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«Әлеуметтік-психологиялық тренингтер бойынша  жаттығулар 
жинағы» атты бұл оқу-әдістемелік құрал «5В050300-Психология» білім 
беру бағдарламасының жұмыс жоспарына сәйкес құрастырылған. Оқу-
әдістемелік құралда «Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері» пәнінің 
ОӘК қамтылған тақырыптарды ашатын практикалық материалдар берілген. 

Жинаққа әлеуметтік-психологиялық тренингтің әртүрлі фазаларына, 
түрлеріне және әдістеріне арналған жаттығулар ендірілген. Нақты айтқанда, 
тренингке қатысушылардың танысуына, өзара сенім ахуалын құруға, бірін-
бірі қабылдауына, топтың бірігуі мен белсенділенуіне бағытталған 
жандандыру жаттығулары мен ойын-жаттығулар жинақталды. Сонымен 
қатар, коммуникативтік дағдыларды дамытуға, өз-өзіне сенімді мінез-
құлықты қалыптастыруға бағытталған жаттығулар, әлеуметтік-
психологиялық тренингте қолданылатын ойын-жаттығулар мен кері 
байланыс алуға арналған жаттығулар қамтылды. 
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КІРІСПЕ 
 

Оқу-әдістемелік құрал 5В050300-Психология  білім беру 
бағдарламасы бойынша «Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері» 
пәнінен семинар сабақтарына арналған. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік-психологиялық тренинг белсенді оқыту 
әдісі ретінде әлеуметтік-психологиялық жұмыстың ең танымал және 
қарқынды дамып келе жатқан түрлерінің бірі болып табылады. 

Психологиялық сөздікке сәйкес, әлеуметтік-психологиялық тренинг 
(ағылшын тіліндегі «train» - жаттықтыру, жаттығу) - әлеуметтік 
психологияның топтағы адамдардың өзін-өзі тану, қарым-қатынас жасау 
және өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастырудың топтық әдістерінің 
жиынтығын білдіретін қолданбалы бөлімі. 

Тренинг – бұл дәстүрлі оқытудан ерекшеленетін оқытудың айрықша 
формасы, оған қатысушының бүкіл жеке тәжірибесі қатысып, жаттығу 
барысында оған жаңа білім алуға көмектеседі және сонымен бірге топтың 
жағымсыз реакциясы арқылы түзетіледі. 

Онда адам өзінің сәттілікке жетуіне көмектескен және сәтсіздікке 
әкелген жақтарын түсінуге мүмкіндік алады. Мұнда жылдар бойы  өзің жеке 
шешімін іздеген сұрақтарға оңай жауап алуға болады. Барлық білім 
тәжірибемен тығыз байланыста, көп күш жұмсамай меңгеріледі және тез 
қолдануға дайын болады. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг – коммуникативті қасиеттер мен 
рефлексиялық қабілеттерді, топ мүшелерінің және өзінің мінез-құлқының 
талдауын, әлеуметтік жағдаяттарды және олардағы өздерін, өзін және 
басқаларды барабар қабылдай алу қабілеттерін дамыту әдістерінің 
жиынтығы. Әлеуметтік-психологиялық тренингтің көмегімен тұлғалық 
өзара әрекеттесу мен қарым-қатынас түзетіледі. Тренинг тек шешімдер 
қабылдау мен жағымды қарым-қатынас жасаудың тиімді технологияларын 
(әдістерін, тәсілдерін, техникаларын)  үйреніп қана қоймай, сонымен қатар 
қатысушылардың іс-әрекетінің тиімділігін төмендететін жеке 
ерекшеліктерін ашуға, олардың мінез-құлқын айрықша аспектілерде 
реттеуге мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік-психологиялық тренингті жанжалдарды болдырмау және 
жеңу, топтарда жағымды психологиялық ахуал туғызу, көшбасшыларды 
даярлау және т.б. үшін адамдармен жұмыс жасайтын мамандар пайдалана 
алады.  

Тренингте студенттердің арасында жеке мінез-құлық репертуары мен 
мәселелерді шешу өрісін кеңейтетін тәжірибе алмасу белсенді жүреді. 

Студенттердің тренинг жағдаятына эмоциялық қатысуы оқуға деген 
жоғары мотивацияны құруға мүмкіндік береді, білімнің шоғырлануын, 
дағдыларды қалыптастыруды күшейтеді. 
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1. ТАНЫСУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН 
ЖАТТЫҒУЛАР 

 
 

«ЕСІМ-ҚИМЫЛ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Қатысушылар шеңберге тұрады, олардың әрқайсысы бір қадам алға 

басып, өз есімін атайды және өзін көрсетуге мүмкіндік беретін қандайда бір 
қимыл жасайды. Топ оның есімін хормен айтып, қимылын қайталайды. 
Барлық қатысушылар өздерін таныстырғаннан кейін процедураны 
қайталауға болады, бірақ есімдер мен қимылдар қайта айтылмай және 
көрсетілмей, еске түсіру арқылы орындалады. 

Бұл процедура топ қатысушыларына өзін таныстыруға және бір-бірін 
жақсырақ білуге мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар олардың 
әрқайсысының өзін-өзі тануына ықпал етеді. Өйткені бұл топтың 
орындауында өзінің қимыл-әрекетін сыртқы жағынан қарап, кері байланыс 
алуға мүмкіндік береді. 

 
 

«ҚАРЛЫ ЖҰМАРШАҚ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар есімдерін айтып танысады, әрбір келесі қатысушы 
алдыңғы адамдардың есімін (қарапайым нұсқада – екі-үш адамның) 
қайталап, содан кейін өзін таныстыруы керек. Нұсқалардың біреуінде, 
қатысушы есімдерді ұмытып қалса, еске сақтау қабілетінің төмендігіне 
өкініп, оның орнына: «Қойдың басы» деп айту ұсынылады (әрине, ол 
қатысушы бұл жерде өзі туралы айтып тұр). 

Жүргізуші (психолог) әдетте, ең соңынан танысады. Егер ол барлық 
есімдерді дәл қайталай алса, топтың алдында оның беделі едәуір артады (ал 
егер жүргізуші есінде есімдердің барлығын сақтағанына сенімді болмаса, 
онда жаттығудың осы нұсқасын қабылдамау керек!). 12-15 адамнан асатын 
топтарға сәйкес келетін қарапайым және жылдам нұсқа – өзінің алдында 
есімдері аталған барлық қатысушылардың емес, тек соңғы төрт адамның 
есімін айту. 

Неғұрлым күрделі нұсқада қатысушылар тек есімді ғана емес, 
сонымен қатар қандай-да бір сөзді немесе қысқа сөз тіркестерін айтады және 
қайталайды (мысалы, «Менің ең үлкен абыройым», «Менің қалауым» және 
т.б.). Жағымсыз тақырыптарды (кемшіліктер, проблемалар) қолдануға кеңес 
берілмейді, өйткені оларды бірнеше рет қайталау илану әсерін тудыруы 
мүмкін. Бұл нұсқада жаттығуды тек танысуға ғана емес, сонымен қатар әр 
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сабақтың басталуына дейін қыздыру ретінде де қолдануға болады (әрине, ол 
кезде әрдайым мәлімдеме тақырыбын өзгертіп отыру керек). 

«Қарлы жұмаршақ» танысу рәсімі тек тренингтерде ғана емес, 
сонымен қатар топ мүшелерін таныстыру қажет болатын жерлерде 
қолданылады (мысалы, жазғы сауықтыру лагерлерінде). 

 
 

«БҰЛ МЕНІҢ ЕСІМІМ» жаттығуы 
 
Мақсаты: қатысушылардың танысуына жағдай жасау, оларды достық 
қарым-қатынасына орнату. Жаттығу өзін-өзі таныстыру дағдыларын 
көрсетуге мүмкіндік береді. 
 
Орындалу ұзақтығы: 20 – 30 минут 
 
Жаттығудың барысы: 

Қатысушылар шеңберге отырады. Жүргізуші оң жақта отырған 
ойыншыға орындықтан тұруды (қалауы бойынша) және өзінің толық есімін, 
сондай-ақ ол топта аталғысы келетін есімін атауды ұсынады. Содан кейін 
сөз сөйлеуші адам өзінің есімі туралы бір нәрсе айтуы керек. Ол, мысалы, 
мына сұрақтарға жауап беруге тырысуы мүмкін: 

• Менің есімім нені білдіреді?  
• Менің отбасым қайдан шыққан?  
• Менің есімім өзіме ұнайды ма? 
• Маған оны кім таңдағанын білемін бе? 
• Менің тегім нені білдіретінін білемін бе? 
• Мені басқа есіммен атағанын қалаймын ба? 
• Туыстарымның ішінде кімде осындай есім болды?  
Әр қатысушы не айтатынын және өзінің әңгімесін қалай түсіндіруді 

өзі шешеді, алайда сөз сөйлеуші адам 2 минут ішінде айтып бітуі тиіс. 
Сөйлеуді аяқтаған соң, адам өз орнына отырады да, қатысушылар шеңбер 
бойынша жаттығуды жалғастырады. 
 

 
 «БІЗДІҢ ҮМІТТЕРІМІЗ» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Жаттығуды бастамас бұрын тренингтің барлық қатысушылары 
шеңбер бойынша отырғызылады. Жүргізуші сұрақтарды қояды 
қатысушылар оған жауап береді, өз жауаптарын екі бағанға бөлінген қағаз 
парағына жазып қояды. 

Сұрақтар: Әрқайсымыз жаңа істерден бір нәрсе күтеміз. Осы 
тренингтен Сендер қандай нәтижелер күтесіңдер? (әрбір қатысушы өзінің 
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күтулерін қағаздың оң бағанына жазады). Тренингке қандай үлес қосуға 
дайынсыз? (әрбір қатысушы парақтың оң жанына тренингке қосатын өз 
үлесін сипаттайды). 

Одан әрі қатысушылар тренингтен күтілетін сипаттамаларды және 
оған қосатын үлесі туралы оқып береді. 

Жүргізуші: – біз сендермен бірге сипаттаған нәрсе, әрине, тренинг 
барысында өзгеруі мүмкін. Мүмкін, сендер күтпеген нәрсе аларсыңдар. Көп 
нәрсе сендердің белсенділіктеріңізге байланысты болады. Тренинг соңында 
біздің өз үміттерімізді талдауға мүмкіндігіміз болады. 

 
 

 «ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ӘТКЕНШЕГІ»  жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Жаттығуды бастамас бұрын тренингтің барлық қатысушылары 

шеңбер бойынша отырғызылады және жүргізуші айтқан сөйлемді 
жалғастырады: «Мен жақсы көремін...»; «Мені қуантады...»; «Мен ... кезде 
қайғырамын»; «Мен ашуланамын, ... кезде»; « Мен өзімді мақтан тұтамын, 
... кезде». 
 
 

«ҰРАНДАР» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Топқа танысудың тағы бір нұсқасын ұсынуға болады: өз есімін атай 
отырып, қатысушылар оны өмірлік ұранын тұжырымдау арқылы 
жалғастыруы керек. 

Жаттығудың күрделі нұсқасында қатысушылар ұранды тұжырымдау 
үшін «шек» қойылмайды. Мүмкін, олардың біреуінде дайын ұраны бар 
шығар, онымен тренингке дейін өмір бойы ұстанып жүрген болар. Бірақ, ең 
алдымен, топтың көп бөлігі тапсырманы алғаннан кейін бірінші сәтте 
абдырап қалады, өйткені ұранды бірден ойлап шығару – оңай емес. 
Сондықтан, топқа ойлануға жеткілікті уақыт беру маңызды және шеңбер 
бойынша сауалнаманы бірден бастамау керек. 
 
 
Аяқтау 

Бұл жұмыс аяқталғаннан кейін (немесе тренингтік мәнмәтінге 
байланысты біраз уақыт өткен соң), тренер топқа танысу немесе талқылау 
үшін танымал адамдардың айтқандары мен пікірлерін, сондай-ақ тренинг 
тақырыбына байланысты мақал-мәтелдерді (мұндай ақпарат, мысалы, 
уақытты басқару тренингінде және көшбасшылық дағдылар тренингінде 
орынды болады) ұсына алады. 
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«ҰШАТЫН ЕСІМДЕР» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Қатысушылар шеңберге отырады. Олардың біреуінде доп бар. Ол бұл 

допты топтан біреуге лақтырады, сонымен бірге өзінің есімін айтады: «Мен 
– Ермекпін», «Мен — Айзеремін». Ойын қатысушылардың барлығы 
есімдерін кем дегенде бір рет таныстырғанша жалғасады. 

Бұдан әрі қатысушылар допты лақтыратын адамның есімдерін атауы 
керек: «Назар аудар, Жанна!». Доп алған адам, лақтырған адамға алғыс 
білдіруі керек: «Рахмет, Зейнеш!» Мұнда да әркім кем дегенде бір рет 
қатысуы керек. 

Осы раунд аяқталғаннан кейін, ойынға екінші доп қосылады және 
ойын бірден екі доппен жалғасады. 

Ойынды тек екі доппен емес, бір шумақ жіппен де өткізуге болады. 
Жүргізуші қолмен жіптің ұшын ұстап тұрып, шумақты келесі адамға 
лақтырады, ал екінші  адам қолымен жіпті ұстап, оны өзара және әріптесі 
арасында тартады, сонда ойынның соңында шеңберде тоқылған тұтас кенеп 
пайда болады. 

 
 

 «ҚОЛЫМНАН КЕЛЕДІ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар кезек-кезек тұрып, өздерінің қолынан жақсы келетін 
қандай-да бір іс туралы айтады. Содан кейін олар екі сұраққа жауап береді: 

- Олар мұны қалай үйренді? 
- Бұл дағды, іскерлік қай кезде пайдасын тигізеді? 
 

Жаттығудың психологиялық мәні 
Өзін-өзі таныстыруға, көрсетуге жағдай жасау,  жаңа әрекеттерді 

үйренуге ынтасын арттыру. 
 
Талқылау 

Әрқайсың өзге қатысушылардың айтқандарынан тағы нені 
үйрегілерің келді? 

 
 

«ТАҒЫ ДА СӘЛЕМЕТСІЗДЕР МЕ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Бұл жаттығуда қимыл-қозғалыс компоненті бар, демек, жұмыстың 

басында қатысушыларда сөзсіз пайда болатын кернеуді алып тастауға 
болады. Сонымен қатар, бұл қатысушыларға бір-бірімен физикалық 
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байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Физикалық байланыс әрдайым 
эмоциялармен бірге жүреді, белгілі болғандай, олар кез-келген материалды, 
оның ішінде есімдерді де есте сақтауды жеңілдетеді. Сонымен бірге қол 
алысу - бұл дене мүшелерінің әлеуметтік бейтарап түрі, ол топ мүшелері 
арасында ыңғайсыздық пен алаңдаушылық туғызбайды. 

 
Жаттығудың барысы 
I Топқа орнынан тұрып, бөлмеде әрлі-берлі еркін жүру ұсынылады. 

Қатысушылардың міндеті – әріптестерінің әрқайсысымен амандасу. Қол 
алысу кезінде бір-бірінің көздеріне қарап, өздерінің есімдерін: «Мен 
Алуамын», «Мен Берікпін» деп таныстырулары керек. Атауынан басқа 
ештеңе айтудың қажеті жоқ. Қатысушылар І топтағы әр әріптесінің атын 
және сыртқы келбетін есте сақтауға тырысулары керек. Бәрі бір-бірімен қол 
алысып амандасып болған соі, ойынның бірінші кезеңі аяқталады. 

Ойынның екінші кезеңінде қатысушылар қайтадан қол алысып 
амандасады, бірақ бұл жолы олар енді бір-біріне өз есімдерін атап емес,  
серіктесінің есімін атап амандасады. Демек, амандасу формалары сәл 
өзгеше болуы мүмкін: «Сәлем, Алуа!» немесе «Қайырлы таң, Берік!» Егер 
қатысушы қолын алып жатқан адамның атын есіне түсіре алмаса, оны 
қайтадан сұрауы керек. Екінші кезең екінші реттік қол алу біткен кезде 
аяқталады. 

 
 

«ЖҰПТА ТАНЫСУ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Бұл жаттығу көптеген түрлендіру арқылы  әртүрлі тақырыптардағы 
тренингтерде, әсіресе топтық жұмыстың басында ұсынылады. Жаттығу 
топтағы ахуалды жақсартуға көмектеседі, қатысушылар арасындағы 
қашықтықты айтарлықтай азайтады. 
Жаттығудың барысы 

Тренер қатысушылардың әрқайсысына өзіне жұп ретінде жақынырақ 
танысқысы келетін немесе басқалардан аз білетін өзге қатысушыны 
таңдауды ұсынады. Жаттығу бірнеше кезеңде өтеді. 

Бірінші кезеңде қатысушылар бір-біріне бірнеше минут үнсіз қарауы 
керек.  

Екінші кезеңде қатысушылар бір-бірін кезек-кезек сипаттайды. Оның 
үстіне, серіктестің сыртқы келбеті туралы ғана айтуға болады, «ақылды 
көзқарас», «мейірімді көздер» дегендей баға беруші пікірлерден және 
адамның тұлғалық ерекшеліктерін сипаттаудан аулақ болу керек. Әр 
қатысушыға әңгімелесуші серігін суреттеуге үш минут уақыт беріледі. 

Үшінші кезеңде ұсынылатын тапсырма күрделірек. Қатысушылар өз 
серіктестерін бес жасында көргендей суреттеуі керек. Бұл жағдайда тек 
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сыртқы келбеті туралы ғана емес, мінезі мен жүріс-тұрыс ерекшеліктері 
туралы да айтуға болады. Алдымен, бірінші қатысушығы осының барлығын 
айтуға үш минут уақыт беріледі. Содан кейін екінші қатысушы бір минут 
ішінде оның осы айтқандарында  ненің шын болғанын, ал қайсысы басқаша 
болғанын айтады. Осыдан кейін қатысушылар рөлдерін ауыстырады. 

Төртінші кезеңде қатысушылар «Менің сұхбаттасушым қандай 
адам?» деген сұраққа жауап берулері керек. Бұл жерде тек сыртқы келбетке 
қатысты сипаттамамен шектелудің қажеті жоқ. Қатысушылар бір-бірін 
кезекпен сипаттайды, әрқайсысына бес минут беріледі. Егер қатысушылар 
бір-бірімен  жақсы таныс болмаса, онда олар серіктестің болжамды мінез 
бітістері мен тұлғалық ерекшеліктері туралы айтуларына болады. 

Жаттығудың барлық кезеңдерін аяқтағаннан кейін қатысушылар 
жалпы шеңберге оралады және бір минут ішінде әрқайсысы өзінің 
серіктесін таныстырады.  
 
Талқылау 

Қорытындыда, жаттығудың әртүрлі кезеңдерінде және қатысушыны 
топпен таныстыру барысында туындаған сезімдерді талқылау керек, 
сонымен қатар қатысушыларға қайсысы қиын болып көрінгенін сұрау 
керек. 

Тренер тапсырмаларды орындау барысында қандай да бір маңызды 
сәттерге жан-жақты тоқталып, қарастыра алады: байланыс кезіндегі көз 
түйістірудің маңыздылығы; адамға баға бермей және тұлғалық жағынан 
сипаттамай суреттеудің күрделілігі; өз тәжірибесін басқа адамға беруге 
ұмтылу. 

 
 

                                                       «БАРЛАУШЫ» жаттығуы                   
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Тренингтің басында, қатысушылар  енді ғана танысып есімдерін 
жаттап жатқан кезде, оларға келесі ойынды ұсынған жөн, олардың 
әріптестерінің есімдерін жаттап қана қоймай сонымен қатар, жұмысқа деген 
ынтасын арттыруға болады. Тапсырманы сәтті орындау үшін қатысушылар 
өте мұқият болып, жаттығуға зейіндерін қоюы қажет, ойын ережесінің 
өзгеруіне жалдам жауап берулері керек.  

 
Жаттығудың барысы 

Қатысушылар шеңбер жасап орындықтарда  отырады. Тренер 
қатысушыларға бірнеше ережелерді сақтап, бір-біріңе сұрақ қоясыңдар, 
ойын барысында ережелер өзгеріп отырады деп хабарлайды. Ойыннның 
басында енгізілген негізгі ережелер мынандай: 
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- бір қатысушы басқа бір қатысушыны есімімен атап, оған кез-
келген сұрақ қояды; 

- бұл сұраққа сұрақ қойылған қатысушының сол жағында отырған 
қатысушы жауап береді; 

- әрі қарай сұраққа жауап берген қатысушы өзінің сұрағын келесі 
қатысушыға қояды, сұраққа  сұрақ қойылған қатысушының сол жағында 
отырған қатысушы жауап береді және де солай жалғаса береді. 

Егер де бір қатысушы күмілжіп қалса немесе сұрақтарға өз кезегінен 
тыс жауап беретін болса,  ойыннан шығып кетеді. Тренер қатысушыларды 
ойынның жоғары қарқынын сақтауға ынталандырады. 

Ойыншылар тапсырманы жеңіл орындай бастаған кезде тренер 
ойынға жаңа ереже енгізеді. Осыған сәйкес сұраққа сағат тілі бойынша бір 
адамнан кейін отырған келесі адам жауап беруі тиіс.  

Нұсқаулықты бірнеше рет өзгертуге болады, сол арқылы ойыншылар 
үнемі зейінді болып, жаңа нұсқаға тез үйреніп, жаттыға бастайды.  

Сұрақтың тақырыбын тренингтің тақырыбымен байланыстыру 
мағыналы болады. Солай біз қатысушылардың назарын тренингтің 
проблемалы алаңына аударып, олардың қызығушылықтары мен 
көзқарастары туралы қосымша ақпарат аламыз. 

 
 

«ҚОЛДЫ ҚЫСУ АРҚЫЛЫ ТАНЫП БІЛУ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Бұл жаттығуды тренингтің басында, яғни қатысушылар бірін-бірі енді 
танып жатқанда, есімдерін  жаттаған жағдайда ғана өткізуге болады.  

Жаттығу 5-6 адамнан тұратын  топшалармен орындалады. Ең алдымен 
қатысушылар бір-бірінің қолдарынан қысады, әр адам әрбір қатысушымен 
қолынан қысып амандасуы қажет. Сонымен қатар, серіктесінің қолдарын 
барынша сезінулері және есінде сақтауы керек. Содан кейін 
қатысушылардың арасынан бір  ерікті таңдалады. Ол өз тобының алдына 
шығып, көзін жұмып тұрады. 

Қатысушылар кезекпен еріктінің қасына келіп, оның қолынан қысады. 
Ерікті болып таңдалған қатысушының міндеті – қолын қысып амандасқан 
қатысушының кім екендігін анықтау. Бұл жаттығу барынша тыныш жерде 
орындалады, өйткені қатысушылар бірін-бірі сезінуі қажет, оларға 
айналадағы дыбыстар кедергі келтірмеуі керек.  

Бұл жаттығудың келесі нұсқасы бір-бірін жақсы танитын, бірін-бірі 
«сезіне» алатын адамдар тобымен орындалады. Ойыншылар шеңбер жасап 
отырады. Шеңбердің ортасында бос орындық тұрады. Ерікті қатысушы 
орындыққа отырады да, қолын тізесіне алақанын жоғары қаратып қойып, 
көзін жұмады.  Қалған қатысушылар кезекпен келіп, қолдарын ерікті 
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қатысушының алақанының үстіне қояды. Ерікті қатысушының міндеті – 
қолын ұстаған қатысушының  кім екендігін анықтау.  

Жаттығуды сәл қиындату үшін ережелер енгізуге болады. 
Қатысушылар еріктінің жанына бірнеше рет жақындай алады немесе мүлде 
қасына жақындамайды.  
 
 

«БІР- БІРІҢДІ ТАНЫП БІЛ» жаттығуы 
 
Мақсаты: топтағы қатысушылардың таныстығы. 
 
Орындалу ұзақтығы – 10 минут. 

 
Нұсқаулық: « Бір-бірімізді қаншалықты танитынымызды тексеру үшін, 
келесі критерийлерге сәйкес сапқа тұру керек : 

- туған күні бойынша (ең жас қатысушыдан ең үлкен қатысушыға 
дейін ); 

- есімі бойынша (сол жақта есімі «А» дан, оң жақта «Я» дан 
басталатын адамдар тұрады ); 

- шаштарының ұзындықтары бойынша (сол жағында шашы ең 
қысқа адам тұрады); 

- ағалары мен әпкелерінің саны бойынша (кімнің бауыры көп сол 
қатысушыдан кері санақ басталады); 

- киімдегі көрінетін түймелердің саны бойынша ; 
- езуінің еніне байланысты; 
- аяқ мөлшеріне сәйкес; 
- бойы бойынша (аяқтар еденде, қолдары жоғары қарай созылған). 

Бәрі дайын болған кезде қатысушылар тұрып «Дайын!» деп айқайлайды. 
 
 

«СҰХБАТ» жаттығуы 
 

Мақсаты: топ мүшелерін бір-бірімен таныстыру, жұпта байланыс орнату. 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Топтың әр мүшесіне бүкіл топты көзбен шолып, аса жақсы білмейтін, 
бірақ жақсырақ білгісі келетін адамды табу ұсынылады. Еркін жұптар пайда 
болады (бір-біріне таныс емес адамдардан). Жұптарға бөлме кеңістігінде 
орналасу ұсынылады. Әр адам сұхбат алушы және сұхбат беруші рөлінде 
болуы керек. Қатысушылар бір-біріне әртүрлі тақырыптар бойынша кез-
келген сұрақтар қояды, бір-бірін мүмкіндігінше көбірек білуге тырысады, 
серіктестерге түрлі коммуникация құралдарын қолдануды түсіну керек. 
  



12 
 

2. ТОПТЫ БІРІКТІРУГЕ, ӨЗАРА СЕНІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР 

 
 

«АССОЦИАЦИЯЛАР» жаттығуы 
 

Мақсаты: метафораның мәнін ұғыну, кернеуді бәсеңдету, топтастыру. 
 
Нұсқаулық. «Әркімге қоршаған ортаға қандай әсер тудырып жатқанын 
және қандай ассоциация тудыратынын, маңызды ретінде не 
қабылданатынын, ал не мүлде байқалмайтындығын білу қызықты?  

Қандай да бір қатысушының бейнесін жасау шығармашылық 
процесіне қатысуды ұсынамыз». Бұл жаттығуға қатысқысы келетін бір адам 
таңдалады – ол шығармашылықтың пәні болады. Қалғандарының міндеті – 
кезекпен кейіпкердің қандай бейне тудыратыны немесе ол немен 
ассоциацияланатыны туралы айту. Бұл бейнені толықтырып қандай сурет 
салуға болар еді? 
 
Талқылау 

- Жаттығудың міндетін орындау қиын болды ма?  
- Бұл неден туындады?  
- Кейіпкерге ассоциация жағымды болды ма?  
- Сендер оны қабылдайсыңдар ма? 

 
 

«РЕТТІК САН» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Бұл жаттығу барлық қатысушыларға көзбен байланыс орнатуға 

көмектеседі. Барлығы шеңберге отырады, бір адам былай дейді: «Бір» – 
және ойынның кез келген қатысушысына  қарайды, ол қараған қатысушы 
«Екі» дейді - және келесі қатысушыға қарайды, және солай кете береді. 

 
 

«ҚАНЕКЕЙ, БӘРІМІЗ БІРГЕ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 
 
1-нұсқа 

Бұл жаттығуда қатысушылар мұқият және байқампаз болулары қажет. 
Қатысушылардың біреуі бөлмеден шығады. Осы уақытта, барлық басқа 
қатысушылар, алдағы уақытта топ синхронды орындайтын қимыл-
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қозғалыстардың бастамашысы кім болатындығына келіседі. Бірінші 
ойыншы бөлмеге оралған сәтте, бастамашының көрсеткен қимыл-
қозғалыстары синхронды түрде орындала бастайды. 

Сол бірінші ойыншының міндеті – топтың әрбір қатысушысының 
қимыл-әрекеттеріне мұқият бақылап, «бастамашы» кім екенін аңғару. Егер 
ойыншылар қимыл-қозғалыстардың бастамашысына ашық түрде қарамаса, 
және бастамашы қимыл-қозғалысты байқатпай, жиі өзгертіп отырса,  
ойыншыға бұл тапсырманы орындап шығу қиынға соғады. Бұл жаттығуды 
көшбасшылық дағдылар немесе командалық өзара әрекеттесу 
тренингтерінде табысты қолдануға болады. 
 
2-нұсқа 

Бұл жаттығуда есту қабылдау мен зейін дамиды, сондай-ақ, ол 
жұмысқа көңіл аударуға, «осында және қазір» жағдаятына енуге 
көмектеседі. Бір қатысушы бөлмеден шығады. Қалғандары белгілі өлең 
немесе әннің бірнеше жолдарын таңдап, сөздерді өзара бөледі. Әр 
қатысушыға бір сөзден бөлінуі керек. Ойынды жеңілдету үшін сөздерді 
шеңбер бойынша бөлуге болады – әрқайсысы әннің (өлеңнің) бір сөзін 
айтады; егер біреуге сөз жетпесе, жол тағы бір рет қайталанады. Осыдан 
кейін сырттағы қатысушы бөлмеге кіреді.  

Тренердің командасы бойынша барлығы өздеріне бөлінген сөзді 
хормен айтады, ал қатысушы олардың қандай ән немесе өлең жасырғанын 
табуы керек. Егер ол мұны бірінші ретте таба алмаса, тренер барлығына 
сөздерді тағы да бір қайталауды ұсынады және тағы да команда береді. 

 
 

«БІРЫҢҒАЙ ЫРҒАҚ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Топ қатысушылары бірінен кейін бірі, содан кейін бәрі бірге біркелкі 

қарқынмен жүргізуші белгілеген белгілі бір ырғақты орындайды. 
 

 
 

«ШАТАСУ»  жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Жүргізуші жанына 2-3 орындық қояды да, өзінің командасы бойынша 
соларға барлық қатысушыларға  отыруды  ұсынады. Орындықтардың 
барлығына сыйғанынша отырып болған соң, қалған қатысушылар 
отырғандардың тізесіне отыруына болады. Одан әрі жүргізуші сол қолды 
жоғары көтеріп, оны біреумен қол ұстасуды, содан кейін оң қолды жоғары 
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көтеріп, оны біреуге созуды ұсынады. Барлық қатысушылар қолдарымен 
ұстасып болған соң, қолды ажыратпай, және оларды бұрамай, 
орындықтардан тұрып, бір жаққа қарай шығып, шатасудан ажырауға 
тырысу керек. Нәтижесінде бір немесе екі шеңбер,  немесе 
қатысушылардың тізбегі шығуы мүмкін. 

 
 

«МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН КӨРСЕТУ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Жаттығу доппен шеңберде орындалады. Қатысушыларға өз 
әріптестерінің мақтан тұтуға, құрметтеуге, ұнатуға тұрарлық қасиеттері 
туралы ойлану және табу ұсынылды. Содан соң әріптесіне: «Томирис,  сенің 
маған ұнайтын қасиеттерің...» - деп, өзі оның бойынан тапқан қасиеттерін 
атайды. Томирис, өз кезегінде, осы сөздерден пайда болған сезімін айтуға 
тиіс. Содан кейін жаттығуды қатысушылардың біреуі жалғастырады. 
Осылай барлығы өз ойын айтып біткенге дейін жалғасады. 
 

 
«ШАНХАЙЛЫҚТАР» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар қатарға тұрып, бір-бірінің қолын алады, содан кейін 
бірінші адам өз осінен айналып бастайды және басқаларын өзіне 
«шиыршық» («спираль») болғанша тартады. Бұл қалыпта қатысушылар 
біраз қашықтықты жүруі керек. Топқа өздерінің қозғалыстарының соңында,  
абайлап  отыруды ұсынуға болады. 
 
 

«ЖАНДЫ ШЕҢБЕР» жаттығуы 
  
Жаттығудың сипаттамасы  

Қатысушылар көздерін жұмып, бөлмеде әрлі-берлі ара секілді 
ызыңдап дауыс шығара жүріп, еркін жүреді (ызыңдап жүру олардың 
сөйлеуіне кедергі болады). Тренердің шартты белгісі (шапалақ соғу, 
ысқыру және т.б.) бойынша барлығы сол сәтте қандай қалыпта болса, солай 
тоқтап, көздерін ашпай, бір-бірімен сөйлеспей шеңберге тұруға тырысады. 
Тек бір-бірін қолдарымен ұстап көруге болады.    

Барлығы орындарына тұрып болған соң, тренер қайталап шартты 
белгі бергенде көздерін ашады. Әдетте доп-домалақ шеңбер құрыла 
қоймайды. Оның орнына басқа фигура шығады. Тренер оны қағазға салып, 
талдау кезінде қатысушыларға көрсетеді.  
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Бұл жаттығу тренерге қатысушылардың мінез-құлық стилін 
бақылауға жақсы жағдай туғызады. Одан басқа оны топтық топтасуды 
экспресс-диагностикалау үшін пайдалануға болады (бұл мақсатта оны 
тренинг барысында бірнеше рет жүргізуге болады). Алынған фигураның 
формасы мен оны құру уақыты тіркеледі.  
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Жаттығу бірлескен әрекеттің үйлесу дағдығысын дамытуға және 
топтың бірігуіне бағытталған. Одан басқа, ол вербалды емес қарым-
қатынас және өзін-өзі реттеу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. 
 
Талқылау.  

- Бұл жаттығу көңіл көтеру мүмкіндігінен басқа не береді?  
- Доп-домалақ шеңбер шықпағанынан кім кінәлі?  
- Кім кінәлі емес, шын мәніндегі дұрыс шеңберде кім тұрды?  
Талқылаудың мәні шын мәнінде кінәлілерді табу емес, 

қатысушылардың мынаны түсінуі керектігінде: бұл жерде іс нақты 
кінәлілерді табу емес, олардың барлығының әрекеттерінің ортақ келісімге 
келуінде. 

 
 

«ҰҚСАСТЫҚТЫ ТАБУ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
 
1-нұсқа.  

Топ шеңберге тұрады. Тренер қолына лақтыруға ыңғайлы бір зат алып 
(доп, кішігірім мамық ойыншық және т.б.) ойынның шартын түсіндіреді: 
«Мына зат кімнің қолына барса, өзіне әйтеуір бір ұқсастық табатын адамға 
оны жылдам атай отырып лақтыруы керек». 

Алғашқы кезеңде ұқсастық тек сыртқы келбетіне (мыс, шаштың түсі, 
беттің пішіні және т.б.) байланысты солса, содан соң - бойындағы қасиетіне, 
қандай да бір саладағы қызығушылығына, қандай да бір мәселеге қатысты 
мүдделерінің сәйкестегіне қарай ойысуы мүмкін. 
 
2-нұсқа.  

Қатысушылар шеңбер бойымен отырады. Олардың әрқайсысы қандай 
да бір белгіні атайды, бойында осы белгісі бар адамдардың бәрі тұрады. Егер 
тренер жағдайды жандандырғысы келсе, олар жай тұрмай, алақандарын 
шапалақтай секіріп тұруға немесе қандай да бір қызықты қимыл жасауға 
нұсқау береді. Алдыңғы нұсқадағыдай алдымен сыртқы қарапайым белгілер, 
содан соң күрделілері пайдаланылады. Белгі ретінде эмоциялық күйді де 
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ұсынуға болады (мысалы, «Таңертең қуанып тұрғандар орындарыңнан 
тұрыңдар»). 

 
Жаттығудың психологиялық мәні  

Жаттығу топты біріктіруге тиімді әсер етеді. Себебі қатысушылар 
бір-біріне неғұрлым мұқият қарап, бұрын ойлағандарына қарағанда 
өздерінде ұқсастықтардың әлдеқайда көп екенін байқайды. 
 
Талқылау 

Қатысушыларды олар қаншалықты әртүрлі болғанымен, бір 
қарағандағыдан олардың ұқсастықтары әлдеқайда көп екендігіне ой салуға 
тырысу.  

 
 
                                       «ШАТАСУ» - 2 жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар тығыз шеңберде тұрады және жүргізушінің командасы 
бойынша олардың әрқайсысы сол қолмен оң жақтағы көршісінің сол 
қолынан, ал оң қолмен – қарама-қарсы тұрған адамның оң қолынан ұстайды. 
Осыдан кейін оларға қолын босатпай, шатасудан тарқатылуға тапсырма 
беріледі; бір-біріне қатысты қолдарының білезіктерін ғана айналдыруға 
рұқсат етіледі. 

Шеңбердегі қатысушылардың оңтайлы саны 6-дан 8-ге дейін; 
қатысушылар саны көп болған кезде жаттығуды бірнеше шеңберде орындау 
қажет, және олардың арасында жылдамдық жарысын ұйымдастырған 
орынды.  
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Топта ұжымдық шешімді талап ететін проблемалы жағдаятты 
үлгілеуден басқа, жаттығу қатысушылардың арасындағы кеңістіктік 
кедергілерді «сындыра» отырып, олардың ұйымшылдығының деңгейін 
арттыруға ықпал етеді. Бұдан басқа, ол командада рөлдердің бөлінуін 
бақылауға мүмкіндік береді (идеяларды кім ұсынды, оларды кім жүзеге 
асырды, басқа қатысушылардың өзара әрекеттестігін кім ұйымдастырды,  
жұмыстан кім шеттеді). 
 
 
Талқылау 

- Қатысушыларда жұмыстың әр кезеңінде қандай эмоциялар пайда 
болды (тапсырманы алу және жұмыстың бастапқы кезеңі; шешім тәсілі 
түсінікті болған сәт және оны іске асыру ғана қалды; жаттығуды аяқтау)?  
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- Мәселенің шешуіміне жақындауға мүмкіндік берген идеяларды 
кім ұсынды?  

- Бұл идеяларды басқа қатысушылар бірден естіп, іске асыра 
бастады ма? 

- Егер жоқ болса, онда қандай әрекеттердің арқасында, соңында, 
сәтті болды? 
 

 
«ҚИМЫЛДАРДЫ КӨШІРУ» жаттығуы 

 
Жаттығу сипаттамасы 
 
1 нұсқа. 

Қатысушылар шеңберге тұрады. Есіктен уақытша сыртқа шығатын 
ерікті ойыншы таңдалады. Онсыз топ қимылын көшіретін қатысушыны 
таңдайды. Ол қандай да бір қиын емес жаттығу жасай  бастайды (еңкею, 
қолмен қимыл жасау, басты айналдыру және т.б.), топ оны қайталайды. 
Сыртқа шыққан ерікті бөлмеге кіріп, қимыл үстіндегі қатысушыларды 
мұқият қадағалайды. Әрбір 10-15 секунд сайын қимылы көшірілетін 
қатысушы орындалатын қозғалысты өзгертеді, ал қалған қатысушылар 
бірден жаңа қозғалысты көшіріп, орындай бастайды. 

Еріктінің міндеті – топ жаттығуларды кімнен көшіріп орындап 
тұрғанын түсіну. 
 
2 нұсқа. 

Қатысушылар шеңберде тұрады. Жүргізушінің шартты белгісі 
бойынша олардың әрқайсысы өз таңдауы бойынша қандай да бір күрделі 
емес дене жаттығуын орындай бастайды. 5-10 секундтан кейін, жүргізуші 
келесі шартты белгі береді, ол кезде әрбір қатысушы сол жақ көршісінің 
осыған дейін орындаған жаттығуын орындай бастайды. Ойын,  әрбір 
жаттығу шеңберден толық өтіп,  өз авторына қайтып оралғанша жалғасады 
(мүмкін, қатты бұрмаланған түрде). 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Бұл ойын бүкіл қатысушыларды жандандырады және жұмысқа 
қосылуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, бақылампаздықтары дамиды, 
топтық бірігу дәрежесі артады. 

 
Талқылау 
- 1-нұсқадағы ерікті ойыншы тапсырманы қандай белгілерге 

бағыттала отырып орындады? 
- 2-нұсқада қимылдарды қатысушыдан қатысушыға беру кезінде 

олардың бұрмалануына не себеп болды ? 
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«ХЕЙ-МАМБА-ХЕЙ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Бұл ойын үшін сахнада екі жүргізуші қажет. Олар бөлмені екі тең 
бөлікке бөледі (мысалы, бөлменің оң және сол жартысы). Олардың 
арасында бөлменің қай жартысы жүргізушілер айтқан сөздерді қатты 
айқайлап айтатыны және олар көрсеткен қимылдарды айнытпай 
қайталайтыны туралы дау пайда болады, яғни екі қатысушылар екі 
командаға бөлініп жарысады. 

Бөлменің бірінші жартысындағылар бірге айқайлап: «Эй-мамба-
мамба-хей» деп дауыстайды. Олардан кейін залдың екінші 
жартысындағылар бірге: «Эй-мамба-мамба-хей» деп айқайлайды және 
аяқтарымен еденді бір рет тарсылдатады. 

Содан кейін бөлменің бірінші жартысындағылар бірге: «Эй-мамба-
мамба-хей» деп айқайлайды, аяқтарымен еденді бір рет тарсылдатады және 
бір рет қол шапалақтайды. Әрі қарай екінші жартысындағылар бірге: «Эй-
мамба-мамба-хей» деп айқайлайды, аяқтарымен еденді бір рет 
тарсылдатады және бір рет қол шапалақтайды да, содан соң оң жақтағы 
көршісінің басын сипайды. 

Содан кейін жүргізушілер достасады да, олардың тартысында 
жеңімпаз жоқ деп шешеді және бөлменің екі жағындағылар  тағы бір рет 
(жылдамдықпен, бірнеше рет) бірге айқайлап: «хей-мамба-мамба-хэй» деп,  
аяқтарымен еденді бір рет тарсылдатады және бір рет қол шапалақтайды да, 
содан соң оң жақтағы көршісінің басын сипайды. 
 

 
«ЖАНДЫ АЙНА» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар үштікке бірігеді. Әуен қосылады да, әрбір үштіктің бір 
адамы кез келген қозғалыстар жасай бастайды. Басқа екі қатысушы «жанды 
айна» рөлін атқарып, оның барлық қозғалысын қайталайды (1,5 – 2 мин.) 
Содан кейін  әрбір қатысушы белсенді позицияда болатындай, рөлдермен 
алмасады. 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Ширату, біріктіру, толық өзара түсіністік пен кері байланыс алуға – өз 
қимыл-қозғалыстарына «сырттай», басқа адамдардың көзімен қарауға 
жағдай жасау. 
 
Талқылау 

- Жаттығуды орындау кезінде қандай эмоциялар мен сезімдер пайда 
болды? 
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- Өзіңіз туралы және өзіңізбен бірге үштікте болғандар туралы не 
білдіңіз? 

 
 

«ТІЗЕГЕ ОТЫРУ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылардан колонна болып (әркім алдында тұрған адамның 
желкесіне қарап тұрады) тұйық шеңберге тұруды және барлығы бірге, 
әрқайсысы алдындағы адамды тізесіне отырғызып, ал өзі артындағы 
адамның тізесінде отыруды отыруды сұрайды. 

Егер топ жеңіл орындаса, онда қосымша тапсырма беруге болады: бәрі 
бірге, тұрмай, осы күйде, шеңбер бойымен бір метрге алға, содан кейін артқа 
қарай жылжу. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Қатысушыларды ширату, біріктіру, олардың арасындағы кеңістіктік 
бөгеттерді «сындыру». 
 
Талқылау 

Пайда болған эмоциялармен қысқа алмасу жеткілікті. 
 

 
«ЖАПОН КӨБЕЛЕГІ» жаттығуы 

 
Мақсаты: қатысушыларды бірлескен жұмысқа тарту  
 
Орындалу ұзақтығы: 20 минут  
 
Жаттығудың сипаттамасы 

«Тори» рөлін атқаратын қатысушы таңдалады. «Тори» - жапон тілінде 
«құс». Қалған қатысушылардың барлығы – «көбелектер».  

«Тори» көзін жұмып, қолын созып, шеңбердің ортасында тұрады. 
Оның саусақтары ашылып, алақандары жоғары қарап тұрады. «Көбелектер» 
«ториді» айналып шеңбер бойымен жүреді. 

Уақыт өте келе «көбелектердің» біреуі «торидің» алдына тоқтайды да, 
оның алақанына жәйлап қолымен жанасады. «Тори» бұл ойыншының қолын 
ұстап алуға тырысады. Ұсталған «көбелек» «ториге» айналады да, ол да 
шеңбердің ортасына көзін жұмып, қолдарын жазып, саусақтарын аша 
алақанын жоғары қаратып тұрады. Енді қатысушылар екі «ториді» шеңбер 
бойымен айналып, жоғарыдағыдай ызаландырады. Ал екі «тори» келесі 
«көбелектерді» ұстап тұруға тырысады. 
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Ойын еркіндікте бір ғана «көбелек» қалғанға дейін жалғасады. Ол 
екінші раундта жаңа «тори» болады, бірақ ойынды осы жерден аяқтауға да 
болады. Мұндай жағдайда «көбелек» жапон мәнерінде әрбір «ториге» сәлем 
бере жүріп, топты тағы бір рет шеңбер бойымен айналып шығады. 

 
 

«ШАПШАҢДЫҚ !» жаттығуы 
 

Мақсаты: кернеуді алып тастау және бірлескен жұмысқа дайындау. 
 
Орындалу ұзақтығы: 15-20 минут 
Жабдықтау: «шыбын ұрғыш (түтікше етіп оралған газет те жарайды). 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Топ еденде (кілем үстінде) тығыз шеңбер жасап отырғызылады. 
Қатысушылар аяқтарын алға созады, олардың табандары ортада екінші 
шағын шеңбер құрайды. Бір ойыншы (немесе жүргізуші) қолына 
шыбын ұрғышты немесе оралған газетті алып, осы кішкентай 
шеңбердің ортасына отырады. 

Әрбір қатысушы өз есімін атайды. Жүргізуші ортасында отырып, 
топтың кез келген мүшесінің есімін атайды. Содан кейін ол аты айтылған 
қатысушының аяғын  шапалақтауға тырысады. 

Есімі аталған қатысушының міндеті – аяқтарын жылдам тартып 
қалып, келесі адамның есімін атау. Егер келесі есімі аталған қатысушы  
бөгеліп қалып, ол топтың басқа мүшесінің есімін айтқанға дейін 
жүргізуші аяғын шапалақтап қойса, ол  жүргізушіге айналады. 

Есімі аталмаған болса да, аяғын тартып алған ойыншы да, немесе 
топта жоқ адамның есімін атап қойған қатысушы да жүргізуші болады. 

Шеңбердегі ойыншылар қателеспейінше жүргізуші өз орнында 
қалады. 

 
«ПІШІНДІ ҚҰРЫЛЫМДАР» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар бөлме ішінде әрлі-берлі ретсіз қозғалып жүреді. 
Жүргізушінің командасы бойынша олар көздерін жұмып, ол атайтын 

геометриялық пішінді (шеңбер, үшбұрыш, шаршы, ирек және т.б.) құрып 
тұруға тырысады. Егер біреу көзін ашып қарайтын болса – ол ойыннан 
шығады. 

Пішін құрып тұру аяқталған кезде, қатысушылар жетекшінің 
командасы бойынша көздерін ашып, нәтижесінде не болғанын көреді. 
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Жаттығудың психологиялық мәні 
Жаттығу топты біріктіреді, өзара түсіністікті қалыптастыруға ықпал 

етеді, қол жетімді ақпарат шектелген жағдайда шешім қабылдау қажеттілігі 
жағдайында сенімді мінез-құлыққа, ортақ жұмыста өз бөлігі үшін 
жауапкершілікті мойнына алуды үйретеді. 
 
Талқылау 

- Қатысушылар түрлі пішіндердің құрылымын қаншалықты 
табысты деп санайды? 

- Осындай тапсырманы орындау үшін қатысушылардан не қажет? 
- Егер әркім басқаларға көңіл аудармай, өз бетінше жеке әрекет етсе, 

мұндай тапсырманы орындау мүмкін болар ма еді? 
- Осындай жағдаяттарда, ойыншылардың көзі жабық болса да, өзара 

түсінісу мүмкіндігін не қамтамасыз етеді? 
 

 
«ҚҰЙРЫҚТАҒЫ КӨЗ» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар колоннаға тұрады, әрқайсысы алда тұрған адамның 
иығына қолын қояды. Жүргізуші қатысушылар — көздері басында емес, 
құйрығында орналасқан жұмбақ қырықаяқ екендерін түсіндіреді. 
Соңғысынан басқасының бәрі көздерін жұмады, ал ең соңында тұрған адам 
ең алдында тұрған адамға дауыстап команда беру арқылы бүкіл 
«қырықаяқтың» қимылдарын басқарады. Ал қажет болған жағдайда басқа 
да қатысушыларға да команда бере алады. 

Міндет – жүргізуші белгілеген траекториямен қозғалу (бөлмені 
периметрі бойынша айналып өту, бірнеше орындықтар арасынан 
«жыланша» өту және т.б.). Егер жүргізуші құйрықтың соңындағыдан басқа 
біреу көз ашқанын байқаса, «қырықаяқ»  жолын қайтадан басынан 
бастайды. Ойын 3-5 минут жалғасады, әр минут сайын қатысушыларды 
колоннаға орналастыру тәртібі өзгереді. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Топтасу, ширығу, басқа адамдарды басқара білу және басқарушының 
нұсқауларын орындау. 
 
Талқылау 

- «Қырықаяқтың» қозғалысын басқару міндетінің күрделілігі неде? 
- Оны сәтті шешуге қандай қасиеттер мүмкіндік береді?  
- Қатысушылар колоннаның әр жерлерінде (мысалы, басында 

болған, содан кейін құйрыққа жақындап тұрған) болған кезде, ойыннан 
алған әсерлері қалай өзгерді? 
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«ШЫҒЫС БАЗАРЫ» жаттығуы 
 
Мақсаттары: 

- қатысушыларға бір-бірін жақсы тануға көмектесу, қарым-
қатынастағы арақашықтықты қысқарту; 

- «осында және қазір» ойын жағдаяты арқылы кернеу сезімін 
төмендету; 

- серіктестік қарым-қатынастардағы жарысқа біріктіру арқылы 
қатысушылардың назарын бір-біріне аудару. 
 
Топ мөлшері: оңтайлысы — 15-20 адам. 
Ресурстар: қатысушылардың еркін қозғалуына мүмкіндік беретін бөлме; әр 
ойыншыға қағаз парағы, қаламсап/қарындаш. 
Уақыты: 10 минут. 
 
Жаттығудың барысы 

«Әли-Баба және қырық қарақшы» музыкалық ертегісіндегі Шығыс 
базары естеріңде ме? Сендер «шығыс базары» сөз тіркесін қандай 
ассоциациямен байланыстырасыңдар? 

(-  Айқайлар... 
- Тағам пен дәмдеуіштердің иісі... 
- Жарқындық, бояулардың ашықтығы... 
- Қызған сауда, арзан сатып алуға, қымбат сатуға тырысу...) 
- Тамаша! Міне осылайша, біз сендермен бірге бірнеше минуттан 

кейін дәл осындай базарға барамыз. Бірақ алдымен біз дайындалу керекпіз. 
Әр адам қағаз парағын және қаламсап/қарындаш алады. Парақты 

көлденеңінен бүктеп, екі жартыға бөліңдер. Оларды өз кезегінде тағы да 
бүктеп, жыртып бөлеміз. Төрт бөлік қағазды алдық. Оларды да бүктеп, 
жыртамыз. Енді әрқайсысының қолында сегіз парақша бар. Әрбір сегіз 
парақшаға  анық және үлкен етіп өз атымыз бен тегімізді жазамыз. Енді 
әрбір жазбаны ішке қарай бірнеше рет бүктейміз. Өз аты-жөндеріңмен 
дайындалған жазбаларды бөлменің ортасына қойыңдар. (Бөлме ортасына 
қойылған парақшаларды тренер мұқият араластырады.) 

- Енді барлық дайындық аяқталғанда, біз сендермен бірге Шығыс 
базарына барамыз. Әрбір қатысушы жазба жиынтығына жақындайды да, 
сегіз данасын ойланбай суырып алады. 

Содан кейін, 5 минут ішінде, сендерге көндіру, дауласу, алмасу  және 
т.б.... арқылы өздеріңнің аты-жөндерің жазылған 8 парақты табуға және 
қайтаруға — сатып алуға тура келеді. Қымбат тауарды бәрінен жылдам 
сатып алған алғашқы үш сатып алушы маған өз жазбаларымен келеді. Сұрақ 
жоқ па? 

Бастадық! 
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Ойын басталады. Ол ойыншылардың айқайларымен, күлкісімен және 
т.б. арасындағы белсенді байланыстарымен жүреді. Тренер әлсін-әлсін 
базардың жабылуына қанша минут қалғанын хабарлай отырып, саудаласу 
құмарлығын қыздыра түседі.Соңында базарды жаба отырып, ойынның үш 
жеңімпазының аттарын жариялайды. 
 
Жаттығудың қорытындысы: 

- Сендерге ойында не ұнады, не ұнамады? 
- Сендер сауда кезінде қандай тактиканы қолдандыңдар: белсенді 

іздеу, қарсы ұсыныстарды күту, «агрессивті маркетинг», өзара алмасу, 
серіктесті алдауға тырысу? 

- Енді есте сақтаған жолдастарыңдың есімін атауға тырысыңдар! 
 

 
«АРЫ ҚАРАЙ НЕ?» жаттығуы 

 
Мақсаттары: 

- топта эмоциялық еркіндік, ашықтық, достық және бір-біріне сенім 
ахуалын құру; 

- қатысушыларға бір-бірін жақсы тануға, қарым-қатынастағы 
қашықтықты қысқартуға көмектесу; 

- топтың ұжымдық түсінігіне эмоциялар мен сезімдер туралы атуға 
дайындықты енгізу. 
 
Топтың көлемі: шектеу жоқ. 
Ресурстар: жеңіл резеңке доп немесе теннис добы. 
Уақыты: 20-30 минут. 
Жаттығудың барысы 

Бұл ойынның ережелері өте қарапайым. Тренер ұсынысты бастайды, 
оны тренер доп лақтыратын қатысушы аяқтайды. Мысалы: 

Тренер әрбір қатысушының тренингке келгендегі тілегін айтқызу 
үшін: Менің бүгін топпен кездесуге келгендегі тілегім (А. деген 
қатысушыға доп лақтырады)... 

А.: (допты қағып алып, жалғастырады) ойыннан ләззат алу үшін (Б. 
деген қатысушыға доп лақтырады). 

Б.: (тренердің ұсынысында берілген жауаптар тізбегін 
жалғастырады)... өткен кездесулер кезінде бірге жұмыс істей алмаған 
адамдармен танысу үшін (Г. лақтырады). 

Г.: топтың жұмысына сырттан қарауға емес, тренингке қатысу үшін. 
Тренер негізгі ұсынысты ауыстырғысы келген кезде, командаға белгі 

береді, қатысушылардан допты кері алады да, өз қалауы бойынша өзекті 
сөйлемді өзі аяқтайды немесе жаңа ұсыныс-кілт бере отырып, ойынға 
қосылудан бас тартады. 
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Тағы да мынадай ұсыныс-кілттерді беруге болады: 
- Мен қуанамын, егер... 
- Мен топтың .... болғанын қалар едім 
- Мен өзімді мақтан тұтамын, егер... 
- Менің ойымша, дос - бұл... 
- Тренингке қатысқанда, мен мынаны түсінемін... 
- Мен естіп қуанышты болар едім, егер... 
- Мен өзімді ....... сезінгім келмейді 
- Өмір сәтті болар еді, егер... 
- Нағыз интеллигент - бұл ... 
- Өмірде ең қорқынышты нәрсе - бұл... 
- Маған өте күлкілі, егер... 
- Мен өте жақсы көремін... 
- Мен өзімді мәжбүрлеуім қиын, егер... 
- Төзе алмаймын, егер... 
 

Аяқтау 
Шамасы, бұл жаттығу талқылауды қажет етпейді. Дегенмен, ең 

ерекше жауаптар туралы және жолдастарының естерінде қалған жауаптары 
туралы қысқаша пікір алмасқан жөн. 
 
 

«ҚАҒАЗ ҰШАҚ» жаттығуы 
 
Мақсаты: топтағы ұйымшылдықты күшейту, командада жұмыс істеудің 
маңыздылығын көрсету. 
Жаттығудың барысы 

Топ бірнеше командаға бөлінеді, әрқайсысында жеті адамнан болғаны 
жөн. Тренер қазір әрбір командаға қарапайым тапсырманы орындау — қағаз 
ұшақ жасау керектігін айтады. Бұл ретте бірнеше шарттарды сақтау керек: 
жұмыс басталғаннан кейін сөйлесуге болмайды; әрбір бүгуді екі адам 
жасайды, әрі әрқайсысы бір қолдарын ғана пайдалана алады; жұптар кезек 
бойынша жұмыс істейді, әр кезде бір-бірден бүгулері қажет. Жұмысты 
бастамас бұрын, командалар бес минут ішінде тапсырма стратегиясын 
талқылай алады. 

Әрбір командадан бір өкілден таңдап алынады, олар қарсыластың 
тобында барлық шарттардың сақталуын қадағалайды. Әр тәртіп бұзушылық 
үшін командаға айып ұпайлар салынады. Нәтижесінде айып ұпайларын ең  
аз жинаған және ұшағы алысқа ұшқан команда жеңіске жетеді. 
 
Аяқтау 

Жаттығудан кейін тапсырманы орындауға не көмектескенін және 
орындауға не кедергі келтіргенін, қандай стратегия неғұрлым сәтті 
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болғанын, жұмыс барысында қандай сезімдер пайда болғанын талқылауға 
болады. 
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3. ТОПТЫ ШИРАТУҒА, БЕЛСЕНДІЛЕНДІРУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН 
ЖАТТЫҒУЛАР 

 
 

«ЖІБЕРМЕЙМІН» жаттығуы 
 

Мақсаты:  эмоциялық кернеуді басу, қимыл-қозғалысты жандандыру. 
 
Орындалу ұзақтығы: 15-20 минут. 
 
Жаттығудың барысы 

Қатысушылар үштікке бөлінеді. Әрбір үштіктің екеуі үшінші 
қатысушының айналасында тұйық кеңістік жасай отырып, қолдарын берік 
ұстайды. Ортадағы қатысушы шеңберден кез келген тәсілмен, бірақ қолды 
пайдаланбай (қолдарын арқасына ұстауылары қажет) шығуға тырысуы тиіс. 

 
 

«ОТЫРЫП-ТҰРУ»  жаттығуылары 
 

«Жеке отырып-тұру»  
 

Қатысушылар үш рет едендегі кілемге бөкселерімен отырады. Алайда 
қолдың көмегінсіз көтерілулері керек. 
 

 
«Жұптасып отырып-тұру» (топтық өзара әрекеттесу) 

 
Қатысушылар жұптасып, бір-біріне қарама-қарсы, қолдары бір-

бірінің иығында, аяқтарының ұштары түйісіп тұрады. Осылай ажырамай, 
едендегі кілемге бөкселерімен отырып, қайта тұрады. Жаттығуды 3 рет 
қайталайды. 
 
Талқылау  

- Бұл жаттығулар жалғыз орындағанда оңайырақ болды ма, әлде 
жұптасып орындағанда ма? 

- Сендерге тез көтерілуге не көмектесті? 
 

«Командамен отырып-тұру» (топтық ұйымшылдық) 
 

Команда шеңберге қолдары бір-бірінің иығында, аяқтарының ұштары 
түйісетіндей болып тұрады. Жұппен жаттығу кезіндегідей отырады. 
Шеңбер бұзылуы мүмкін. 
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Жүргізуші сұрақ қояды: «барлығың бірге көтерілулерің үшін не 
істеулерің керек?» 

Команда бірнеше стратегияны жасауына болады. Егер қиындықтар 
туындаса, жүргізуші кеңес бере алады: шеңберді тарылту керек. 
 
Талқылау  

- Бұл жаттығуды орындауға не көмектесті? 
Қорытынды: біз бір-бірімізге жақын болғанда, бәрін жасай аламыз. 

 
 

«ДУАНА ШАЯН» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар үштікке бөлінеді. Әрбір үштіктің екі адамы бір-біріне 
қарап тұрады, қолдарынан ұстасып теңіз қабыршағын (раковина) — дуана 
шаянның «үйін» бейнелейді. Үшінші қатысушы олардың арасында тұрып, 
«тұрғынды» — дуана шаянды бейнелейді. 

Жүргізуші команда береді: 
- «Тұрғындар үй іздейді». 
- Осы команда бойынша «дуана шаяндар» өз баспаналарынан 

шығып, жаңаларын алуға ұмтылады, ал  «қабыршақтар» орнында қалады. 
- «Үйлер тұрғындарды іздейді». 
«Дуана шаяндар» өз орнында қалады, ал «қабыршақтар» жаңа 

тұрғындарды іздестіреді. 
- «Дауыл». 
Осы команда бойынша барлығы өз орындарын тастап кетеді, «дуана 

шаяндар» өздеріне жаңа баспана, ал «қабыршақтар» — жаңа тұрғындарды 
іздейді. 

Егер қатысушылардың саны әр жолы біреу «үйсіз» қалатынай болып 
бөлінсе, ойын қызықты өтеді ( «үйсіз» қалған адам кезекті жүргізуші 
болады). 

 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Қатысушыларды ширату, назарын жұмылдыру, тез өзгеретін 
жағдаятта әрекет етуге жаттықтыру. 
 
Талқылау 

- Ойыншылардың әрқайсысына қандай рөл ұнады және несімен? 
- Бұл ойын нені дамытады және ол қандай нақты өмірлік 

жағдаяттарда қажет болады? 
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«ҚҰЙРЫҚТАР»  жаттығуы 
 
Жаттығуды сипаттау 
 
1 нұсқа.  

Әр қатысушы сол қолын артқы жағында ашық алақанымен бел 
деңгейінде ұстап тұрады да, осылайша «құйрықты» бейнелейді. Оң қолы 
бос. Жүргізушінің бұйрығымен барлығы қозғала жүріп, басқа 
қатысушылардың құйрығын ұстап алуға, ал өзінікін ұстатпауға тырысады. 
Құйрығы ұсталған  адам тоқтап қалады да, қозғалуға құқығы болмайды, 
бірақ жанынан өтіп бара жатқан басқа қатысушыларды құйрығын ұстап 
алуына болады. Ойын барлық қатысушылардың ішінен біреуінен басқасы 
қозғала алмай қалғанға дейін жалғасады. 
 
2 нұсқа.  

Қатысушылар жұптасады. Әр жұпқа бір қағаз құйрық беріледі (бұл 
«жабысқақ» қағаз немесе киімге бекітілген ұзындығы 15 - 20 см жолақ 
болуы мүмкін). Серіктестер бір-бірінің артына тұрып, артқы жақтағы 
алдыңғы жақтағының белінен ұстайды. Құйрық артындағысына бекітіледі. 
Жүргізушінің белгі беруімен, жұптар қозғала бастайды, басқа жұптардың 
құйрықтарын мүмкіндігінше көптеп жұлып алуға, ал өздерікін сақтауға 
тырысады (жұптардың «ажырауына» болмайды). Егер жұптың құйрығы 
жұлынған болса, ол олжаның арасынан жаңасын тағып алуы керек, ал егер 
ол болмаса, ойыннан шығарылады. Ойын барысында (1,5 — 2 минут) 
мүмкіндігінше көп құйрық  жинаған  жұп жеңген болып саналады. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Ширату, тез өзгеретін жағдаятта сенімді әрекет ете білуге үйрету, 
мүдделер қайшылығы туындаған жағдайда мінез-құлықтың әртүрлі 
стратегияларын талқылауға арналған материал. 
 
Талқылау 

- Қатысушылардың көзқарасы бойынша сәтті ойнаған ойыншылар 
мен сәттілікке жетпегендер арасындағы басты айырмашылық неде?  

- Ойынның қорғаныс стратегиясына негізінен кімдер жүгінді (олар 
құйрығын сақтауға көбірек көңіл бөлді), ал шабуылдауды кімдер көп 
пайдаланды (басқалардың құйрықтарын «жұлып алу», ал өз құйрықтарын 
сақтауға аз көңіл бөлді)?  

- Ойынның әртүрлі нұсқаларында қай стратегия тиімдірек болды?  
- Өмірдің қандай жағдайларында қорғанған дұрыс, қайсысында 

шабуыл керек? 
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«МӘСЕЛЕЛЕР ТУРАЛЫ ...» жаттығуы 
 
Мақсаттары: 

- ойыншыларды серіктестік қарым-қатынастағы мәселелерді 
шешуге біріктіре отырып, назарларын бір-біріне аударту, бірлескен іс-
шараларға үнемі қатыстыру арқылы топтың бірігуіне ықпал ету; 

- топтық мақсатқа жету үшін қатысушылардың назарын 
рефлексиядан «осында және қазірге», өзекті серіктестікке аудара отырып, 
белсенді жарысқа қосу; 

- қарым-қатынас тиімділігін шектейтін психологиялық кедергілерді 
жоюға, белсенді ойын әрекеті арқылы қарым-қатынас дағдыларын 
жетілдіруге ұмтылу. 

 
Топ мөлшері: шектеусіз. Ресурстар: 5 орындық.  
Уақыты: 30-45 минут 
 
Жаттығудың барысы 
Топ екі шеңберге отырады. Бірінші шеңбер кішкентай, ішкі. Онда 5 
орындық бар. Олардың алғашқы төртеуіне төрт қатысушы шақырылады. 
Ойын барысында осы шағын шеңбердегі бір орындық бос болады - оны 
жаңа қатысушылар алады. 

Осы орындықтардың айналасында команданың қалған бөлігі 
көрермен шеңберін құрайды. Тренер қатысушыларға жақында олардың 
командасына қарсы ойнайтыны туралы хабарлайды. Ойынның мақсаты - 
берілген тақырыпқа топтық пікірталаста дәйекті жеңіске жету. Талқылау 
алғашқы төрт ойыншы арасында шағын шеңберде өтеді. Талқылаудың кез-
келген сәтінде, үлкен - көрермен шеңберінен - кішкентай шеңбердегі бос 
орындыққа пікірталасқа жаңа дәлелдері бар адам барып  отыра алады.  
Сонымен қатар, алғашқы төрттіктің кез-келген біреуі үлкен шеңбердегі бос 
орынға ауыса алады. Ойынның қатаң заңы  - шағын шеңберде болған кезде 
ғана әңгімеге қатысуға болатындығы. Үлкен шеңбердің кез-келген 
ескертулері, реакциялары (кіші шеңберде орын босату туралы талаптарды 
қоса) айыппұл ұпайларымен  жазаланады. Сонымен қатар, ойынға кемінде 
4 адам, көп дегенде 5 ойыншы (егер бос орынға жайғасқанда, алғашқы 
төрттіктен ешкім үлкен шеңберге шықпаса) қатысады, яғни үлкен шеңбер 
форумы осы заңның орындалуына жауап береді. 

Тренер беретін әр тақырыпқа пікірталастыру үшін, әдетте, 3-5 минут 
уақыт белгіленеді. Содан кейін тренердің белгісі бойынша (ысқырық, гонг, 
шапалақ) пікірталас тоқтап, шағын шеңбердің келтірген дәлелі қаншалықты 
толық, қисынды, сенімді екендігі туралы талқылау басталады. Егер жауап 
дұрыс болса, онда жеңіс командаға саналады, ал қате болса (немесе айыппұл 
санының көп мөлшері)  жетекшіге саналады. 
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Аяқтау: ойынды талқылау. 
 

- Ойыншылардың қайсысы риторикалық қабілеттерін толығымен 
көрсете алды? Сіздің ойыңызша бұл неден көрінді?  

- Жарыс барысындағы топтың жетістіктері мен сәтсіздіктерін қалай 
түсіндіруге болады?  

- Дәлелдердің қайсысын ең тиімді деп таптыңыз? 
- Шағын шеңбердегі қатысушылардың қайсысы сендерге өзінің 

қисынды қабілеттерін ғана емес, сонымен қатар төмендегі қабілеттерін де 
барынша көрсете алғандығымен естеріңде қалды: 

- ыммен және ишаратпен сөйлей білумен; 
- метафоралық және эмоциялық сөйлеумен; 
- қарама-қайшылықты ойлауымен?  

 
 

«ҰЖЫМДЫҚ САНАУ» жаттығуы 
 

Күнделікті техника 
Қатысушылар шеңберге тұрады, бастарын түсіріп бір-біріне 

қарамайды. 
Топтың міндеті - қателіктер жіберместен, натурал   сандарды ретпен 

атап, ең жоғары санға жетуге тырысу. Бұл жағдайда үш шарт орындалуы 
керек: 

- санауды кім бастайтынын және келесі санды кім атайтынын ешкім 
білмейді (бір-бірімен ауызша немесе вербальды емес түрде келісуге тыйым 
салынады); 

- бір қатысушы қатарынан екі санды айтуына болмайды; 
- егер қажетті санды қатарынан екі немесе одан да көп ойыншылар 

дауыстап атаса, тренер бір санынан қайта бастауды талап етеді. 
Топтың жалпы мақсаты - күн сайын талпыныстардың санын азайту 

арқылы қол жеткізілетін санды көбейту. Тренер қатысушыларға қазіргі 
сәтте үндемеу керек пе, әлде санды атауы керек пе екенін түсіну үшін, 
өздерін тыңдап, басқалардың ыңғайын аулай білу керектігін қайталап айтып 
отырады. Кейбір топтарда қатысушылар тез ойланады және келісімсіз 
натурал сандар қатарын шеңбер бойымен атай бастайды. Мұны байқаған 
тренер қатысушыларды ұйымшылдық пен тапқырлықтары үшін мақтай 
алады, бірақ бұл амалдан бас тартуды ұсынады. 

Тәжірибе, неғұрлым ұйымшыл топтар жаттығуды сәтті 
орындайтынын дәлелдейді. 

 
 
  



31 
 

«ШЕШЕК АТҚАН ГҮЛҚАУЫЗ БИІ» жаттығуы 
 
Мақсаты: бірлескен іс-әрекеттерді белсенділендіру, жағымды көңіл-күй 
қалыптастыру, өз әрекеттерін басқалардың әрекеттерімен үйлестіру 
қабілетін дамыту. 
Жаттығудың барысы 

Қатысушылар еденге отырады да, бір-бірінің қолдарынан  ұстайды. 
Қолды төмен түсірмей, бірмезгілде баяу орындарынан тұру керек, содан 
кейін «гүл»  қауызын аша бастайды (бір-бірінің қолдарын қысып ұстап 
тұрып, барлығы артқа қарай шалқаяды) және жел соғып тұрғандай 
теңселеді. 
 
 

 «БҰЗЫЛҒАН ТЕЛЕФОН» жаттығуы 
  
Жаттығудың барысы 

Қатысушылар бір-біріне арқасын беріп сапқа тұрады. Жүргізуші 
(психолог) саптың ең соңына тұрады.  Иығынан түрту арқылы алдында 
тұрған адамның өзіне бетін бұруын ұсынады. Содан кейін қандай да бір 
затты (сіріңке қорабын, волейбол добын және т.б.) ишарамен көрсетеді. Осы 
бірінші қатысушы екінші, яғни алдындағы адамға бұрылады да, иығын 
түртіп, бетін бұруды сұрайды және затты ишарамен көрсетеді. Осылай 
екінші үшіншіге, ол – төртіншіге және т.с.с. Соңғы қатысушы затты атайды. 
 
Шарттары: барлығы үнсіз, тек қана ишарамен жасалады, тек қайталауды 
сұрауға болады; қатысушылар арт жағындағы ойыншы оны иығынан  
түртпейінше бұрылмауы тиіс. 
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4. КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 
ЖАТТЫҒУЛАР 

 
 

«СОҚЫР БИ» жаттығуы 
 

Мақсаты: қорқынышты жеңу, өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту, басқа 
адамдарға деген сенімді нығайту. 
 
Жаттығу барысы 

Би жұппен орындалады. Әріптестердің бірі  «көзі жұмулы»  болады, 
оның көзін орамалмен байлайды. Екіншісінің көзі ашық болып қалады және  
көзі жұмулы серіктесін жетектей  алады. Серіктестер қолдарынан ұстайды 
да, жеңіл музыкаға бір-бірімен (2-3 минут) билейді, содан кейін рөлдермен  
ауысып өзгереді. 
 
Талқылау: 

- Сендер көздерің байланған кезде өздеріңді серіктестеріңмен 
сенімді сезіндіңдер ме? 

- Сендерге қалай билеген көбірек ұнады – ашық көзбен бе, әлде 
жабық көзбен бе ? Неліктен? 
 
 

«СИАМ ЕГІЗДЕРІ» жаттығуы 
 

Мақсаты: бірге әрекет ету, басқалардың ниеттерін түсіне білу, физикалық 
байланыс орнату дағдыларын дамыту. 
 
Жаттығудың барысы: 

Жаттығу жұппен орындалады. Әрбір жұпқа таңу бинті немесе жұқа 
орамал, қағаз, бор қажет. Қатысушылар жіліншік пен шынтақты сол жақта 
отырған ойыншының оң қолы оң жақта отырған ойыншының сол қолымен 
бірге болатындай етіп орайды. Содан кейін олардың байлаулы қолдарына 
екі бор беріп, бірдеңе салуды сұрайды. 
 
Шарт: байлаулы қолмен ғана салу. Қатысушыларға қандай сурет салу 
керектігін шешу үшін өзара сөйлесуге рұқсат етіледі. Ойыншылардың 
біреуінің көзін байлау арқылы тапсырманы күрделендіруге болады. 
 
Талқылау: 

- Ең қиын не болды? 
- Салған суреттерің ұнады ма ? 
- Серіктесіп жұмыс жасау үшін не қажет? 
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«КЕРЕҢ ӘРІ МЫЛҚАУЛАР ДИАЛОГЫ» жаттығуы 
 

Мақсаты: вербалды емес қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру, ым-ишара 
тілін, серіктестің ымдауын түсіну және оларды дұрыс түсіндіру қабілеттерін 
дамыту. 
 
Жаттығудың барысы:  

Жаттығу сол жұптармен өткізіледі. Қатысушыларға  өздерін керең әрі 
мылқау ретінде елестету ұсынылады және тек ым-ишара, ымдау, қимыл 
арқылы сөйлесе алады. Оларға  тек бір нәрсе туралы сөйлесу ғана емес, ең 
бастысы, әрбір қатысушы серіктесінен бірдеңе білу мақсатын алға қойып, 
оған қол жеткізуі тиіс.  

Жұмыс аяқталғаннан кейін серіктестерге әңгіменің егжей-тегжейін 
сұрап, мазмұнын анықтауды ұсынуға болады. Қатысушылардың назарын 
түсінудегі қиындықтарға, вербалды емес арна арқылы берілетін мәтіннің 
мағынасының сөзсіз бұрмаланатынына аудару қажет. 
 
 

«ДЫБЫССЫЗ ФИЛЬМ» жаттығуы 
 

Мақсаты: Мәтін мағынасын түсіндіруге тырысуда оның бұрмаланатынын 
көрсету. Байқалған құбылыстарды ауызша жеткізуге жаттықтыру. 
 
Жаттығудың барысы: 

Бұл жаттығуға бірмезгілде екі жұп қатысады. Әр жұптан бір 
қатысушы орындыққа отырады, ал серіктестері оларға қарама-қарсы 
тұрады. Тұрған қатысушылар бір-бірімен вербалды емес деңгейде бірдеңеге 
келіседі.  Отырған қатысушылар олардың әр сөзін, сөз тіркесін дауыстап 
айтады.  

Тапсырманы орындап болғаннан кейін қатысушылар әсерлерімен 
алмасады, болып жатқанның мәнін анықтайды, содан кейін рөлдерімен 
алмасады. Егер қатысушылар сөйлесуге арналған тақырыптарды таңдауда 
қиыналса, онда оларға тақырып ұсынуға болады, содан кейін жаттығу 
қажетті нәтижеге жеткенше жалғасады.   

 
 

«ДЫБЫССЫЗ ФИЛЬМ» - 2 жаттығуы 
 
Мақсаты: 

- вербалды емес қарым-қатынас құралдарына сезімталдықты 
қалыптастыру; 
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- қатысушылардың назарын өздерінің психологиялық 
ерекшеліктеріне аудару; 

- қатысушылардың бір-біріне деген реакциясын айқындау; 
- бір-біріне шығармашылықпен қатынас жасауын дамыту. 

 
Жаттығудың барысы:  

Топ екіге бөлінеді. Жүргізуші қатысушылардың біріне нұсқау береді: 
«Сен режиссерсің. Саған фильмнің соңғы кадрын қою керек. Бұл сенің 
қаһармандарың. Фильмнің тақырыбын өзің таңдайсың. Актерлеріңді өзің 
қалағандай орналастыр, олардың бет-әлпетіне қажет деп тапқан өзгеріс 
енгіз; кейіпкерің басынан өткізіп жатқан жағдаят туралы ойлан ».  

Соңында әр топ өз жұмыстарын ұсынады. Екінші топтың міндеті – 
фильмнің түпкі ойы не екенін, кейіпкерлердің қандай ерекшеліктері бар, не 
күтпеген нәрсе болғанын табу.  

«Дыбыссыз фильм» процедурасын басқа - «Мүсін» деп  ауыстыруға 
болады. Барлық қатысушылар топ қатысушыларын: адамдардың өздерін, 
киімдерін, кеңсе заттарын, жиһазды және т.б. пайдалана отырып, 
әрқайсысының бейнесін «мүсіндейді». Неғұрлым мәнерлі, айқын шыққан 
мүсін туралы талқылауға болады. Сонымен қатар прототип (мүсін рөліндегі 
адам)  мүсіншінің түпкі ойы туралы өз пікірін білдіре алады. 

 
Жүргізушіге арналған ескертулер: 

1. Сұрақтарды талқылау: 
- Бұл адамды бәрінен артық  не сипаттайды? 
- Кейіпкерлердің өздері туралы пікірлері режиссердің 

көзқарасымен сәйкес келе ме? 
- Топ мүшелерінің қандай айырмашылықтары болды? 
- Фильмге қандай тақырып (мүсіндеу үшін қандай материал) 

таңдалды және ол нені білдіреді? 
2. Қойылым үшін сахна мен көрермендер аудиториясын жасаған 

жөн. 
3. Әсерді талдағанда алдымен байқағандар, содан кейін қойылымға 

қатысушылар айтады. 
Жүргізуші сөзді ең соңынан алады. Бейнемагнитофонды пайдалану 

ұсынылады. Бұл кері байланысты қамтамасыз етеді. 
 

 
«СЕНІМ» жаттығуы 

 
Мақсаты: өзгені сезіну дағдыларын дамыту. 
Жаттығудың барысы: 

1. Топ бастаушыны - «жетелеушіні» таңдайды, оның міндеті – көздері 
байланған қатысушылар тобын  5-7 минуттай бөлме ішінде алып жүру. 
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Қатысушылар бір-бірін белінен немесе иығынан ұстайды. Ойын біткеннен 
кейін әрқайсысы өздерінің сезімдерін, «жетелеушіге» сенімдерінің 
дәрежесін сипаттайды. 

2. Барлығы шеңберде бір-біріне тақалып, тығыз тұрады. Шеңбердің 
ортасында - қатысушы көздерін жұмып, босаңсып, ойыншылардың қолына 
құлайды. Ойыншылар оны бір-біріне әрлі-берлі тербеп итереді, бірақ дөрекі 
қимыл жасамауға тырысады. Ойын барлығы шеңберге болғанша жалғасады. 

3. Қатысушы көзін жұмып, артқа қарай құлайды. Оны топ мүшелері 
қағып ұстап алады. Құлаған қатысушы мүмкіндігінше төмен құлайтындай 
болуға тырысу керек. 
         
Талқылау 

Әркім өзінің жетекшілік және басқалардың игілігі үшін 
жауапкершілік туралы сезімдерімен бөліседі. 
 
  

«ӘСЕРЛЕР» жаттығуы 
 
Мақсаты: 

- өзге адам туралы өз пікірін ашық және адал айта білуін дамыту; 
- өзін-өзі «осында және қазір» қағидасына сәйкес ұстауын 

қалыптастыру. 
 
Жаттығудың барысы: 

Қатысушылар бір-бірінен алған әсерлерімен бөліседі. 
Нұсқаулық: «Бір қатысушы топтың әр мүшесінің алдына кезекпен 

отырады. Оның көздеріне мұқият қарап, оған қолын тигізіп, оны қалай 
қабылдайтыны, оның мінез-құлқы қандай сезім тудыратынын айтуы керек. 
Топ есітуі үшін жеткілікті түрде дауыстап сөйлеу керек. Бірінші қатысушы 
аяқтағаннан кейін, келесі қатысушы шеңберге бойымен, әр адаммен бетпе-
бет кездесіп, осылай айтып шығады. Содан кейін, үшінші, төртінші, 
жалғасады. Тыңдаушы сұрақтар қоймауы, кедергі келтірмеуі немесе дау 
туғызбауы керек». 
 

 
«ШЫНДЫҚТЫ АЙТУ» жаттығуы 

 
Мақсаттары: 

- қатысушыларға бір-бірімен жақынырақ танысуға, қарым-
қатынаста арақашықтықты азайтуға көмектесу; 

- топта сенім мен ашықтық атмосферасын құруға ықпал ету; 
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- топтың әр мүшесіне басқа адамдарға, олардың сөздері мен іс-
әрекеттеріне, тұлғалық ерекшеліктеріне жауапкершілікпен қарауға 
мүмкіндік беру; 

- әр қатысушыға оның жеке басын және топтық бағасын алуға, 
сонымен қатар топтан кері байланыс алу мүмкіндігін беру. 
 
Топтың мөлшері: жаттығудың құпия сипатын сақтауға мүмкіндік беретін, 
тым үлкен емес топ. Тиімдісі - 20 адамға дейін. 
Ресурстар: тренингтің әр қатысушысы үшін қағаз парақтары, 
қарындаштар, түйреуіштер. 
Уақыты: бір сағатқа дейін. 
 
Жаттығудың барысы: 

Біз ұзақ уақыт бірге болдық, бұл сендерге бір-біріңмен танысуға және 
өздеріңді дәлелдеуге мүмкіндік берді. Менің ойымша, әрбір адамға 
қызығушылық тән: «Мені басқалар қалай қабылдайды?» дегендей. 
Сендердің барлығың коммуникативтік тренингтің қатысушысы 
болғандықтарыңнан, біз талқылайтын сұрақ - «Басқаларға қатысты мен  

Алдымен барлығы параққа тұлғааралық қарым-қатынаста көрінетін 
оң және теріс қасиеттерін жазады. Осы екі бағанды 5 минут ішінде 
құрастыру керек. Сонымен, әрқайсысының алдында - оның өзіне деген 
көзқарасы. Мұны «коммуникативті автопортрет» деп айтайық.  

Жаттығудың екінші кезеңі өзіміз туралы түсінігімізді басқалардың 
көзімен қалай көрінетіндігімізбен салыстыруға мүмкіндік береді. 

Тағы бір бос парақты алыңыңдар. Оны арқаларыңа түйреуішпен 
бекітесіңдер. Бұл парақты жолдастарың толтырады. Егер сендерге 
өздеріңнің жағымды қасиеттерің туралы ғана айтқанын қаласаңдар, 
парақтың жоғарғы бұрышына күн салыңдар. Осылайша сендер басқаларға 
мақтау жинағының иесі болғыларың келетіндігін білдіресіңдер. 

Егер қандай да бір себептермен сендер жеке тұлға мен жағдайға 
қатысты жеңілдіктерсіз, сыннан қорықпай, шындықты естігілерің келсе,  
онда парақтың бұрышына бұлт пен найзағай салыңыңдар. Егер өздерің 
туралы жаманды да, жақсыны да білгілерің келсе, парақтың бұрышына 
сұрақ белгілерін салыңдар. Енді жолдастарыңнан өздерің дайындаған 
парақты арқаларыңа бекітуін сұраңдар. Ал кеуделеріңе өз-өздеріңді 
бағалаған парақты іліңдер. Дайынсыңдар ма? 

Біз бастаймыз! Сендер бөлмеде еркін жүріп, жолдастарыңмен 
кездесіп, «өзін-өзі бағалау парағын» оқып, оған ойыншылардың 
арқасындағы парақтарға жаза отырып, реакция жасай аласыңдар (бірақ 
қысқаша!). Кесімді түрде жазуға асықпаңдар, серіктеске анықтап қараңдар, 
шын мәнінде ол тұлғааралық қарым-қатынаста қандай екенін естеріңе 
түсіріңдер. Өз сөздеріңе жауапты болыңдар. 
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Жаттығуды орындау барысында бәсең әуен қойылады. Тренер 
кездесулердің көпшілігі өткенін, жаттығу ырғағын жоғалтқанын, қарым-
қатынас процесіне қатысушылардың қызығушылығы төмендегенін 
байқаған кезде, әуенді қаттырақ шығарып, жаттығудың аяқталу уақытының 
таяғанын білдіреді. 
 
Аяқтау 

Топ шеңберге отырады. Тренер қатысушыларға өздерінің 
«арқаларындағы» парақтарында жинақталған материалдарды оқуды 
ұсынады. Жазылғанның бәрімен топты таныстыруға дайын емес кез-келген 
адам әріптестерінің тек өзі таңдаған ескертпелерін ғана оқуына болады. Бұл 
кезеңде қатысушыларға жолдастарынан қандай да бір бағалаудың авторы 
кім екенін сұрап, оның жазбасының мағынасын нақтылауға мүмкіндік 
беруге болады. 
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5. ӨЗ-ӨЗІНЕ СЕНІМДІЛІКТІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 
ЖАТТЫҒУЛАР 

 
 

«ПАРОВОЗ» жаттығуы 
 

Мақсаты: сенімді мінез-құлық дағдыларын, өзін-өзі басқару және 
басқалармен өзара әрекет ету дағдыларын жетілдіру. 
 
Жаттығудың барысы: 

Ойынға 3 адамнан 2-3 топ қатысады. Үш қатысушы бірінен соң бірі 
тұрады: біріншісі және екіншісі көзін жұмады, ал үшіншісі «құрамның» 
қозғалысын басқарады. 1-2 минуттан кейін қатысушылар орындарымен 
алмасады және т.б. 
 
Талқылау: кім, қашан және неге өзін көбірек (азырақ) сенімді сезінді? 
Тренингті жүргізушінің міндеті - бұл жаттығуды сенімділіктің және 
сенімсіздіктің туындау көздерімен байланыстыру. 
 
 

«БАСҚАҒА ТАРИХТЫ ЖЕТКІЗУ» жаттығуы 
 

Мақсаты: 
- қатысушыларға жіберілген хабарламалардың бұрмалануын 

көрсету; 
- қатысушыларға өз қарым-қатынас дағдыларын және тыңдау 

қабілетін жақсарту қажеттігін түсіндіру. 
 
Қажетті уақыт:  5-10 минут. 
Топтың көлемі: шектелмеген, бірақ топты 8-10 адамнан топшаларға бөлу 
керек. 
Қажетті материал: әр топша үшін «тарихтың» көшірмесі. 
 
Рәсім 

1. Топқа, егер байланыс пен тыңдау қабілеті пайдаланылмаса, тарих 
бұрмалануы мүмкін екенін айту. 

2. Топты 8 – 10 адамнан кіші топшаларға бөлу. Қатысушылар бір-
бірінен бір метр қашықтықта отырады. 

3. Әрбір топшаның бірінші қатысушыларына «тарихтың» 
көшірмесін береді, олар оны ақырын, ешкімге естіртпей оқиды. 

4. Бірнеше минуттан кейін оны қасында отырған өз топшасының 
адамына басқаларға естіртпей, сыбырлап айтып беру сұралады. 
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5. Осылай, тарих бірінен-біріне, әр топшаның барлық мүшелеріне 
айтылады. 

6. Барлық топшалардағы соңғы адамға тарихтың соңғы нұсқасын 
айтқан кезде, ол өзі естіген оқиға туралы топқа айтады. 
 
Талқылау үшін сұрақтар 

- Түпнұсқа соңғы нұсқаға қаншалықты жақын? 
- Өмірде мұндай жағдай орын ала ма? 

 
Тарих 1 

Дүйсенбі, 16 қаңтарда, сағат 15:00-де, компанияның орталық 
кеңсесінде қаржы талдаушыларының аттестациясы өтеді. Соңғы рет олар 
2004 жылдың қарашасында аттестатталды. Содан бері ұжым өзгерді, 
сондықтан қосымша дайындық жүргізу қажет.  

Қызметкерлер жөніндегі менеджер 3 қаңтарда 9 адамға арналған 
әдістемелік материалдарды дайындайды және 4-ші күні сағат 16:00-де 
семинар өткізеді. Психологты барлық қатысушылардың аттестаттау 
мақсатын түсіну керектігі алаңдатады, оның үстіне тестілеуді 9 қаңтарда 
өткізуі керек. Тестілеуге бір сағат бөледі. 10 қаңтарда қатысушылармен 
жеке әңгімелесу өткізу керек және 12-сі күні қорытындылар мен ұсыныстар 
туралы есеп беру қажет. 
 
Тарих 2 

Еділ Сәкенұлы  Бағила Нұрланқызынан Кәрім Ықыласұлына жаңа 
жоба бойынша материалдар қаңтар айының соңғы жұма күні сағат 13:00-ге 
дайын болуын айтуды өтінді. Ақпаратты Балғынбек Ишанұлына 11 қаңтар 
күні кешке дейін хабарлау қажет. 
 

 
«ӘДЕМІ ӘЙЕЛДЕР» жаттығуы 

 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушы шақырылады. Жүргізуші: «Бөлмеде жүріп, әдемі деп 
санайтын барлық әйелдерді алға шығарыңыз, қарама-қарсы тұрып, оларға 
сүйсініп қараңыз. Мен оларға өте маңызды сұрақ қоюым керек: «Сіздер 
әдемі екендеріңізді білесіздер ме?» Егер олардың жауабы «Жоқ» деген 
болса, жүргізуші былай дейді:  «Онда мұны біліп жүріңіздер!» 

Содан кейін жүргізуші былай дейді: «Сіздерді таңдаған адамға алғыс 
айтыңыздар,  енді өз орындарыңызға отыруларыңызға болады». 
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Талдау 
Таңдалғандардың ішінде 1-2 адам біз теледидар, кино және 

журналдардың арқасында білетін сұлулық эталондарына сәйкес келеді. 
Бірақ олардың ішінде неге өзін таңдағанына  таң қалатындары да бар. Бұл 
жаттығу адам қалауының барлығы стандартты еместігін көрсетеді. Бұл 
оптимизм этюді. 

«Біздің арамызда өзін тартымсыз деп санайтын әйелдер де бар. Маған 
сеніңіздер, олар да басқалардың көзінше өте әдемі болып көрінуі мүмкін». 
Оларды сендіру үшін тағы бір-екі адамнан (әсіресе ер адамнан) өз таңдауын 
жасауды сұрауға болады. 
 
  

«ТІЛЕКТЕРДІ ОРЫНДАУ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Топ мүшелерінің бірі өз тілегін білдіреді. Топ осы тілекті осында, осы 

жағдайда қанағаттандыру тәсілін талқылайды –  содан кейін оны іске 
асырады (қиялда, пантомимада, шынайы әрекеттерде). Содан кейін басқа 
қатысушының тілегі орындалады. Егер топ бастапқы психологиялық 
кедергіні еңсере алса, жаттығу ұйымдасудың қуатты құралы ретінде толық 
күшіне енеді. 
 
 

«ЖҮРІС» жаттығуы 
 

Мақсаты: әр түрлі мінез-құлық үлгісін жетілдіру 
 
Жаттығудың барысы 

Жүргізуші: «Қазір біз сендермен әртүрлі жүрісті пайдаланып 
жаттығамыз. 

Алдымен өз-өзіне сенімсіз адам сияқты жүріңдер: қолыңызды қалтаға 
мүмкіндігінше терең салыңдар, бүкірейіп, еденге қараңдар, көздеріңді анда-
санда ғана көтеріп, негізінен жоғарыға қарап жүріңдер. 

Мұндай адамға жақындап, онымен сөйлесу оңай деп ойлайсыңдар ма? 
Арманшыл адам сияқты жүріңдер: босаңсыған, басы көтерілген, 

қолында гүл ... 
Енді тоқмейіл, менмен адамның жүрісімен жүріңдер: ол жүрмейді,  

алшаңдап жүреді, былай айтқанда, «өзін алып жүреді». 
Енді өздеріңді сенімді адам ретінде сезініңдер: алға қарай жылжи 

отырып, иығықтарыңды тіктеп, аяқтарыңды сәл ашып, бастарыңды көтеріп, 
қастарыңды сәл керіп, күлімсіреп жүріңдер. 
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«КҮЛІМСІРЕУ» жаттығуы 
 

Мақсаты: қатысушылардың күлімсіреу түрлері туралы білімдерін кеңейту, 
өз сезімдерін білдіруді басқару қабілеттерін қалыптастыру. 
Жаттығудың барысы 

Жүргізуші: Қазір сендер әр түрлі күлімсіреп көресіңдер. 
Күлімсіреудің нұсқалары: мейірімді, мысқылдап, қастандық, арсыз, 

қуанышты, ашық, «тістеніп», сыпайы, салқын, тәкаппарлана. 
Күлімсіреудің тағы қандай түрлері болатынын ойлап табыңдар және 

көрсетіңдер. 
 
Талқылау 

Жүргізуші күлімсіреу — бұл кернеуді және алаңдаушылықты жеңудің 
ең сенімді тәсілдерінің бірі екенін қатысушылардың естеріне салады. 

Сонымен қатар, күлімсіреу — сендердің өздеріңе сенімді 
екендеріңнің және әрекет етуге дайын екендеріңнің белгісі. Сондықтан жиі 
күлімсіреу өте маңызды! Күлімсіреу көңіл-күйді көтеріп қана қоймайды, 
сонымен қатар қуат тонусын да сақтауға да көмектеседі. Жылы, достық, 
ішкі күлімсіреу әрқашан болуы керек. 
 
 

«ТЕЛЕФОНМЕН СӨЙЛЕСУ» жаттығуы 
 
Мақсаты: дауыс ырғағының көмегімен сөйлеу мәнерлілігін арттыру. 
 
Жаттығудың барысы 

Жүргізуші: «Телефонмен сөйлесіп отырғандарыңды елестетіп 
көріңдер. Сендердің міндеттерің - қиялдағы сұхбаттасушыларыңды 
ашуландыру, күлдіру, қорқыту, сендіру, жұбату, бірақ ол сендерді 
көрмейтіндіктен, сендер өз дауыстарыңды тек осы мақсатта пайдалана 
аласыңдар. 

Дауыстарыңның ырғағын өзгерте отырып, «Бізге тексеруші келе 
жатыр» деген сөйлемді барынша мәнерлі айтыңдар, өз сезімдеріңді 
естеріңде сақтаңдар және босаңсыңдар». 
 
 

«ТЕМІРЖОЛ КАССАСЫ» жаттығуы 
 

Мақсаты: қарым-қатынас және сенімді мінез-құлық дағдыларын жетілдіру. 
Жаттығудың сипаттамасы 

Жүргізуші: «Сендер вокзалда екендеріңді елестетіп көріңдер. 15 
минуттан кейін пойыз жөнелуі керек. Кассада бір билет қалды, бірақ кассир 
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оны өз себептерімен ұстап отыр. Кассирді билетті саған сатуға сендіруің 
керек. 

«Кассир» таңдалды. Қатысушылар кассаға кезекке тұрады. Содан 
кейін олар бір-бірлеп кассирге жақындап, билетті не үшін оған сату 
керектігіне дәлел келтіреді. Әр қатысушыға 3 минут беріледі.  
 
Талқылау 

«Кассирден кері байланыс сұрайды. 
- Билетті кімге сатар еді? Неге?  
- Кімге сатпайды? Неге?  
Бірлесе отырып, «кассирге» қолайлы нұсқа жасалды. 
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6. ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕГІ 
ОЙЫН-ЖАТТЫҒУЛАР 

 
«ТИІМДІ МӘМІЛЕ» ойын-жаттығуы 

 
Мақсаты: ынтымақтастық және келіссөз жүргізу дағдыларын дамыту. 
 
Нұсқаулық 

Қатысушылар командаларға бөлінеді. Оларға есеп ұсынылады: 
«Шаруа 600 кронға сиыр сатып алды, бір жылдан кейін оны 700 кронға 
сатты, бір жылдан кейін 800 кронға қайтадан сатып алды, бір жылдан кейін 
900 кронға сатты», Сұрақ: «Шаруа шығынға ұшырады ма, әлде пайда тапты 
ма?» Егер «иә» болса, онда қандай? » 

Командалардың міндеті – бірнеше нұсқада жауап беру. 2 минут ішінде 
қатысушылар бір шешімге келуі керек. 

 
Талқылау 

- Талқылау қалай өтті?  
- Жанжалды жағдаяттар туындады ма?  
- Оларды шешуге не көмектесті? 

 
 

«ТОҒЫСУ» ойын-жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Ойынға «ғарыш кемесін» бейнелейтін екі ерікті қатысады. Тағы екі 
қатысушы «ғарышкерлердің» рөлін ойнайды. Бұл ғарышкерлердің міндеті: 
дауыспен командалар беру арқылы, әрқайсысы өздерінің «ғарыш кемесінің» 
қозғалыстарын олар түйісе алатындай етіп басқару. «Ғарыш кемесінің» 
рөліндегі қатысушылар ойын басталар алдында олар 4-5 метр қашықтыққа 
тұрып, көздерін жұмады, содан кейін ғарышкерлердің комендаларының 
көмегімен бір-бірімен тоғысулары - алақандарымен кездесіп, саусақтарын 
құлыпқа жабулары керек 

Ойын әр түрлі қатысушылармен бірнеше рет қайталануы мүмкін. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Өзге адамды басқаруға, сондай-ақ командаларға бағынуға жаттығу. 
Жаттығуды сәтті орындау үшін командаларды механикалық түрде беру 
жеткіліксіз, басқа адамның орнына ойша өзін «қоя отырып», жағдайға оның 
көзімен қарап, оны осы ұстанымға сүйене отырып басқару керек. 
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Талқылау 
- «Ғарыш кемесі» және «Ғарышкер» рөлдеріндегі қатысушыларда 

қандай эмоциялар пайда болды?  
- Бұл жаттығуды табысты орындауға қандай қасиеттер көмектесті, 

өмірде олар қай жерлерде қажет? 
 
 

«ТІРШІЛІКСІЗ АРАЛ» ойын-жаттығуы 
 
Мақсаты: әлеуметтік-рөлдік әлеуетті дамыту. 
 
Нұсқаулық 

«Тағдырдың тәлкегімен сендер тіршіліксіз аралға түстіңдер. Онда 
өркениет жоқ, бірақ жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бай, сонымен бірге 
улы өсімдіктер, суық қыс дегендей, қауіп те көп. Топ ұйымдасқан жағдайда 
бұл қиындықтарға шыдап бағуға болады, бірақ жалғыз – ол мүмкін емес. 
Сендердің міндеттерің – аман қалу үшін өздеріңе жағдай жасау. Сендер бұл 
аралды игеріп, шаруашылықты ұйымдастыруларың керек, заңдар шығарып, 
әлеуметтік өмірді жолға қоюларың керек. Бәрің соған сай икемделіңдер, 
өздеріңді байқаңдар. Тапсырманың шеңберінде сендерге толықтай іс-әрекет 
бостандығы беріледі. Шешімдеріңді тіркеп жазу үшін «жылнамашы» 
таңдаңдар. Аралда белсенді, әрі бай оқиғаларға толы өмір сүруге 
тырысыңдар». 
 
Талқылау 

- Аралда аман-есен өмір сүру үшін әрқайсың не істедіңдер?   
- Рөлде өзіңді қалай сезіндің?  
- Рөлдерді бөлу қалай жүрді?  
- Талқылау процесі қалай ұйымдастырылды? 

 
 

 «ЖАНЖАЛДАРДЫҢ ЖІГІН ЖАТҚЫЗУ» ойын-жаттығуы 
 

Мақсаты: жанжалдардың жігін жатқызу дағдыларын игеру. 
 
Орындау ұзақтығы - 1 сағат 

Тренер жанжалдардың жігін жатқызуды жылдам және тиімді 
орындаудың маңыздылығы туралы айтады; енді тәжірибе жүзінде 
жанжалдарды реттеудің негізгі әдістерін табуға тырысу керек екендерін 
хабарлайды. 

Қатысушылар үштікке бөлінеді. 5 минут ішінде әр үштік сценарий 
ойлап табады, онда екі қатысушы бір-біріне қарама-қарсы тараптарды 
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(мысалы, жанжалдасқан ерлі-зайыптылар), ал үшіншісі бітімгер, арбитр 
рөлін ойнайды. 

Содан кейін әр үштік қақтығысты жағдаят пен оның шешілуін (немесе 
шешілмегенін) көрсетеді. 
 
Шерринг: 

- Жанжалдардың жігін жатқызудың қандай әдістері көрсетілді? 
- Сіздің ойыңызша, ойын барысында қатысушылар қандай қызықты 

тапқырлықтарды пайдаланды? 
- Жанжалдың жігін жатқыза алмаған қатысушылар өздерін қалай 

ұстаулары керек еді? 
 
 

«БОСАҒА ТАС БОЙЫМЕН» ойын-жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар диаметрі кемінде 4-5 метр болатын еркін шеңберге 
отырады. Бір ерікті «босаға тастан (ағын су жолындағы үлкен тас) өтіп келе 
жатқан кемені», екінші ерікті «кеме капитанын» бейнелейді. Босаға тас 
шеңбердің ортасына қойылған 5-6 орындықтың көмегімен бейнеленеді, ол 
жерге тағы бірнеше ерікті шығып, «жартастарды» бейнелейді. 

«Кеменің» міндеті – көздерін орамалмен байлап немесе жұмып  осы 
кедергілерден өтіп «айлаққа» (немесе «портқа») (шеңбердің қарама-қарсы 
жағында орналасқан қатысушыға) жету. Ал «Капитан» дауыстап команда 
беру арқылы оның қимылдарын басқарады. Содан кейін серіктестер 
рөлдерімен ауысады. Ойын әр түрлі еріктілермен бірнеше рет қайталануы 
мүмкін. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 

Сенімді дамыту, басқа адамды басқару қабілетіне және қажетті 
ақпаратты өз бетінше алу мүмкін емес болған кезде, серіктестің бұйрықтары 
бойынша әрекет етуге,  оның көмегін қабылдау қажеттілігін сезінуге 
жаттықтыру. 
 
Талқылау 

- Кімге көбірек «кеменің» рөлі ұнады, ал кімге көбірек 
«капитанның» рөлі  ұнады? Нақты несімен ұнады? 

- Бір және екінші рөлде қандай эмоциялар пайда болды? 
- Серіктестер осы тапсырманы сәтті орындаулары үшін қандай 

қасиеттерді көрсетуі керек, қандай нақты өмірлік жағдайларда осындай 
қасиеттер қажет? 

  



46 
 

«ПОЙЫЗ» ойын-жаттығуы  
 

Жаттығуды сипаттау 
6 - 8 қатысушы сапқа тұрып, қолдарын алдында тұрған адамның 

иығына қойып, «пойызды» бейнелейді. Біріншісінен басқалардың бәрі 
көздерін жұмады. Бұл «пойыз» басқа қатысушылар бейнелеген 
кедергілерден өтуі керек. Ойыншылардың саны аз болған жағдайда 
кедергілердің бір бөлігін орындықтардың көмегімен келтіруге болады. 

«Пойыздың» міндеті - бөлменің бір қабырғасынан екіншісіне қарай 
жылжып жүру және жолда міндетті түрде жүргізуші (психолог) нұсқаған 3-
4 кедергіден өтуі керек те, ал басқа кедергілерге соқтығып қалмауы керек. 
Басқа ойыншылардың көмегімен бейнеленген кедергілер (қабырға бойымен 
бұрылу керек болатын жерлердегі кедергілер қатысушылардан болғаны 
жөн), «пойыз вагондары» қауіпті қашықтыққа жақындағанда олар 
(кедергілер) ескерту дыбыстарын шығара алады – мысалы: ысылдай, 
шиқылдай бастайды. 

Барлығына кедергілер рөлінде болуға және «пойыздың» құрамында 
болуға мүмкіндік беру үшін ойын бірнеше рет қайталанады. Егер 
қатысушылардың саны көп болса және бөлменің көлемі мүмкіндік берсе, бір 
уақытта екі «пойызды» іске қосып, ойынды серпінді етуге болады. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні 
Қатысушыларды біріктіру, өзара сенімін арттыру, ақпарат жетіспейтін 
жағдайда серіктестерге сүйеніп, сенімді іс-әрекет етуге жаттығу.  
 
Талқылау  

- Кімге қандай рөл көбірек ұнады: - «локомотив» па, «вагон» ба, 
кедергілер ма? Себебі неде?  

- «Пойыздың» құрамына кіргенде қандай эмоция пайда болды? 
-  Осы ойынды қандай нақты өмірлік жағдайларға теңеуге болады? 

 
 

 «ЖАҒДАЯТТЫ КӨРСЕТ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттасы 

Қатысушылар жұп болып бөлінеді. Әр жұпқа карточкаға тұлғааралық 
әрекеттестіктегі кез-келген жанжалды жағдаяттың қысқаша сипаттамасы 
жазылып ұсынылады, мысалы: 

- Сендер велосипедке мініп келе жатып, соқтығысып қалдыңдар, 
енді кім дұрыс, кім кінәлі деп жанжалдасып жатырсыңдар. 

- Сен дүкенде роликті конькиді таңдайсың, ал сатушы саған тез 
жүруге болатындығын айтып, басқа бір модельді мақтайды. 
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- Сен кешке дискотекаға баруға жиналып жатырсың, ал анаң бұл 
уақыт қауіпті деп айтып, сені ол жерге жібергісі келмейді. 

- Сен мұғалімге үй тапсырмасын әкелдің, ал ол оны сен көшіріп 
алдың деп, қабылдағысы келмейді. 

- Сендер досың екеуің серуендеуге шықпақ болдыңдар, бірақ нақты 
қайда бару туралы келісе алмайсыңдар: біреуің саябаққа, ал екіншің 
жағалауға барғың келеді. 

Қатысушылар өз карточкаларын басқаларға көрсетпестен, өздеріне 
берілген жағдаяттарды қойылым ретінде дайындап, ойнап көрсетеді. Бірақ 
сөйлесуге болмайды, жағдаятты мимика, қимыл және т.б. арқылы көрсету 
керек. Ал көрермен ретіндегі басқа қатысушылардың міндеті – қойылымды 
ойнап тұрған жұптың карточкасында қандай жағдаяттың суреттелгенін 
табу. 
 
Жаттығудың психологиялық мәні  

«Көрермен үшін жұмыс жасау» қажет болатын жағдайда сенімді 
мінез-құлыққа жаттығу. Әртістік шеберлікті, мәнерлілікті және шектеулі 
құралдармен ақпаратты нақты беруді, оны басқалардың түсінуін дамыту. 
 
Талқылау 

- Қойылымды дайындау және көрсету кезінде қандай эмоциялар 
пайда болды?  

- Басқа қатысушылар нені көрсетіп жатқанын болжау оңай болды 
ма; не көмектесті және не кедергі болды? 

- Өмірде қандай жағдайларда біз басқалардың ниеті туралы, тіпті 
олар туралы тікелей айтпаса да, болжауымыз керек? 
 
 

«ҚАСҚЫР ЖӘНЕ ЖЕТІ ЛАҚ» ойын-жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Ойын дәл сол ертегінің желісі негізінде жасалады. Жеті ерікті 

қатысушы - «лақтардың» рөлін алады. Олардың міндеті - «сұр 
қасқырларды» үйіне кіргізбеу (мысалы, бірнеше орындықтардан жасалған 
қоршау арқылы көрсетілген), бірақ «ешкі-енесін», «теке ешкі-әкесін», 
«ешкі-тәтесін» және ешкілердің басқа да өкілдерін кіргізу. 

Рөлдер барлық басқа қатысушыларға былайша бөлінеді: олардың 
жартысы «сұр қасқырлар», ал жартысы «лақтардың» әртүрлі «ешкі» 
туыстары болып шығады. Содан кейін барлық осы қатысушылар кезек-
кезек «лақтардың үйіне» жақындап, оларды бір минут ішінде қасқыр емес, 
туыстары екендеріне сендіруге тырысып, өздерін үйге кіргізулерін 
сұранады. «Лақтар» кеңесіп, кейіпкерлерді кіргізуге немесе кіргізбеуге 
шешім қабылдайды.  
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«Үйдің» сыртындағылардың бәрі өз күштерін сынап көргеннен соң, 
ойын аяқталады, және әр кейіпкер өзінің шын мәнінде ешкі немесе қасқыр  
екенін айтады. Тиісінше, қасқырларды үйге кіргізу арқылы «лақтар» қанша 
рет жем болатындығын және көшеде қасқырларға жем болуға қанша 
туыстарын қалдырғанын есептеуге болады. 
Жаттығудың психологиялық мәні  

Өзге адамдарды сендіру қажет болатын жағдаяттардағы сенімді мінез-
құлыққа, сонымен қатар байқампаздыққа жаттықтыру. Бұл біз кімге 
сенуімізге және кімге сенбеу керектігіміз туралы қорытынды жасауға 
негізделген белгілерді талқылау үшін жақсы материал болып табылады. 

 
Талқылау 

- Кімге сенуге болатыны және оларды кім адастырғысы келетіні 
туралы шешім қабылдағанда «лақтар» неге сүйенді? 

- «Лақтарды» өздерінің ниеттерінің тазалығына сендіруге 
тырысқандар үшін ең маңызды нәрсе не? Өмірдегі біз ненің негізінде 
айналамыздағы адамдардың шынайылығы немесе жасандылығы туралы 
пайымдаймыз? 
 
 

«ПАТШАЛЫҚ» әлеуметтік-драмалық ойыны 
  

Бұл ойын социометриялық әдіс болып табылады. Оның барысында 
педагог немесе психолог диагностика жасай алады, топтық бірлестік сияқты 
топтық процестерді бағыттап, түзете алады; шағын топтардың құрамына 
түзету ендіре алады; міндеттерді бөледі; енжар позицияларды анықтайды; 
шығармашылық белсенділікті жандандырады; шеттетілгендерді, пір 
тұтылатындарды айқындайды, демек рөлдік позицияларды түзете алады; 
тұлғааралық қатынастарды анықтап, реттейді; топтағы қақтығыс 
аймақтарын диагностикалайды және т.б. 
 
Ойын барысы 

Бүкіл топ бөлменің бір жағында жарты шеңбер құрып отырады, 
бөлменің көп бөлігі бос қалады (қосымша орындықтар, басқа жиһаздар 
болуы керек). 
 
1 кезең. Қатысушыларға өз патшалығын құру ұсынылады, бұл үшін біреу 
патша болуы тиіс ... Қалаған адам патша болады, ол сол жерге қалай қаласа, 
солай отырады (өз орындығын сол жерге ауыстырады). Содан кейін патша 
патшайым мен мұрагерді таңдап, оларды өз қалауымен орналастырады. 

Әрі қарай патшайым өзіне сарай қылжақбасы (шут) мен кеңесші 
таңдайды. Мұрагер - сарай ханымын және патша әскерінің маршалын (егер 
топ шағын болса, онда әрбір қатысушы бір адамды таңдайды) таңдайды. Әрі 
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қарай, осы кескінге сәйкес патшалық құрылады. Рөлдер топтағы 
адамдардың санына байланысты ойлап табылады, сонымен қатар әр түрлі 
рөлдік позицияларда болады (басшылар, орындаушылар, сыншылар, шабыт 
берушілер, бөтен адамдар және т.б.). 

Рөлдер келесідей болуы мүмкін: сарай дәрігері, төреші, патшайымның 
сүйіктісі, сарбаз, аспазшы, етікші, шекара күзетшісі, хабаршы, шаштараз, 
кәсіпорын қожасы, жұмысшы және т.б. (қатысушылар рөлдерді өздері 
ойлап табуы мүмкін, бұл процесті реттеу қажет емес). Сонымен, ақырында 
барлығы бөлмедегі оларды тұрғызған орындарға жайғасады. Жүргізуші 
(психолог) «патшалықты» фотоға түсіреді немесе камераға панорамалық 
түрде түсіреді. 
 
2 кезең. Әрқайсысының бір қадам жасау мүмкіндігі бар:  

А. Ол өзінің рөлін және (немесе) орнын өзгертеді (басқаша айтқанда - 
мен шекарашы болып тағайындалдым, бірақ мен патшаның кеңесшісі 
болғым келеді, мен кеңес берушімен ауысамын; немесе менің шекарашы 
болғаныма көңілім толады, бірақ менің ойымша, басқа жерде - патшаға 
жақын немесе, керісінше, бәрінен алыс тұруым керек сияқты).  

Б. Немесе ол өзін бұрынғыдай қалдырады, бірақ біреулерді 
рөлдерімен немесе орындарымен ауыстырады. 

B. Барлығын өз орнында қалдырады, бірақ біреуді басқа рөлге 
тағайындайды (мысалы, шаштараз өз орнында қалсын, бірақ ол енді 
қолбасшы болады). 

Барлығы өз қадамын жасайды, жүргізуші (психолог) қайтадан 
«патшалықты» фотоға түсіреді немесе камерамен суретке түсіреді. 

Барлық қатысушылар бір қадам жасағаннан кейін шеңбер аяқталған 
болып саналады.  

Содан кейін сол ережелерге сәйкес екінші шеңбер басталады. Ойын 
барысында 2-3 шеңбер жасаған жөн. Шеңбер аяқталғанша қатысушы басқа 
қадам жасай алмайды! 
 
Талқылау 

Осыдан кейін барлығы ортақ шеңберге отырады да, талқылау 
басталады. 
Талқылауға арналған материал келесі сұрақтарға жауап болып табылады: 

- Ойын барысында қандай рөлдерді ойнадың? 
- Ойын барысында қалай әрекет еттің? Өз орның мен рөліңді, 

біреудің рөлін ауыстырдың ба, біреумен ауыстың ба, басқалардың орнын 
өзгерттің бе және т.б.? 

- Жаттығуды аяқтағаннан кейін сендер өздеріңді қалай сезініп 
отырсыңдар? 

- Ойын процесі сендерді қанағаттандырды ма?  
- Сендер үшін рөлдерің күтпеген болды ма?  
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Содан кейін процесс фотосуреттер немесе бейнекөрілім негізінде 
талқыланады.  

Түйіндеме: ең маңыздысы – әркімнің топтағы орны туралы және 
топтың сендер туралы түсініктеріне, талаптану деңгейлерің мен қалаған 
орындарың туралы өз ойларыңа талдау жасау. 
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7. КЕРІ БАЙЛА КЕРІ БАЙЛАНЫСҚА АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР 
 

 
«АВТОПОРТРЕТ» жаттығуы 

 
Мақсаты: кері байланыс орнату, топта алған тәжірибені талдау. 
 
Жаттығу барысы: 

Бейтаныс адаммен кездесетіндеріңді елестетіп көріңдер және ол 
сендерді білуі керек. Өздеріңді сипаттаңдар. Өздеріңді көпшіліктен 
ерекшелейтін белгілерді табыңдар. Сыртқы түрлеріңді, жүрістеріңді, 
сөйлеу, киіну мәнерлеріңді сипаттаңдар; мүмкін сендерге 
айналадағылардың назарын өздеріңе аударатындай қимылдар тән болар. 

Жұмыс жұппен жүреді. «Автопортрет» толығырақ болу үшін 
серіктестің бірінің  сөйлеуі кезінде екіншісі нақтылау сұрақтарын қоя алады. 
Жұппен талқылауға 15–20 минут уақыт беріледі. 

 
Аяқтау: тапсырма соңында қатысушылар шеңберге тұрып, өз әсерлерімен 
бөліседі. 
 
 

«ДОСТЫҚ ПАРОДИЯ» жаттығуы 
 

Мақсаттары: 
- қарым-қатынастағы вербалды емес көріністерге қатысты кері 

байланысты жіберу және алу; 
- тиімді қарым-қатынас жасау үшін ым тілін, бет әлпеттерін, денені 

қолдану қабілетін дамыту; 
- қарым-қатынас процесінде ақпараттарды беру заңдылықтарына 

қатысты идеяларды талқылау; 
- ізгі ниет ахуалын құруға және серіктеске көңіл бөлуге ықпал ету. 
 

Топ мөлшері: 12-15 адам, әйтпесе жаттығу созылып кетуі мүмкін.  
Ресурстар: топтың барлық мүшелеріне арналған орындықтар. 
Уақыты: 10-20 минут. 
 
Жаттығудың барысы 

Біз көп уақытты бірге өткіздік. Сендердің араларыңда қалыптасқан 
сенімді достық қатынастар келесі ойынды күлімсіреп, пайдалы түрде 
өткізуге мүмкіндік береді деп үміттенемін. Ол «Достық пародиясы» деп 
аталады.  

Пародия — өйткені сендерге топқа өз жолдастарыңнан байқаған 
вербалды емес белгілерді, әдеттерді, қалыптарды көрсетулерің керек. 
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Топ пародия жасалған адамның есімін атауы керек. Ал, «достық» сөзі 
ойынның маңызды элементін атап көрсетеді: топтағы жолдасқа жасалған 
пародия - бұл мысқыл, келеке күлкі емес, бұл адамның өзі анықтауға қиынға 
соғатын мінез-құлық қалыптарына құрметпен сілтеме жасайтын күлкі. 

Жолдастарыңа қараңдар, пародия жасайтын нысанды таңдаңдар және 
көрсетуге дайындалыңдар. 10 минуттан соң мен барлығыңды тапсырманы 
көрсету үшін жиналуға шақырамын. 

 
Қорытынды: ойынды талқылау. 

Ойынға қатысушылардың қаншалықты байқампаз және шебер 
болғанын тексереміз.  

- Ешкім бір-бірін ренжітіп алмады ма?  
- Пародия достық қалжың болып қалды ма, әлде оны біреу ренішпен 

қабылдады ма? Неге? 
 

 
«ТҰТЫНЫЛҒАН ЗАТТАР ДҮКЕНІ» жаттығуы 

 
Мақсаты: кері байланыс орнату, топта алған тәжірибені талдау  
 
Жаттығудың барысы 

Тұтынылған заттар дүкенін ойнау ұсынылады. Сатушы қабылдайтын 
тауар - бұл адами қасиеттер. Мысалы: мейірімділік, ақымақтық, ашықтық. 
Қатысушылар өздерінің жағымды да, жағымсыз да мінездерін карточкаға 
жазады. 

Содан кейін қатысушылардың әрқайсысы қандай да бір қажетсіз 
мінезден немесе оның бір бөлігінен арылуға және қажет қасиетті алу үшін 
саудаласу ұсынылады. Мысалы, біреудің тиімді өмір сүруі үшін шешендігі 
жоқ және ол өзінің сабырлығы мен байсалдылығының бір бөлігін 
ауыстыруына болады. 

 
Аяқтау: тапсырма соңында нәтижелер шығарылады және әсерлер 
талқыланады. 
 
 

 «МЕН ҚАНДАЙ БОЛСАМ, СОНДАЙМЫН» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 

Қатысушылар ешкімге көрсетпей қағаз бетіне өздерін салады. Осыдан 
кейін суреттер жиналып, араластырылады. Әр сурет бойынша әсерлермен 
алмасады. 
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«ҚОЛ СОҒУ» жаттығуы 
 
Жаттығудың сипаттамасы 
Қатысушылар шеңберге отырады немесе тұрады. Арасынан біреуі 

қалауы бойынша шеңбердің ортасына шығады, ал қалғандары оған қатты 
қол соғып қошемет көрсетеді. Қол соғу шеңбердің ортасында тұрған адам 
қалағанша жалғасады. Ол өзіне осылай қол соғып назар аудару жеткілікті 
деп шешкенде, топқа алғысын білдіреді (өзі таңдаған әдісі бойынша ол 
«рахмет» дейді, иіледі, тәжім етеді, барлығының қолын алады және т.б.), 
содан соң шеңберге оралады. Осыдан кейін келесі қатысушы шеңбердің 
ортасына шығады. 

Жаттығу шеңберге шыққысы келетін адамдар болғанға дейін 
жалғасады. Жақсы жұмыс істейтін топта, әдетте, әркім өз 
айналасындағылардан өзіне тиесілі осындай қошемет алғысы келеді. 
Алайда, біреудің тым ұялшақ болуы мүмкін. Мұндай жағдайда тренер осы 
қатысушыға қол соғу қошеметіне ие болу үшін шеңбердің ортасына шығуды 
ұсынады; бұл туралы шешім қабылдауға тренердің биязы шақыруы 
жеткілікті болуы мүмкін. Бұлай шақыру нәтиже бермеген жағдайда, топқа 
осы адамды «ерекше» қол соғумен марапаттауды ұсынуға болады: 
қатысушы шеңберде өз орнында қалады, ал оның қасындағы топ мүшелері 
оған бұрылады. Егер екі ұялатын қатысушы болса, оларды шеңберге бірге 
шығуды ұсынуға болады. 

Бұл жаттығу күн сайын аяқтау рәсімінің бір бөлігі болса, тренерге 
оның барысы қосымша диагностикалық ақпарат бере алады. Қатысушының 
шеңбердің ортасына шығудан бас тартуына топ қалай қарайды: олар назар 
аудармайды ма немесе оны ортаға шығуға қолқалай ма? Қатысушылардың 
шеңберге шығу бірізділігі өзгере ме? 

Бір адам үшін әр күнде қол соғу ұзақтығы өзгере ме? Ал қол соғудың 
жалпы ұзақтығы ше? Осы және басқа сұрақтарға жауап беру топтағы өзара 
қарым-қатынастың құрылымын, тренинг соңындағы ахуалды, топ 
мүшелерінің жеке динамикасын және т.б. талдайтын тренер үшін пайдалы 
болуы мүмкін. 
 
 

 «КЕРІ БАЙЛАНЫС ТАҒЫ» жаттығуы 
 

Жаттығудың сипаттамасы 
Бұл жаттығу әйгілі «ыстық орындық» процедурасының 

түрлендірілген нұсқасы болып табылады. Қатысушылар кезекпен бөлек 
тұрған орындыққа отырады. Орындықты шеңбердің ортасына қоюға 
болады, бірақ бұл жағдайда кейбір адамдар үшін қосымша күйзеліс факторы 
пайда болады, өйткені топтың бір бөлігі олардың бақылауынан тыс жерде - 
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артта болады. Орындық жарты шеңберде отырған топтың алдында тұрған 
кезде, кеңістіктегі мұндай құрылым сәтті болып көрінеді. 

Сонымен, қатысушылар кезек-кезек орындық таққа отырады және 
өздеріне берілген пікірлерді тыңдайды. 

Кері байланыс тек топта болғандар немесе оның жұмысымен 
байланысты болуы керек (сезімдер, тілектер, ойлар және т.б.). Қатысушы 
өздеріне айтылған нәрсені үнсіз, бөлмей, себеп айтып ақталмай, ұрысып-
таласпай және т.б. тыңдайды; біз айтылғандардың нақты адамның пікірі 
екендігіне және әркімнің не сезінсе, соны сезінуге және соған сәйкес не 
ойласа соны ойлауға құқылы екендігіне негізделеміз. 

Жаттығудың тағы бірнеше түрлендірілген нұсқалары болуы мүмкін.  
1-нұсқа. Қатысушылардың әрқайсысының тақтың иесіне кері 

байланыс жасау мүмкіндігі бар.  
2-нұсқа. Тақтада отырған адам кері байланыс алғысы келетіндерді өзі 

таңдайды. (Спикерлердің саны алдын-ала келісіліп, әр адамға өзгермейді.) 
3-нұсқа. Тақ иесіне кері байланыс берген қатысушылардың саны емес, 

олардың пікірлерінің көлемі алдын ала талқыланады. 
Егер тренингтің соңғы күні осы жаттығумен аяқталса, процесті 

әлдеқайда жеңілдетуге болады: тақта отырған адам «жасалған жұмыс 
туралы» пікірлерді тыңдамайды, оның орнына әріптестерінің жақсы 
тілектерін қабылдайды. 
 
 

 «ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ» жаттығуы 
 
Мақсаттары:  

- тренингке қатысушыларға «психологиялық қашықтық» 
ұғымының субъективті мағынасын және оның қарым-қатынастағы 
маңыздылығын эксперименттік түрде тексеріп, көрсету;  

- тренингке қатысушыларға өзін-өзі тану және тиімді байланыс 
орнату мақсатында қарым-қатынас процестерін өзіндік талдау дағдыларын 
қалыптастыруға  көмектесу.  
 
Топ мөлшері: 20 адамға дейін.  
Ресурстар: қажет емес.  
Уақыты: 45 минут. 
 
Жаттығудың барысы: 

Бұл жаттығуға топ және бір ерікті ойыншы қатысады. Ерікті бөлмеден 
шығады. Ол болмаған кезде топ үш бағанға (колоннаға) бөлінеді. Бірінші 
бағанға тұратындар - бөлмеден шыққан адамға өзін психологиялық жағынан 
ең жақын деп санайтындар. Екінші бағанға ол адамға өзін орташа 
психологиялық қашықтықта сезінетіндер тұрады: олар оған жақын емес, 
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бірақ алыс та емес. Үшінші бағанға өздерін одан жеткілікті алыс деп 
санайтындар тұрады. Әр қатысушы өз орнын есінде сақтайды. 

Содан кейін сырттағы ойыншы бөлмеге шақырылады және оған топ 
қатысушыларын өзіне «жақындығы» бойынша бағандарда қалай тұрды деп 
ойлайды, солай бөліп тұрғызу ұсынылады. 

Ерікті ойыншы өз міндетін аяқтағаннан кейін,  оған бірнеше сұрақтар 
қойылады. 

- Жолдастарың саған қатынасында нақ осы бағандарды 
таңдағанына сенімдісің бе? Кімнің орнына аса сенімді емессің? Неге? Қажет 
болса, өз ойыңша бұл адамдардың қай бағанда тұрғаны неғұрлым қолайлы 
болса, сонда  орналастыр. Өзіңнің таңдауыңды емес, оларға түсініктеме 
беріп отырғаныңды ұмытпа! 

- Сен «орындарында дұрыс тұр» деп барынша сенімді  болып тұрған 
қатысушыларды ата!  

- Жауабыңның дұрыстығын болжауға тырыс! Топтағы 
жолдастарыңның өзіңе жақындығы немесе алыстығы бойынша қатты 
қателестім деп санайсың ба?  

Ал енді команда мүшелерінен жаттығудың басында өздері үшін 
анықтаған жерлерге оралуларын сұрайық. Ерікті ойыншы көріністі өзінің 
нұсқасымен, сезімдерімен салыстырады. 
 
Жаттығуды аяқтау:  

- Жаттығу аяқталғаннан кейін ерікті ойыншы және топ қандай 
сезімде болды?  

- Ойын барысында не естеріңде қалды? Не ұнады? Ойға шомуға не 
мәжбүр етті?  

- Топ қатысушыларының арасында өздеріне қатысты (тіпті олардың 
орны басында басқа бағанда болса да) ойыншының пікірі орынды деп 
санайтындар бар ма?  

- Жаттығудан кейін өзің үшін қандай қорытынды жасай аласың? 
 
 

 «СОЦИОГРАММА» жаттығуы 
 
Мақсаттары:  

- топ мүшелерін тиімді және сенімді ынтымақтастық үшін қажетті 
кері байланыс алуға ынталандыру;  

- адам туралы ақпаратты, оның мінезі мен жүріс-тұрысының 
ерекшеліктерін талдау қабілеттерін дамыту; 

- тренингке қатысушылардың ашықтық деңгейін және олардың 
топпен өзара қарым-қатынасының дәрежесін тексеру.  
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Топ мөлшері: өте үлкен емес. 8-15 адамнан тұратын топ бұл жаттығу үшін 
өте қолайлы. 
Ресурстар: қажет емес. 
Уақыт: оңтайлы мөлшердегі топтар үшін бұл жаттығу 40 минуттан бір 
жарым сағатқа дейінгі уақытты қажет етеді. Көп нәрсе қатысушылардың 
байыпты және егжей-тегжейлі жеке және топтық талдау жұмыстарын 
жүргізуге дайын болуына байланысты. 
 
Ойынның барысы 

Социограмма - бұл психодрама, дәлірек айтсақ тіпті — социодрама 
техникаларының бірі. Мұнда топ  қандай да бір жалпы тақырыптарды 
немесе мәселелерді бейнелі түрде қадағалап отырады. Сонымен, бұл 
жағдайда топқа команданың әр мүшесінің басқа ойыншылармен қарым-
қатынасын анықтай отырып, айтқысы келетін жағдаяттарды таңдау 
ұсынылады. 

Тренер топқа бұрылып, біздің бағалауымыз, таңдауымыз — көбінесе 
заттарға бір ғана субъективті көзқарасымыздың көрінісі екенін түсінуді 
сұрайды. Сондықтан топ қатысушыларының біреуін таңдау немесе 
таңдамау — бұл таңдаушының субъективті қалауының бейнесі (және кейде 
өз проблемалары). Топтағы жолдастарының шешімдерін дұрыс 
пропорцияда көру үшін мұны түсіну керек. Сондықтан, егер біреу сені 
сынаса, дүрбелең салып, торығудың қажеті жоқ. 

Сол сияқты мақтауларды тоқмейілсіп емес, шынайы қабылдау керек. 
Жолдастарыңның мәлімдемесін үкім немесе мадақтау әні ретінде емес, 
айналадағылардың сені қалай қабылдайтыны және бұл қабылдаудың себебі 
неде екендігі туралы ойлану үшін материал ретінде қарастырыңдар.  

Неғұрлым жан-жақты және шынайы бағалау алу үшін топтың әр жолы 
екі немесе одан да көп, үш таңдауы болады. Сондықтан, егер кейбіреуің 
бірінші турда таңдалмаған болсаңдар, онда қайтадан дауыс беру кезінде 
басқа нәтиже алуларың мүмкін. 

Мысал үшін мынадай тапсырманы алайық: біздің бүкіл тобымыз — 
бұл компанияның бөлімдерінің біріндегі - әріптестер. Сендерге 
әріптестеріңнің арасынан бастық таңдау мүмкіндігі берілді. Сендер кімді 
таңдайсыңдар? Қойылған сұраққа жауап бере отырып, әркім өзінің таңдаған 
адамына барып, қолын оның иығына қоюы керек. Осылай, бүкіл топ әртүрлі 
ұзындықта және «тармақталу» дәрежесінде әлдебір тізбекке тұрады. Барлық 
таңдау жасалғаннан кейін, тренер алынған социограмманы түсіндіруді 
бастайды. 

Оның өз заңдылықтары бар: шумақты перифериядан (шеттен) 
орталыққа қарай (ол ең көп таңдау алған адам) тарқатамыз. Таңдау саны осы 
ойыншының сөз болып отырған сапасының барынша көрінуінің айғағы бола 
алады. 
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Шешім: тізбектің бірінің соңындағы ойыншыға барып, одан таңдау 
себебін таңдалған адамға түсіндіруді сұраймыз. Ал ол өзінің таңдаған 
адамына тіке қарап:  «Мен бұл рөлге нақ сені, Борис, ең қолайлы деп 
санаймын». Сенің ақылды және шыншыл адам екенің мен үшін маңызды. 
Тренингке қатысу барысында басқаларды тыңдай білетіндігіңді және 
өзімшілдікке жат екеніңді байқадым. Сондықтан мен сені бөлім бастығы 
ретінде таңдаймын.  

Осылай топ қатысушылары бірінен соң бірі өз шешімінің себептері 
туралы айтады. Бірінші дауыс беруден кейін екінші, қажет болған жағдайда 
үшінші турды өткіземіз. 

Таңдау тақырыптары әр түрлі болуы мүмкін:  
- Сендер кімнен қарызға ақша алғыларың келеді?  
- Қиын сәтте кімге жүгінер едіңдер?  
- «Сендер кіммен саяхатқа аттанар едіңдер?» 
- Топтың қай мүшесі сендерді қатты ашуландырады?  
- Кімнің үйінің көршісі болғыларың келеді? 
 

Аяқтау: социограмманы талқылау. 
- Таңдау нәтижелерін қаншалықты болжай алдыңдар?  
- Таңдаудың саған немесе топтың басқа мүшелеріне түсуі сен үшін 

күтпеген болды ма? 
- -Таңдау үшін қандай сұрақтар немесе жағдаяттар ұсынар едіңдер? 
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