,21,25,29,33,37 жəне жағымсыз жауаптар саны 
3,7,11,15,19,27,31,39
39- ды 20- ға бөлесіз.
Ұйымдастыру қабілеттің көрсеткіші.
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 жəне жағымсыз жауаптар саны
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40-ты 20-ға бөлеміз.
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Коммуникативті ұйымдастыру қабілетін бағалау шкаласы

Қабілеттер Төмен Орташадан
төмен

Орташа Орташадан
жоғары

Коммуникативті 0.1-0,45 0,46-0,55 0,56-0,63 0,66-0,75 0,76-1
Ұйымдастыру 0,2-0,55 0,56-0,65 0,66-0,7 0,71-0,8 0,81-1

Лабороториялық жұмыс №4
Тест: Пиптограмма.

Нұсқау: əр түрлі қимыл қозғалысты білдіретін 15 адам салынған 
суретке қараңыздар. Олардың əрқайсысы ерекше графикалық түрде 
бейнеленген. Əрбір бейнелерді 5 ұпаймен бағалаймыз.

А - өте сүйкімді.
Б – сүйкімді.
В – бəрібір.
Г – онша сүйкімді емес.
Д – тіпті сүйкімді емес.
Төмендегі кесте бойынша фигураға баға беріп, жалпы ұпай са-

нын шығарамыз.

Фигураның
бағасы

Фигураның реттік нөмірі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А 4 14 10 7 2 5 12 3 8 13 11 15 1 9 6
Б 5 15 11 8 3 6 13 4 9 14 12 16 2 10 7
В 6 16 12 9 4 7 14 5 10 15 13 17 3 11 8
Г 7 17 13 10 5 8 15 6 11 16 14 18 4 12 9
Д 8 18 14 11 6 9 16 7 12 17 15 19 5 13 10

 
120-130 балл. Сіз еріксіз қыстағанды көтермейсіз. Өзіңізге бай-

ланысты бұйрықты қолдамайсыз, бірақ өз ықыласыңызбен қарым-
қатынас жасасаңыз, онда сіз бəріне де дайынсыз, көңіліңіз қалмаса 
да, өзіңіздің еркіндігіңізді жоғары қоясыз.

131-143 балл. Сіз ішкі кедергілерсіз жəне еш кедергісіз 
өзіңізге ұнаған адаммен кездесуге шыға аласыз. Сізге өзіңіздің 
үстемділігіңізді түсіну тəн бұл сіздердің айналаңыздағылармен 
қарым-қатынас жасауға кедергі болады. Бірақ сізде басқа адамның 
тапсырмасын орындай алмаймын деген қорқыныш болмайды, егер 
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сізді біреу қорқытқысы келсе, онда сіздің қарсы күресіңіз агрессия-
лы түрде көрінеді. Бірақ ол сізге ұнамайды. Сол үшін де өзіңізге ар-
тынан ызаланасыз.

144-156 балл. Сіздер барлық адамдармен тез тіл табыса ала-
сыздар. Сондықтан да əрбір адамды өзіңіздей теңдес əріптес адам 
ретінде көресіз. Басқа біреудің дегеніне көніп, ықпалында кететін 
адам емессіз, қайшылық болып жатса, сіз сол жағдайға баға бересіз 
жəне басқалардан да соны күтесіз.

157-ден жоғары. Өзіңіздің айналаңыздағылармен тез тіл табы-
сасыз, қолыңыз жетсе қиын немесе жағымсыз жағдайда өзіңізді 
дұрыс ұстауға қабілеттісіз. Егер қорғансыздық сезім пайда болса, 
онда сіз кетіп қалу жағын қалайсыз. Сіздің позицияңыз эмоцияңыз 
арқылы көрінеді, сондықтан сізге сезімге бой алдырмай ақыл-ойды 
таңдаған жөн.

Пəн бойынша өзіндік жұмыстар

1-тақырып: Психидиагностика ғылымы жəне практикасы
1) Өлшемдік əдістемелерге қойылатын талаптар
2) Өңдеушілерге қойылатын талаптар
3) Қолданбалы-психологқа қойылатын талаптар
Əдебиеттер:
1. А. Бодалев, В. Столин, Основы психодиагностики. М., 1987ж.
2. Психологическая диагностика: учебное пособие, под ред., К. 

М. Гуревича, М. К. Акимова, Е. М. Борисова. Бийск: БГ.ПИ., 1993ж.

2-тақырып: Практика барысында қолданылатын зерттеу 
мақсаты мен психодиагностикалық зерттеу əдістемелерінің 

ерекшеліктері.
1) Психологиялық сөздіктен төмендегідей ұғымдардың түсінік-

темесін жазып алу;
-  Психологиялық диагноз.
-  Психологиялық тест.
-  Психологиялық əдіс.

Əдебиеттер: 
1. Морозов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник по 

психодиагностике. Киев, 1989ж.
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2. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 
1982, с92-97

3. Гайда В. К., Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-
ное пособие. Л.,1982

4. Общая психодиагностика // Под ред.А. А. Бодолева, В. В. Сто-
лина М., 1987ж.

3-тақырып: Отандық психодиагностиканың дамуы
1) Психодиагностиканың ғылым ретінде тарихи дамуы. 
2) Психология тарихындағы психодиагностикалық тəжіри-

белердің қолданылуы жəне даму тарихы (Аристотель, Платон, 
Сократ, Авицена).

3) Вехтерев В. М., Лазурский А. В., Выготский А.С. 1920-1940 ж. 
Аралығындағы психологиялық диагностикалық əдістемелердің 
дамуы.

Əдебиеттер:
1. Психологиялық диагностика: проблемы и исследования лич-

ности., М., 1981ж.
2. Психологическая диагностика детей и подрсоков, под ред. К. 

М. Гуревича; Е. М. Борисовой. М., 1983

4-тақырып: Тұлғаны психологиялық-педагогикалық 
зерттеу ерекшеліктері

1) Тұлғаның қасиеттеріне анықтама беру.
2) Г. Айзенк бойынша индивидуалдылықтың базистік пара-

метрлерін ата.
3) Тұлғалық сұрақтамаларды кеңес беру практикасында, кли-

никалық психологиялық, психологиялық экспертизада қол данылуы.
Əдебиеттер:
1. Измайлов Ч. А., Михаиловская М. Б. Общая практикум по пси-

хологии общая псиметрика, М., МГУ.1983ж.
2. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 1982.
3. Дружинин Л. Экспериментальная психология. М., 1996ж.

5-тақырып: Тұлға аралық қатынастарды зерттеудің 
психологиялық мəселелері

1) Тұлға аралық қатынастарды зерттеудегі сұрақтардың əдіс-
темелерін таау

2) Бақылау жəне өзін-өзі бақылау əдістемесі
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3) Тұлғааралық қатынастарды зерттеудегі сұрақтамалардың 
əдістемелері жөнінде мағлұмат беру

Əдебиеттер:
1. Дружинин Л. Экспериментальная психология. М., 1996ж.
2. Карнилева Т. В. Введение в психологическим эксперимента. 

МГУ, 1997 ж.
3. Практикум по общей и эксперимиентальной психологии. 

Под ред. Крылова А. А. АГУ. 1990

6-тақырып: Тұлғаны зерттеудегі проективті əдістер
1) Проективті əдістердің теориясының даму сатысы
2) Өзіндік сананы зерттеудегі проективті əдістердің алатын орны
3) Тұлғаның творчествалық ерекшеліктерін зерттеу
Əдебиеттер:
1. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. 

МГУ, 1984
2. Дружинин Л. Экспериментальная психология. М., 1996ж.

7-тақырып: Тұлғаның мотивациялық сферасын зерттеудегі 
проективті əдістер

1) Роршах əдісінің теориялық мазмұны 
2) ТАТ əдісінің теориясы жəне оның қолданылу процедурасы
3) Қатынастарды зерттеудегі түстің мазмұны мен маңыздылығы
Əдебиеттер:
1. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 

1982, с92-97
2. Гайда В. К., Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-

ное пособие. Л.,1982
3. Общая психодиагностика // Под ред.А. А. Бодолева, В. В. Сто-

лина М., 1987ж.

8-тақырып: Жеке тұлғаны зертеуге арналған 
əдістемелердің топтамасы

1) Психодиагностикалық əдістерге сипаттама жəне оған 
қойылатын талаптар. 

2) Конструктивті техника, сүйемелдеуші əдістер
3) Тест психодиогностикалық инструмент жəне оның түрлері. 

Проективті əдістерге анықтама.
Əдебиеттер:
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 1. Морорзов С. М., Бурлачук Л. Ф. Краткий словарь-справочник 
по психодиагностике. Киев, 1989ж.

2. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 
1982, с. 92-97

3. Гайда В. К., Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-
ное пособие. Л.,1982

9-тақырып: Психодиагностика тестіне қойылатын талаптар
1) Тест сенімділігі жəне оның түрлері. 
2) Валидтілік түрлері, критерийлері. 
3) Валидтілік жəне сенімділіктің өзара байланысы.

Əдебиеттер:
1. Анастазия А. Психологическое тестирование. Книга 1. М., 

1982, с. 92-97
2. Гайда В. К.,Захаров В. П. Психологическое тестирение: Учеб-

ное пособие. Л.,1982
3. Общая психодиагностика // Под ред.А. А. Бодолева, В. В. Сто-

лина М., 1987 ж.
 4. Столяренко Л. Д. «Основы психологическии практикум» М., 

2001.г. 

10-тақырып: Психодиагностиканың кəсіби 
жəне этикалық талабы

1) Психодиагностиканы қолданудың кəсіби жəне этикалық нор-
малары. 

2) Этикалық кодекстерінің негізгі қағидалары. 
3) Тестті жүргізуге қойылатын талаптар.
Əдебиеттер:
1. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности 

МГУ, 1984
2. Дружинин Л. Экспериментальная психология. М., 1996ж.
3. Карнилева Т. В. Введение в психологическим эксперимента. 

МГУ, 1997 ж.
4. Практикум по общей и эксперимиентальной психологии. Под 

ред. Крылова А. А. АГУ, 1990
Мəнжазба тақырыптары:
1. Психодиагностиканың объективтік критериилері.
2. Арнайы қабілетке арналған тесттер.
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3. Тестілеудегі кемшіліктер.
4. Мектепке дайындығын анықтауға арналған диагностикалық 

əдістемелер.
5. Дефектологиялық диагностиканың қысқаша даму тарихы.
6. Тест психодиагностикалық инструмент жəне оның түрлері.
7. Интелект тесттері.
8. Ресей мен Қазақстандағы психодиагностиканың жағдайлары. 
9. Эксперменталды психологияның шеңберінде психодиагнос-

тиканың қалыптасуы. (В. Вунт, Ф. Гальтон, Г. Эббингауз т.б.). 
10. Д. В. Элькониннің жеке адамды зерттеудегі генетикалық 

тəсілдері туралы.
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«Педагогикалық-психологиялық диагностикасы» 
пəні бойынша бірінші аралық бақылау сұрақтары

 1. Қазіргі психодиагностиканың даму кезеңі:
 а) психофизикалық
 б) клиникалық
 в) практикалық
 г) математикалық
 д) ғылымилық
 2. ХІХ ғ. пайда болған əдістер:
 а) құжаттарға анализ жасау
 б) коммуникативтік қызмет
 в) пəнаралық қызмет
 г) бағдарлау
 д) обьектілі байланыс
3. Математикалық статистикалық əдістердің басқа ғылымдарда 

қолдануы:
 а) бағдарлау мүмкіндіктері
 б) медициналық
 в) қолдану ерекшеліктері
 г) қолдану мүмкіндіктері
 д) қабілет мүмкіндіктері
4. Антропометриялық лабораторияны ашқан ғалым:
 а) Айзенк
 б) Кеттел
 в) Гальтон
 г) Фишер
 д) Спирмен
5. Факторлық анализді ұсынған ғалым:
 а) В. Т. Матолин
 б) Е. А. Климов
 в) Спирмен
 г) Р. Кеттел
 д) А. Бине
6. «Диагностика» ұғымының анықтамасы:
 а) дағды
 б) айқын, білім
 в) мінез
 г) іс-əрекет 
 д) білім



274

7. Интеллектуалдық тесті өңдеген ғалым
 а) Матолин
 б) Климов
 в) Вицлак
 г) А. Бине
 д) Гальтон
8. Психодиагностиканың міндеттері
 а) өмірлік ситуация
 б) психологиялық ситуация
 в) педагогикалық ситуация
 г) тəжірибелік ситуация
 д) ұзақ бақылау, көмек көрсету
9. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық даму деңгейін 

анықтау бағыты:
 а) əлеуметтік дайындық
 б) əдіснамалық
 в) теориялық 
 г) отбасылық
 д) ғылымилық
10. Психодиагностика ғылымының қағидалары:
 а) айқындық
 б) зиян келтірмеу
 в) бағдарлық 
 г) эмоционалдық
 д)сезімдік
11. «Психодиагностика» ұғымының түсіндірілуі
 а) əр түрлі құралдарды пайдалану
 б) өзіндік əрекет
 в) өзіндік іс-əрекет
 г) өзіндік сана
 д) өзіндік баға
12. Психодиагностиканың негізгі əдістері
 а) бақылау
 б) əдіс-тəсіл
 в) айқындау
 г) өңдеу
 д) пайдалану
13. Зейін дегеніміз:
 а) адам санасының белгісі
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 б) дағдының даму дəрежесі
 в) психикалық əрекетті тұрақтату
 г) машықтану қасиеті
 д) дағдылану қасиеті
 14. Зейіннің көлемі:
 а) сек 1/15 – 8-9 əріп 
 б) сек 1/20 – 7-8 əріп 
 в) сек 1/10 – 5-9 əріп 
 г) сек 1/ 8 – 4-6 əріп 
 д) сек 1/9 – 6-7 əріп 
15. Тест əдісін өңдеудің кезеңдері
 а) тестің сипаты
 б) қойылатын талаптар
 в) тестің жоспары өңделеді
 г) қорытынды
 д) жылдамдық
16. Жалпы психодиагностиканың қарастыратын мəселелері.
 а) əдістемелерге қойылатын талаптар жəне іс жүзінде пайдалану 
 б) эмперикалық анализ 
 в) психологиялық анализ
 г) психофизикалық анализ
 д) құжаттарға анализ
17. Индивидке психологиялық мінездеме берудің ерекшеліктері:
а) қысқа мерзімде диагностикалық информацияны жинақтау
б) эмоционалық
в) табиғилық
г) еріктік
д) сезімдік
18. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық даму 

деңгейін зерттеу əдістемелерінің бағыты:
а) интеллектуалдық
б) шығармашылық
в) білімдік
г) бағдарлық
д) əрекеттік
19. Алғашқы эксперименталды психологиялық лобороторияны 

ашқан ғалым:
а) Г. Вицлак
б) Р. Кеттел
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в) Г. Айзенк
г) В. Вунд
д) Гальтон
20. Социометрия əдісін қай жылы, қай ғалым ғылымға енгізді ?
а) Р. Созеком (1962-1963 ж )
б) Я. Я. Марено ( 1892-1974 ж )
в) Т. Лири (1893-1899 ж )
г) Д. Дарвин (1863-1866)
д) С. Сеченов (1874-1878
21. Корреляция əдісін ұсынған ғалым
а) Гальтон
б) Спирмен
в) Вицлак
г) Фишер
д) П.Экман
22. Психодиагностикалық əдістемелерді таңдауда қойылатын та-

лаптар:
а) психодиагностика
б) психокоррекция
в) психотерапия
г) таңдалған əдістеменің түсінікті болуы
д) психоанализ
23. Оқу–тəрбие үрдісін диагностикалауды ұйымдастырудың түрлері
а) оқу жоспары мен бағдарламалары, олардың орындалуы
б) ұйымдастыру түрі
в) бақылау түрі
г) тəрбие жұмысы
д) техникалық құралдарды дайындау
24. Жеке тұлғаның өмір бағытын көрсететін компоненттер:
а) бағыт-бағдар
б) дүниетаным мен сенім
в) еңбек əрекеті
г) адам қажетін өңдеу
д) тапсырма беру
25. Мінездің негізгі сапалары
а) жігерсіздік
б) дүниеге көзқарас
в) бірқалыптылық
г) əлеуметтік
д) қоғамдық
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«Педагогикалық-психологиялық диагностикасы» 
пəні бойынша екінші аралық бақылау сұрақтары

1. Алғашқы эксперименталды психологиялық лобороторияны 
ашқан ғалым:

а) Г. Вицлак
б) Р. Кеттел
в) Г. Айзенк
г) В. Вунд
д) Гальтон
2. Социометрия əдісін қай жылы қай ғалым ғылымға енгізді ?
а) Р. Созеком (1962-1963 ж )
б) Я. Я. Марено ( 1892-1974 ж )
в) Т. Лири (1893-1899 ж )
г) Д. Дарвин (1863-1866)
д) С. Сеченов (1874-1878
3. Корреляция əдісін ұсынған ғалым
а) Гальтон
б) Спирмен
в) Вицлак
г) Фишер
д) П. Экман
4. Психодиагностикалық əдістемелерді таңдауда қойылатын талаптар:
а) психодиагностика
б) психокоррекция
в) психотерапия
г) таңдалған əдістеменің түсінікті болуы
д) психоанализ
5. Оқу–тəрбие үрдісін диагностикалауды ұйымдастырудың түрлері
а) оқу жоспары мен бағдарламалары, олардың орындалуы
б) ұйымдастыру түрі
в) бақылау түрі
г) тəрбие жұмысы
д) техникалық құралдарды дайындау
6. Жеке тұлғаның өмір бағытын көрсететін компоненттер:
а) бағыт-бағдар
б) дүниетаным мен сенім
в) еңбек əрекеті
г) адам қажетін өңдеу
д) тапсырма беру
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7. Мінездің негізгі сапалары
а) жігерсіздік
б) дүниеге көзқарас
в) бірқалыптылық
г) əлеуметтік
д) қоғамдық
8. Қазіргі психодиагностиканың даму кезеңі:
а) психофизикалық
б) клиникалық
в) практикалық
г) математикалық
д) ғылымилық
9. ХІХ ғ. пайда болған əдістер:
а) құжаттарға анализ жасау
б) коммуникативтік қызмет
в) пəнаралық қызмет
г) бағдарлау
д) обьектілі байланыс
10. Математикалық статистикалық əдістердің басқа ғылымдарда 

қолдануы:
а) бағдарлау мүмкіндіктері
б) медициналық
в) қолдану ерекшеліктері
г) қолдану мүмкіндіктері
д) қабілет мүмкіндіктері
11. Антропометриялық лабораторияны ашқан ғалым:
а) Айзенк
б) Кэттел
в) Гальтон
г) Фишер
д) Спирмен
12. Факторлық анализді ұсынған ғалым:
а) В. Т. Матолин
б) Е. А. Климов
в) Спирмен
г) Р. Кеттел
д) А. Бине
13. «Диагностика» ұғымының анықтамасы:
а) дағды



279 

б) айқын, білім
в) мінез
г) іс-əрекет 
д) білім
14. Интеллектуалдық тесті өңдеген ғалым
а) Матолин
б) Климов
в) Вицлак
г) А. Бине
д) Гальтон
15. Психодиагностиканың міндеттері
а) өмірлік ситуация
б) психологиялық ситуация
в) педагогикалық ситуация
г) тəжірибелік ситуация
д) ұзақ бақылау, көмек көрсету
16. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық даму 

деңгейін анықтау бағыты:
а) əлеуметтік дайындық
б) əдіснамалық
в) теориялық 
г) отбасылық
д) ғылымилық
17. Психодиагностика ғылымының қағидалары:
а) айқындық
б) зиян келтірмеу
в) бағдарлық 
г) эмоционалдық
д)сезімдік
18. «Психодиагностика» ұғымының түсіндірілуі
а) əр түрлі құралдарды пайдалану
б) өзіндік əрекет
в) өзіндік іс-əрекет
г) өзіндік сана
д) өзіндік баға
19. Психодиагностиканың негізгі əдістері
а) бақылау
б) əдіс-тəсіл
в) айқындау
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г) өңдеу
д) пайдалану
20. Зейін дегеніміз:
а) адам санасының белгісі
б) дағдының даму дəрежесі
в) психикалық əрекетті тұрақтату
г) машықтану қасиеті
д) дағдылану қасиеті
21. Зейіннің көлемі:
а) сек 1/15 – 8-9 əріп 
б) сек 1/20 – 7-8 əріп 
в) сек 1/10 – 5-9 əріп 
г) сек 1/ 8 – 4-6 əріп 
д) сек 1/9 – 6-7 əріп 
22. Тест əдісін өңдеудің кезеңдері
а) тестің сипаты
б) қойылатын талаптар
в) тестің жоспары өңделеді
г) қорытынды
д) жылдамдық
 23. Жалпы психодиагностиканың қарастыратын мəселелері.
а) əдістемелерге қойылатын талаптар жəне іс жүзінде пайдалану 
б) эмперикалық анализ 
в) психологиялық анализ
г) психофизикалық анализ
д) құжаттарға анализ
24. Индивидке психологиялық мінездеме берудің ерекшеліктері:
а) қысқа мерзімде диагностикалық информацияны жинақтау
б) эмоционалық
в) табиғилық
г) еріктік
д) сезімдік
25. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық даму 

деңгейін зерттеу əдістемелерінің бағыты:
а) интеллектуалдық
б) шығармашылық
в) білімдік
г) бағдарлық
д) əрекеттік
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«Педагогикалық-психологиялық диагностикасы» 
пəнінің емтихан сұрақтары

1. Практикалық психология аумағында дифференциалды 
психодиагностикалық білімдерді қолдану

2. Зерттеу əдістері, оның теориялық эксперимент психология-
мен байланысы. 

3. Психодиогностикалық əдістердің негізгі кластары. 
4. Проективті техникалық: тестілік, суреттік, бақылау. 
5. Контент-талдау құжаттары. Диологтық техникалар: əңгі-

мелесу, интерактивті ойындар.
6. Психодиагностика пəні мен міндеттерін анықтау. Психоди-

агностиканы шешу тəсілдері. 
7. Психодиагностиканы қолдануды талап ететін арнайы 

практиканың аумағы. 
8. Психодиагностика жəне аралас зерттеу бағыттары: диффе-

ренцио-налды психология, психометрия, псилогиялық бағалау. 
9. Психикалық қызметтер. Ақыл-ой дамуын диагностикалау 

мəселесі жəне жалпы қабілеттер. 
10. Диагностика функционалдық мəселесі жəне жалпы 

қабілеттер. Диагностика функциональдық жəне даралық стильдік, 
тұлғаның құндылық мотивациялық мінезі. 

11. Қарым-қатынас диогностикасы.
12. Психодиагностиканың алғышарттарының тарихы. Психо-

диаг ностиканың алғышарттары ғылым ретінде. 
13. Эксперименталды психологияның шеңберінде психо-

диаг  ности каның қалыптасуы (В. Вундт, Ф. Гальтон, Г. Эббин-
гауз т.б.) 

14. Психологиялық тесттік əдістердің пайда болуы. ХХ 
ғасырдың басында АҚШ-та тестік əдістердің дамуы. 

15. Францияда психодиагностикалық əдістерді қолдануы 
(А. Бине, Симон)

16. Ресейде психодиагностиканың даму тарихы. 
17. Психодиагностикалық процедуралардың əр түрлі ғылыми 

мектептерде өңделуі (контент-талдау, проективті əдістер, патоп-
силогиялық) зерттеулердің белсенділігі. 

18.  А.  Н. Леонтьев, А. Р. Лурия,  П. Я. Гальпериннің еңбектерін-
дегі қабілетті зерттеу мəселелері. 

19. Л. С. Выготскиийдің психологиялық-педагогикалық диаг-
ностикаға қосқан үлесі. 
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20. Д. В. Элькониннің жеке адамды зерттеудегі генетикалық 
тəсілдері туралы.

21. Психодиагностиканың мəселері жəне оны шешу жолдары. 
Психологиялық қызметті құру туралы қаулысының өзектілігі. 

22. Ресей мен ҚР психодиагностиканың жағдайлары.
23. Психодиагностикалық əдістерге сипаттама жəне оған 

қойылатын талаптар. 
24. Тест психодиагностикалық интрумент жəне оның түрлері. 

Проективті əдістерге анықтама.
25. Психодиогностикалық өлшеудің статистикалық қағидалары. 
26. Тест сенімділігі жəне оның түрлері. 
27. Валидтілік түрлері, критерийлері. Валидтілік жəне сенім-

діліктің өзара байланысы.
28. Тестік қалыптасу жəне олардың репрезентативтілігін тексеру. 
29.  Психодиагностикалық əдістерді адапциялау жəне оның тех-

нологиясы.
30. Жалпы жəне арнайы қабілеттер жайлы түсінік. Қабілеттің 

факторлы теориясы (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Л. Терстоун). 
31. Қабілеттер тесттері, Кэттелдің жеке тұлғаның қабілеттерін 

сынау көзқарасы. 
32. Темперамент, дара стильдік жəне тұлғаның құндылық 

мотивациялық кейпі.
33. Жұмысқа қабілеттеліктің темпера-ментпен байланысы.
34. Адамдарды нақты психологиялық типтерге жатқызудың 

құру тесттері. 
35.  ДДО - Е. Л. Климовтың Диффернционалдық-диагностикалық 

сұрақнамасы, Холланд сауалнамасы. 
36. Психодиагностиканы қолданудың кəсіби жəне этикалық 

нормалары. Этикалық кодекстерінің негізгі қағидалары. 
37. Тестті жүргізуге қойылатын талаптар.
38. Психологтың кеңес беру мен диогностикалау жұмыстары.
39. Темперамент туралы ілімінің дамуы мен негізгі теориялар.
40. Дифференционалды психологиядағы қабілеттер мəселесі.
41. Дарындылық адамның индивидуалды-психологиялық 

ерекшеліктерінде.
42.  Э. Кречмер мен У. Шелдон бойынша адам конституциясының 

типтері.
43.  Мінез акцентуациясының типтері.
44.  Білім берудегі тестілеу.



283 

45.  Шығармашылық дарындылық мəселелері.
46.  Тұлғаның қасиеттерін психодиагностикалау бағыттары.
47.  1901-1920ж. аяғына дейінгі психодиагностиканың дамуы.
48.  1930-1960ж. аяғына дейінгі психодиагностиканың дамуы.
49.  1960-1990ж. аяғына дейінгі психодиагностиканың дамуы.
50.  Мектеп жасына дейінгі балаларды диагностикалау.
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Психологиялық қызметке байланысты 
негізгі ұғымдар:

Абстракция – шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау 
арқылы оның елеулі қасиеттерін ойша бөліп алуға мүмкіндік беретін 
ой–тəсілдерінің бірі.

Апперцепция – қабылдаудың адамның өткен тəжірибесінен, 
психикалық əрекетінің жалпы мазмұнынан жəне жеке–даралық 
ерекшеліктерінен тəуелділігі.

Апраксия – қозғалыс əрекетінің жоғары деңгейінің бұзылуына 
байланысты бағытталған қозғалыстар мен əрекеттердің бұзылуы.

Ассоциация – сыртқы жəне ішкі тітіркендіргіштердің əсерінен 
туындайтын жан қуаттарының арасындағы байланыс.

Ақыл-ой (интеллект) – индивидтің ақыл-ой қабілеттері 
құрылымының салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы. Ақыл-ойдың 
мазмұндық құрылымы жəне өлшем құралдарының қолданылуы 
индивидтің тиісті қоғамдық маңызды белсенділігінің (оқу, өндіріс, 
саясат ж.т.б.) сипатына тəуелді.

Аутизм – адамның сыртқы дүниеден оқшауланып, өзімен–өзі бо-
лып іштей сары уайымға салынған кездегі көңіл күй.

Афазия – сөйлеу қабілетінен толық немесе ішінара айырылу.
Аффилиация – адамның басқалармен қарым–қатынас жасауды 

қажетсіну.
Əлеуметтену- қарым-қатынаста жəне іс-əрекетте жүзеге асатын 

əлеуметтік тəжірибені индивидтің меңгеруі жəне белсенді қайта 
жаңғырту үрдісі мен нəтижесі.

Бақылау локусы – адамның өз əрекетінің нəтижесіне 
жауапкершілікті сыртқы күштерден немесе өз қабілеттері талпыны-
старынан көру бейімділігі.

Бихеовиоризм – психиканы, мінез-құлықтың əр түрлі көрініс-
терін организмнің сыртқы əсерге қайтаратын жауап реакциясының 
жиынтығы деп түсіндіретін психологиялық бағыт.

Галюцинация – айналасында жоқ заттарды көріп, не естіп 
тұрғандай қабылдайтын жүйке ауруы.

Генетикалық əдіс – психиканың түрлі формаларының 
тұқымқуалаушылық көріністерін ғылыми тұрғыда зерттеу əдісі.

Генотип –жүйке қызметінің туа пайда болатын түрі.
Гетеростреотипы – бір этностың басқа өкілдері туралы пікірлері. 

Этностардың өзара қарым-қатынасына қарай оның жағымды, 
жағымсыз түрлері болады.
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Гештальтпсихология – психиканы бөлшектенбейтін, оны тұтас 
бейне деп түсіндіретін батыс психологиясының бір бағыты. 

Гиперболизация – заттың жеке сипаттары мен белгілерін 
үлкейтіп не кішірейтіп көрсетуде қолданылатын қиял бейнелерін 
жасайтын əдістерінің бірі.

Гипноз – арнайы əсерлердің салдарынан адам санасының белгілі 
уақыт көлемінде ұйқыға жуық күйі.

Гипнопедия – ұйқы кезінде адамды оқытудың ерекше бір əдісі.
Девианттық мінез-құлық (ауытқу) – қоғамда қалыптасқан 

құқықтық жəне адамгершілік нысандарға қарама-қайшы келетін 
əрекеттер. Д.м.қ. негізгі түрлері – құқық бұзушылық жəне қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайтын моральға қайшы мінез-құлық.

Делинквент (құқық бұзушы) – кейбір шектен тыс жағдайда 
іс-əрекеті қылмыстық жазалауға алып келетін, мінез-құлқында 
ауытқуы бар субьект.

Дисперсиялық анализ – түрлі факторлардың əсерін талдауға 
мүмкіндік беретін статистикалық əдіс.

Еркін ассоциациялар əдісі – адамдардың берген жауаптары 
арқылы оның бақылауынсыз айта салған сөздері мен ойларының 
негізгі себептері мен көздерін табуға мүмкіндік беретін терапиялық 
əдіс.

Жас ерекшелік дағдарылыстары – шұғыл психологиялық 
өзгерістермен сипатталатын онтогенез ерекше кезеңі. Неротикалық 
немесе травматикалық типтерге қарағанда, Ж.е.д. тұлғалық дамудың 
қалыпты дамуына қажетті заңды үрдіс болып табылады.

Жеке даралық – тұлғаның əлеуметтік маңызды сапаларының 
ерекше жəне қайталанбас көріністері.

Жетістік тестілері – зерттелінушінің нақтылы білімдері 
мен икемділіктерді, дағдыларды игеру деңгейін анықтайтын 
психологиялық диагностика əдістерінің бірі.

Инсайт – сананың кенеттен оянуы, жаңа түсініктің кенет пайда 
болуы.

Интериоризация – сыртқы əрекет түрлерінің игерілуі арқасында 
адам психикасының ішкі құрылымдарының қалыптасуы.

Интерференция – операция мен əрекет байланысынан туындай-
тын нəтижені төмендететін не жоққа шығаратын заңдылық.

Интроверсия – өз ойымен өзі болуға ұмтылушылық, ішкі жан 
дүниеге үңілушілік.

Интроспекция – адамның өз санасының ішкі əлемін зерттеуі.
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Интуиция – ойланбай, не пікір түймей-ақ тікелей тұжырымдайтын 
білім.

Инфантилизм – адам психикасы дамуының тежелуі, тоқырауға 
ұшырауы.

Инциация – жасөспірімді ересек адамдар қатарына қосуға 
арналған жол-жорамен рəсімдеу.

Ипохондрия – өз денсаулығына шамадан тыс көңіл бөлушілік, 
жазылмайтын ауруға шалдығып қалам ба деп қорқушылық.

Иррадиация – жүйке процестерін (қозу, тежелу) пайда болған 
мидың алабына, басқа бөліктеріне таралуы.

Кəсіптік бағдар – мамандық пен қызмет таңдаудағы қолайлысын 
табуды мақсат еткен, тұлғаның икемділіктері мен қабілеттерін 
анықтауға бағытталған психологиялық-педагогикалық іс-шаралар 
кешені.

Когнитивтік психология – адамның танымдық процестерінің 
даму ерекшеліктері мен заңдылықтарын, сондай-ақ, сана құрылымын 
зерттейтін психологияның бір бағыты.

Коммуникация x адамдардың əлеуметтік өзара əрекеттестіктің 
мағыналық аспектісі.

Консонанс – дыбыстардың үйлесімділігі, жағымдылығы.
Константность – қабылданатын заттың тұрақтылығы, оның 

сезім мүшелерінің тітіркену параметрлерінен тəуелсіздігі.
Контент талдау – құжаттар мен бейнетаспаларда, сұхбаттарда т.б. 

мəліметтерді талдау жəне бағалау əдісі мұнда осы материалдардың 
қолдану жиілігі білдіретін ұғымдар мен түйіндер тіркеледі.

Конфабуляция – естің бұзылуы салдарынан туындайтын жалған 
еске түсіру.

Конфликт – өзара əрекеттес субъектілердің əр түрлі бағыт-
тағы мақсаттық қызығулар позицияларының пікірлері мен 
көзқарастарының шиеленісуі.

Корпорация – өз тобының мүддесінен басқаны ойламайтын 
адамдар тобы.

Корреляциялық анализ – зерттелетін белгілер немесе 
факторлардың формасын, белгісін жəне байланыс тығыздығын 
бағалаудың статистикалық əдісі.

Колледждегі психология қызмет – əрбір баланың толыққанды 
психологиялық жəне тұлғалық дамуына əсер ететін жағдайлармен 
қамтамасыз ету негізгі мақсаты болып табылатын білім беру 
жүйесіндегі арнайы сала.
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Көлденеңнен қию əдісі – белгілі бір жас кезеңіндегі адамдар 
тобын зерттеу арқылы психиканың жастық жəне даралық даму 
ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттеу əдісі.

Креативтілік – жеке адамның тұрақты салыстырмалы сипаттама-
сын құрайтын дарындылықтың шығармашылық қабілетінің деңгейі.

Креативті тестілері – жеке адамның шығармашылық қабілеттерін 
зерттеу мен бағалауға арналған əдістеме жиынтығы.

Кросс мəдениет психологиясы – психиканың даму жəне 
қалыптасу заңдылықтарын əлеуметтік жəне мəдениет, экологиялық 
факторлар ықпалына байланыстыра зерттейтін психология саласы.

Қарым-қатынас психологиясы – адамдар арасындағы өзара 
қарым-қатынас мəселелерімен айналысатын психологиялық ғылым 
саласы (іскер, дипломатиялық, ұжымдық, жанұя, қызметттік ж.т.б.)

Лабилділік – жүйке жүйесінің негізгі қасиеттерінің бірі, 
импульстардың пайда болу жəне аяқталу жылдамдықтарын сипат-
тайтын заңдылық.

Либидо – сексуалдық еліктеуден көрінетін жыныстық мінез-
құлық түрлерінің бірі.

Лонгитюдное исследование – адамның өмір циклі фазаларының 
жастық жəне даралық диапазондарын анықтауға мүмкіндік беретін 
белгілі бір зерттелінушілерді ұзақ та жүйелі түрде зерттеу.

Медитация – белгілі бір объектіге зейінін шоғырландырып, бөгет 
жасайтын барлық факторларды аластатқызу арқылы терең ойға бату.

Методология – теориялық жəне практикалық іс-əрекетті ұйым-
дастыру мен құрудың принциптері мен тəсілдерінің жүйесі туралы 
ілім.

Мнимоника – есте сақтауды жеңілдетіп, естің көлемін арттыра-
тын жасанды тəсілдер жүйесі.

Мотивация – организмнің белсенділігін тудыратын жəне оның 
бағыттылығын анықтайтын жүйесі.

Невротизм – эмоциялық тұрақсыздық пен өзін-өзі сыйлаудың 
төмендігімен, вегетациялық кінəраттармен сипатталатын көңіл күй.

Негативизм – баланың айналадағы адамдар əсеріне негізсіз 
қарсыласуы. Оның пассивтік жəне активтік түрлері кездеседі.

Необихевиоризм – дəстүрлі бихеовиоризмнің мінез-құлықты 
түсіндірудегі «реакция–стимул» формуласын «аралық айныма-
лылар» ұғымымен толықтырған америкалық психологияның бір 
бағыты.

Неофрейдизм – фрейдизмнің кейбір биологиялық, психология-
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лық көзқарастарына қарсы шығып, оларды жеке адамның 
əлеуметтік-мəдени факторлармен толықтырылған батыс əлеміндегі 
психологияның бір бағыты.

Онтогенез – организмнің ұрықтану сатысынан бастап жеке өмір 
жолы аяқталғанға дейінгі жеке дара дамуы.

Оқуды игеру (обучаемость) – оқу үрдісінде адамның білімді, 
білікті жəне дағдыларды игеруінің жылдамдығы мен сапасының 
жеке өзіндік көрсеткіші.

Педагогикалық психология – педагогикалық үрдістің пси-
хикалық құбылыстары мен заңдылықтарын, даму ерекшеліктерін 
зерттейтін психология саласы.

Пилотаждық зерттеу – негізгі зерттеудің алдында жүргізілетін 
оның қарапайым «іздестіруші эксперимент» деп аталатын зерттеу 
əдісінің бір түрі.

Профессография – түрлі кəсіптердің адамның жеке қасиеттеріне, 
психологиялық қабілеттеріне, физикалық мүмкіндіктеріне сəйкес 
келу–келмеу себептерін зерттейтін əдіс.

Психология – психиканың заңдылықтарын психикалық құбы-
ластарды, үрдістерді, қалыптарды, индивидтің даму жолын жəне 
оның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасының қалыптасуын 
зерттейтін ғылым.

Психика – жоғары дəрежеде құрылған бас миының мінез-
құлықпен іс-əрекетті қамтамасыз ету қабілеті.

Психодиогностика – тұлғаның потенциалдық қабілеттерін 
психикалық үрдістердің даму деңгейін, сондай-ақ əрі қарай да-
муна болжау немесе тиісті психологиялық түзету мақсатымен 
эмоционалдық тепе-теңдікті анықтауды өзінің мақсаты етіп қойған 
психология саласы. 

Психодиогностикалық əдіс - психологияның зерттеу əдісі. П.ə. 
негізгі ерекшелігі (сипаттау мен эксперименттен ерекшелігі) - оның 
өлшеу жəне сынауға бағытталғандығы, соның негізінде зерттеуші 
құбылыстың сандық жəне сапалық квалификациясы анықталады.

Психодиогностикалық зерттеу – жұмыс негізі психологиялық 
диогноз болып табылатын, психолог жұмысының бір түрі. П.з. 
негізгі сатылары: зерттеу мақсаттарына сəйкес деректер жинау, 
алынған нəтижелерді өңдеу жəне талдау, шешім қабылдау (диагноз 
жəне болжам).

Психологтың кəсіби этикасы - психологтың өз іс-əрекетінде колле-
галарымен, ғылыми қоғамдастықпен, сондай-ақ психологиялық көмек 
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сұрап келген адамдармен, зерттеуге қатысушылармен өзара қарым-
қатынасында арнаулы адамгершілік талаптарды жүзеге асыру.

Психикалық дамуында ауытқуы бар балалар - баланың 
психикалық дамуындағы сенсорлық ақаулардың (саңыраулық, на-
шар есту, соқырлық, нашар көрушілік), орталық жүйке жүйесі 
жарақаттануының (ақыл-естің кемістігі, дамудың тежелуі, 
қозғалыстың бұзылуы, сөйлеудің күрделі кемістігі) салдарынан 
болған нормадан ауытқушылық.

Психологиялық түзету - тұлғаның кейбір келеңсіз сапалары мен 
көріністерін түзетуге бағытталған, психолог жүргізетін жүйелі іс-
əрекеттер мен операциялар жиынтығы.

Психоанализ – адамның мінез-құлқының қозғаушы күші мен 
шешуші факторы жыныстық елігу (либидо) болып табылады, 
нəсіпқұмарлық тіршіліктің арқауы деп түсіндіретін психологиялық 
бағыттың атауы.

Релаксация – қатты қобалжудан немесе күшке түскен əрекеттен 
кейін адамның босаңсып, тынышталған күйі.

Респондент – сыналушы рөліндегі əлеуметтік-психологиялық 
зерттеуге қатысушы.

Рефлекс – организмнің сыртқы жəне ішкі тітіркендіргіштерге 
қайтаратын жауап реакциясы.

Рефлексия – адамның өз көңіл күйін, ішкі жан дүниесін, өзіндік 
санасын танып-білуге бағытталған процесс.

Сензитивтілік – психиканың қайсыбір жақтарының (ес, ойлау, 
т.б.) оқыту мен тəрбиелеуде қолайлы мүмкіндік туғызатын кезеңі.

Сенсибилизация – анализаторлардың тітіркендіргіш əсерінен 
сезгіштігінің артуы.

Сенсорлық депривация – адамның сенсорлық əсерлерден толық 
айырылуы.

Семантикалық дифференциал əдісі – субъективті семантикалық 
мəн-мағыналық кеңістікті құру əдісі.

Семантикалық радикал əдісі – мəндерді олардың ассоциативтік 
аймақтарын, өрістерін бөліп шығару арқылы талдаудан тұратын 
эксперименталдық семантиканың объективті əдістерінің бірі.

Сомнамбулизм – жүйке ауруына шалдыққан адамдарда 
кездесетін ұйқы кезіндегі жүріс-тұрыс.

Социометрия – шағын топтағы адамаралық байланыстарды 
зерттеуде қолданылатын əлеуметтік психологиялық тест.

Субъективті семантикалық кеңістік – қандай да бір 
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объектілерді, ұғымдарды олардың мəндерін талдау арқылы класси-
фикациялау арқылы жүзеге асатын жеке-дара сананың категориялық 
құрылымының моделі.

Тесттің валидтілігі – тест нəтижелерін, жарамдылығын 
бағалайтын негізгі өлшемдердің бірі.

Тест сенімділігі  –  тесттің өлшем құралы ретіндегі дəлді-
гінің жəне зерттеу кезінде кездесетін əр түрлі кедергілерге 
тұрақтылығының көрсеткіші.

Тұлғаның өзін-өзі анықтауы – қандай да бір мəселе туындаған 
жағдайда өзіндік позицияның туындауы мен қалыптасуы. 

Тұлғааралық қарым-қатынас – адамдар арасындағы өзара 
байланыстың субьективті бастан өткеріліп, обьективті түрде 
бірлескен іс-əрекет пен қарым-қатынас үрдісінде адамдардың 
бір-біріне əсер етуі тəсілдерімен жəне мінез-құлықтан көрініс 
береді.

Фрустрация – адамның мақсатына жете аламағандығынан пайда 
болатын реніші, күйзелісі, ойдың жүзеге аспауынан күйректенуі.

Шкалалау – психологияда қолданылатын өлшеуіш əдістердің 
бірі, сан жүйелерінің көмегімен шынайы (реальды) процестерді мо-
дельдеу əдісі.

Эврестика – жаңалықты ашуда қолданылатын шығармашылық 
қызметін күрделі инттелектуалдық есептер мен міндеттерді 
шешудегі таңдамалы ізденісті ұйымдастыру тəсілі.

Эгоцентризм – индивидттің өз мүдделеріне баса назар аударуы-
нан, қандай да бір объектіге деген позициясын өзгерте алмауы.

Эгоцентрлік сөйлеу – баланың практикалық əрекетін реттеп 
бақылайтын, өзіне бағытталған сөйлеуі.

Эдип комплексі – ерте балалық шақта пайда болатын 
ұл баланың анасына деген санасыз түрде елігуі мен əкесіне 
жағымсыз, теріс қатынасын сипаттайтын фрейдизмнің негізгі 
ұғымдарының бірі.

Эйдетизм – бұрын қабылданған заттар мен құбылыстардың 
объектісі көзден таса болған жағдайда да көріп тұрғандай 
қабылдайтын естің ерекше құбылысы.

Эйфория – көбіне объективті жағдайларға сəйкес келмейтін 
қуанышты көңіл-күй, мамыражай бейқамдық.

Экзистенционалдық психология – жеке адамның бірегей 
қайталанбас өмірлік тəжірибесін зерттейтін гуманистік психо-
логияның бір бағыты; мұнда өмір мен өлім, бостандық, махаб-
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бат, жалғыздық, бос уақыт, тіршіліктің мəні сияқты проблемалар 
қарастырылады.

Экспектациялар – адамның əлеуметтік рөлдерді атқару норма-
ларына қатысты талаптар жүйесі, топтағы қарым-қатынастар мен 
өзара əрекеттер жүйесін ретке келтіретін əлеуметтік санкциялардың 
бірі.

Эмпирикалық психология – психикалық өмірдің нақтылы 
құбылыстарын тікелей сипаттап, зерттейтін психологиялық бағыт.

Эхолалия – кейбір психикалық науқастарда байқалатын 
басқалардың сөздерін автоматты түрде қайталау.

Эхопраксия – басқа адамдардың қозғалыс қимылдарының 
əрекеттеріне еліктеу арқылы қайталай беру.

Ятрогениилер – невроздардың пайда болуына мүмкіндік беретін 
психикалық күйдің жəне психогендік реакциялардың қолайсыз 
өзгерістері.
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Қосымша № 1

Кэттелдің интеллекті зерттеуге арналған «мəдени-еркіндік»
тестіне арналған
Ж А У А П Т А Р П А Р А Ғ Ы
Сіздің шешіміңіз бойынша дұрыс жауапқа сəйкес келетінін бы-

лай белгілеңіз: abcde
Егер Сіз шатасып кетсеңіз, онда былай түзетіңіз: d

   Субтест 1              Субтест 2                       Субтест 3               Субтест 4
 a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
 a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
 a b c d e  a b c d e  a b c d e

1. a b c d e 1. a b c d e 1. a b c d e 1. a b c d e
2. a b c d e 2. a b c d e 2. a b c d e 2. a b c d e
3. a b c d e 3. a b c d e 3. a b c d e 3. a b c d e
4. a b c d e 4. a b c d e 4. a b c d e 4. a b c d e
5. a b c d e 5. a b c d e 5. a b c d e 5. a b c d e
6. a b c d e 6. a b c d e 6. a b c d e 6. a b c d e
7. a b c d e 7. a b c d e 7. a b c d e 7. a b c d e
8. a b c d e 8. a b c d e 8. a b c d e 8. a b c d e
9. a b c d e 9. a b c d e 9. a b c d e
10. a b c d e 10. a b c d e 10. a b c d e
11. a b c d e 11. a b c d e 11. a b c d e
12. a b c d e 12. a b c d e 12. a b c d e

13. a b c d e
14. a b c d e

        Субтест 1                  Субтест 2                Субтест 3              Субтест 4
 a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
 a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
 a b c d e  a b c d e  a b c d e

1. a b c d e 1. a b c d e 1. a b c d e 1. a b c d e
2. a b c d e 2. a b c d e 2. a b c d e 2. a b c d e
3. a b c d e 3. a b c d e 3. a b c d e 3. a b c d e
4. a b c d e 4. a b c d e 4. a b c d e 4. a b c d e
5. a b c d e 5. a b c d e 5. a b c d e 5. a b c d e
6. a b c d e 6. a b c d e 6. a b c d e 6. a b c d e
7. a b c d e 7. a b c d e 7. a b c d e 7. a b c d e
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8. a b c d e 8. a b c d e 8. a b c d e 8. a b c d e
9. a b c d e 9. a b c d e 9. a b c d e
10. a b c d e 10. a b c d e 10. a b c d e
11. a b c d e 11. a b c d e 11. a b c d e
12. a b c d e 12. a b c d e 12. a b c d e

13. a b c d e
14. a b c d e

Сумма балов IQ Процентили
Часть 1 44
Часть 2 40

1 + 2 84 142 100 %

Часть 1
Часть 2
1 + 2 
IQ
Процентили

 55 70 85 100 115 130 145
 0 2 16 50 84 98 100
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Қосымша №2

Баллдар жиынтығы Шкалалы бағалар
1 бөлім 2 бөлім 1 + 2 бөлімдер IQ Проценттілік

5 - 19 53 0
- 9 20 54 0
6 - 21 55 0
7 10 22 56 0
8 - 23 57 0
- 11 24 58 0
9 - 25 59 0
10 12 26 60 0
- - 27 61 0

11 13 28 62 1
- - 29 63 1

12 14 30 64 1
- - 31 65 1

13 15 32 66 1
- - 33 67 1

14 16 34 68 2
- - 35 69 2

15 17 36 70 2
- - 37 71 3

16 18 38 72 3
- - 39 73 3

17 19 40 74 4
- - 41 75 4

18 20 42 76 5
- - 43 77 6

19 21 44 78 7
- - 45 79 8

20 22 46 80 9
- - 47 81 10

21 23 48 82 12
- - 49 83 13

22 24 50 84 14
- - 51 85 16

23 25 52 86 17
- - 53 87 19

24 26 54 88 21
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