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КІРІСПЕ 

Жaһaндaну дәуipi - әлeмдeгi eлдepдiң бәceкeлecтiк 

жaғдaйындa xaлық- apaлық дeңгeйдe ӛзapa кipiгу ҥpдicтepiнiң 

жaндaну дәуipiндe бoлғaндықтaн, бiлiм – пaйдaлы инвecтиция 

caлacы peтiндe eлiмiздiң экoнoмикaлық, әлeумeттiк жәнe caяcи 

дaму тҧpaқтылығын қaмтaмacыз eтeдi. Ӛз кeзeгiндe мҧғалімдер 

бәceкeгe қабiлeттiлiгi әлeумeттiк-экoнoмикaлық, тexникaлық 

жҥйeлepдiң жәнe тexнoлoгиялapдың бәceкeгe қaбiлeттiлiгiмeн 

aнықтaлaды. 

Білім берудің мақсаты - әлемдік білім беру стандарттарына 

сәйкес келетін білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз етуге, 

ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге, ӛздігінен білім алуға, ӛзін-ӛзі дамытуға, 

ӛзін-ӛзі іске асыруға, ӛзін-ӛзі тануға және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын меңгеруге дайын, жеке және қоғамдық 

мҥдделерді ҥйлестіре білетін, шығармашылық тҧлғаны 

қалыптастыру.  

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Бәсекелік қабілет дегеніміз 

- ҧлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса 

сапасы жӛнінен ӛзгелерден ҧтымды дҥние ҧсына алуы. Бҧл 

материалдық ӛнім ғана емес, сонымен бірге, білім, қызмет, 

зияткерлік ӛнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мҥмкін. 

Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен 

емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. 

Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тҧтас ҧлт  ХХІ 

ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. 

Мысалы,  ақпараттық сауаттылық, мәдени тҥсіністік 

(толеранттылық) сияқты факторлар әркімнің алға басуына сӛзсіз 

қажетті алғышарттардың санатында» деп, білім берудегі 

басымдықтар ӛзектілігі кӛрсетілген. 

Қарым-қатынас адамдар арасындағы ӛзара тығыз 

байланысты қамтамасыз етуге, іс-әрекеттерді ҥйлестіріп реттеуге 

дҧрыс бағытты тҥзеуге, ой-сананың дамуына яғни адамның 

ӛмірден лайықты ӛз орнын табуға мҥмкіндік  туғызуға орнын 

табуға керек басты  қҧрал. 
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Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік 

1.1 Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік 

Қарым-қатынас – адамдар арасындағы қызмет саласы және 

әлеуметтік талаптарға сай білім, ой-пікір алмасулар. Қарым-

қатынас арқылы адам ӛз қызметінің белгілі бір мақсаттарын 

жҥзеге асырады. Ақпарат алмасу барысында адамдар ӛзара 

қарым-қатынасқа қоғамның жалпы мәдениеті мен мәдениетті 

меңгеру деңгейі ықпалын тигізетіндігін ескере бермейді. Аталған 

факторды есепке алмау қарым-қатынасқа кері әсерін тигізеді. 

Қарым-қатынас барысында адам ӛз ойын дәлелдей алмаса, ӛзін 

емес, әріптесінің тҥсінігі мен қабылдауы тӛмен, кінәлауы басым. 

Сол себепті қарым-қатынас мәдениеті тҥрлері мен тәсілдеріне 

назар аударып, дамыту бағыттарын ескеру қажет. 

Қарым-қатынас ҧғымын анықтайтын сапалық қҧндылықтар 

тҥсініктері кеңдігімен және адамаралық қарым-қатынас 

перцепциясы арқылы талданады (1- сурет). 

  

1сурет – Қарым-қатынастың негізгі сипаттары 

 

Қарым-қатынастың барлық сипаттары бір-бірімен 

байланысты және бірлесе отырып жҥзеге асады. Соңғы уақытта 

қарым-қатынас жҥйесі пікірталасқа айналды. Кейбір 

ғалымдардың пікірінше, қарым-қатынастың перцептивтік 

сипатын коммуникативтік сипатпен байланыстыруға болмайды.  

Қарым-қатынастың коммуникативтік сипаты - ақпаратпен 

алмасу белгілерінің жҥйесімен іске асады. Коммуникатор 

(ақпаратты тарататын адам) ӛзінің қимылын рецепторлар арқылы  

сезінеді, ол мәліметтерді вербальды және вербальды емес қҧрал- 

дармен таратады.  

Қарым - қатынас 

Қарым-қатынастың 

коммуникативтік сипаты 

(ақпараттық алмасу) 

Қарым-қатынастың 

интерактивтік сипаты 

(біріккен қарым-

қатынас қызметі) 

Қарым-қатынастың 

перцептивтік сипаты 

(басқа адамды тҥсініп, 

сезіну) 
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 Қарым-қатынаста бір-бірін тҥсіну ҥшін біріккен жҥйеде  

адамдардың ӛздерін ҧстай білетін тҥсініктемелер  қҧрылу керек. 

Қарым-қатынас ҥрдісінде коммуникатор мен рецептор орын 

алмастырып отырады. Коммуникатор рецептор болады, рецептор 

керісінше коммуникатор болады. Осылай диалогтық қарым-

қатынас қҧрылады:  

1. Коммуникативтік ҥрдісте ақпараттық қозғалыс қана емес, 

ақпарат алмасу жҥреді. Екі индивидтің пікір алмасуы қарым-

қатынас қызметінің біріккен нәтижесін анықтайды.  

2. Ақпарат алмасу арқылы әріптестер бір-бірінің мінез-

қҧлқына әсер етеді. 

3. Ақпарат алмасудағы коммуникативтік әсер ету ақпарат 

алмасу жағдайында екі адамның қарым-қатынасының ҧқсас 

жҥйесімен анықталады, кейде бір сӛздің мағынасын біліп тҧрса 

да тҥсіндіре алмауы студенттердің әлеуметтік, саяси, жас 

ерекшелік, кәсіптік ерекшеліктерімен анықталады.  

4.  Қарым-қатынас ҥрдісінде коммуникативтік кедергілер    

шығып, әлеуметтік, психологиялық сапалар кӛрінеді. Олардың 

пайда болуына кӛзқарас, ӛмірлік бағдар, сезім, психологиялық 

ерекшеліктер (мысалы, адамның тҧйықтығы, басқалардың 

белсенділігі, ҥшіншілердің келіспеушілігі т.б.) тҥрткі болады. 

Коммуникация ортақ тҥсінушілікке әкелетін екі жақты 

ақпарат алмасу. «Коммуникация» терминін латын тілінен 

аударғанда, «жалпы, барлығымен бӛлісу» дегенді білдіреді. Егер 

ӛзара тҥсінушілік болмаса, коммуникация да болмайды. 

Коммуникация жетістігін білу ҥшін, кері байланысты білу керек, 

яғни адамдар сізді қалай тҥсінді, қалай қабылдады тағы сол 

сияқты сҧрактарға жауап берілуі тиіс.  

Қарым-қатынас дегеніміз - адамдар арасындағы байланыстың 

орнауы мен дамуы, ортақ іс - әрекет қажеттілігі мен ақпарат 

алмасу, ӛзара әрекеттің ортақ стратегияларын қалыптастыру, 

басқа адамды қабылдау мен тҥсінуді қамтамасыз ететін кҥрделі 

кӛп жақты процесс‖. 

"Коммуникативтік" терминіне қатысты зерттеу еңбектердің 

қай-қайсысында да оның қарым-қатынас қҧралы, сӛйлесуге бай-

ланысты қасиеті баса айтылады. Мҧның ӛзі сӛздің, ең алдымен,  

тілдік қарым-қатынасқа, екіншіден, адамдардың ӛзара 

ҧғынысуына, бірін-бірі тҥсінуге негізделетінін дәлелдейді.  
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 «Коммуникация» -  қарым-қатынас, ӛзара байланыс деген 

ҧғымды білдіреді.  

«Коммуникация» термині ғылыми әдебиеттерде XX 

ғасырдың басында пайда болды және кез-келген байланыс 

нысандарының қҧралы ретіндегі жалпы ғылыми мәнімен қатар 

қоғамдағы ақпарат алмасу ерекшеліктерімен байланысты 

әлеуметтік мағынаға ие болды. 

Коммуникация мәселелері лингвистикалық, психологиялық, 

философиялық жҧмыстарда байланыс теориясы, ақпараттар 

теориясы және кибернетика ықпалымен қарым-қатынас 

мәселесіне арналған сҧрақтар шеңберінде қарастырылды. Бірақ 

«коммуникация» терминінің мазмҧны мен тҥсіндермелері тҥрлі 

ғылым салалары мен бір саланың тҥрлі бағыттарында сәйкес 

келмейді, сондықтан оны қарым-қатынасқа қатысты қарастыру 

жіті зерттеуді талап етеді. 

Психологияда коммуникация қарым-қатынастың қҧраушы-

сы ретінде қарастырылады: Б.Д.Парыгин коммуникация ретінде 

психологиялық контактіні (эмоционалдық әсермен қоса 

алғандағы), байланысты, ӛзара әрекеттесуші индивидтердің 

хабарламаларын, содан кейін ғана – ақпарат алмасуды (ақпарат 

мағынасын тҥсіну) атайды. Қарым-қатынастың әдіснамалық 

алғышарттары сапасында ғалым әлеуметтік – психологиялық 

қатынастың интеграциялық моделін ҧсынады.  

Ҧсынылған модель ӛз кезегінде қарым-қатынасты ақпарат 

берудің мазмҧны мен мазмҧндық, ішкі жағынан психикалық 

кҥйдің және ақпарат алмасудың ӛзара коммуникативтік ҥдерісте 

кӛрініс табуы ретінде қарастырылады.  

Мҧндағы, ақпарат алмасу форма тҧрғысынан қарым-

қатынастың адамдардың ӛзара әрекеттестігі ҥдерісінде іске 

асатын мінез-қҧлықтың аспектісі. 

Коммуникация субъекттің қандай да бір нысанмен 

ақпараттық байланысы – адаммен, машинамен т.б. Ақпаратты 

алушы мҧндай жағдайда қабылдауға (ақпараттық мағынада), 

дҧрыс декодтауға, жақсы меңгеруге және сәйкес іс-әрекет 

жасауға тиісті нысан болып табылады. Сондықтан, 

қабылдаушының адам немесе техникалық қҧрылғы болуы 

маңызды емес. Коммуникацияда бір бағытты ҥдеріс іске 

асырылады және коммуникация теориясының заңына сәйкес 
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ақпарат саны жӛнелтушіден алушыға қарай жылжу барысында 

азаяды. Қарым-қатынастың ақпарат алмасудан іргелі 

айырмашылығы оларға тән ӛзіндік іске асу тәсілдерінің 

айырмашылығына байланысты да анықталады. Хабарлама 

қҧрылымы монологты тҥрде, ал қарым-қатынас қҧрылымы – 

сҧхбаттық. Осылайша, философияда коммуникация ретінде 

адамның адаммен, қоғамның қоғаммен, мәдениеттің мәдениетпен 

байланысының екі формасының бірі ретінде анықталады. Бҧл ӛз 

кезегінде субъект - нысан қатынасындағы бір бағытты 

ақпараттық ҥдерісті кӛрсетеді. 

Коммуникация теориясында «коммуникация» термині адами 

қоғамда пайда болатын, кӛп бейнелі байланыстар мен қарым-

қатынастың сипаттамалары мен белгіленулері ҥшін пайдаланыла-

ды. Коммуникациялық ҥдерістер кез-келген белгілік жҥйелер 

кӛмегімен жҥзеге асатын, адамнан адамға ақпаратты 

тасымалдаудағы адамдардың ӛзара әрекеттесуінің арнайы 

формасы қарастырылады. 

Лингвистикада теориялық деңгейде коммуникациямен 

сӛйлеу қарым-қатынасын талдауға басымдық беріледі. 

Психолингвистикада коммуникативтік акті модельдеу іс-

әрекеттік тәсіл шеңберінде іске асырылады. Іс-әрекет теориясы 

танымал психологтардың Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев және т.б 

еңбектерінде кеңінен қарастырылды.  Коммуникативтік іс-әрекет 

әртҥрлі іс-әрекет тҥрлерінің қатарындағы мотивтермен және 

коммуникацияның пайда болуына себеп болады. Осы іс-әрекеттің 

мақсатымен, байланысты компоненттердің бірі болып табылады. 

Коммуникативтік және ақыл-ой іс-әрекеті ӛзара тәуелді: 

коммуникативтік іс-әрекет ақыл-ой іс-әрекетінің шығыс нҥктесі 

немесе нәтижесі ретінде кӛрінеді. Бірлескен іс-әрекетте 

пікірлесушілер ӛзара әрекеттің жалпы жоспарын, мақсатын, 

қҧралдар мен операцияларда таңдау тҧрғысында ӛзара ортақ -

тҧжырымға келеді. Бірлескен іс-әрекетті ҧйымдастыру іс-әрекетті 

орындаушылардың қарым-қатынасында іске асады. Қарым-

қатынас «қамтамасыз етуші белсенділік коммуниканттардың -

ӛзара әрекеттестігін әрі олардың ӛзара ықпалын қамтамасыз 

етуші белсенділік» ретінде қарастырылады. Бҧл белсенділіктің 

субъектісі екінші коммуникант сӛйлеудің пассивті реципиенті 
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болатын шарттарда сӛйлеуді іске асыратын адам болып 

табылады. Ол тек қана сӛйлеу іс-әрекетінің шарты ғана болады.  

Психолингвистикадағы сӛйлеу қарым-қатынасы коммуни-

канттар интеракциясы мен сӛйлеу коммуникациясын біріктіретін 

әлеуметтік ӛзара әрекеттестік ретінде тҥсіндіріледі. 

Коммуниканттардың қарым – қатынасы тілдік және тілдік емес 

белгілер, іс-әрекет алмасу, еңбек ӛнімін алмасу арқылы іске 

асады. Коммуникация тҥсінігінің аясында хабарлама алмасу, 

реттеушілік қарым-қатынас анықталады, яғни, коммуникация 

оны анықтайтын кҥрделі әрі кӛпқырлы компоненттердің бірі 

болып табылады. Демек, коммуникация хабарлама тасымалдау 

және осындай тасымалдаудың тәсілдері, яғни мәтіннің тілдік 

және сӛйлеу сипаттамалары. 

Вербальды коммуникацияның теориялық негізін коммуни-

кация теориясының әдіснамалық негіздері қҧрайды. Коммуни-

кация теориясының жалпы жағдайлары коммуникацияның ішкі 

механизмдерін тҥсіндіреді, заңдылықтарды сӛйлеу коммуника-

циясының негізі формаларын, жанрын, қҧрылымын анықтайды. 

Коммуникацияны кең мағыналы термин ретінде қарастырып, 

оны коммуниканттардың ӛзара әлеуметтік әрекеттестігі мағына-

сында тҥсінеміз. Яғни, олардың бір-бірінің мінез-қҧлқына, ойлау 

іс-әрекетімен сезімдеріне ықпалы. Басқаша айтқанда, коммуника-

цияны сипаттауда біз оны қҧраушылардың кӛпбейнелілігін 

ескеруіміз қажет: қатысушылар, мақсаттары, салалары, тәсілдері 

мен орталары. 

Қазіргі кезде коммуникация тҥсінігі кең кӛлемде тҥрлі 

қырынан зерттелуде: коммуникативтік қҧзыреттілік, коммуника-

тивтік потенциал, коммуникативтік креативтілік және т.б.  

креативтілік тҥсінігі ҥшін маңызды. 

Коммуникациялық қҧзіреттілік – адамдармен керекті контак-

тіні қҧру және ҧстай алу қабілеттілігі. 

Коммуникативті қабілеттілік адамның жасына, біліміне, 

мәдениетіне, психологиялық даму деңгейіне, ӛмірлік және кәсіби 

тәжірибесіне байланысты ерекшеленеді.  

«Эмоционалды қҧнды қарым-қатынас» ҧғымын  педагогикада 

белгілі қҧбылыстарды тҥсіндіру мақсатымен Д.С. Матрос, Н.Н. 

Мельникова, Т.И. Мальковская кеңінен қолданды (сурет 2).      
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Сурет 2-  Эмоционалдық қҧнды қарым-қатынас 

Қарым-қатынас ол ортақ қажеттілігі және әрекеттері бір 

адамдар арақатынасының кӛп қырлы даму ҥрдісі.  

Қызығушылық пен қажеттілік, мақсат пен мотив, қҧнды бағыт- 

тылық пен ҧстанымдар – қҧнды қарым-қатынастың қалыптасуының 

формасы болып табылады. 

Б.Д. Ломов қарым-қатынас деңгейлерін қарастырады:  

1)  Макродеңгей – индивид басқа адамдардың қалыптасқан 

қоғамдағы қатынастарға,  дәстҥрлерге, салтқа сәйкес қарым-

қатынас жасауынан кӛрінеді. 

2)   Мезодеңгей – тақырып мазмҧнымен анықталады. 

3) Микродеңгей – мазмҧны мен сыртқы кӛрсеткіштері 

арқылы кӛрінетін контактілік байланыс. 

Адамдардың бір-бірімен ӛзара әрекеттесуі қоғамдық ӛмірде 

араласатын объективті қарым-қатынас негізінде жҥзеге асады. 

Объективті қарым-қатынас және байланыстар (біреуге тәуелді 

болу, бағыну, бірлесу, ӛзара кӛмек кӛрсету т.б.) кез-келген топта 

болуы мҥмкін. Бҧл субъективті жеке адамдар арасындағы қарым-

қатынас. Бҧны әлеуметтік психология зерттейді. Ең негізгі 

қарым-қатынас қҧралы - тіл.  

Қарым-қатынас дегеніміз не? Оны қалай тҥсінеміз?  

Қарым-қатынас - бҧл адамға адам қажеттіліктерін қанағаттан- 

дыру. Адамдар ӛзара бірлесе отырып ортақ нәтижеге жету ҥшін 

кҥш біріктіре келісуін қарым-қатынас деп тҥсінеміз. Қарым-

қатынас жасау арқылы сол адамның мәдениетін, iшкi жан-

дҥниесін, мінез-қҧлқын, ӛмipгe деген кӛзқарасын, ӛскен ортасын, 

алған тәрбиесін саралауға болады.  

Үздіксіз білім беру 

Теориялық және тәжірибелік дайындықтың бірлігі 

Пәнаралық интеграция 

Білім берудің қазіргі мазмұны 

Білімгерлерге жеке тұлғалық қатынас Э
м
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Әрине қарым-қатынас тҥрлері ӛте кӛп. Атап айтатын болсақ, 

ата-анамен баланың арасындағы қарым-қатынас, жолдастар 

арасындағы қарым-қатынас, мҧғалім  мен студенттер арасындағы 

қарым-қатынас т.б. Соның ішінде мҧғалім мен студенттердің 

қарым-қатынастарын алатын болсақ, ҧлы ағартушы 

Ы.Алтынсарин: "Мҧағалім балалармен ҥнемі қарым-қатынаста 

болады: егер олар бip нәрсені тҥсінбесе, онда мҧғалім 

шәкірттерді  кінәләмай, оларға дҧрыс тҥсіндіре алмағаны ҥшін 

ӛзін-ӛзі кінәләуы керек. Мҧғалім балалармен сӛйлескенде 

ашуланбай, кҥйгелектенбей, сабырлықпен сӛйлеп, шубалаңқы 

сӛздер мен керексіз терминдерді қолданбастан, әpбip затты 

ықыласпен, қарапайым тілмен тҥсіндіру керек" - деген.   

       Сонымен бipгe, қарым-қатынас XX ғасырдағы жҥз 

жылдықтың проблемасы. Ӛйткені, егер Кӛне Греция мен Кӛне 

Римде шешендік ӛнер Риторика, эвристика және диалектика 

шеңберінде зерттелінсе, ал біздің уақытымызда тілдің қарым-

қатынас, соның ішінде психологиялық қарым- қатынас, бірқатар 

басқа ғалымдар кӛзқарасы тҧрғысынан зерттеледі философия, 

әлеуметтану, социолингвистика, психолингвистика әлеуметтік 

психология, жалпы психология, педогогика және педогоги-

калық психология, олардың әрқайсысы осы жалпы кешендік 

проблеманың қандай да бip қырын қарастырады.   

Жалпы қарым-қатынас бҥкіл дҥние жҥзінде кеңінен 

зерттеледі. АҚШ - тың ӛзінде ғана осы проблемамен ондаған 

мың ғылыми қызметкерлер айналысатынын айту жеткілікті. 

Қарым-қатынасты зерттейтін арнайы орталықтар қҧрылған 

(мысалы, Корнегия орталығы). Соның ӛзінде, осы уақытқа дейін 

«қарым-қатынас» тҥсінігін ӛзін, оның салаларын, механизмдерін 

тҥсіндіруде бірлік жоқ.  

Қарым-қатынас ic-әрекеттің келісі тҧрғысынан бҧл бірлескен 

ic-әрекетке деген туындайтын және ақпарат алмасуды, ӛзара 

әрекеттің басқа адамды қабылдау мен тҥсінудің ортақ 

стратегиясын ӛндіруді қамтитын оқытушы студент арасында 

байланыс орнату мен оны дамытудың кҥрделі кӛп жақты процесі. 

       Қарым-қатынас - біріккен ic-әрекет қажеттілігін туғызатын 

адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын кҥрделі 

кӛп жоспарлы процесс. Адамдардың танымдық хабарлар 

алмасуы, ӛзара тҥciнicyi, бip-бipiн қабылдауы.  
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Психология ғылымында қарым-қатынас ӛзекті мәселе болып 

табылады. Ӛйткені психология ғылымының кез-келген мәселесі 

адамдардың жан дҥниесінің сыры мен, қоғам мен әлеуметтік 

ӛмірдің сан алуан сырларымен тығыз байланысты. Сондай-ақ 

қарым-қатынас болашақ маман тҧлғасының қалыптасуының бip 

факторы екені белгілі. Ол студенттердің топтық ic-әрекетінің 

реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық қҧндылықтарды, 

мінез-қҧлықтың топтық нормаларын қалыптастыру қҧралы 

болып табылады. 

Қарым-қатынас - жеке кӛңіл-кҥй әсерін жеткізуден бастап, 

ақпараттар тасымалдау, жекелеген адамдардың шағын және 

әлеуметтік топтардың, оқытушы мен студент, халықтардың, 

ҧрпақтардың мақсаты ӛзара ықпалдастығын орнатып, жҥзеге 

асыратын негізгі қҧрал. 

       Қарым-қатынастың мақсаты әpбip жеке адамның немесе 

тҧтас алып қарағанда бірлескен қызметіне тҥзетулер енгізу мен 

жоспарлау жатады. Әpбip адамның қарым-қатынас мәдениеті, 

оның дара тҧлға ретінде қалыптасуы, ӛткен белгілі-бip әлеуметтік 

топтың мәдениетін меңгерген жағдайда ғана орнығады. 

       Ия, ҧстаздық қызметте табысқа жету ҥшін бiтipyшi мамандар 

терең әрі кең білім алып, әдістемелік толық; қаруланған және 

жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс. Сонымен қатар қызметті 

шығармашылық сипатта болуды, әpi педаготтық қабілеттің елеулі 

мәні бар. Ceбeбi оқытушысы студенттердің оқуға ынтасын 

тәрбиелеу арқылы олардың қабілетінің дамуына кең жол ашады. 

Мҧғалім алғашқы сабақтан бастап әрбір студенттің жеке 

ерекшелiктерiн, ынтасы мен бейімділігі, оқу мен еңбекке 

ҧқыптылығын ескере отырып оқу ҥдерісін жҥpгiзyi керек. 

       Әрине студенттердің арасындағы қарым-қатынас жасау 

барысында педагогтың қосатын ҥлесі аса қажет. Педагог - дәріс 

беру және тәрбие жҧмысымен айналысатын тҧлға. Педагогтың 

мҧндай іс-әрекетінің, объектісі ол оқытатын және тәрбиелейтін 

адам болып табылады. Сондықтан оньң ic-әрекетін ӛнер деп тани  

отырып оқыту мен тәрбиелеу ісінде жоғарғы нәтижелерге жету 

ҥшін педагогикалық қызмет мҧғалімнен жан-жақты білімді, 

еңбекті талап етеді. 

       Педагог - тек ҧстаз, оқытушы немесе белгілі бip пән мҧғалімі  

ғана емес, оқу-тәрбие жҧмыстарын ҧйымдастырушы, басшы,  



 12 

білім беру саласындағы мемлекеттік тҧлға. 

       Осы тҧрғыдан қарағанда педагог тек «бала жетектеуші» ғана 

емес, педагогикалық-гуманистік сапа кешенін тҥзетін ӛнерде. Ал 

ондай сапаның болмауы кәсіби іс-әрекеттің тиімді орындалуын 

болдыра алмайды. Мҧндай сапаларға педагогтің позитивті 

адамгершілік тҧрпаты, жоғары теориялық және әлеуметтік ойлау 

қабілеті, ӛмipгe оптимистік кӛзқарасы, адамдардың гуманистік 

потенциялына сенімі жатады. Мҧндай мағынада педагог рухани  

азамат болуы тиіс. Ал бҧл жаппай бола бepyi мҥмкін болмайды 

және кӛп нәрсеге міндеттейді. 

      Педагогикалық мәдениетті педагогтік әдептіліксіз кӛз 

алдымызға келтіру мҥмкін емес. Педагогтік әдептілік-  

мҧғалімнің, оқытушының, ҧстаздың студенттермен қарым-

қатынасына қойылатын талаптардың мәжесін сақтау, және 

оқудан тыс уақыттарда олармен дҧрыс қатынастың бабын табу 

білігі. 

      Студенттің іс-әрекеті барысында қарым-қатынас іске 

асырылады. Қарым-қатынас - бҧл адамдардың ӛзара әрекеттесіп, 

әр тҥрлі коммуникациялық қҧралдардың кӛмегімен бip-бipiмeн 

пiкip алысуы. Қарым-қатынас әлеуметтік ӛмip қҧбылысы, ол 

хабарламалық, нормативтік және таным процесі ретінде 

сипатталады. Қарым-қатынас студенттердің мінез-қҧлқы, іс-

әрекеттері, білім, әдебиет, ӛнер қоршаған орта туралы, мол 

хабарламалармен байытып, ой ӛpiciн дамытады. 

Қарым-қатынас - таным ҥдерісі. Таным және қарым-қатынас 

ӛзара байланысты, мҧны студенттердiң іc-әрекетінен кӛруге 

болады.  

       Психология ғылымында қарым-қатынас ӛзекті мәселе болып 

табылатыны бәрімізге белгілі. Ӛйткені психология ғылымының 

кез келген мәселесі адамдардың жан дҥниесінің сырымен, қоғам 

мен әлеуметтік ӛмірдің сан алуан сырларымен тығыз 

байланысты. Сондай-ақ қарым-қатынас болашақ маман 

тҧлғасының қалыптасуының бip факторы екені белгілі.     

Әлеуметтік психология мен жалпы психология аясында қарым-

қатынас мәселесі жан-жақты қаралған. Мысалы, Б.Д.Парыгин 

1960-шы жылдары әлеуметтік психологияны қарым-қатынасты 

зерттейтін бірден бip пән ретінде бӛліп қарастырады. 

       А.А.Леонтьев «қарым-қатынас» ҧғымын әмбебап коммуника- 
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тивті ic-әрекетке, яғни қарым-қатынасқа белгілі бip ic-әрекет 

тҥріне сияқты қарау керек деп есептейді. 

    В.М.Бехтерев қарым-қатынасты адамдарды топқа біріктіру 

механизмі, әлеуметтенуінің шарты сияқты қарастырады. 

       М.С.Каган қарым-қатынасты адамдардың бірлігінен туатын 

жаңа ақпараттарды ӛңдеу ҥрдісі ретінде қарастырады. 

      А.С.Макаренько былай деп жазған болатын: «Мен 

ҥшін менің практикамда, сондай-ақ сіздер ҥшін, кӛптеген 

тәжірибелі оқытушылар ҥшін мҧндай «тҥкке тҧрмайтындар» 

қалай тҧру, стол қасындағы орындыққа қалай отырып, қалай 

дауыс кӛтеру, кҥлу, қарау ӛте мәнді бола бастады. Бізді бҧған 

ешкім ҥйретпеді, ал мҧны ҥйренуге болады және ҥйрену қажетте, 

ең ҥлкен шеберліктің мәні осы және де осы болуы тиіс». 

       Студенттермен қарым-қатынас жасау - бҧл толассыз шығар-

машылық. Студенттер дҧрыс қарым-қатынасты ҧйымдастыруда 

шешуге тура келетін қаншама педагогикалық айла-әрекеттер, 

қарама-қайшылықтар, қақтығыстар, мәселелер туындайды. 

  Осының барлығы қас-қағым сәтте ойластыруы тиіс. Miнe 

сондықтан жалпы қарым-қатынас - әрине, шығармашылық. Оның 

ӛзі қалайша нақты кӛрінеді. 

 Біріншіден, қарым-қатынас шығармашылығы ақпаратты 

бере білуде кӛpiнeдi: оны әңгімелесушіге дәл бағыттап, айқын 

бейнелі сӛзді таба білуде. Сабақта ақпаратты сҧрыптаудың, 

қҧрудың және оны берудің осындай шығармашылығы болмасын 

делік - сонда бірден оның тартымдылығы жоғалып, іш пыстыра 

бастайды. 

       Қарым-қатынас шығармашылығының екінші жағдайы - 

басқа адамның кӛзқарасына, қимыл әрекетіне, мәнеріне қарап 

тҥciнe білуде. Студенттің бет әлпетіне бip қарағанда-ақ оған не 

болғанын тҥсіну қаншалықты маңызды. А.С.Макаренко осы 

жайлы былай деп жазды: «Кӛре білуге болады және де оны 

дамыта тҥсу қажет. Бҧл тәрбиеші ҥшін ӛте қажет. Адамның бет 

әлпетін, бала жҥзін оқи білу керек, ал мҧндай оқи білу арнайы 

курста сипатталуы да мҥмкін.  

 Адамның бет әлпетіне қарап, оның жан дҥниесіндегі 

ӛзгерістердің кейбір белгілері туралы білуде тҧрған ешқандай 

әулиелік жоқ». Студенттің iшкі әлеміндегі ӛзгерістерді біздің 

байыптай білмеуіміз тиімді қарым-қатынас жасауды,  оқыту   мен  
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тәрбиелеуді ҧйымдастыруға бӛгет жасайтындығы қаншалықты жиі 

кездеседі. 

       Ал студенттермен ӛзара қатынасты ҧйымдастыруда 

шығармашылық қалай кӛрінеді? Тек шығармашылық ғана ӛзара 

қатынасты сапқа тҧрғызудың, дамытудың кҥрделі ӛнерінде аса 

маңызды бола тҥседі. Ӛйткені біздің балалармен іскерлік 

әрекетіміз ӛзара қатынастың «кӛп қабатты сарайын» тҧрғызудан 

басталады. Тек ӛзара қатынас қана кӛп жағдайда студенттердің  

пәнге, оқу орнына, топқа деген кӛзқарасына ықпал ететінін 

ҧмытпаған жӛн. 

        Қарым-қатынас жасаудың алуан тҥрлі барлық функциялар-

ын ақпарат беруге, қарым-қатынас пен ӛзара тҥcінicyі ҥдерісінде 

басқа адамның жеке басын тани білуге арналған міндеттерге 

жатқызуға болады. 

       Қарым-қатынасты оқытудың оқу функциясын жҥзеге асыру 

тӛмендегіше қамтамасыз eтіледі: оқытушы студентпен нағыз 

психологиялық байланысты; оқытудың қолайлы жағдайларын 

қалыптастыру; ҧжымдық танымдық ізденіс пен бірлесіп 

ойластырудың психологиялық жағдайының пайда болуы; оқу 

ҥдерісінде жеке адамның ӛз бетінше жҥзеге асыруы және 

ӛзінің шығармашылық ойын айқындауы тиіс.  

      Қарым-қатынасты оқытудың тәрбиелік функциясы тӛменде- 

гіше қамтамасыз eтілeдi: оқу-тәрбие ҥдерісінде педагог пен 

студенттердің психологиялық байланысы негізінде тәрбие қарым-

қатынасы жҥйесін орнату; оқу әрекетін ойдағыдай қамтамасыз 

ететін педагогикалық қарым-қатынас жҥйесін қалыптастыру; 

жеке адамның тҧтастай танымдық бағытталушылығын 

қалыптастыру; оқу әрекеті ҥдерісінде (танымдық, жас ерекшелік,   

эмоциялық,  дидактикалық т.б.) психологиялық кедергілерді жеңу;        

студенттерге тҧтастай комплексті тәрбие ықпалын жҥзеге 

асырудың мҥмкіндігі; студенттер ҧжымындағы ӛзара қарым-

қатынасты ойдағыдай қалыптастыру. 

Қарым-қатынасты оқытудың дамушы функциясының 

жҥзеге асырылуы келесідей: оқу әрекетіне жеке адамның жан-жақты 

тҧтастай дамуының әлеуметтік-психологиялық нeriзiн орнату; 

жеке адамның дамуының қозғаушы кҥші ретінде кӛрінетін 

қарама-қайшылықтың диалектикалық жҥйесін орнату; жеке 

адамның ӛз ойын жасырмай айтуына және ӛзінше дамуына 
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(ӛзбетінше білім алуына және ӛзін-ӛзі тәрбиелеуіне) ықпал 

ететін, әрі мҥмкіндік беретін психологиялық жағдай орнату; 

қарым-қатынас ҥдерісінде жеке адамның дамуына бӛгет 

жасайтын әлеуметтік-психологиялық факторларды (тҧйықты-

лық, ҧялшақтық, сенімсіздік т.б.) меңгеру. 

      Коммуникативтік қызмет деп студенттердің ӛзара әрі 

педагог пен оқу ҥдерісі кезіндегі қарым-қатынасы, белсенділігі 

мен сипаттамасы оқыту тҥріне тікелей қатысы бар eкeндiгін 

кӛрсетеді.  

Оқытуды ҧйымдастыру қызметі ондағы оқыту, тәрбие 

icтepiнe басқару қызметіне дайындау қҧрамы болып табылады.  

Оқу ҥдерісін ҧйымдастыру кезеңіндегі барлық қызметтердің 

жиынтығы басқару мазмҧнын қҧрап, сабақ ӛткізу оның басты 

кӛpiнici екендігінде дау жоқ.  

Басшылық сипаттағы қызмет арқасында студенттерді 

басқару қҧралы ретінде іске асырылады. 

Коммуникативтік бағыттағы оқытудың негізгі мақсаты 

қарым-қатынасқа ҥйрету, қарым-қатынастың табиғи функцияла-

рын (танымдық, регулятивтік, бағалаушылық, конвенционалдық) 

icкe асыруға ҥйрету болып отыр. 

       Педагогтардың студентпен қарым-қатынастары, студент-

терді дамыту қҧралы және ӛзіндік мақсатты ic-әрекет болып 

табылады. 

       Жалпы қарым-қатынастың нәтижелігі оқытушының қаншалық-

ты тәрбиелік, білім беру міндеттеріне сай ӛз кӛзқарасын ӛзгер-

те алуына байланысты болады. Студенттермен қарым-қатынас 

жасауда оқытушы кеңесші де, хабарлаушы да, тәлімгер де, жетекші 

де, сыншыда, дос та бола алуы керек. 

Оқытушының ӛзін студенттер орнына қоя алу қабілеті оған 

балалар ic-әрекетінің мақсаттарын, ішкі кҥштерін тҥсініп, 

олардың алдағы іс-әрекеттерін болжап басқаруына мҥмкіндік 

туғызады. 

       Студенттермен қарым-қатынас жасау барысында әpбip 

педагогикалық жағдайларға сәйкес оқытушы ӛзінің ic-әрекеттері- 

не жҥйелі рефлексивті талдау жасау қажет. 

      Оқытушының студенттерге сенім артуы, оларды оқу 

ҥдерісінде де қолдап отыруы, студенттердің жауабын кҧптап, 

ойларына, жауаптарына ризашылығын білдiріп отырса, барлық 
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вербальды және вербальсыз қатынас аппараттарын қарқынды 

қолдана алуы қарым-қатынас ҥдерісін әсерлі де тиімді 

ҧйымдастыруға кӛмектеседі. Қарым-қатынасты іске асыру ҥшін 

педагогқа қойылатын талаптар (сурет 3). 

Жоғары оқу орнында топ студенттері ҥшін педагогпен 

қарым-қатынас жасау-маңызды қажеттілік. Осы жаста олар оқы- 

тушыны пip тҧтып, оның абыройына деген асқан сенімділік 

танытуы анық. 

Бҧл сенім студенттер бойында педагогтың студенттер 

тҧлғасына қызығушылығын кӛрсеткенде, ӛз жомарттығын, 

мейірімділігін, адалдығын, тағы басқа адамгершілік қасиеттерін 

байқатканда  ғана пайда болады. 

Сурет 3 Қарым-қатынасты  іске асыру ҥшін педагогқа 

қойылатын талаптар 

Жалпы қарым-қатынас жҥйесіне келетін болсақ, 

мысалы, сіз ертеңгі болатын сабаққа әзірленуге отырасыз, 

бағдарламаны қарастырып, қандай материалдарды пайдалану-

ды, сабақты қалай ӛткізуді т.б. мәселелерді ойластырасыз. Енді 

ӛз тәжірибеңізді мҧқият ой елегінен ӛткізіңіз: сабақты 

жоспарлау барысында сізге нақты топ, студенттер, олармен 
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ӛзара қатынас туралы ойлар туындайды. Miнe, осының ӛзi 

жалпы қарым-қатынастың бірінші кезеңі - қарым-қатынасты 

моделдеу деп аталады, әрі ол алдағы сабақтың мазмҧнымен және 

әдістемелік компоненттерімен тығыз байланысты болады. Әрбір 

топта қарым-қатынас ҥдерісінің ӛзгешелігі бар, демек, сабақ та 

ӛзінше ӛтеді. Демек сабаққа әзірленудің белгілі формуласы 

мынадай: бағдарламен танысу, материалды сҧрыптау, оқыту 

мен тәрбиелеу тәсілдерін белгілеу; бҧған қоса маңызды, мәнді 

буынмен толықтырылатын - топта алдағы уакыттағы қарым-

қатынасты болжау. Оның ҥстіне мҧның соңғы айтылған аcпeктici 

қалған барлығына, соның ішінде оқыту тәсілдеріне едәуір ықпал 

етуі мҥмкін. 

      Сабаққа әзірлену барысында материал бойынша әңгіме 

ӛткізуді жоспарлануы мҥмкін. Әрине, мҧндайда әңгімелесу 

материалын ойластыру, ҧғыну және қҧру қажет болғанымен, 

студенттердің шығармашылық дамуына ықпал ететін қажетті 

әлеуметтік-психологиялық жағдаймен қамтамасыз етудің де 

маңызы зор. Олай болмаған жағдайда ойластырған тиімді 

тәсілдеріміз жҥзеге асырылмайды немесе жеткіліксіз жҥзеге 

асырылады. Шындығына келгенде, мҧндайда ӛнерге жуықтау 

келетін әлеуметтік-психологиялық тиімділігі пайда болады, 

педагог кәдімгі режиссер, актер, жазушы секілді адамның 

қабылдаушылық идеясына бейімделеді.  

 Сондықтан сабаққа әзірленген кезде және оның нақты 

міндеттерін, жҧмыс тҥрлерін тҧжырымдағанда, сабақ барысында 

қандай әлеуметтік-психологиялық міндеттерді шешуге тура 

келетінін қоса ескеру қажет. Мҧның ӛзі сабақ конспектісін 

жасағанда ойластырылып, онда эмоциялық нҧсқа да, жалпы 

психологиялық жағдай да т.б. кӛрсетілуі тиic. Бірте-бірте бҧл 

кҥрделі  ҥдеріс ӛздігінен  жҥзеге асырылатын болады.  

Енді педагогикалық шығармашылықтың ең кҥрделі бӛлігі – 

студенттермен тікелей ӛзара байланыс жасау. 

       Жалпы қарым-қатынастың екінші ipi кезеңі - топпен 

бастапқы байланыс жасау кезеңіндегі тікелей қарым-қатынасты 

ҧйымдастыруды бӛлек қарастыру қажет. Тәжірибелерде және 

жҥргізілетін зерттеулерде қарым-қатынастың бҧл тҥрінің 

ерекше маңызды екендігі аңғарылады.  
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Қарым-қатынас белсенділігі табысты болған жағдайда 

мҧны шартты тҥрде «коммуникативтік шабуыл» деп атайды. 

Оқу және тәрбие міндеттеріне сырттай қатысы жоқ қарым-

қатынастың мҧндай элементтерінің мәні мынада: сабақта 

студенттердің танымдық әрекетін меңгеру және тәрбиелеуді 

меңгеру ең алдымен қарым-қатынасты меңгеру арқылы жҥ-

зеге асырылады (мәселен, оқыту тәсілдерін жҥзге асыру ҥде-

рісінде нақты психологиялық қарым-қатынастық сыр жатады). 

Үшіншi кезең - қарым-қатынасты меңгеру. Мҧнда педагог 

шартты тҥрде педагогикалық байланысы бар толып жақтан 

коммуникативтік міндеттерді шешеді, мәселен қарым-қатынас   

арқылы зейінділікті меңгереді. Кейбір алаңдаған студенттерді 

оқу ҥдерісіне «оралту» қажет. Яғни, мҧқият кӛз салу, бет 

әлпетімен жаратпаған сыңай білдіру, топта ерсілі-қарсылы 

жҥру, тақтаға бормен тақылдату, мәнерлі тыныштық орнату 

сияқты ескерту керек.  

Жалпы қарым-қатынас ҥдерісінде мҧндай міндеттер кӛптеп 

туындайды. Студенттерді материалға қызықтыру, әсерлендіру, 

топта бірлескен ізденісті және ҧжым болып ойластыруды туғызу 

қажет. 

      Сабақта коммуникативтік қарым-қатынасты ҧйым-

дастырған кезде топтағы немесе нақты студентпен қарым-

қатынасты дәл бағдарлай білудің айтатын материалындағы 

мәселе жӛніндегі ӛз кӛзқарасыңды кӛрсетудің, ақпаратты, 

сӛйлеу қҧралын беру формасын тандаудың, педагогикалық 

міндеттерден туындайтын қарым-қатынас жағдайын жасаудың, 

топтағылардың және жекелеген студенттердің әсерленушілігін 

кӛре білудің қарым-қатынас барысында оқу-тәрбие ақпаратын 

нақтылаудың, оны педагогикалық ҥдерістің ӛзгермелі жағдайы-

на ыңғайлай білудің, студенттердің дербес ерекшеліктерін еске-

рудің айрықша маңызы бар. 

Педагог студенттердің эмоционалдық жағдайын бағалай 

отырып, біз оның нақты кӛңіл-кҥйіне сәйкес қарым-қатынасты 

дамытып, тереңдете тҥсуге мҥмкіндік аламыз және ӛзіміздің 

оның және тӛңірегіндегілердің мҥдделеріне орай студентке тиім-

ді психологиялық ықпал етудің жолдары іздестіріліп, пайдала-

нылады.  
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Тәжірибеге қатысқан адамдарымыздың әртҥрлі тҧрмыстық 

жағдайлардағы әрекет-қылығын кҥні бҧрын болжастыра алсақ, 

оның мінез-қҧлығын қажетті бағытта басқаруға және онымен 

ҧнамды адамаралық қатынастар алып баруға қосымша мҥмкін-

діктерге ие боламыз. 

Жалпы қарым-қатынасты талдауда қарым-қатынастың педа-

гогикалық және нақты-қатысымдық бірліктері ҧғымдарының 

шекарасын айырып кӛрсету қажет. Бҧл екеуі бір қҧбылыс деп 

тҥсінеміз алайда, біріншісі екіншісі арқылы жҥзеге асатыны бел-

гілі. Қатысымдық міндеттің педагогикалық міндетке теңестірілуі- 

тілдесім процесінің және бҥкіл педагогикалық ықпал жҥйесі 

тиімділігінің міндетті шарты. 

Жалпы қарым-қатынас процесінде ӛте маңызды рӛлге 

оқытушы ие болады. Мҧғалімнің рӛліне С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский және т.б. кеңес педагогикасы-

ның классиктері ҥлкен кӛңіл бӛлді. 

Оқытушы мамандығын әр тҥрлі мінезді, әр тҥрлі 

темпераментті адамдар меңгеретіндіктен, қарым-қатынас стилі де 

әр тҥрлі болып келеді. Қарым-қатынас стилі ҧғымына В.А.Кан-

Калик: ―Қарым-қатынас стилі деп біз педагог пен студенттің 

әлеуметтік-психологиялық арақатынасының жеке-типологиялық 

ерекшеліктерін айтамыз:  

а)    мҧғалімнің қатысымдық мҥмкіндіктері;  

ә) педагог пен студенттің ӛзара қарым-қатынасының 

қалыптасуы;  

б) педагогтің шығармашылық тҧлғасы; 

в) студент ҧжымының ерекшеліктері - деген анықтама береді. 

Н.Ф.Маслов, Е.М.Крутов сияқты психологтар еңбектерінде 

қарым-қатынастың - ―демократиялық‖ және ―авторитарлық‖ екі 

тҥрлі стилі кӛрсетіледі. Қарым-қатынастың кәсіби тҥрінде 

стилдің ҥшінші - ―либералдық‖ тҥрі анықталады. Оның негізін 

салған А.А.Бодалев. 

Оқытушы ӛзінің студенттермен жҧмыс стилін талдай 

отырып, ең ҧтымдысын таңдайды. Ол ҥйренушілердің жеке 

ерекшеліктерін, нақты бір жағдайларды, оқу тобы ҧжымының 

деңгейін ескереді. 

Мынадай сҧрақ туындайды: оқытушы тәрбиелік-қатысымдық 

функцияны жҥзеге асыру ҥшін қандай жеке кәсіби қасиеттерді 
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 бойына сіңіруі керек? Алдымен перцептивті қасиеттерді 

атаймыз: 

 «1) ҥйренушінің ойлану, ойлау процесін қадағалап отыру,  

оны қолдап, ынталандырып отыру;  

  2) эмпатия – біреудің (ҥйренушінің) орнына ӛзін қоя білу,  

оның мақсатын, уәжін тҥсіне білу қабілетінің болуы белгілі 

бір дәрежеде ҥйренушінің істерін алдын-ала болжауға мҥмкіндік 

береді. Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеп, экспери-

менттер жҥргізген Дж. Л. Морено эмпатияны ―бірін-бірі сезіну‖ 

деп атаған;  

 3) ҥйренушінің жетістіктеріне ҥлкен әріптесінің, досының 

тілектестігі, қамқоршылыдығы ҧстанымы;  

4) педагог ретінде ӛз іс-әрекетіне ҥнемі қатаң кӛзқараспен 

қарап, оқу процесінде қажетіне қарай тҥзетулер енгізіп отыру» 

Морено Дж. 

Л.В.Путляева қарым-қатынастың әр қилы стиліне байланыс-

ты студенттердің реакциясын анықтады. Мәселен, сенім, еркін-

дік, топтағы ӛзара тҥсіністік, кӛңілді ахуал – оқытушының 

тілдесуінде дҧрыс стиль таңдауын кӛрсетеді. Айтақ, кекесін, 

мысқыл – қандай да бір мазмҧнды оқыту жҥйесін жоққа 

шығарады. Оқытушының қатысымдық әрекеті оның жеке 

қасиеттеріне байланысты - қарым-қатынастың тәрбиелік тиім-

ділігі осыған байланысты. Оқытушының дауысының әуезділігі, 

сӛздік қоры, сӛйлеу мәнері, ӛзін ҧстай білуі, адамгершілік 

деңгейі, интеллектісі студент, студент ҥшін ҥлгі болып табылады. 

Кезінде А.С.Макаренько ―педагогикалық шеберлік тәрбиешінің 

дауысынан да, бет-әлпетін меңгеруінен де кӛрінеді‖ деп жазған 

болатын. Сондай-ақ педагогтармен кездесуінде ―мен шеберлікке 

―бері кел‖ деген сӛзді 15-20 реңкпен айтып ҥйренген кезде жеттім 

деп ойлаймын‖ деп оқытушының педагогикалық шеберлік, 

жалпы қарым-қатынас техникасын меңгеру қажеттігін атап 

кӛрсетеді. 

Коммуникация - қарым-қатынасқа тҥсушілердің жеке-дара-

лық қасиеттерін сақтай отырып әлеуметтік бірлікке жетуді кӛз-

дейді. Сӛздің лингвистикалық, коммуникативітік сапаларын зерт-

тейтін саласы сӛйлеу мәдениеті туралы ілім деп аталады. Оның 

пәні сӛздің (сӛзжасамның) оның коммуникавтік әсері тҧрғысынан 

алғандағы тілдік қҧрылым. 
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Қарым-қатынас дегеніміз - адамның ӛзге қоғам мҥшелерімен 

ӛзара әрекеттесуінің айрықша формасы. Қарым-қатынастың вер-

бальды, бейвербальды тҥрлері бар. Олар коммуникавтік, интегра- 

тивті, прецептивтік қызметтерді атқарады. 

Коммуникативтік процесс кезінде оған қатысушылар бір- бі- 

ріне вербальды, акустикалық, кинестикалық, кеңістік, мінез-

қҧлық, жҥріс-тҧрыс (әдеп) тҥріндегі ықпалдармен ӛзара әсер 

етеді. Ӛйткені сӛздерді айту, сӛйлеу процесін жҥзеге асырудағы 

ең басты әрекет, алайда оның бірден-бір шарты емес. 

Вербальды интерактіні былайша тҥсіндіру негізінде тіл 

қҧбылыстарын функционалдық тҧрғыдан зерттеуде жатыр. 

Мҧнда табиғи, ауызша сӛз жҥзеге асыратын орын (кеңістік кадр) 

оны нақты орындаушылар  (қатысушылар) олардың мақсаты 

т.б. Факторлар аса маңызды. Осы факторлардың әр тҥрлі 

белгілеріне сҥйене отырып, вербальды интерактінің әңгіме, 

диалог, сҧхбат, интервью, пікірталас, жарыссӛз, сияқты арнаулы 

типтері жатады. Ш.Н. Нҧрғожинаның зерттеулерінде арнайы 

қарастырылады.  Зерттеуші интерактіні бҧдан бӛлек анағҧрлым 

институционалды сипаттағы тҥрлерінің болатынын атап 

кӛрсетеді. 

Қатысымдық әрекет негізінде оқытудың мазмҧны жалпы 

оқытудағы қарым-қатынас ҥдерісінің моделі ретінде болады. 

Сондықтан баланың сӛйлеу тілін дамытуда қатысымдық әрекет 

танымдық оқыту ҥдерісінің әдістемелік танымы ретінде 

қарастырылады. 

Коммуникативтік біліктілік кәсіби мәдениеттің қҧрамдас 

бӛлігі. Бҧл жӛнінде ғылыми пікір білдіруші ғалымдар: 

Н.В.Кузьмина, Л.Л.Майер, А.К.Маркова, А.И.Мищенко, 

И.И.Рытанова, Г.Н.Сериковтар коммуникативтік біліктіліктің 

педагог тҧлғасының бойына қатысты жалпы біліктіліктер 

қатарына ерекше орын алатынын атап ӛткен болатын. 

М.В.Сименованың пікірінше, коммуникативтік біліктілік 

педагогтың кәсіби қарым-қатынастың тиімділігінің деңгейін жә-

не қарым-қатынас мәдениетін, педагогикалық технологиясын, 

перспективті біліктілігінің қалыптасуын сипаттайды. Сонымен 

қатар зерттеуші - ғалым қарым-қатынасты педагогтың басты 

қҧралы деп, жалпы қарым-қатынас жалпы психологиялық заңды-

лықтармен тығыз байланыстағы, адамның ӛзгелермен байланыс 
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жасауымен бір тҥрі болып саналатын, коммуникативті, интерак-

тивті және перцептивті компоненттерден қҧралатын ӛзіндік ерек-

ше қасиеті бар қарым-қатынастың спецификалық формасы деп 

санайды. 

А.Б.Ынтықбаева болашақ педагогтың коммуникативтік 

іскерліктерін, дағдыларын қажетті сезімі мен кӛңілін білдіре алу, 

студенттер арасындағы ӛзара қарым-қатынас орната білу, 

проблемалық іспен айналасу, студенттермен ортақ тіл таба алу 

қасиеттері арқылы кӛрсетеді дейді. Ал А.А.Леонтьев мҧғалімнің 

коммуникативтік біліктіліктерін ерік жігерлілік қасиеті ретінде 

қарастырып, оған ӛзінің мінез-қҧлығы мен жҥріс-тҧрысын 

қадағалау іскерлігін, ӛзінің ықылас кӛрсетуін, қадағалай білуін, 

адамдардың жҥзіне қарап, кӛңілін таба білуін, студентпен дҧрыс 

әрі тартымды байланыс жасай білу іскерліктерін жатқызады. 

Ж.Р.Бәшірова коммуникативтілік біліктілікті жалпы педаго-

гикалық біліктіліктің қҧрамына жатқызады. Коммуникативті 

біліктілік тҧлғааралық қарым-қатынас нормаларын меңгеруді, 

ықпалдасуға әзірлікті, ӛзін-ӛзі мен ӛзіндік рефлексия тетіктерін 

меңгеруді, ӛзін-ӛзі танып білуді (самопознание), ӛзін-ӛзі 

объективті бағалау сияқты тҧлғалық сапаларды біріктіреді. 

Коммуникация - қарым-қатынасқа тҥсушілердің жеке-даралық 

қасиеттерін сақтай отырып әлеуметтік бірлікке жетуді кӛздейді. 

Олай болса, педагогикалық коммуникация-тҧлғааралық қарым-

қатынас нормаларын және психикалық жағынан ӛзін-ӛзі реттеу 

мен ӛзіндік рефлекция тҥтіктерін меңгеру арқылы ӛзін-ӛзі танып 

білуге, ӛзін-ӛзі объективті бағалауға, ықпалдасуға дайындығы 

негізінде қарым-қатынасқа тҥсушілердің жеке-даралық қасиет-

терін сақтай отырып әлеуметтік бірлікке жетуді кӛздейтін 

оқытушы мен студенттің ӛзара байланысының сипатын анықтай-

тын әдіс-тәсілдердің тҧтастығы. 

Педагогикалық кәсіби әрекеттің тиімділігі кӛбінесе қарым-

қатынастың қалыптасқан стиліне байланысты жҥзеге асады. 

Біздің ойымызша коммуникация ақпарат алмасу, ӛз ойын білдіру, 

идеясын, білімін танытумен қатар, жаңа тҥсініктер, білім, таным 

мен адамдардың қалыптасуының негізгі себебі. Педагогтың 

коммуникативтік біліктілігі педагогтың ӛз қоғамдық статусы мен 

қабілеттіліктердің шеңберінде кәсіби қызметті іске асыруда аса 

қажет. 
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Оқытушының коммуникативтік біліктілігі тілдік-әдеби 

норманы, кәсіби-білім, білік, дағды, іскерлік қасиеттерді; 

қоғамдық-мәдени-ҧлттық және әлемдік мәдени ерекшеліктерді 

игеру, қоғамдағы ҧстамдылық, тілдік этикетті сақтау сияқты 

қҧзыреттіліктер тҧтастығынан кӛрініс береді. Соңғы жылдары 

білімнің бҧл тҥрі «риторикалық білік», «сӛйлеу мәдениеті» тер-

миндерімен беріліп жҥр. А.Қыдыршаевтің пікірінше ритори-

калық біліктілікті сақтау ҥшін әрбір маманның кез-келген педа-

гог-лектордың тӛмендегідей кеңестерді басшылыққа алуы аса 

пайдалы. 

Айтылар сӛзге даярлықты тақырыпқа сай келетін жетекші 

қҧжаттар мен нҧсқаларды талқылаудан бастап, тақырыпты 

таразылай келе, объективті тҧрғыда негізгі ойды нысанаға алу, 

теориялық жағынан даярлығы мықты саяси тҧрғыда сауатты 

оқытушы ғана сӛйленер сӛздің нысанасына терең бойлай алмақ. 

Демек, оқытушының біліктілігін басты бір кӛрсеткіші оның 

коммуникативтік мәдениет деңгейі болмақ. 

Келесі заңдылықтың табиғи арнасы ежелгі дәуірден бастау 

алады. Мәселен, ежелгі софистердің пікіріне жҥгіне айтар болсақ, 

даналыққа ҧмтылушы талантты ҧстаз ҥш тҥрлі қасиетке ие болуы 

тиіс: 

1) ойлана білу; 

2) ӛз пікірін ҥйлесімді айта білу;  

3) ӛз міндетін жақсы атқара білуі керек.  

М.М.Сперанский кімде-кім адамдармен байланыс орнатқысы   

келсе, «жақсы ойлана білуі ӛз алдына, одан да жоғары ғажап 

сӛйлей білуі тиістігін»  жазады. 

Алғашқы кезекте педагогикалық іс-әрекеттің барысында 

шешендік ӛнердің элементтерінің практикалық тҧрғыда қолдану 

мәселесі ойлантады. Кӛне Римнің мыңдаған жылдар бҧрынғы 

шешендік ӛнер теоретигі Цицерон «ақын болып туады, шешен 

болып шығады» деп ақылдық тума талантқа, ал шешендік кӛп 

оқып, ізденіп, кӛп сӛйлеп жаттығушылыққа байланысты деген. 

Осыған байланысты ата-бабаларымыздан қалған «Кӛре-кӛре 

кӛсем болады, сӛйлей-сӛйлей шешен болады,» - деген, сӛзі бар 

емес пе еді. Демек, тілді әлеуметтік қҧбылыс десек, ол адамның 

қоғамда біртіндеп әлеуметтенуі арқылы тілдік ортаның әсерімен 

жҥзеге асады. Цицерон айтқандай шешендік ӛнерді жетілдіруге 
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әдістемелік білік-дағдылар жҥйесін жете меңгеру арқылы ӛтуге 

мҥмкінідік береді, - деп тҧжырымдайды А.Қыдыршаев. 

Риторикалық біліктілікке коммуникативтік біліктіліктің 

мынадай тҥрлерін жатқызсақ болады: сӛздің сауаттылығы, 

логикалық жҥйелілігі, таза дәлдігі, сӛз қорының байлығы, 

анықтылығы, сыйымдылығы. Риторикалық біліктің мәні педагог  

сӛзінің нанымдылығын, тілдің тарихи нормамен қҧрылуын, 

педагогикалық эффектінің болуын (психологиялық механизм 

негізінде) қамтамасыз етеді. Коммуникативтілік білік пен 

риторикалық біліктің бірлескен тҧсы коммуникативтік 

біліктілікке ҧштасады. 

Е.Нусубалиева шетелдік ғалымдардың пікіріне сҥйене оты-

рып мәдени коммуникативтік қарым-қатынас шеберлігінің мына-

дай факторларын анықтаған болатын, олардың бір қатарын атап 

ӛтер болсақ: тҥрлі мәдениет ҥлгілеріне бейімделу, қарым-

қатынасты жеңілдету қабілетінің болуы, мәдени эмпатия, мәдени 

ӛзара қарым-қатынас, тҧлғаның ӛзін және мәдениетті сезінуі, 

этноцентризмнің болмауы. Студенттерді мәдени коммуни-

кативтік қарым-қатынас тәжірибесіне оқыта отырып біз олардың 

адами қасиеттерін, ізгілікке деген азаматтық ҧмтылыс, әдіскер-

лігін; ӛзгенің сезімін бағалап, жағдайын тҥсіне білуге, яғни 

жалпы айтқанда мәдениеттілікке тәрбиелей аламыз.  

 Педагогтың коммуникативтік қарым-қатынас кәсіби 

тҧлғаның айнасы десек артық айтқандық болмас. Коммуни-

кативтік біліктіліктің даму шарттары негізгі атқаратын қызметіне 

сай келуі керек, және де нәтижесінде біліктіліктің мынадай 

сипаты кӛрініс беруі шарт  

- педагогтың қарым-қатынас жасаушы адаммен тілдік және 

тілдік емес ӛзге де тәсілдер арқылы ақпарат алмаса отырып, оның 

ӛзіне тән ерекше қасиеттеріне болжам жасап, ескере алу қасиеті; 

  - белгілі бір қоғамдық қҧнды мақсаттарға қол жеткізуге 

(мысалы; тҧлға мәдениетін қалыптастыру тіл арқылы) ҧмтыла 

отырып, бағдарлама, әдіс-тәсіл, техниканы, қарым-қатынасты 

қҧру арқылы ортақ әрекетті ҧйымдастыру; 

 - қарым-қатынас жасаушы жеке тҧлғамен немесе топпен тіл 

табыса алуы және қалай қабылданатындығын тҥсіне алу қасиеті. 

       Мҧндай сипаттағы педагогтың коммуникативтік біліктілінің 

ары қарай дамуы барысында оның даму моделі тҥзіледі.  
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Бағдарлап қарайтын болсақ ол ӛзінше бірнеше кезеңнен тҧрады: 

1. Зерттеу кезеңінде педагогтың коммуникативтік біліктілігі-

нің даму деңгейін анықтау ҥшін экспресс диогностика әдістері 

қолданылады (тест, анкета). 

2. Ақпараттық – негіздік кезеңнің мақсаты – педагог әрекетінің  

кҥрделі мәселелерін кӛрсету. Нәтижесінде педагогтың  «Мен -

концепциясының» және кәсіби дамуының оянуы, коммуникация 

сферасында туындаған тәжірибелік қиындықтардың туу 

себептері айқындалады. 

3. Жобалық - ҧйымдастырушылық кезең педагогтың ӛзін-ӛзі 

дамыту немесе кәсіби даму бағдарламасын қҧруды ҧсынады. 

4. Қорытындылау кезеңінде соңғы әрекет коммуникативтік 

біліктіліктің даму дәрежесінің кӛрсеткіштерін қайта қарастырып, 

тексеруге бағытталады.  

Бҧл  педагогтың коммуникативтік біліктіліктің дамуы педа- 

гогикалық-ҧйымдастырушылық және психологиялық – педаго-

гикалық жҥйесінің жағдайына қатысты ӛзгеріп отырады. 

1.2 Қарым - қатынас кезеңдері 
Қарым-қатынас - адамдар арасында бірлескен іс-әре-

кет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын кҥрделі про-

цесс екі немесе одан да кӛп адамдардың арасындағы танымдық 

немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағды-

лар алмасу. Қарым-қатынас тҧлғалар мен топтар дамуының және 

қалыптасуының қажетті шарты болып табылады. 

Жалпы қарым-қатынас бір адам екінші адаммен тәжірибе 

(білім, икем, дағды, жалпы адамзаттық мәдениет, ҧлттық қҧнды-

лықтар т.б.) алмасқанда болады; ол әрбір профес-

сионалды қарым-қатынаста болады, сондықтан да педагогикалық 

стильдерді кейде бізбен сипаттаған басшылық стильдеріне 

ҧқсатады. Педагогикалық стильдердің артық кӛруі мен адамдар-

дың Мен концепциясының арасындағы байланыс табылды: 

автократиялық стиль кӛбінесе ӛзін білмейтін және 

қабылдамайтын адамдарға сай, сынға жабықтығымен, 

ренжігіштігімен, эмоционалды регидтілігімен мінезделеді және 

керісінше, демократиялық стильді ҧстанатын педагогтарда әдетте 

позитивті Мен-концепциясы болады, ашық және мейрімді, сынға 

тӛзе алады, ӛзіндік ирониясы болады және ӛзіндік ӛзгеруге 

дайын. 
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Жалпы қарым-қатынастың мақсаттары туралы айта отырып, 

отандық зерттеуші  А.Б.Орлов «мҧғалімнің тҧлғалық 

центрациясы» деген терминді қолданды, оның ойынша ол 

педагог іс-әрекетінің жҥйе қҧраушы мінездемесі болып 

табылады, оның кӛптеген кӛрінулерін анықтайды: педагогикалық 

стиль, қатынас, әлеуметтік перцепция. Сӛйтіп, педагогикалық іс-

әрекет мҧнда сонымен қатар рухани-дҥниетанымдық 

компоненттен бастап сипатталады. Орлов әрбіреуі педагогикалық 

іс-әрекетте басыңқы бола алатын негізгі жеті центрацияны бӛліп 

кӛрсетеді: эгоистік (ӛзінің ‖Мен‖ қызығушылығында), 

бюракратиялық (администрацияның, басшылықтың), конфликтік 

(әріптестерінің қызығушылығында), авторитетті (ата-ананың, 

қатысушылардың), танымдық (оқыту және тәрбиелеу 

талаптарында), альтруистік (қатысушылардың қажеттіліктерін-

де), гуманистік (ӛзіндік мән мен басқа адамдардың-

администратордың, әріптестердің, ата-аналардың, қатысушылар-

дың мәндерінің кӛрінулерінде). Орлов бойынша центрация 

тәлімділік іс-әрекетінің әдісі мен сәттілігін анықтайды. Басқа 

отандық зерттеушілер, бағдарлардың маңыздылығын мойындай 

отырып, кӛбінесе сабақ беруде қолданылатын тәсілдерге 

шоғырланады. Н.К.Марков пен А.Я.Никонованың ойынша 

педагогикалық стильдің негізінде мазмҧнды сипаттамалар 

(педагогтың ӛз еңбегінің процесі мен нәтижелігіне бағдары, 

ӛзінің еңбегіндегі бағдарлық және бақылаушы-бағалаушы кезеңін 

ашу, әдістемелілігі мен импровизациондылығы), динамикалық 

сипаттамалар (икемділік, тҧрақтылық, бір нәрседен келесі 

нәрсеге кӛңіл ауысымдылығы) және нәтижелілік (оқып 

жатқандардың білімдерінің деңгейі мен оқытудың дағдысы) 

жатыр. Авторлардың зерттеулері кӛрсеткендей педагогтың 

индивидуалды стилінің қалыптасу процесінде стильдің мазмҧнды 

сипаттамалары ӛзгеруі мҥмкін, ал динамикалық сипаттамалардың 

ӛзгеруі, яғни эмоционалдылық пен саналылықтың ӛзара ӛтуі 

анықталған жоқ ( сурет -4). 

1.3 Қарым - қатынас құралы және қарым - қатынас 

түрлері 
Қарым - қатынас біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын 

адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын кҥрделі кӛп 

жоспарлы процесс. Адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, 
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ӛзара тҥсінісуі, бір-бірін қабылдауы. Бҧл қарым-қатынас адамның 

сӛйлеуді меңгеруінің арқасында іске асады. Ол ӛзінің ойын, 

білімін, ӛзінің сезімін басқа адамдарға хабарлай алады және ӛзі 

басқа адамдардың ойын тҥсіне алады, олардың сезімдері мен 

ҧмтылыстары туралы білуге мҥмкіндік алады. 

Сурет - 4 Қарым-қатынастың кезеңдері 

 

Тілдің кӛмегімен сӛйлеу қарым-қатынасында әрбір адам 

білімнің кӛп бӛлігін басқа адамдардан алады. Жинақталған 

тәжірибені және білімді меңгеруге оқыту ҥрдісі жатады. Сӛйлеу - 

тілдің кӛмегімен адамдардың ӛзара қарым - қатынас ҥрдісі. 

Қарым-қатынастың тҥрлерi (сурет -5): 

1. Маскiлi қарым-қатынастар; бiр кҥннiң iшiнде бiрнеше 

маска кию. Формалды қарым-қатынас, яғни мҧнда маскiлердi 

пайдаланып сҧхбаттасушылардың тҧлғалық ерекшелiгiн тҥсiнiп 

ескеруге талпынамыз (сыпайлық, қаталдық, тҧйықтық). Шынайы 

сҧхбаттасушыға деген сезiмдерiн, эмоцияларын қарым-қатынас 

барысында кӛрсетпейдi. 
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2. Формалды рӛлдiк қарым-қатынас - мҧнда сҧхбаттасу-

шының тҧлғасы мен әлеуметтiк рӛлi маңызды болып табылады. 

3. Iскерлiк қарым-қатынас - мҧнда сҧхбаттасушының iске 

деген тҧлғалық ерекшелiгi, мiнезi, жасы, кӛңiл-кҥйi ескерiледi. 

Сонымен бiрге оның iске деген қызығушылығы мәндiк, маңызды 

орын алады. 

4. Достардың рухани және тҧлғалық қарым-қатынасы - мҧнда 

кезкелген тақырыпқа әңгiме қозғауға болады, тек сӛз арқылы ғана 

емес жест, мимика арқылы бiрiн-бiрi жақсы тҥсiнедi. 

5. Маникулятивтiк қарым-қатынас сҧхбаттасушыдан белгiлi 

 
Сурет - 5 Қарым-қатынастың тҥрлерi 

 

бiр пайда табуға бағытталған. Ол ҥшiн сҧхбаттасушының тҧлға-

лық ерекшелiгiне байланысты тҥрлi әдiстер пайдаланады. 

6. Вербальды және вербальды емес қарым-қатынас.  

Коммуникациялық жҥйе - бҧл алынатын және берiлетiн ақпа-

ратты тҥсiнудi қамтамасыз ету мақсатында адамдар арасындағы 

хабар алмасу. 

Коммуникацияның негiзгi функциялары: 

1. Информативтi - адамдар арасындағы ӛзара әрекеттесудi 

ҧйымдастыру. 
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      2. Интерактивтi - адамдар арасындағы ӛзара әрекеттесу 

тҥрлерiн пайдалана отырып сҧхбаттасушының кӛңiл кҥйiне, 

сенiмiне мiнез-қҧлқына әсер ету. 

3. Перциптивтi - қарым-қатынасқа тҥсушi серiктестердiң 

бiрiн-бірi қабылдауы және ӛзара тҥсiнушiлiктi қалыптастыру. 

4. Экспрессивтi - эмоционалды бастан кешiрулер сипатын 

ӛзгерту. 

Жалпы қарым-қатынастың стильдері. Жалпы қарым-қатынас 

бір адам екінші адаммен тәжірибе (білім, икем, дағды, жалпы 

адамзаттық мәдениет, ҧлттық қҧндылықтар т.б.) алмасқанда 

болады; ол әрбір профессионалды қарым-қатынаста болады, 

сондықтан да педагогикалық стильдерді кейде бізбен сипаттаған 

басшылық стильдеріне ҧқсатады. 

Педагогикалық стильдердің артық кӛруі мен адамдардың 

Мен-концепциясының арасындағы байланыс табылды: автокра-

тиялық стиль кӛбінесе ӛзін білмейтін және қабылдамайтын 

адамдарға сай, сынға жабықтығымен, ренжігіштігімен, эмоцио-

налды регидтілігімен мінезделеді. Және керісінше, демократия-

лық стильді ҧстанатын педагогтарда әдетте позитивті Мен-

концепциясы болады ашық және мейірімді, сынға тӛзе алады, 

ӛзіндік ирониясы болады және ӛзіндік ӛзгеруге дайын. 

Автократиялық стильді қолдануында қҧрылған оқу орнында 

―мектеп-фабриканың‖ белгілері болады, ал демократиялық 

бағытталған оқу орнында ―мектеп-отбасының‖ белгілері болады, 

бірақ қазіргі кезге дейін педагогикалық жҥйелердің 

артықшылықтары анықталған жоқ: ―мектеп-фабрикаларда‖ 

әдетте ҥлгерім жоғары, ал ―мектеп-отбасында‖ қатысушылардың 

мазасыздығы тӛмен, микро-климаты жақсырақ болады. Жалпы 

қарым-қатынастың мақсаттары туралы айта отырып, отандық 

зерттеуші А.Б.Орлов «мҧғалімнің тҧлғалық центрациясы» деген 

терминді қолданды, оның ойынша ол педагог іс-әрекетінің жҥйе 

қҧраушы мінездемесі болып табылады, оның кӛптеген 

кӛрінулерін анықтайды: педагогикалық стиль, қатынас, 

әлеуметтік перцепция. Сӛйтіп, педагогикалық іс-әрекет мҧнда со-

нымен қатар рухани-дҥниетанымдық компоненттен бастап сипат-

талады. Орлов әрбіреуі педагогикалық іс-әрекетте басыңқы бола 

ала-тын негізгі жеті центрацияны бӛліп кӛрсетеді: эгоистік 

(ӛзінің ‖Мен‖ қызығушылығында), бюракратиялық (админи-
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страцияның, басшылықтың), конфликтік (әріптестерінің 

қызығушылығында), авторитетті (ата-ананың, қатысушылардың), 

танымдық (оқыту және тәрбиелеу талаптарында), альтруистік 

(қатысушылардың қажеттіліктерінде), гуманистік (ӛзіндік мән 

мен басқа адамдардың-администратордың, әріптестердің, ата-

аналардың, қатысушылардың мәндерінің кӛрінулерінде). Орлов 

бойынша центрация тәлімділік іс-әрекетінің әдісі мен сәттілігін 

анықтайды. 

Психолог М.И. Лисина ―Қарым-қатынасты - ортақ нәтиже 

мен шешімге жету мақсатында орындалған екі не одан да кӛп 

адамдардың ӛзара байланысы‖ деп тҥсіндірсе, ал, К.К. Левин 

қарым-қатынастың бірнеше тәсілдерін кӛрсетті. Әміршілдік 

қатынас - қол астындағылармен қатал қатынаста болу. Бҧл жағ-

дайда олар тек орындаушылар рӛлін атқарады, қандай да болсын 

шешім қабылдауға қатыспайды. Демократиялық қарым-қатынас, 

ол ҧжым алдындағы міндеттерді талқылап бірлесе шешім 

қабылдауға мҥмкіндік тудырады. Либералды қатынас - же-

текшілікпен ғана шектеледі. Бҧл жағдайда талап қоюшылық, бір 

жҥйе байқалмай әркім ӛз бетінше жҥреді. 

Адам қоғамнан тыс ӛмір сҥре алмайды. Себебі, оның 

психикасы тек айналасындағылармен қарым - қатынас жасау 

процесінде ғана қалыптасады, яғни қоғамдық тәрбие арқылы 

адам белгілі бір мазмҧнға ие болады. Адам санасының дамуы 

қоғамның дамуымен байланысты. Қоғамнан тыс адам ӛмірінің 

болуы мҥмкін емес. Кез келген адам дҥниеге келісімен екінші бір 

адаммен қарым-қатынасқа тҥсуді қажетсінеді. Мәселен, нәресте-

нің анасымен тілдесу қажетін қанағаттандырмау - біртіндеп оның 

қатал, мейірімсіз болып ӛсуіне, кішкентайынан айналасына деген 

сенімсіздікке әкеліп соқтыратыны байқалып жҥр. 

Жалпы қарым-қатынастың негізгі функцияларын анықтау 

ҥшін жалпылай қабылданған классификацияға сҥйенгеніміз 

дҧрыс болады. (И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев). Жалпы қарым-

қатынас функцияларын анықтау кӛбінесе оқытушының ӛз 

қызметінде алға қоятын мақсатына байланысты:  

а) оқу-тәрбие материалдарын білім алушының дара 

ерекшеліктеріне қарай іріктеу, қҧру және олардың жеке тҧлғалық 

ҥлгісін жобалау секілді конструктивтік қабілеті;  



 31 

ә) білім алушыны әр тҥрлі оқу әрекетіне қатыстырып, ҧжым-

да тҧлғаның белсенділігін кӛтеру сынды ҧйымдастырушылық 

қабілеті;  

б) білім алушылармен жақсы қарым-қатынаста болу, олардың 

даму деңгейіне, талабына сай болу секілді коммуникативтік 

қабілеті. 

Психолог Б.Ф.Ломов қарым-қатынас функцияларын анық-

тауда оның қайнар кӛзі қатысымдық болатынын кӛрсететін клас-

сификация ҧсынады: ақпараттық-қатысымдық, регуляциялық-қа-

тысымдық және аффектілік-қатысымдық. Психологтың пікірін-

ше, бірігіп жасалған әрекетте риторикалық негізге сҥйену ҧйым-

дастырушылық және конструктивтік функциялардың да қаты-

сымдық екенін кӛрсетеді. Ҧйымдастырушылық функция нақты 

тілдесім, қарым-қатынас кезінде жҥзеге асады, конструктивтік 

функция қатысымдық кезеңге дейін кӛрінеді, дегенмен, бҧл 

кезеңде де материалды сҧрыптау, жҥйелеу, ҧйымдастыру айтатын 

сӛзіне (тақырыпқа), адресанттың (мҧғалімнің) қатысымдық 

ниетіне және адресантқа (нақты сол сыныптың студенттерге) 

арналған сӛзіне қатысты болады. 

З.С.Смелкова аффектілі-қатысымдық функция педагогикалық 

тілдесім мазмҧнын бере алмайтынын, сондықтан оның дәйексіз 

екендігін айтады. Оның орнына студенттің жеке қасиеттерін 

дамытуға, оның эмоциясына, перцептивтік қабілетіне бағыт-

талған ―тәрбиелеуші-қатысымдық‖ функцияны ҧсынады. 

1.4  Қарым-қатынастың адам ӛміріндегі маңызы 

Қарым-қатынас адамзат қоғамының және жеке тҧлғаның 

жарқын ӛмір сҥруінің міндетті шарты. Қарым-қатынас аса ҥлкен 

қҧндылық болып табылады. 

Қарым-қатынассыз адамның тек ӛзін-ӛзі танып білу, әлеумет-

тену яғни индивидтің жеке тҧлға ретінде дамуы, әлеуметтік 

тәжірибені адамнан адамға, ҧрпақтан ҧрпаққа тарату, әлеуметтік 

топтардың қауымдастықтар мен мемлекеттердің ӛмір сҥруінің 

ӛзі, сондай-ақ,  индивидтің (дара адамның) психикалық іс-әрекеті 

де мҥмкін емес. 

Адамның оны қоршаған ортамен ӛзара әрекеттесуі қоғамдық 

ӛмірде, ең алдымен ӛндірістік іс-әрекетте адамдар арасында 

қалыптасатын объективті қатынастар жҥйесінде жҥзеге асады. 

Қоғамның негізі ретінде ӛндірістік қатынастардың мәнін аша 
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отырып К. Маркс былай деп жазды: «Ӛндірісте адамдар тек 

табиғатпен ғана қатынасқа тҥспейді. Олар бірлескен іс-

әрекеттерімен ӛзара алмасу ҥшін қанадай да бір тҥрде бірлеспей, 

бірікпей ештеңе ӛндіре алмайды. Ӛндіру ҥшін адамдар белгілі бір 

байланыстар мен қатынастарға тҥседі, әрі тек осы қоғамдық 

байланыстар мен қатынастардың шеңберінде ғана олардың 

табиғатқа деген қатынасы іске асады». 

Объективті қатынастар мен байланыстар (тәуелді болу, 

бағыну қатынастары, ынтымақтастық, ӛзара кӛмек кӛрсету және 

т.б.) кез-келген нақты топта сӛзсіз және заңды тҥрде пайда 

болады. Топ мҥшелерінің арасындағы мҧндай объективті ӛзара 

қатынастардың кӛрінісі болып әлеуметтік психология зерттейтін 

субъективті тҧлғааралық қатынастар табылады. 

Топ ішіндегі тҧлғааралық ӛзара әрекеттесулер мен ӛзара 

қатысуларды зерттеудің негізгі жолы - бҧл әр тҥрлі әлеуметтік 

фактілерді, сондай-ақ аталмыш топтың қҧрамына енетін 

адамдардың ӛзара әрекеттесулерін терең білу. 

Сонымен барлық ӛндіріс адамдардың бірігуін талап етеді. 

Алайда ешқандай адамзат қауымы егер ӛз қҧрамындағы адамдар 

арасында байланыс орнамаса, олардың арасында ӛзара 

тҥсіністікке қол жетпесе толыққанды бірлескен іс-әрекетті іске 

асыра алмайды. Мысалы, мҧғалім студенттерге бір нәрсені 

ҥйрету ҥшін қарым-қатынасқа тҥсуі керек. 

Адамдардың толық немесе жартылай әлеуметтік және 

сенсорлық жағынан оңашалану жағдайында болған адамдардың 

психикалық ерекшеліктерін бақылауға арналған кӛптеген зерт-

теулердің нәтижесі мынаны кӛрсетті: ол қағида бойынша 

қабылдау, ойлау, есте сақтау, эмоционалдық процестердің, т.б. 

бірқатар бҧзылуына әкеледі. Осыған байланысты аса белгілі 

эксперименттердің бірі американың әйгілі зерттеушісі Геронның 

басшылығымен жҥргізілген (1956 ж). Зерттеушілер тобына тӛлем 

ақыға оңашаланған камерада неғҧрлым ҧзақ уақыт ӛткізу 

ҧсынылған. Арнайы қҧрылғылардың кӛмегімен (кӛзілдірік, 

сенсорлық изолятор және т.б.) қоршаған дҥниемен қарым-қаты-

нас жасау минимумға жетелеп тҥсірілді. Адамдармен қарым-

қатынас жасау мҥмкіндігі жойылды. Зерттеушілердің кӛбі бҧл 

экспериментті алғашқыда оңай ақша табу мен демалу тәсілі 

дегенге сенді. Алайда, тек кейбіреулері ғана мҧндай жағдайда 2-3 
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кҥнге дейін ӛмір сҥруге шыдам білдірді. Анағҧрлым мықтылары 

6 тәулікке шыдап, мҧндай жетістікті ҥлкен батырлық деп 

есептеген. Ӛйткені зерттелінушілердің 80 пайызынан артығы 

галлюцинацияның қҧрбаны болып, «дененің екіге бӛліну», 

«рухтың денеден бӛліну» сезіміне душар болды, кӛбісі 

қарапайым арифметикалық және логикалық есептерді шеше 

алмады және т.б. 

Оңашалану (изоляция) жағдайында адамның дауыстап, ӛз-

ӛзімен, қоршаған заттармен, жануарлармен және ойдан 

шығарылған әңгімелесушілермен сӛйлесетіні байқалған. Осы 

тәріздес жағдайларға ӛз еркімен немесе кездейсоқтықта қоғамнан 

және тҧлғааралық қарым-қатынастан айрылған адамдар мысалы: 

(теңіздер мен мҧхиттарда жалғыз саяхаттаған, полярлық 

жағдайда қыстағандар, ҥңгірлерді зерттеушілер, жер сілкінісі 

кезінде ҥйінділер астында, елсіз аралдарда қалғандар, жеке 

камераға қамалғандар т.б.) дәлел болады. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынас жасаудың қажеттілігі 

мен маңызын жапондықтардың жеке басын тәрбиелеп жетілдіру 

әрекетіндегі істерінен айқын аңғаруға болады. Адам ӛзінің 

бойындағы қабілеті мен іскерлігін жетілдіруді «Дзен» деп атап, 

оны неғҧрлым ӛзін-ӛзі сынап кӛреді екен. Мҧндай сынақ 

адамның денесі мен рухани жағынан дамып жетілу жолындағы 

кҥрделі қиындықтарды жеңуге тура келеді. Бҧл сынақ бойынша 

адамның ешкіммен қарым-қатынас жасауына тыйым салынып, 

оны 10 тәулік бойы елсіз даланың ҥңгірінде тіршілік етуге 

баулитын кӛрінеді. Бҧл жапон тілінде «Моритао» делініп, адам 

ӛзімен-ӛзі тілдесуге де тыйым салынатын кӛрінеді. Мҧндай 

жағдайда адамның рухани дамуы тежеліп, жалғыздық тіршіліктің 

ащы дәмін тататын болады. 

Тыйым салынған жағдайдан босанған адам ауыр халден 

қҧтылғандай кҥй кешіп, кез-келген адаммен сӛйлесіп, тілдескенде 

одан орасан зор ләззат алып, жан дҥниесі рахаттанғандай болып, 

бойындағы кҥш-қуаты артатын кӛрінеді. Бҧл жайттардан біздер 

адамның кез-келген іс-әрекетінде тілдесіп сӛйлеу, қарым-қатынас 

жасаудың шешуші маңызы бар әрекет екендігін тереңірек ҧғына-

мыз. Егер адамдар ӛзара сӛйлесіп, қарым-қатынас жасамаса, онда 

оның ӛмір тіршілігінің мән-мазмҧны да болмас еді. 
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Қарым-қатынас іс-әрекеттің тиімді болуының маңызды фак-

торы болып табылатындығы туралы ХІХ ғ. аяғында француз 

физиологы Фере, ал кейіннен Ф. Олпорт ашқан еді. В. Меде мен 

В.М. Бехтерев И.Н. Лангемен бірігіп әлеуметтік фасилитация 

феноменін суреттеген (ағылшынның facilitate - жеңілдету).  

Индивидтің іс-әрекетінің жылдамдығы мен ӛнімділігінің 

жоғарылауы сол индивидтің әрекетіне бақылаушының немесе 

бақталас тҥрінде шығатын шынайы қатысушылардың немесе 

оның санасында басқа адам бейнесінің болуына байланысты. 

Таныс емес адамдардың енжар қатысуының ӛзі адамның іс-

әрекетінің нәтижесіне әсер ететіндігі анықталған. Қасындағы 

адамдар ҧқсас жҧмыс істегенде немесе олар жҧмыс ҥстінде бір-

бірімен қарым-қатынас жасағанда мҧндай әсер кҥштірек болады. 

Ҧжымдық іс-әрекеттердің жекелеген іс-әрекеттерге қарағанда 

анағҧрлым ӛнімді болатындығы В.М. Бехтерев эксперимент-

терінің қатарында кӛрсетілген. Басқа зерттеушілердің 

эксперименттерінде шешім қабылдауда топтық тәсілдің 

жекелеген тәсілден артықшылығын дәлелдейтін нәтижелер 

алынған. Алайда ғылымда басқа адамдармен нақтылы қарым-

қатынас жасаудың ӛзі іс-әрекет нәтижесіне кері әсер ететіндігін 

дәлелдейтін басқа да фактілер анықталған. Осыған орай 

әлеуметтік ингибиция феномені айқындалған. Әлеуметтік 

ингибиция (латынның inhebere – тежеу, тоқтату) яғни басқа 

адамдардың (шынайы немесе қиялдағы) қатысуының орындалып 

жатқан іс-әрекеттің сапасы мен жылдамдығының нашарлауына 

әкеледі. 

Қарым-қатынас жасау ақылды адамға ғана тән табиғи қасиет 

және ол адамның тіршілік бейнесі мен мәдени ӛмірінде, тҧрмыс 

салтында кҥнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыратын тҧрақты 

ойын мен оқу және еңбек адам іс-әрекетінің негізгі тҥрлері осы 

қарым-қатынас арқылы дамып жетіліп жҥзеге асады. Адамдар 

ӛзара тілдесіп ӛмір сҥруге бейімделуі организм тіршілігі ҥшін су 

мен ауа, кҥн шҧғыласы сияқты табиғи қажеттілігімен бірдей. 

Қарым-қатынастың адамның психикалық дамуына тигізетін 

әсері аса маңызды. Мҧны госпитализм деп аталған қҧбылыстан 

білуге болады. Кеңес ҥкіметінің алғашқы жылдарында бала-

бақшадағы балалардың жақсы тамақтанып, жақсы кҥтім 

жасалғанға кӛңіл бӛлінген. Алайда жақын арада мҧның жеткілік-
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сіз екендігі анықталды: балалар аурушаң болып даму деңгейінде 

артта қалды. Олардың қимыл-қозғалысы дамымай сӛйлеу әрекеті 

қалыптасқан жоқ. Оның себебі тәрбие ықпалының жеткіліксіз, аз 

болғанында еді. Госпитализм қҧбылысын жеңу жолы әр баламен 

жекелеп жҥйелі тҥрде қарым-қатынас орнату, қоршаған 

заттармен баланың әрекетін ҧйымдастыру болып табылады.  

Жалпы қарым-қатынас - бҧл педагог пен студенттердің ӛзара 

әрекеттесу тәсілдерінің жҥйесі. Қарым-қатынастың мазмҧнын ең 

алдымен, хабар алмасу, мҧғалімнің әр тҥрлі коммуникативті 

қҧралдарының кӛмегімен студенттермен ӛзара тҥсіністік пен 

ӛзара қатынастарды ҧйымдастыруды қҧрайды. Оқытушылар мен 

студенттер ҧжымының қарым-қатынас процесін 

ҧйымдастырмайынша, педагог қызметінің дидактикалық және 

тәрбиелік міндеттерін жемісті тҥрде іске асыру мҥмкін емес. 

Педагог қызметіндегі қарым-қатынас дегеніміз: біріншіден, 

жеке оқу міндеттерін шешу қҧралы ретінде; екіншіден тәрбие 

процесін әлеуметтік психологиялық қамтамассыз ету жҥйесі 

ретінде; үшіншіден, оқытушылар мен студенттердің оқу мен 

тәрбиенің табысты болуына негіз болатын ӛзара қатынастарының 

белгілі бір жҥйесін ҧйымдастыру тәсілі ретінде, тӛртіншіден, 

студент тҧлғасын онсыз тәрбиелеу мҥмкін емес процесс ретінде 

кӛрінеді. Жалпы қарым-қатынас дегеніміз - мазмҧнды хабар 

алмасу, оқу-тәрбиелік ықпал ету және ӛзара тҥсіністікті 

ҧйымдастыру болып табылатын, педагог пен студенттер ҧжымы 

арасындағы ӛзара әрекеттестік жҥйесі, тәсілдері мен дағдылары.  

Педагог осы процестің инициаторы болады, оны 

ҧйымдастырады және басқарады. 

Жалпы қарым-қатынас бір жағынан, оқу-тәрбие процесінің 

эмоционалдық фоны, ал екінші жағынан оның тікелей мазмҧндық 

сипаттамасы болып табылады.  

 1.5  Қарым-қатынас пен іс-әрекеттің бірлігі  
Қарым-қатынастың бірлескен іс-әрекетпен байланысы айқын 

кӛзге тҥседі. Бірақ, қарым-қатынас бірлескен іс-әрекеттің бӛлігі, 

бір қыры, аспектісі болып табыла ма немесе қарым-қатынас пен 

іс-әрекет екі дербес, тең қҧқылы процесс пе деген сҧрақ 

туындайды (Сурет-6). 

Бірлескен іс-әрекетте адам қажет болған жағдайда басқа 

адамдармен бірігуі, олармен қарым-қатынас жасауы, яғни байла- 
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Сурет 6 - Іс-әрекет қҧрылымы 

 

ныс орнатуы, ӛзара тҥсіністікке қол жеткізуі, қажет ақпаратты 

алуы, жауапты хабарлауы және т.с.с. тиіс. Бҧл жерде қарым-

қатынас іс-әрекеттің бӛлігі, бір қыры ретінде, оның маңызды 

ақпараттық аспектісі ретінде, коммуникация ретінде (бірінші 

тҥрдегі қарым-қатынас) болады. Алайда, коммуникация ретіндегі 

қарым-қатынастан қҧралатын іс-әрекет процесінде белгілі бір зат 

жасай отырып (прибор қҧрастыру, ойын айту, машина қҧрастыру 

және т.с.с.) адам бір онымен ғана шектелмейді; жасалған зат 

арқылы ӛзін, ӛзінің ерекшеліктерін, ӛзінің индивидуалдығын 

басқа адамдарға «трансляциялайды», ӛзін басқа адамдарда 

жалғастырады. 

Жасалған зат (тҧрғызылған ғимарат, нақты поэзиялық шумақ, 

отырғызылған ағаш, жазылған кітап, шығарылған немесе 

орындалған ән) бҧл, бір жағынан, іс-әрекет ӛнімі, ал екінші 

жағынан – адамның қоғамдық ӛмірде ӛзін шыңдауына 

кӛмектесетін қҧрал, ӛйткені бҧл зат басқа адамдар ҥшін жасалған 

қҧрал арқылы адамдар арасындағы қатынас іске асады, затты 
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жасаушы мен істеушіге де, оны тҧтынушы мен игерушіге де 

теңдей тиесілі ортақ ӛнім ретіндегі қарым-қатынас қҧралады 

(Сурет -7). 

Ӛзін басқаларда жалғастыру ретіндегі қарым-қатынас екінші 

тҥрдегі қарым-қатынас болып табылады. Егер бірінші тҥрдегі 

қарым-қатынас (коммуникация тҥріндегі қарым-қатынас) 

бірлескен іс-әрекеттің бір қыры ретінде кӛрінсе, екінші тҥрдегі 

қарым-қатынастың маңызды қыры болып қоғамдық қҧнды және 

бҧл жерде тәуелділік алмасады да іс-әрекет қарым-қатынас 

аспектісі, бӛлігі, қажетті алғышарты ретінде болады. 

Іс-әрекет - қарым-қатынастың бӛлігі, бір қыры, қарым-

қатынас іс-әрекеттің бӛлігі, бір қыры. Алайда қарым-қатынас пен 

іс-әрекет барлық жағдайда бӛлінбейтін бірлікті қҧрайды. 

Психология ғылымындағы негізгі ҧғымдардың біреуі - 

қарым-қатынас. Қарым-қатынассыз жеке адамды тҥсіну, оның 

дамып-жетілуін талдау мҥмкін емес. 

Қарым-қатынас тҥрлері мен формалары бойынша әр алуан 

(Сурет - 8). Тура, жанама, тікелей, біреу арқылы (тікелей емес). 

Алғашқысы тікелей қарым-қатынас, соның негізінде тікелей емес 

 
 Сурет -7  Іс-әрекеттің функциясы және қҧрылысы 
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қарым-қатынас пайда болады.  

 Тікелей емес қарым-қатынас - жазбаша тҥрдегі немесе 

техникалық қҧралды пайдалану негізіндегі толық емес 

психологиялық контакт. 

 

1.6  Қарым-қатынастың түрлері мен формалары 

 Адамзат тәжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа әр 

тҥрлі техникалық қҧралдың пайда болуы тікелей емес қарым-

қатынас жасаудың жҥйесін кҥрделендірді. 

 Қарым-қатынас ары қарай жеке адамаралық және кӛпшіліктік 

қарым-қатынас болып бӛлінеді. Жеке адамаралық қарым-қатынас 

- топтарда, жҧптарда жеке дара ерекшеліктерін білу, қайғы-

қуанышына ортақтасу, тҥсіну, бірігіп іс-әрекет ету негіздерінде 

қалыптасатын тҥрі кӛпшіліктік қарым-қатынас - кӛпше тҥрдегі 

таныс емес адамдардың және кӛпшіліктік мәлімет қҧралдары 

арқылы қарым-қатынас жасау, осындай қатынастың тҥріне ӛнер, 

эстетикалық қарым-қатынастарды да жатқызады. 

 Қарым-қатынаста адамдар ӛзін кӛрсетеді, ӛзі ҥшін және  қа- 

 
Сурет 8 – қарым-қатынас формалары 

 



 39 

сиет тері қарым-қатынаста қалыптасады да. Адамдармен қарым-

қатынаста адамның адамзаттық тәжірибені игеруі, қалыптасқан 

мораль, қҧндылықтар, білім мен іс-әрекет тҥрлерін игеруі, жеке 

адам және дара адам тҥрінде қалыптасуы іске асырылады. Яғни, 

қарым-қатынас адамның психологиялық дамуының маңызды 

факторы. Жалпы алғанда, қарым-қатынасты былай анықтауға 

болады: адамның бҥкіл ӛмірі барысында психикалық процестері 

мен мінез-қҧлқы қалыптасатын жан-жақты шындық. 

 Қарым-қатынастың маңызды 5 функциясын бӛліп қарасты-

руға болады. Қарым-қатынас адамдардың ҧжымдық іс-әрекетінде 

байланыстырған рӛлді атқарады. Бҧл функциясын шартты тҥрде 

«прагматикалық» функция деп атауға болады. Бҧл шартты 

орындамау Інжілде айтылған атақты Вавилон мҧнарасы туралы 

аңызға әкеліп соғуы мҥмкін. Маңызы бойынша екінші 

функциясын «қалыптастырғыш» функция деп атауға болады. Бҧл 

функция адамның психологиялық бейнесін қалыптастырып 

ӛзгертудің маңызды шарты. Бала дамуының белгілі кезеңдерінде 

мінез-қҧлқы, іс-әрекеті және баланың қоршаған әлем мен ӛзіне 

деген қатынасы ҥлкендер арқылы іске асырылады.                                 

Д. Элькониннің айтуынша: «Бала әрқашанда 2 адам - оның ӛзі 

және ересек адам». Даму барысында бала мен ересектің сыртқы 

тікелей емес қарым-қатынасы баланың ішкі психолоиялық 

дербестік еркті іс-әрекетіне айналады. 

 Онтогенездің бастапқы кезеңдерінде қарым-қатынас бала 

ӛмірінде аса маңызды функция атқарады. Орта ғасырда бір испан 

епископы былай деп жазған екен: «Жетімханадағы балалар 

зерігіп, зеріккендіктен ӛледі». 30-жылдары АҚШ-та эксперимент 

жҥргізілген: 2 клиникада қауіпті, әрең жазылатын ауру балалар 

жатқан. Оның біреуінде балалар туысқандарымен кездеседі, ал 

екіншісінде туысқандарымен жолықтырылмайды. Осы екі 

клиникада жазылу тиімділігін салыстырғанда: оның біріншісінде 

- бала ӛлімі жоқ, ал екіншісінде - балалардың ҥштен бір бӛлігі 

шетінеген. 

 Бала мен ересектің қарым-қатынасы білім, іскерлік, дағдыны 

берудің жай қосындысы емес, ӛзара әсерлесу нәтижесінде ӛзара 

баю мен ӛзгерудің кҥрделі процесі. Бала ӛзіне берілетін басқаның 

тәжірибесін белсенді тҥрде ой елегінен ӛткізіп, ӛңдеп 

пайдаланады. Қарым-қатынастың ҥшінші функциясы ретінде 
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«бекітетін, қолдаушы» деген функциясын атауға болады. Басқаша 

айтқанда, басқа адаммен қарым-қатынаста адам ӛзін-ӛзі танып-

біліп, ӛзіне-ӛзі сенімге ие болады. Адам ӛзін-ӛзі бағалау ҥшін 

басқаның мақҧлдауын қажет етеді. У. Джеймстің айтуы 

бойынша: «Адам ҥшін қоғамда ӛз бетімен назардан тыс қалу 

және басқалардың оны мҥлде байқамауы - ең зор жаза». Кӛптеген 

психотерапевтік жҥйелерде адамның мҧндай жағдайы 

«қолданылмаған, бекітілмеген» деген ҧғым арқылы беріледі және 

де «Сенікі жӛн емес», «Сен жамансың» деп мойындамауға қа-

рағанда (бҧл жағдайда теріс болса да бекітудің белгілі ҥлесі бар), 

бекітілмеу «Сен бҧл жерде жоқсың», «Сен тірі адам емессің» 

дегенді кӛрсетеді. 

 Атақты ағылшын психологы Р.Д. Ленг - бекітілмеу, кӛптеген 

психологиялық ауру, әсіресе шизофренияның себебі деген 

қорытындыға келген. Оның байқаулары бойынша, басқа да зерт-

теулер кӛрсеткеніндей, эндогенді психозбен кӛбінесе ата-аналары 

тарапынан шеттелінген балалар ауырады екен. 

 Адамдар ӛміріндегі әр тҥрлі дәстҥрлер - амандасу, тҥрліше 

кӛңіл аудару рәсімдері «бекітілу терапиясы» деп саналады. 

Қарым-қатынастың тӛртінші функциясы жеке адамаралық 

қатынастарды ҧйымдастыру және қолдау болып табылады. Басқа 

адамдарға деген эмоциялық кӛзқарастар - «сҥйкімді - сҥйкімсіз», 

«ҧнайды - ҧнамайды» деген терминдермен белгіленеді. Әрине, 

эмоциялық қарым-қатынас адам ӛмріндегі жалғыз қатынастың 

тҥрі емес, бірақ олар адамның барлық қарым-қатынас жҥйесінде 

кӛрінеді, кӛбінесе іскерлік немесе тіпті ролдік қатынасына да ӛз 

әсерін тигізеді. Келесі, бесінші функциясы «жеке адамішілік 

функциясы». Бҧл жағдайда адамның ӛз-ӛзімен қарым-қатынас 

жасауын (ішкі немесе сыртқы сӛйлеу арқылы - диалог типінде) 

адамның ойлауының әдісі тҥрінде қарастыруға болады. Осыған 

байланысты Л.С. Выготский былай деген: «...адам ӛзімен-ӛзі 

болғанда да қарым-қатынас функциясын сақтайды». 

 Сонымен біз қарым-қатынастың тҥрін, формалары мен 

функцияларын қарастырдық. Әлеуметтік психологияда баса 

назар аударылатыны жеке адамаралық, тікелей қарым-қатынас 

тҥрі, ең терең зерттелгені де осы тҥрі. 

 Қоғамдық қарым-қатынасқа қарағанда жеке адамаралық 

қарым-қатынастың табиғаты бӛлекше, оның ӛзіндік ерекшелігі - 
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эмоциялық негізінің болуы. Адамдар бір-бірімен қарым-

қатынасқа тҥскенде, оның бір-біріне деген әр тҥрлі кӛзқарастары 

сезімдер негізінде қалыптасады. Психология ғылымы жеке 

тҧлғаның эмоциялық кӛріністерінің ҥш тҥрін немесе ҥш деңгейін 

бӛліп қарастырады: аффектілер, эмоциялар мен сезімдер. Жеке 

адамаралық қарым-қатынаста осылардың бәрі де кӛрініс 

бергенімен, кӛбінесе сезімдерге баса кӛңіл аударылады, олардың 

ӛзін екі топқа бӛліп қарастыру қабылданған: 

1. конъюктивті - адамдарды жақындататын, біріктіретін, 

бірлескен іс-әрекетке итермелейтін сезімдер; 

2. дизъюнктивті - адамдарды бір-бірінен аластататын, 

бірлескен іс-әрекеттен қашқақтататын сезімдер. 

Жеке адамаралық қарым-қатынасты зерттеуде американ 

психологы Дж. Морено (1958) ҧсынған социометрия әдісі кең 

қолданылады. Социометрия негізінде нақты іс-әрекет кезіндегі 

шағын топтың қарым-қатынасын (жақтыру, жақтырмау) 

анықтауға болады.  

Дегенмен, топты толық зерттеу ҥшін тек социометрия әдісі 

жеткіліксіз болып табылады. 

Кеңестік психолоияда қарым-қатынасты, бір жағынан, іс-

әрекеттің бір тҥрі, екіншіден, іс-әрекеттің ӛзіндік кӛрінісі деген 

ҧғымда қолдану басым. Қарым-қатынастың іс-әрекетке кірік-

тірілуі оған қатысушылардың әрекеттерін «ҥйлестіріп» немесе 

«ҥйлестірмей» іске асырады. Мҧндай ҥйлестірушілік қарым-

қатынастың ерекше әсер етушілік функциясымен байланысты. 

 

1.7 Қарым-қатынастың үш жағы 

Қарым-қатынастың қҧрылымы кҥрделі болғандықтан, 

шартты тҥрде талдау мақсатымен, кӛбіне оның бір-бірімен тығыз 

байланысты ҥш жағын қарастырады: коммуникативті, 

интерактивті, перцептивті. Қарым-қатынас кӛрінісінің ҥш 

сипаты бар: коммуникативтік, интерактивті және перцептивтік 

(Сурет-9). Қарым-қатынастың коммуникативтік сипаты басқа 

адамдардың ойын сезінуге бағдарланады. Қарым-қатынастың 

интерактивтік сипаты тҧлға аралық қатынастар ҥрдісіндегі 

адамдардың бір-біріне белсенді әрекет етуді  білдіреді.  

Қарым-қатынастың перцептивтік жағы (латын тілінен 

аударғанда - сезіну) әлеуметтік объектілердің қарым-қатынасы 
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(басқа адамдардың, топтың, басқа әлеуметтік қоғамның). 

Осы ҥш жақтың бірлігінде қарастырылатын қарым-қатынас 

бірлескен іс-әрекетті және оған қатысушы адамдардың ӛзара 

қатынастарын ҧйымдастыру тәсілі болып табылады. Қарым-

қатынастың заңдылықтарын білу және қарым-қатынас дағдылары 

мен қабілеттерін дамыту әсіресе педагогтар ҥшін ӛте маңызды, 

ӛйткені олар студенттерді ӛздерімен бірлесіп әрекет етуге жемісті 

тҥрде тарта алған жағдайда, тәрбиешінің мақсаттары мен 

міндеттеріне жауап беретін ӛзара әрекеттестік пен ӛзара 

тҥсінушілікті жолға қоя білгенде, яғни толыққанды жалпы 

қарым-қатынасты жҥзеге асыра алғанда ғана кәсіби міндетін 

табысты тҥрде атқара алады. 

Сонымен қатар, жеке тҧлғааралық қарым-қатынас: 

императивті, манипулятивті және диалог болып бӛлінеді. 

Императивті қарым-қатынас – авторитарлы, директивті (ӛктем)  

тҥрде қарым-қатынасқа тҥсушіге жасалынатын әсер. Бҧл 

жағдайда қарым-қатынас партнері - әсер етілетін обьект, 

«пассивті» обьект болып есептелінеді.  

Кӛптеген іс-әрекетте,  мәселен, әскери ӛмірде, кейбір шы- 

 
                          Сурет - 9  Қарым-қатынастың жақтары 
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тырман, қиын-қыстау жағдайларда осындай қарым-қатынас 

қажет.  

Мҧндай қарым-қаитынастың орынсыз, этикаға сыймайтын 

кездері де болады: ӛте жақын адамдар арасында, тәрбиелік, 

педагогикалық, т.б. қарым-қатынастарда. 

Манипуляция - қарым-қатынас партнеріне ӛзінің іштей 

мақсаттарын жасырын тҥрде жҥзеге асыру ҥшін жасалынатын 

қарым-қатынас тҥрі. Қарым-қатынастың бҧл тҥрі, әсіресе, бизнес, 

іскерлік қарым-қатынаста әбден орынды болғанымен, достық, 

жолдастық, сҥйіспеншілік саласында орынсыз. Императивті және 

манипулятивті қарым-қатынасты біріктіріп, монологтық қарым-

қатынас деп сипаттауға болады. А.А. Ухтомскийдің айтуынша, 

адам ӛз маңайындағыларды басқа адам емес, ӛзінің «сыңарлары» 

деп қабылдайды. Ӛзіне деген бағдардан басқа адамға деген 

бағдарға кӛшетін қарым-қатынас тҥрі – диалогты қарым-қатынас. 

Диалог - тең қҧқылық, субьективті қарым-қатынас, оның 

мақсаты: ӛзара танып-тҥсінісу, партнерлер арасында ӛзін тҥсіну, 

ӛзіндік даму. Диалогты қарым-қатынас жасау қарым-қатынастың 

белгілі ережелерін сақтағанда ғана мҥмкін. 

1.8 Қарым-қатынас және тіл  
         Қарым-қатынаста адамдар ӛзара идеялар, қызығулар, кӛңіл-

кҥйімен сезімдерімен, т.б. бӛліседі. Мҧның бәрін әр тҥрлі мәлімет 

 ретінде қарастыруға болады. 

        Адамдар арасындағы коммуникативті процестер техникалық 

қондырғылар арасындағы алмасудан ӛзгеше болады, оның 

мазмҧны және формасы бойынша ӛзіне тән ерекше, маңызды 

қасиеттері бар. Олардың ерекшелігі - кері байланыс процесі, 

коммуникативті барьер, коммуникативтік әсер және мәлімет 

берудің әр тҥрлі деңгейі (вербальды - сӛз жҥзіндегі, вербальды 

емес - сӛз жҥзіндегі емес) сияқты процестермен байланысты. 

Әрқайсысын бӛлек-бӛлек талдап кӛрейік: тҧлғааралық қарым-

қатынастағы кері байланыс. Ең алдымен мәлімет бір жақты 

болмайды, екі жақты пікір алмасу тҥрінде ӛтеді. Мәліметті 

беруші - коммуникатор, оны қабылдаушы - реципиент деп 

аталады. 

       Сондықтан да негізгі мәліметті беруден екінші адамға беру 

ғана емес, қарым-қатынас барысында ортақ кӛзқарас, пікір, ортақ 

мәнге келу маңызды. 
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       Бҧл міндетті орындауда ерекше механизм – кері байланыс 

іске қосылады, ол реципиентің коммуникатордың іс-әрекетін 

қалай қабылдап, бағалауына байланысты. Сонымен, кері 

байланыс дегеніміз - коммуникатордың әрекетіне деген 

реакциясын кӛрсететін мәлімет. Кері байланыстың берілуі 

әртҥрлі жолдармен іске асырылады, тура және жанама (Сурет 10). 

      Тура кері байланыста реципиент пікірі ашық тҥрде беріледі. 

Мысалы: «сенің пікірің маған ҧнамайды», «не айтып тҧрғаның 

маған тҥсініксіз», т.б. және де әр тҥрлі қимыл-қозғалыс (жест), 

ренжу, қуану, т.с.с. бҧл тҥрде тиімді болады. 

       Жанама кері байланыс - психологиялық мәліметті беруді ас-

тыртын тҥрі. Бҧл жағдайда әр тҥрлі сҧрақтар, кекету, кҥтпеген 

эмоциялық реакциялар болуы мҥмкін. Мҧндай жағдайда 

коммуникатор партнердің не айтқысы келетінін ӛзі тҥсінуі қажет. 

Әрине бҧлай тҥсіну әрқашан дҧрыс болмауы мҥмкін, сондықтан 

тҥсінісу қиынырақ болады. 

       Коммуникация процесінде тек мәлімет алмасу ғана емес, оны 

партнерлердің бірдей тура тҥсінуі қажет. Яғни коммуникация 

процесінде келіп тҥскен мәліметті дҧрыс тҥсіну (интерпретация) 

проблемасы туындайды. Біріншіден, мәліметтің формасы мен 

мазмҧны коммуникатордың жеке даралық ерекшелігі, реципиент 

туралы кӛз-қарасы, ол туралы ӛзінің пікірі және қарым-қатынас 

процесіндегі жағдайларға байланысты. Екіншіден, оның жіберген 

мәліметі реципиенттің жеке-дара психологиялық ерекшелікте-

ріне, кӛзқарасы, пікірлеріне, жағдайға байланысты ӛзгеріске 

тҥседі. Мәселен, бастығы мен ӛзінің ҧлынан естіген бір мәлімет 

екі тҥрлі психологиялық реакцияға әкеледі. (Бастықтың айтқанын 

зейінмен тыңдаса, баласының айтқанына ашулануы мҥмкін). 

Мәліметті әр тҥрлі қабылдау бірнеше себептерге байланысты. 

Солардың ішінде маңыздысы - коммуникативтік барьердің болуы 

(тҥсініспеушілікке әкелетін тосқауыл), ол – коммуникативтік 

процестің екінші ерекшелігі. Тҥсініспеушілік барьері, әлеуметтік-

мәдени барьер, қарым-қатынас барьерлері болуы мҥмкін. 

       Тҥсініспеушілік барьерлерінің бірнеше тҥрлері болады:  

      1) фонетикалық барьер - әр тҥрлі тілде, диалектіде сӛйлеу, 

тілдегі кемістік (немесе дикция), тілдің граматикалық қҧрылымы-

ның ӛзгеруі. Ӛте тез сӛйлеу, сӛзді анық айтпау, қосымша дыбыс-

тардың болуы да осыған себеп болады. 
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Сурет - 10 кері байланыс тҥрлері 

 

      2) семантикалық барьер - сӛз мәнінің ерекшеліктері (тезаурус) 

әр тҥрлі жаргондар, слэнгтер. Әр тҥрлі ортаның ӛзіне тән «мини-

тілі» болады. Ӛздерінің қалжыңдары, тілінің оралымдары, т.с.с. 

Мҧндай барьерлерден аттай білу мҧғалімдер, дәрігерлер, басшы-

лар ҥшін ӛте қажет. 

     3) стилистикалық барьер - коммуникатор тілінің стилі жағдай-

ға сәйкес келмегенде немесе реципиенттің психологиялық кӛңіл-

кҥйіне сәйкес болмағанда кӛрінеді. 

     Мысалы, балаларға берілген мәлімет қызықты, тҥсінікті тілде 

емес, қиын ғылыми тілде айтылса, осындай қҧбылыс байқалады. 

Сондықтан коммуникатор ӛзінің реципиенттерінің кӛңіл-кҥйі, 

жағдайларын сезіне білуі керек, қарым-қатынас жағдайларының 
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ӛзгерістерін тез сезініп, соған байланысты ӛзгерістер енгізуі 

қажет. 

       4) логикалық барьер коммуникатордың ҧсынған логикалық 

тҧжырымдары ӛте кҥрделі болғанда туындайды. «Ерлер логи-

касы», «әйелдер логикасы», «балалар логикасы», т.б. логикалар 

туралы айтуға болады. 

       Қарым-қатынастағы әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерге 

саяси, діни, кәсіби ерекшеліктерді жатқызуға болады. Қарым-

қатынас процесіндегі мәлімет алмасу деңгейлері екі тҥрде іске 

асырылады: вербальды, вербальды емес. 

       Вербальды (сӛз арқылы) деңгейінде (негізгі) - тіл пайдаланы-

лады. Сонымен қатар вербалды емес жҥйелер де пайдаланылады: 

оларға оптикалық-кинестезиялық және акустикалық жҥйелер 

жатады. Оптикалық-кинестезиялық жҥйеге адамның сыртқы тҥрі 

және әсерлі қимыл-қозғалыстары, ым-ишараттары, мимикасы, 

отырыс-тҧрысы, жҥрісі, т.б. жатады. Бҧл жҥйенің маңызды тҥріне 

кӛздік контакт жатады. Адамның сезімдері негізінен осылар 

арқылы беріледі. Партнердің сӛзіне сенбегенде осыларға кӛңіл 

аударамыз. 

       Акустикалық жҥйеге сонымен бірге коммуникатордың 

дауысының сапасын (тембрі, биіктігі, қаттылығы), интонация, 

сӛйлеу темпі, дауыс екпіні және әр тҥрлі сӛз арасындағы ҥзілістер 

(пауза), жӛтелістер, кҥлкілері, т.б. жатқызады. 

       Және де коммуникативті процестің кеңістікте, уақытта 

ҧйымдастырылуы да маңызды. Қарама-қарсы отыру - дҧрыс 

контакт, сыртынан айқайлау, керісінше бҧрыс контакт болып 

есептелінеді. 

       Сонымен бірге тиімді тыңдай білу техникасы да маңызды. 

«Есту» және «тыңдау» кҥрделі еріктік процесс, зейін қойып, ӛз 

проблемасын ҧмытып, ӛзгенің проблемасына тереңдей білу 

әрқашанда бола бермейді. 

       Тиімді тыңдаудың екі тҥрі бар: бірінші түрі зейін қойып 

ҥндемей тыңдау - басын изеу, мимикалық реакциялар, кӛз 

контактысы, зейін бӛлудің әр тҥрлі фразалары. Кейде «Иә-иә» 

деген сӛздерді айту немесе соңғы сӛздерді қайталау да қолданы-

лады. Екінші түрі рефлексивті тыңдау, әр тҥрлі сҧрақтар арқылы, 

сӛйлесушінің сӛздерін басқаша айту, бір ойды басқа сӛздермен 
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жеткізу (парафраз), қорытындылау, аралық қорытындыларды 

айтып беру. 

Қарым-қатынасты жалпыны ӛндіру, ӛзара әрекет ету мен 

бірлескен іс-әрекет процесінде адамдарды біріктіру ретінде 

тҥсіну,  бҧл жалпының ең алдымен қарым-қатынас қҧралы 

ретінде тіл болып табылатындығын жорамалдайды. 

Тіл қарым-қатынасқа тҥсушілер арасында коммуникацияны 

қамтамасыз етеді, ӛйткені хабарды айтушы (хабарды сӛз 

мағынасында кодтайды) және сол хабарды қабылдаушы 

декодировка жасайды, яғни сол мағыналарды ашып, сол 

хабардың негізінде ӛзінің мінез-қҧлқын ӛзгертуі қажет. 

Ақпаратты басқа адамға беруші адам (коммуникатор) және 

оны қабылдайтын адам (реципиент) қарым-қатынас пен бірлескен 

іс-әрекет мақсаттарын іске асыру ҥшін мәндер кодификациясы 

мен декодификациясының бір жҥйесін пайдалануы, яғни «бір 

тілде» сӛйлеуі тиіс. Егер коммуникатор мен реципиент 

кодификацияның әр тҥрлі жҥйесін пайдаланса, онда олар ӛзара 

тҥсіністік пен бірлескен іс-әрекет табысына қол жеткізе алмайды. 

Егер қолданылған белгілер (сӛздер, жесттер, иероглифтер және 

т.с.с.) арқылы бекітілген мәндер қарым-қатынасқа тҥсуші 

адамдарға таныс болса ғана, ақпарат алмасу мҥмкін болады. 

Мән (мағына) - бҧл қоршаған болмысты тануға кӛмектесетін 

элемент ретіндегі белгінің, таңбаның мазмҧндық жағы. Қҧрал 

арқылы адамдардың еңбек іс-әрекеті іске асады, белгілер 

(таңбалар) олардың танымдық іс-әрекеті мен қарым-қатынасын 

жҥзеге асырады. 

Сӛздік белгілер жҥйесі қоғамдық тарихи тәжірибені меңгеру 

және беру қҧралы ретіндегі тілді қҧрайды. 

Тіл қоғамдық тәжірибені жинау мен беру қҧралы ретінде 

еңбек процесінде пайда болды және қоғам тапқа бӛлінбей тҧрған 

кезеңде дами бастады. Айтарлықтай маңызды ақпараттарды бір-

біріне беру ҥшін адамдар белгілі бір мағынаны қҧрайтын 

дыбыстарды пайдалана бастады. 

Қарым-қатынас кезінде дыбыстарды пайдалану әсіресе, 

адамдардың қолдары еңбек заттары мен қҧралдарынан босамай, 

ал кӛздері сол заттарға қадалған жағдайларда қолайлы болды. 

Дыбыстар арқылы ойларын жеткізу сондай-ақ, қарым-қатынасқа 
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тҥсушілер арасындағы қашықтық айтарлықтай болған жағдайда, 

қараңғыда, тҧманда ыңғайлы болды. 

Тілдің кӛмегімен қарым-қатынас жасау арқылы жеке 

адамның миындағы әлемнің бейнесі басқа адамдардың миында 

бейнеленетін немесе бейнеленіп қойғандармен толығып отырады 

- ойлармен алмасу, ақпараттармен алмасу. 

 Сӛздің белгілі бір мағынасы, яғни заттық әлемге қатысы 

болады. Мәндер (мағыналар) жҥйесі адамның бҥкіл ӛмірінің 

барысында дамып және байып отырады, оның мақсатты тҥрде 

қалыптасуы - орта, сондай-ақ жоғары білімінің орталық звеносы. 

 

1.9 Вербалды, вербальды емес қарым-қатынас 

техникасы 

  Қарым-қатынас процесіндегі мәлімет алмасу деңгейлері екі 

тҥрде іске асырылады: вербальды, вербальды емес ( Сурет-11). 

Вербальды емес қарым-қатынас жҥйесі ӛте маңызды 

болғанымен, ол тек ойды айқындап, нақтылайды және нақты бір 

ақпаратты эмоция арқылы білдіреді. Ал вербальды қарым-

қатынас қҧрамы кҥрделі болып табылады. 

Лексика (гр "lekikos" - сӛздік) - бір тілде барлық сӛздердің 

жиынтығы деген ҧғымды білдіреді. Оны сӛздік қҧрам деп те 

атайды. 

Фразеология (гр"phrasis" - сӛздік манерасы) тҧрақты сӛз 

тіркесі. 

Грамматика (гр"gramma" - әріп жазу) - тіл қҧрамы, тіл 

формаларының жҥйесі, сӛз айтудың әдісі, синтаксистік 

конструкция тіл қарым-қатынасының негізін қҧраушы. 

Синтаксис (гр "syntaxis" - орын тәртіп қҧру) - сӛз, сӛз тіркесін 

сӛйлем қҧрастырудың тәсілі. 

Дикция (лат "dictio" - оқылу, айтылу) - сӛздердің оқылу және 

айтылу манерасы. 

 Сӛйлеу қарым-қатынасы тек сӛйлеу ғана емес. Ол ойды нақ- 

тылап сӛз, сӛйлем арқылы жеткізуінің кҥрделі тҥрі. Ол яғни 

қарым-қатынасқа дәл сӛз тауып, одан сӛйлем қҧрау, сӛйлеу, 

серіктес адамды тыңдау, оның ойын, ҧстанымын айқындау тағы 

басқа.  

Тілді білу ол барлық сӛйлеу қарым-қатынасының мәдениетін 

ҧйғарады, ойды жинақтау дағдысы серіктес адамға тҥсінікті ету  
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Сурет 11 -  Вербалды, вербальды емес қарым-қатынас 

техникасы 

 

жеткізе білу, оның реакциясына уақытында жауап қайтару, 

серіктесін сендіру. 

Сӛйлеу қарым-қатынасының мәдениетінде тіл сӛзді кең, 

нақты, мәнерлі, мағыналы етіп жеткізу ҥшін қолданады. Ол 

лексикалық, грамматикалық, фонетикалық мәдениетінен тҧрады. 

        Лексикалық мәдениет адамның сӛз байлығын, қолданатын 

сӛздердің нақтылығын, мәнерлігін кӛрсетеді. 

        Грамматикалық мәдениет сӛздің толық, нақты етіп қҧрылы-

мын кӛрсетеді. 

        Фонетикалық мәдениет сӛздің дҧрыс оқылуы және нақты 

дикциясы арқылы серіктесіне ойдың мағынасын жеткізу. 

        Адамның қазіргі лексикасы сӛйлеу қарым-қатынас мәдение-

тінде оның ой толғауы мен ӛмірлік  тәжірибесіне оның дҧрыс 

емес, тӛменгі профессионалдық лексикасын жағымсыз 

қабылдауы мҥмкін. 

        Сӛйлеу қарым-қатынас процесінде барлығы маңызды: серік- 

тесіне қалай ҥндеу, әңгіменің басында және аяғында не айтылуы,  
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ойды білдіруге қолданылатын сӛздер т.б. 

        Кәсіпкер оның әріптесінің әңгімелесу барысында тӛменгі 

профессионалдық терминді қолдануына дайын болуы керек. Ол 

келе жатқан кездесудің тақырыбын, оның профессионалдық 

сӛздігін білуді қажет етеді. 

Тәжірибенің кӛрсетуі бойынша қысқа әрі мағыналы сӛздер 

ӛте оңай және нақты тҥсінік қабылданады. 

 Іскерлік қарым-қатынаста монолог және диалог сияқты фор-

маларын ажырата білу ӛте қажет. Монолог негізінде серіктеске 

бағытталмаған. Ол ақпаратты, мәліметті жеткізуге арналған. 

Қарым-қатынас барысында монолог 20-50% коммуникациялық 

эффектісін беретінін есте сақтау керек. Бҧл ақпарат әрекеті де 

орташа эффект береді және қайтарма байланысын міндет етпейді. 

       Диалог эффектісі маңыздырақ. Ол монолог пен белсенді тың- 

даудан тҧрады.  

Сӛйлесу қарым-қатынасының осы екі тҥрі де жекеше, 

сондай-ақ кӛпшілік әрекетінде қолданылады. 

       Сӛйлеу қарым-қатынас эффектісі жоғарылату ҥшін арнайы 

коммуникативтік техникаларды қолдану қажет. 

        Вербалды коммуникативтік техника - бҧл ақпаратты монолог 

жә-не диалог әрекетімен жеткізу, кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеу, 

тҥсінікті және белсенді тыңдаудың қабілеті. 

Осыған байланысты коммуникация қарым-қатынасты 

ақпаратты дербес беру және қабылдауы мәлімет ретінде 

кӛрсетіледі, вербальды және вербальды емес жҥйесінің 

визуалдық, аудиолық, кинестетикалық, аудио-визуалдық, 

визуалды-кинестетикалық каналдар кӛмегімен беріледі. 

Коммуникациялық қҧралдар мен каналдардың икемді етіп пайда- 

лануы қарым-қатынас әрекеттесуінің мақсатына әкеледі. 

        

1.10  Вербальді коммуникация 

       Сӛйлеу - бҧл вербальді коммуникация, яғни тілдің кӛмегімен 

қарым-қатынас жасау процесі. Вербальді коммуникацияның 

қҧралы болып қоғамдық тәжірибеде белгілі бір мағынаны 

қҧрайтын сӛздер табылады. Сӛздер дауыстап, іштей айтылуы, 

жазылуы мҥмкін немесе естімейтін адамдарда олардың орнын 

мағына беретін ерекше ым-ишаралар, жесттар басуы мҥмкін 

(дактиология деп аталады, онда әрбір әріп, саусақ 
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қозғалыстарымен белгіленеді және жесттік сӛйлеу, мҧнда жест 

тҧтас бір сӛздің немесе сӛздер тобының орнын басады). 

Сӛйлеудің мынандай тҥрлері бар: жазбаша және ауызша 

сӛйлеу, соңғысы ӛз кезегінде диалогтық және монологтық деп 

бӛлінеді. 

Ауызша сӛйлеудің ең қарапайым тҥрі диалог, яғни қандай да 

бір мәселені бірлесіп талдайтын және бірлесіп шешетін 

әңгімелесушілердің әңгімесі болып табылады. Ауызша сӛйлеуге 

репликалар, әңгімелесушінің жекелеген сӛздері мен фразаларын 

қайталау, сҧрақтар қою, толықтырулар, сӛйлеушіге ғана тҥсінікті 

белгілерді қолдану, әр тҥрлі кӛмекші сӛздер тән. Бҧл сӛйлеудің 

ерекшелігі әңгімелесушілердің ӛзара тҥсінісу дәрежелеріне, 

олардың ӛзара қатынастарына тәуелді. Әңгімелесу кезінде 

эмоционалдық қозу деңгейінің ҥлкен мәні бар. Жабырқау, 

қуанған, қорыққан, ашуланған, таңданыс ҥстіндегі адам тыныш 

кҥйде болған кезіндегідей сӛйлемейді, тек басқа интонациялар-

ды ғана емес, сондай-ақ, басқа сӛздерді жиі қолданады. 

Ауызша сӛйлеудің екінші тҥрі - монолог, мҧнда бір адам оны 

тыңдап отырған екінші адамға немесе кӛп адамдарға қарап 

сӛйлейді: бҧл мҧғалімнің әңгімесі, студенттің жауабы, баяндама 

және т.с.с. монологтық сӛйлеудің ҥлкен композициялық 

кҥрделілігі бар, ойдың аяқталуын, грамматикалық ережелерді 

қатаң сақтауды, монолог айтушының айтқысы келгендерінің 

қатаң логика мен жҥйелілікпен баяндалуын талап етеді. 

Монологтық сӛйлеудің диалогтық сӛйлеумен салыстырғанда 

ҥлкен қиындығы бар. Еркін, қиындықсыз әңгімелесе алатын, 

бірақ монологтық сипаты бар ауызша хабарлама жасауда 

(баяндама, т.с.с.) алдын-ала жазып дайындалған мәтінге 

жҥгінетін адамдардың кездесетіні кездейсоқ емес. Бҧл кӛбінесе 

мектеп оқытушыларының студенттердің бойында монологтық 

сӛйлеуді қалыптастыруға байланысты жҧмыс жҥргізуге 

жеткілікті кӛңіл қоймағандықтарының салдары. 

Жазбаша сӛйлеу ауызша сӛйлеуге қарағанда адамзат 

тарихында кӛп кейін пайда болды. Ол кеңістік пен уақытқа 

қатысты алшақ орналасқан адамдар арасында қарым-қатынасқа 

деген қажеттіліктердің нәтижесі ретінде пайда болды және 

пиктографиядан дамып шықты (ол кезде қазіргі жазу пайда 

болғанға дейін ойлар шартты схемалық суреттер арқылы берілді, 
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мыңдаған сӛздер бірнеше ондаған әріптердің кӛмегімен 

жазылды). 

Жазу арқылы адамдардың жинаған тәжірибелерін ҧрпақтан 

ҧрпаққа қолайлы тҥрде жеткізу мҥмкін болды, ӛйткені оларды 

ауызша сӛйлеудің кӛмегімен беру кезінде ол бҧрмалануы, 

ӛзгеруі, тіпті ізсіз жоғалып кетуі мҥмкін. Жазбаша сӛйлеу 

ғылымда пайдаланылатын кҥрделі таңдауларды дамытуда, 

кӛркем бейнелерді беруде маңызды рӛл атқарады. Жазу мен оқу 

мектепте баланың ақыл-ой горизонтын кеңейтеді және білімдерді 

меңгеру мен хабарлаудың маңызды қҧралы болып табылады. 

Жазбаша сӛйлеуді пайдалану барынша дҧрыс тҧжырымдамалар 

жасау, логика мен грамматика ережелерін қатаң сақтау, ой 

мазмҧнының терең болу қажеттілігін туғызады. 

Сӛйлеу механизмі. Сӛйлеу тҥрлі механизмдер арқылы 

жҥзеге асып отырады да, олардың нақты мазмҧны мен мәніне, 

мақсатына орай дамиды. Сӛздерді қабылдағанда біз 

«сигналдардың сигналы» (2 сигнал жҥйесі, бҧл - адамның сӛйлеу 

әрекетімен байланысты жоғары жҥйке қызметі) арқылы 

тітіркендіру нәтижесінде нәрселердің мән-жайын қабылдап, олар 

туралы хабар аламыз. Әрине, ондай хабарлар саналы да, санасыз 

да болуы мҥмкін. Осы орайда, сӛйлеудің физиологиялық негізі 

И.П.Павлов іліміндегі екінші сигнал жҥйесіне негізделеді. Ал 

екінші сигнал дыбысты сӛзбен, сӛйлеу әрекетімен байланысты. 

Адам сыртқы тітіркендіргіштерге әсерленіп қана қоймай, оларды 

тең мағынада сӛз арқылы бейнелейді. Халқымызда «Кӛз жет-

кізбегенді сӛз жеткізеді» деген тамаша мақал бар. Мҧның 

мағынасы тікелей таным арқылы бейнеленетін заттар мен 

қҧбылыстардың қасиеттері тҥйсік, қабылдау, елес, процестерінің 

шектеулі шеңберін тереңдете тҥсіп, олардың мән-мағынасы сӛз 

бен сӛйлеу әрекетінің бейнелеуші-танымдық ерекшеліктері арқы- 

лы барынша ҧғынықты бола тҥседі дегенге саяды. 

 

1.11  Сӛйлеудің динамикалық локализациясы  

Осыдан 130 жылдай бҧрын (1861 ж.) француз ғалымы П. 

Брока адамның ми қабығындағы сол жақ жарты шардың маңдай 

алабының ҥшінші бӛлігінде тӛменгі қатпарларда дыбысты дҧрыс 

айта алмай, сӛйлеуде қиналатынын анықтаған. П. Брока мидың 
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бҧл бӛлігін «сӛздерді бейнелеудің қозғаушы орталығы» деп 

атады.  

Кейінірек, 1874 жылы К. Вернике мидың осы бӛлігінің самай 

жағындағы жоғары қатпарында сӛздердің бейнелерін сезіп білу 

орталығы орналасқан деген қорытынды жасады. Дегенмен, 

мҧндай кӛзқарастар мен зерттеулердің жеткіліксіздігін Д. 

Джексон (1835-1911ж.) сынаған болатын. Одан кейінгі 

кезеңдерде физиологтар мен психологтар П. К. Анохин, Н.А. 

Бернштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе, АҚШ-та 

Дж. Миллер т.б. ӛз зерттеулерінде сӛйлеу әрекеті жӛніндегі Брока 

мен Вернике тҥсініктерінің дәлелдері жеткіліксіз екендігін ашып 

кӛрсетті. П.К. Анохин сӛйлеу әрекетінің физиологиялық 

механизмін арнайы және бірнеше қызмет атқаратын ӛте кҥрделі, 

сӛйлеуге арналған жҥйе ретінде тҥсіндірді. Ал екінші бір жҥйе 

оны қамтамасыз етіп отыратын әрекет орталықтары екенін дә-

лелдейді. Сӛйлеу механизмі – Н.И. Жинкиннің зерттеуі бойынша 

аса кҥрделі әрі сатылы процесс. Сӛздерді қабылдау мен тҥсіну 

кҥрделі механизмдер арқылы жҥзеге асып отырады. 

Адамның сӛйлеуі кҥрделі психологиялық процесс екендігі 

және оның жоғары жҥйке қызметімен байланысты болып тҥр-

тҥрге бӛлінуі, олардың орталықтары мидың тҥрлі алаптарында 

орналасатыны жӛнінде айтуға болады. Мәселен, ауызша 

сӛйлеудің орталығы мидың маңдай алабында орналасқан болса, 

жазу сӛзінің орталығы мидың желке бӛлігінде орналасқан. 

Сӛйлеу әрекетінің бҧзылуы мидың белгілі алабының зақым-

дануына байланысты. Осындай зақымдану салдарынан адам 

сӛзінің жҥйесі және бірізділігі жойылып, афазиялық жағдайға 

ҧшырайды. Афазиялар ҥлкен ми жарты шарларының белгілі бір 

алаптары жарақаттанып, ісік пайда болғанда, не тҥрлі ауруларға 

ҧшырағанда пайда болады. Афазиялар динамикалық, эфферент-

тік, афференттік қозғалысты және семантикалық, сенсорлық 

болып бӛлінеді. Осы салада зерттеу жҥргізген әйгілі психолог 

ғалым А.Р. Лурия еді. «Афазия» деген грек сӛзінің мағынасы - 

мидың зақымдануы салдарынан адамның сӛйлеу қабілетінің 

толық жойылуы, не ӛзге адамдармен қарым-қатынасындағы 

сӛйлеу қабілетінің мардымсыздығы дегенді білдіреді. Сӛйлеу 

қабілетінің мҧндай кемістігінің тҥрлері әр қилы. Динамикалық 

афазияға ҧшыраған адам сӛздерінің реттік қҧрылымы бҧзылатын 
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болса, ал эфференттік қозғалыс афазиясында сӛздер мен сӛй-

лемдердің грамматикалық жҥйесі бҧзылады. 

Афференттік қозғалыс афазиясы - сӛздерді буындарға бӛліп 

айта алмай қиналудағы кемістік. Ондай адамдар жеке 

дыбыстарды да айта алмайды. Семантикалық афазия - әрбір 

сӛздің грамматикалық қҧрылысы мен мәнін жеткізудегі кемістік. 

Мысалы, осындай кемістігі бар адам «әкесі», «ағасы» деген 

сӛздерді дҧрыс айтқанымен, «әкесінің ағасы» не «әкесінің інісі» 

деген сӛздердің мәнін ажырата алмайды. Сенсорлық афазия 

ауруына душар болған адамдар сӛздерді дҧрыс қабылдай алмай, 

олардың дыбыстық бӛлшектерінің мәнісін тҥсінбейді. 

Сӛйлеуде кездесетін афазиялық кемістіктердің бәрі де - жан 

жҥйесі кҥйзеліске душар болған немесе ӛзінің кім екенін де 

аңғара алмай, әр тҥрлі сандырақтарды айтып, елірме ауруға 

ҧшыраған, сӛйлеу қабілеті бҧзылған адамдарда болып отыратын 

қҧбылыс. 

Сонымен сӛйлеу ӛте кҥрделі қызмет болғандықтан, сӛйлеу іс-

әрекеті ҥш тҥрлі орталықпен қамтамасыз етіледі. 

1. Броктың сӛйлеу қозғалыс орталығы. (Бҧл орталық 

зақымданған жағдайда адам дыбыстарды ести алғанымен ауызша 

сӛйлеу жойылады). 

2. Верникенің есту сӛйлеу орталығы басқалардың сӛзін есту 

жә-не тҥсіну мҥмкіндігін қамтамасыз етеді. (Бҧл орталық 

зақымданған жағдайда адам басқа адамның сӛзін тҥсінбейді). 

3. Детериннің кӛру сӛйлеу орталығы немесе оқу немесе   
жазбаша сӛйлеу орталығы. (Бҧл орталық зақымданған жағдайда 

оқу қабілетінің жоғалуы байқалады). 

Сӛйлеу орталықтары сол жақ ми жарты шарларында 

орналасқан (оң жақ ми жарты шары бҧл мағынада «мылқау 

немесе сақау» және «саңырау» болып табылады). Оң және сол 

жақ атқаратын қызметіне қарай мидың оң және сол жақ ми жарты 

шарлары симметриялы болмайды (сол жақ ми жарты шары – 

дененің оң жағын басқарады және керісінше). 

«Сӛйлеу» мен «тіл» ҧғымдары бірдей емес. Сӛйлеу дегеніміз 

– адамдардың тіл арқылы басқа адамдармен қарым-қатынас 

жасау әрекеті. Бҧл қарым-қатынасты әр адам ӛзінше, бірақ та сол 

ҧлттың қолданып жҥрген тіл қҧралдары арқылы іске асырады. Ал 

тіл болса, осы қҧралдардың (дыбыс, сӛз, сӛйлем, осылардың 
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арасындағы байланыс) жҥйесі, яғни дыбыс қоры және сӛздік 

қоры сондай-ақ, грамматикалық формалар болып табылады. Тіл 

қоғамдық ӛндірістің даму барысында, адамдардың ӛзара сӛйлесу 

процесінде пайда болады, сӛйтіп, адам дайын тілді игереді. 

Тіл адамның санасы мен ақыл-ойын дамытушы фактор 

екендігін К. Маркс бір сӛзбен ғана тҥйіндеп, «Тіл - сананың 

жиынтығы» дейді. Ал, қазақ психологы М.Мҧқанов: «Ой - 

жолаушы, тіл - кӛлік, адамның басы - станция» деп бейнелік 

сӛздермен ӛте керемет ӛрнектеп кеткен. 

Тіл - қоғамдық қҧбылыс және табиғаттың адамға берген 

дарыны. Карталар, сызулар, есептеу қҧралдары сияқты т.б. 

шартты белгілермен бірге ол да психологиялық қҧрал болып 

табылады. Ӛйткені, сол белгілердің барлығы обьективтік 

шындықты біздің санамызда әр алуан таңбалармен бейнелеп, 

олардың сыр-сипатын, мән-жайын білдіреді. Осы бағытта 

қарастырғанда тілдің ӛзі, сӛздердің бәрі – таңба, заттар мен 

қҧбылыстардың белгісі.  

 

1. 12  Вербальды емес қарым-қатынас қызметі. 

Вербальдық емес қарым-қатынас тәсілдері мен 

техникалар 

  Вербальдық емес (сӛз арқылы емес) коммуникация жҥйесі 

іскерлік қарым-қатынастың маңызды компоненті болып 

табылады. Мамандардың берген бағасы бойынша қарым-қатынас 

процесіндегі хабардың негізгі бӛлігін жеткізудің және қарым-

қатынас серігінің бейнесін нақты   қҧрудың негізгі кӛзі болып 

табылады. 

 Вербальдық емес қарым-қатынас тәсілдерін зертеушілердің 

бірі А. Мейерабианның зерттеуі бойынша ӛзара әрекет 

процесіндегі хабардың 93 пайызы вербальдық емес жолдар 

жҥйесімен беріледі (жеткізіледі), 55 пайызы – мимика (ым-

ишара), қимыл-қозғалыс, дене тҧрысы арқылы, 38 пайызы – 

дауыстың интонациясы, тембрі және жоғарылығы бойынша 

беріледі. Қарым-қатынас процесіндегі хабардың таралуының 7 

пайызы ғана вербальдық тәсілдерге байланысты. Ӛйткені 

вербальдық емес қарым-қатынас жҥйесінде 70 мыңнан астам ым-

ишара, қимыл-қозғалыс және дене тҧрысы бар, біздің тілдегі 

сӛздерге қарағанда әлдеқайда кӛп. 
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Вербальдық емес қарым-қатынас қҧралдары дегеніміз 

танымдық немесе эмоционалды-бағалаушы хабарды жеткізуде 

ым-ишара, дене қозғалысы, дауыстың ырғақтық ерекшеліктері, 

тактильдік (тері) әсерлері болып табылады.  

  Кинесикалық қарым-қатынас қҧралдары бҧл қарым-

қатынаста мәнерлі-реттеуші қызмет атқаратын басқа адамның 

қимыл-қозғалысын кӛру арқылы қабылдау (ым-ишара, 

пантомимика, дене тҧрысы). 

Просодикалық (паралингвистикалық) қарым-қатынас 

қҧралдары тілдің ырғақты-интонациялық жағын қарастырады 

(дауыс тембрі, екпіннің кҥші, дауыс ҥнінің жоғарылығы, 

қаттылығы) 

Экстралингвистикалық қарым-қатынас қҧралдарына: 

сӛздегі кідірістер мен адамның психофизиологиялық кӛріністері  

(кҥлкісі, жылау, жӛтелу, дем алу, қыңқылдау, т.б.). 

Проксемикалық құралдар – қарым-қатынасқа тҥсушілер 

ҥшін маңызды хабардан тҧратын қарым-қатынастың кеңістік пен 

уақыт ситуациялары. 

Такесикалық қарым-қатынас тәсілдері дегеніміз қарым-

қатынас серігіне қол тигізу: қол алысу, арқасынан қағу, қҧшақтау, 

сҥю т.б. 

Коммуникативті техникалар - қарым-қатынас 

ситуацияларының элементеріне әсер ету, тҥсіндіру және 

қабылдау тәсілдерінің жиынтығы (серіктес бейнесін дәл 

қҧрастыру, контакт орнату, басқаны тҥсіну, хабар мен 

эмоцияларды жеткізу, ӛзара әрекеттесушілердің мінез-қҧлқына 

әсер ету және ӛзгерту, т.б.). Айтылған техникалар вербальдық 

және вербальдық емес болып бӛлінеді. 

 Вербальды емес коммуникативті техникалар дегеніміз - ӛзара 

әрекет етудің кеңістік пен уақыт кӛрсеткіштерін қолайлы басқару 

тәсілдері. Хабарды ым-ишара, қимыл-қозғалыс және денені ҧстау 

арқылы жеткізу. Вербальды емес қарым-қатынас қҧралдарының 

кӛп болғанына қарамастан кинестикалық, тактикалық және 

праксемикалық қҧралдар аса ҥлкен орын алады. 

Кинесика - адам сезімдері мен эмоцияларының сырт 

кӛріністерін зерттейтін ғылыми білім аумағы. Оның ғылыми 

обьектісі ретінде ым-ишара, қимыл-қозғалыс, пантомимика және 

кӛз арқылы білдіру (кӛз арқылы контак жасау) шығады. 
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Ым-ишара - хабар алмасуда аса ҥлкен роль адамның ішкі 

эмоциялық жағдайын бет бҧлшықеттерінің қимыл-қозғалысы 

арқылы бейнелеуге байланысты (сурет 12). Адамға әсер ету 

қҧралы болып табылады. Оған қуану, таң қалу, ашу-ыза, қайғыру, 

қорқыныш эмоциялары жатады. Жағымды эмоциялар (махаббат, 

қуану, т.б.) нақты білдіріледі және оңай танылады. Жағымсыз 

эмоциялар (ашу, жиіркену, қайғыру) қиын танылады. Ым-

ишараның анағҧрлым мәнерлі элементтері қас пен ерін болып 

табылады. Олардың қалпының немесе пішінінің шамалы ғана 

ӛзгеруінің ӛзі эмоцияның тҥбегейлі ӛзгеруіне әкеледі. Осыған 

байланысты адамның жҥздеген эмоциялардың реңктерін ӛзгерту 

мҥмкіндіктері бар. Мысалы, Л.Н. Толстой кҥлкінің 97 тҥрлі реңін 

айырып жазған.  

Адамның кӛзі ым-ишара бҧлшықеттерінің жҧмысымен тығыз  

 

  
Сурет -  12 Ым-ишара белгілері 
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бірлікте қызмет етеді. Адам кӛз қарашығының мӛлшерін, кӛздің 

маң айындағы бҧлшықеттердің жҧмысын басқара аламайды.  

Қарым-қатынас серігінің шынайы сезімдері мен ой-

толғаныстары жайлы маңызды хабарлардың бҧлағы кӛз болып 

табылады. 

Мысалы, егер де серіктес әңгімелесушінің кӛзімен әңгіменің 

ҥштен бір бӛлігінен аз уақыт байланыс жасаса, онда ол қандай да 

бір хабарды жасырғысы келетіні немесе ӛзін кінәлі сезінетіні 

немесе ҧят, сенімсіздік білдіретіні анықталды. 

Бейтаныс адамның кӛзбен байланысының ҧзақтығынан оның 

әлеуметтік статусын анықтауға болады. Жоғары әлеуметтік 

сатыда тҧрған адамдар (басқарушы, лидер) қарым-қатынас сері-

гіне ҧзақ уақыт қарайтыны дәлелденген. Сезімдердің, кӛңіл-

кҥйлердің кӛптеген кӛріністері адамның қимыл-қозғалыстарнан 

анықталады. Қимыл-қозғалыс «алфавитін», «грамматикасын» 

білу адамды кітап сияқты оқуға мҥмкіндік береді. Мҧндай 

мҥмкіндік қимыл-қозғалыстар, ым-ишараларға қарағанда аз 

мӛлшерде сапалы тҥрде бақылауға алынады.   

Вербальдық емес қарым-қатынас саласындағы мамандар А. 

Пиц,   Дж. Ниренберг және Г. Калеро қимыл-қозғалыстардың 

толық классификациясын береді. 

1. «Ашық қимыл-қозғалыстар» және «сенім, ықылас қимыл-

қозғалыстары» алақанның визуалдық бақылауы ҥшін 

жеңілдігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ, қандай да бір аяқ-қолды 

айқастырудың болмауымен ерекшеленеді, қолды кеудеге қою мен 

серіктесіне қолды тигізумен ерекшеленеді. Мҧндай қимыл-

қозғалыстар серіктестің психологиялық ашықтығы мен 

адалдығын дәлелдеп, оның тең қҧқылы ӛзара әрекеттесуге дайын 

екендігін кӛрсетеді. 

2. «Жабық қимыл-қозғалыстар» немесе «адал емес қимыл-

қозғалыстар» жоғарыда суреттелген. Олар қарым-қатынаста 

екінші (жасырын) мақсат бар екендігін кӛрсетеді, серіктестің 

қарама-қайшы психологиялық міндеттерді шешкелі тҧрғандығын 

кӛрсетеді. 

3. «Бағалау қимыл-қозғалыстары» (иекті қасу, сҧқ саусақты 

беттің бойымен созу, тҧрып ары-бері жҥру және т.б.) серіктестің 

сенімсіздік білдіріп тҧрғандығын кӛрсетеді. 

4. «Сенімділік қимыл-қозғалыстары» (орындықта отырып  
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ары-бері теңселу, саусақтарды кҥмбез тҥрінде біріктіру, 

мҧрынның ҧшына қол тигізу) серіктестің ӛз мҥмкіндіктеріне ӛте 

сенімді екендігін кӛрсетеді, ӛзін жақсы, жайлы сезініп тҧрғанын 

және ӛзін басқалардан жоғары сезініп тҧрғандығын кӛрсетеді.   

5. «Ӛзіне сенімсіздік және шыдамсыздық (неврозность) 

қимыл-қозғалыстары» (қол саусақтарын айқастыру, алақанды 

шымшылау, саусақтармен ҥстелдің бетін ҧру және т.б.). 

6. «Кҥту қимыл-қозғалыстары» алақандарды ҥйкелеу, ылғал 

алақандарды матаға сҥрту, т.б. 

7. «Мойындамау (отрицание) қимыл-қозғалыстары» (денені 

артқа еңкейту, қол мен аяқты айқастыру, мҧрынның ҧшына қол 

тигізу және т.б.) серіктестің сенімсіздігінің тҧрақты кӛрініс 

тапқандығын кӛрсетеді және фактілер мен дәлелдерге негативті 

қатынастың деңгейіне жеткендігін кӛрсетеді. 

Таксика - адам психикасының кӛріністерін серіктестердің 

жана-суын зерттейтін ғылыми аумақ. Жанасу қарым-қатынасқа 

тҥсушілердің эмоционалдық жақындығының деңгейін және 

статустық-рӛлдік бағытын бейнелейді (сурет 13). 

 Коммуникативті жанасулардың кӛптеген тҥрлерінің ішінде  

 
                 Сурет - 13 Таксика – адам психикасының кӛрінісі 
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Тең қҧқылы қол алысу (қатты, алақан тҥзу беріледі, еденге тіке). 

Қол алысудың мәні ҥлкен. Мамандар қол алысудың ҥш тҥрін 

анықтайды: тең қҧқылы, ӛктем етуші, елгезек (тіл алушы). 

 Ӛктем етуші қол алысу (қол жоғары жақтан беріледі, 

алақанды тӛмен, әңгімелесушінің қолы кідіруі мҥмкін) 

серіктестің ӛзі туралы ойы ӛте жоғары екендігі туралы айтады, 

ӛзара әрекеттесу кезінде оның мақсаттылық пен ӛктемдікке бел 

байлағандығы туралы айтады.   

 Елгезек қол алысу (қол солғын тҥрде тӛменнен, алақан 

жоғары беріледі) серіктестің ӛктемдігін мойындауға дайын 

тҧрғандығын бейнелейді.  

 Қарым-қатынастың кеңістік пен уақыт кӛрсеткіштерін прак- 

семика деген ғылыми аумақ зерттейді. 

 Тҧлғааралық кеңістіктегі қарым-қатынас дистанцияларына 

бӛлінеді ( сурет 14 қысқаша мәлімет берілген).   

 Сырластық дистанциясы (0-45 см) жақын адамдармен қарым-

қатынас жасау ҥшін арналған (жақындармен, сҥйіктілермен). Бҧл 

дистанцияға қарым-қатынас жасау ҥшін сенімділік, тактильдік 

байланыспен жәй сӛйлеу тән. Жеке дистанция (45-120 см) жақсы 

таныс адамдармен қарым-қатынас жасауға арналады (достармен, 

ҧжымдағы адамдармен). 

 Әлеуметтік дистанция (120-400 см) іскерлік қарым-

қатынасты жҥргізу ҥшін аз таныс адамдармен қарым-қатынас 

жасау ҥшін арналған. Бастықпен оның қол астында 

жҧмысшылармен қарым-қатынас жасағанда әлеуметтік 

дистанцияны пайдаланады. Тҥрлі кездесулер жасау ҥшін 

пайдаланылады. 

 Кӛпшілік дистанциясы (400 см, жоғары) ҥлкен 

аудиторияларда қарым-қатынас жасау ҥшін арналған. Қарым-

қатынас серіктерінің бірінің коммуникативті арақашықтықты 

бҧзуы қарым-қатынастың психологиялық жағдайының 

тӛмендеуіне әкелуі мҥмкін. 

 Вербальды емес қарым-қатынасты дамытуға арналған 

ойындар мен жаттығулар 

 “Сыйлық” жаттығуы. Әрбір ойыншы сӛзсіз қимыл-

қозғалыс, ым-ишара арқылы туылған кҥнін тойлаушы адамға  
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Сурет 14 - Тҧлғааралық кеңістіктегі қарым-қатынас  

  

қандай сыйлық― сыйлайтынын‖ кӛрсетеді, ал қалғандары оның не 

екендігін табуға тырысады. 

 “Хабарландыру” жаттығуы 

Ойыншылар екі адамнан жҧптасады. Әркім сӛзсіз қимыл-

қозғалыс арқылы ӛзінің серіктесіне қандай да бір хабар айтуы 

керек, ал ол болса қандай хабар айтатындығы туралы айтып беруі 

керек. Содан кейін рӛлдер ауысады. 

 «Нысанашы» жаттығуы 

Ойыншылар екі топқа бӛлінеді, әрбір топ жеке қағаздарға 

бірнеше сӛз жазады. Содан кейін қарсы топтың бір ойыншысын 

шақырып «сӛздердің» біреуін оқып қимыл-қозғалыс, ым-ишара 

арқылы сол сӛздің мағынасын кӛрсету ҧсынылады. Топ сол сӛзді 

тапқаннан кейін, екінші топтың бір ойыншысы шақырылады. Қай 

топың тура және дҧрыс тапқаны салыстырылады. 

«Сезімдерді беру». Ойыншылар бірінің артына бірі сапқа 

тҧрады. Бірінші ойыншы екіншісіне қарап ым-ишара арқылы 

қандай да бір сезім кӛрсетеді (қуаныш, реніш, таң қалу, қайғы, 

т.б.). Екіншісі тура сол сезімді ҥшіншісіне береді, т.б. Ең соңғы 



 62 

ойыншыдан оның қандай сезім (эмоцияны) қабылдап алғанын 

сҧраймыз және басында қандай сезім берілгендігі туралы бірінші 

ойыншыдан анықтаймыз. 

 

  2.9 Қарым-қатынастың ӛзара әрекеттестік қызметі 

(интерактивті жағы) 

 Қарым-қатынасқа тҥсетін кезде, болмаса басқа дамыған 

сҧрақпен, бҧйрықпен, бір нәрсені тҥсіндіру немесе суреттеу 

кезінде адамдар ӛз алдына басқа адамға ықпал ету мақсатын 

қояды. Яғни, одан ӛзіне керекті жауап алу ҥшін, тапсырманы 

орындату ҥшін, осы кҥнге дейін тҥсінбегенін тҥсіну ҥшін басқа 

адамға ықпал етеді. Қарым-қатынас мақсаты адамдардың 

бірлескен іс-әрекет қажеттіліктерін бейнелендіреді. Бҧл жерде 

қарым-қатынас тҧлғааралық әрекеттестік ретінде, яғни 

адамдардың бірлескен іс-әрекет процесінде қалыптасатын байла-

ныстар және ӛзара ықпал ету жиынтығы ретінде шығады. 

 Бірлескен іс-әрекет пен қарым-қатынас әлеуметтік бақылау 

жағдайында ӛтеді. Әлеуметтік норма негізінде жҥзеге 

асырылады. 

 Әлеуметтік норма дегеніміз - қоғамда қабылданған мінез-

қҧлық ҥлгілері. Қоғам әлеуметтік норма ретінде ӛзі қабылдаған, 

қолдау кӛрсеткен, таратқан және әр адамнан кҥтетін мінез-қҧлық 

ҥлгілерінің ерекше жҥйесі. Оларды бҧзу нормадан ауытқыған 

мінез-қҧлықты жӛндеуді, тҥзетуді қамтамасыз ететін әлеуметтік 

бақылау механизмдерін қосады (сынау, жазалау, жақтырмау). 

Ӛзара әрекеттестік процесінде әлеуметтік бақылалу қарым-

қатынас жасаушы адамдардың ―орындаған‖ рӛлдер 

репертуарларына сәйкес жҥзеге асырылады. 

Психология ғылымында роль деп әркімнің сол әлеуметтік 

позицияны алатын, әркімнен қоршағандардың кҥтетін нормативті 

қолдаған мінез-қҧлық ҥлгісін айтамыз (қызметі бойынша, жас 

және жыныстық ерекшелік бойынша, отбасында алатын орнына, 

т.б. байланысты). Бір адамның ӛзі әр тҥрлі қарым-қатынас 

ситуациясында әр тҥрлі рӛлдерді орындайды. Мысалы, адам 

қызмет бабы бойынша директор бола тҧрса да, ауырып қалғанда 

аурудың рӛлін ойнайды. Рӛлдік позициялардың кӛптігі олардың 

қақтығысып қалуын, яғни, рӛлдік конфликтілерге әкелуі мҥмкін. 

Мысалы, мҧғалім ӛз баласының мінезіндегі кемшіліктерді біле 
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тҧра, қаталдау болу керек екенін біледі, бірақ оның анасы ретінде 

ол кей кезде әлсіздік білдіріп, осы жағымсыз қасиеттердің бекіп 

қалуына ықпал етеді. Әр тҥрлі рӛлдерді орындайтын адамдардың 

ӛзара әрекет етуі рӛлдік кҥтулермен басқарылады. Істегісі келе 

ме, жоқ па бірақ адам қоршағандардың одан ҥлгіге сәйкес мінез-

қҧлық кҥтеді.  

Сонымен, қарым-қатынас процесінің табысты болуының 

қажетті шарты болып ӛзара әрекет етуші адамдардың бір-бірінен 

кҥтетін мінез-қҧлқының сәйкестігі табылады. 

       Қарым-қатынастың интреактивті жағы - адамаралық қарым-

қатынастың, адамдардың бір-бірімен әрекеттесуімен байланысты 

аспектілерін белгілеуге арналған шартты термин. Қарым-қатынас 

барысында қатынасқа тҥсу ҥшін тек мәліметпен алмасып және 

ӛзара тҥсіністікке қол жеткізумен шектелу жеткіліксіз, 

әрекеттермен алмасу, ортақ іс-әрекетті жоспарлап, бірлескен 

әрекеттердің формалары мен нормаларын қалыптастыру да 

маңызды. Қарым-қатынастың осы жағын сипаттағанада жеке 

адамаралық  қарым-қатынастың тҥрлерін талдау мен қарым-

қатынасқа тҥсушілердің әрекеттесудің қай тҥрін таңдауға 

итермелейтін мотивтерін де қарастыру керек. 

      Тҧлғааралық әрекеттесу стратегиясының сипаттамасы тӛмен-

дегідей болады: 

      Әр тҥрлі зерттеулерде, адамның басқа адамдармен қарым-

қатынасқа тҥсуінде бірнеше маңызды әлеуметтік мотивтер 

айқындалған. 

1. Ортақ жетістікті барынша жоғарылату мотиві (немесе 

кооперация мотиві); 

2. Ӛзінің жетістігін барынша жоғарылату (немесе 

индивидуализм); 

3. Салыстырмалы жетістікті барынша жоғарылату мотиві (кон- 

куренция); 

4. Басқаның жетістігін барынша жоғарылату (альтруизм); 

5. Басқаның жетістігін барынша тӛмендету (агрессия); 

6. Жетістіктердегі айырмашылықты неғҧрлым тӛмендету 

(теңдік). 

 Әр тҥрлі мотивацияға байланысты қарым-қатынас страте-

гиясын анықтау ҥшін әрекеттесуді координат жҥйесінде тҧрғы-

зуға болады. 
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     У осінде - ӛз мақсаттарына, Х осінде басқалардың мақсат-

тарына бағытталған әрекеттесу стратегиялары тҧрғызылған. 

Әрбір шкалада максимум (ең жоғарғы) және минимум (ең 

тӛменгі) бағытталу деңгейлері анықталады. Бастапқы әлеуметтік 

мотивацияға байланысты қатынасушылардың (әрекетке тҥсу-

шілер) бес негізгі стратегиясын белгілеп кӛрсетуге болады. 

       Қ нҥктесі «қарсы әрекет» (бақталастық, конкуренция) 

толығымен ӛз мақсатына бағытталу. 

А нҥктесі – аластаушылық, басқаның жетістігін тӛмендету 

мақсатымен, ӛз мақсатын жоғарылату (индивидуализм, агрессия). 

К нҥктесі «кӛнгіштік» стратегиясын кӛрсетеді (альтруизм 

мотиві). Бҧл жағдайда адам ӛз мақсаттарын басқаның мҥддесіне 

айырбастайды (кӛндіреді). 

Ы нҥктесі – ымыраға келу (компромисс), жетістіктер 

арасындағы айырмашылықты неғҧрлым тӛмендету. Шартты 

теңдікке жету ҥшін ӛз мақсаттарын толық іске асырмау (теңдік). 

Б нҥктесі – бірлескен әрекет (ынтымақтастық) әрбір 

қатынасушының мҥддесін толық қанағаттандыруға бағытталған. 

Бҧл жағдайда әлеуметтік мотивтердің екеуінің біреуі (кооперация 

мен бәсекелестік) іске асырылады. 

Соңғы стратегияны әрекеттесу нәтижелілігі тҧрғысынан да, 

әрекеттесушілердің ӛзара қарым-қатынасы мен ӛзін сезінуі 

тҧрғысынан да ең нәтижелісі деп қарастыруға болады. Сонымен 

бірге іске асырылуы тҧрғысынан ең қиыны, себебі қарым-

қатынасқа тҥсушілерден, басқаның мҥддесін тҥсіне білу, 

туындайтын қарама-қайшылықтарды шеше білу талап етіледі. 

Кӛбінесе, адамдарды бірлескен әрекет жасатуға ҥйрету, белсенді 

әлеуметтік-психологиялық біліммен қаруландыру әдістері 

арқылы шешілетін дербес психологиялық міндет. 

Әрекеттесу процесінің маңызды сипаттамаларын 

қарастырудың бірнеше жолдары ҧсынылған. Мәселен, Т. Парсонс  

теориясы бойынша, әрекеттесудің әрбір бӛлек актісінің мынандай 

элементтері бар: а) әрекет етуші; ә) «басқа обьект» (әрекет бағыт-

талған обьект); б) нормалар (әрекеттің ҧйымдастырылуындағы); 

в) қҧндылықтар (әрбір әрекеттесушінің қабылдағандары); г) ситу-

ация-жағдай (әрекет жасалынатын кездегі). Бҧл ӛте «абстрак-

тылы» теория, экспериментте қолданылуы кҥрделі болғандықтан 

кӛп пайдаланылмайды. 
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Екінші бір тҥрі, әрекеттесу сатыларын қарастырумен байла-

нысты. Поляк социологы Я. Щепаньски ҧсынған, осыған жақын 

схеманы В. Н. Панферов та (1987) қарастырады. 

Тағы да бір, әрекеттесудің қҧрылымдық сипаттамасы 

транзактылы талдауда - қатынасушылардың әрекеттерін олардың 

позициясы, ситуацияны есептеу және әрекеттесу стиліне 

байланысты реттестіруде ҧсынылады (Берн, 1988). Осы әдіс 

кейінгі кезде практикада кең қолдау табуда. Транзактылы талдау 

бойынша әрбір әрекетке қатысушы ҥш позицияның біреуінде 

болады. Шартты тҥрде бҧл позицияларды - ата-ана, ересек, бала 

деп делгілеуге болады. Балалық пози-цияның психологиялық 

сипаттамасы «Қалаймын!», Ата-ана позициясы «Керек!», Ересек 

позициясы «Қалаймын» мен «Керектің» бірлесуі.  

Әрбір әрекетте мінез-қҧлық пен әрекеттің ӛз стилі болады. 

Негізінен стиль ҥш тҥрлі: ритуалды (салт-жоралары), 

манипулятивті және гумманистік болып ажыратылады. Ритуалды 

стиль негізінде стильді ситуациямен сәйкестендіру қажеттігінен 

анық кӛрінеді. Стиль әдетте белгілі мәдениетпен анықталады. 

Мысалға, амандасу стилі. Американдық мәдениетте «Хал қалай?» 

дегенде «ӛте жақсы» деген жауап алынса, орыс мәдениетінде 

сҧрақтың мәнісіне жауап беріледі, хал нашарлау болса, оны 

жасырмай айту тән, қазақ мәдениетінде «аралық» стиль 

қалыптасқан. Қазақтар кӛбіне «жаман емес», «орташа», «жайлап 

жҥріп жатырмыз» деген жауаптар береді. Бір салттың адамы 

екінші бір салттың жауабын естігенде тҥсініспеушілік туындауы 

мҥмкін. Манипулятивті және гуманистік стильдер практикалық 

әлеуметтік психологиядағы ӛздігінен ҥлкен проблема болып 

есептеледі. 

Әрекеттесудің инвариантты сипаттамаларын қарастыруды Р. 

Бейлс 4 категорияның кӛмегімен кӛрсетеді: позитивті (оң) 

эмоциялар аймағы, негативті (теріс) эмоциялар аймағы, проб-

лемаларды шешу және проблемаларды қою аймақтары. Ӛз кезе-

гінде әрбір категория бірнеше  маңызды кӛріністермен айқын-

далады ( 1 - кестеде кӛрсетілген). Нақты әсерлесу барысында 

әрбір категориялық кӛрінуінің жиілігі мен формасын тіркеп 

жазып отырып, оның ерекшеліктерін тҥсінуге болады. Мысалы, 

қарым-қатынас қандай сферада ӛтуде, неге бағытталған, 

қатысушылардың ӛздерін ҧстауы ҥйлесімді болды ма, әлде бір-бі- 
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рінен алыстауға бағытталды ма, тағы сол сияқтылар. Осындай 

ерекшеліктер педагогтық әсерлесу барысында да кӛрініс береді 

(мысалы, сабақ ҥстінде мҧғалім мен студент). 

a. Қарым-қатынастағы конфликт. Конфликт туралы түсінік. 

Конфликтінің түрлері 

 

Конфликт - (лат.тіл. conflictus-қақтығыс) - кҥрделі қайшы- 

Кесте - 1  Әрекеттесудің сипаттамалары 

 

Әрекеттесуді талдау 

категориясы 

Маңызды мінез-қҧлықтық 

кӛріністер 

Оң эмоциялар аймағы Ынтымақтастық, шиеленісті 

шешу, келісім 

Проблеманы шешу аймағы Ұсыныс, нұсқау, пікір 

басқалардың бағдары 

Проблема қою аймағы Мәлімет туралы ӛтініш, пікір 

айтуға ұсыныс, нұсқауға 

ұсыныс 

Теріс эмоциялар аймағы Келіспеушілік, шиеленіс 

тудыру, қарама-қарсылық 

кӛрсету 

 

лықтардың пайда болуы, қарама-қарсы қызығушылықтардың 

қақтығыстары, кҥшті эмоциялық кҥйлермен байланысты әр тҥрлі 

мәселер бойынша ӛзара тҥсіністіктің болмауы.  

Кез-келген конфликтінің астарында қандай да бір мәселеге 

байланысты қарама-қарсы  позициялардан, мақсаттардан тҧратын  

ситуация жатады. Яғни конфликтілі ситуация конфликт 

субъектілері мен объектілердің міндетті тҥрде бар болуын талап 

етеді. Дегенмен де конфликт ары қарай даму ҥшін инцидент болу 

керек. Егер қарама-қарсы жақ тура солай жауап қайтарса, онда 

конфликт болашақта тікелей және жанама, деструктивті және 

структивті болып дамуы мҥмкін.  

Конфликті анықтамасының бір нҧсқасы оның философиялық 

мағынасына негізделген, осыған сәйкес ол «қарама-

қайшылықтардың асқынуының шарықтау шегі» деп сипатталады. 

Онда әлеуметтік конфликт «қызығушылықтарының, мақсаттары-

ның, даму тенденцияларының  қарама-қайшылықтарына немесе 
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арасындағы айырмашылықтарына байланысты әр тҥрлі әлеумет-

тік бірліктердің – кластар, ҧлттар, мемлекеттер, әлеуметтік 

топтар мен әлеуметтік институттардың қақтығыстарынан кӛрініс 

беретін әлеуметтік қайшылықтардың асқынуының шарықтау 

шегі». Әлеуметтік конфликті мәселесіне байланысты 

фундаментальді отандық монографияның авторы 

А.Г.Здравомыслов «конфликт - қоғамдағы адамдардың ӛзара 

әрекеттерінің маңызды жағы, әлеуметтік тҧрмыстың клеткасы», - 

деп жазған. Бҧл әлеуметтік іс-әрекеттің потенциалды және 

актуалды субъектілерінің арасындағы қатынастардың формасы, 

қарама-қайшы қҧндылықтар және нормалар, қызығушылықтар 

мен қажеттіліктерге негізделген мотивация. Осы пікірден 

келесідей сҧрақ туындайды: бҧл қарама-қайшылық объективті ме, 

немесе қатысушы жақтардың бағалауларынан туындаған 

субъективті болып табылады ма? Әлеуметтік конфликтіні 

зерттеуші, танымал, батыстық Р.Дарендорф оған «объективті 

(«латентті») немесе субъективті («айқын») қарама-қайшылықтар 

арқылы сипаттауға болатын элементтер арасындаға кез келген 

қатынас» деген анықтама береді. Яғни, қарама-қайшылықтардың 

объективті-субъективтілігі, саналы-санасыздығы маңызды емес,  

дегенмен де «кез келген қатынас» деген тҥсініксіздеу.  

«Психологиялық сӛздік» конфликтіні «ӛткір эмоциялық 

уайымдармен байланысты, қиындықпен шешілетін қарама-

қайшылық» деп анықтайды. Оның тҧлғаішілік, тҧлғааралық және 

топаралық конфликтілер сияқты формалары бар. Психологиялық 

конфликтілерді анықтау ары қарай да біздің зейініміздің пәні 

болмақ, дегенмен де жоғарыда келтірілген пікірлер конфликтінің 

мазмҧны туралы мәселеге жауап бермейді, керісінше, жаңа 

сҧрақтар тудырады: «қиындықпен шешілетін» немесе «ӛткір 

уайымдар» дегендер нені білдіреді? А.Я.Анцупов және 

А.И.Шипилов келесідей анықтаманы ҧсынады: «Конфликт деге-

німіз конфликті субъектілерінің қарама-қарсы әрекеттері мен 

әдетте негативті эмоциялармен жҥретін ӛзара әрекеттерінің 

ҥрдісінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешудің ӛткір 

жолдары». Егер қарсы әрекеттер болып, негативті сезімдер 

болмаса, немесе керісінше негативті эмоциялар болып, қарсы 

әрекеттер болмаса, онда мҧндай ситуациялар конфликтінің алды 

болып саналады.  
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Кез келген конфликті қҧндылықтардың, мақсаттар мен 

мотивтердің қайшылықтарын кӛрсетеді. «Конфликтология» 

ҧғымымен «конфликтолог» ҧғымы тығыз байланысты.  

Конфликтілерді конфликтологтар басқарады.  

Б.И.Хасанның айтуынша, мәдени-тарихи психологияның дәс-

тҥрінде конфликт маңызды орын алғанмен де зерттеу пәні болып 

табылмайды. Осы терминнің мәдени-тарихи концепцияда 

пайдаланылуына байланысты ҥш негізді бӛлуге болады. 

Конфликт диагностикалық және қалыптастырушы тәсіл 

ретінде – конструктивті және продуктивті қызметті педагоги-

калық және психологиялық қҧрылым ретінде қарастырады. 

Сонымен қатар конфликтінің оқуда жетістікке жетудегі 

қажеттігін кӛрсетеді. 

Конфликт диагностикалық ситуация ретінде – осы 

контексте ол ерекшеліктер мен заңдылықтарды анықтауда 

психологияда қолданылатын термин ретінде емес, белгілі бір 

жетістіктерді тіркеп отыруға мҥмкіндік беретін термин ретінде 

қолданылады.  

Конфликт үйрету - оқыту ситуацияларының негізі 

ретінде – мҧның позитивті мәні бала ҥшін оның ӛзінің 

мҥмкіндіктерін ашып беруінде. Мінез-қҧлықтың қалыптасқан 

формасы «қажеттіліктер және мотивтер нақты объект» 

байланысына сәйкестігін жоғалтқан кезде балаларда конфликт 

пайда болады.  

Конфликт бір жағынан, жасқа байланысты қайшылықтар 

ретінде (Л.С.Выготский) кӛрсетілсе, екіншіден - ҥйренудегі 

шынайы қайшылықтар ретінде (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин) 

кӛрінеді. Екі қайшылықтар да бала мінез-қҧлқының табиғи және 

мәдени формаларының қосындысындағы қозғаушы кҥш ретінде 

қарастырылады. 

Конфликтолог – конфликтіде делдалдық жҧмыс шеберлігін 

меңгерген, конфликтілі ситуацияны конструктивті басқара 

алатын шебер. 

Конфликтология тек қана ғылым ғана емес, ол сонымен қатар 

қақтығыс пен диалог жҥргізу шеберлігінен тҧратын ӛнер. «Ӛнер» 

термині тҧлғалық-шығармашылық фактордың маңыздылығы мен 

конфликтология аймағындағы кешенді білімдер жҥйесінің 

практикалық іске асуын білдіреді. Себебі, тіпті идеалды білімнің 
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ӛзі практикада конфликтілі ситуациялардың кері салдарын жою 

технологиясын шеберлікпен қолданусыз іске аспайды.  

Жасӛспірімдердің ӛзін субьект-лидер-тҧлға ретінде танытуы  

ҥшін немесе қарсылыққа бағытталған белсенділік, ӛзара  қарым-

қатынас пен ӛзара қарама-қайшылықтың бір мезетте тууынан 

болатын қҧбылысты конфликт деп жатамыз. Оның туу 

себептеріне орай, әртҥрлі баға беруге болады. «Ер  шекіспей, 

бекіспейді» дегендей, дҧрыс  шешіліп жатса, арты жақсылыққа да  

ҧласуы мҥмкін. Сондықтан да отбасында, мектепте, аулада 

балалар арасында туған конфликттіге педагогикалық тҧрғыда 

кӛмек беріліп, теріс бағыт алып кетуінен сақтандырған жӛн. 

«Басқа пәле - тілден». Тіл арқылы байланысу, қарым-қатынас 

жасау - адамға ғана арналған басты байлық, ҧлы сыйлық. Бірақ 

осы байлықты жақсылыққа ғана емес, жамандыққа да  қолда-

натынымыз жасырын емес. Кейде «аңдамай сӛйлеп, ауырмай 

ӛлеміз». Қызбалыққа салынып, былапыт сӛз сӛйлеп, артынан 

ҧятқа қалып жататын жандар балағат сӛз ҥшін заңмен  жауапқа  

тартылатынын, әрине, біледі. Әйтсе де осы жаман әдеттен 

адамдар айығып кеткен жоқ. Керісінше, жас балаларды байқатпай 

баулып, теріс ықпал етіп барады. Балалар арасындағы  аулада 

ойын барысында, мектепте сабақ арасында қарапайым 

тҥсінбеушіліктен басталған  конфликтіде жаман сӛзбен бірін-бірі 

сыбап, былапыт сӛздермен балағаттасуға дейін барады. Мысалы: 

Чукчалар мен эскимостарда ҧрысқанда айтылатын «сен-олақсың» 

деген сӛз, ең намысқа тиетін жаман сӛз болып саналады. 

Қытайлықтар әбден ашуланып, арына тигісі келсе: «жасыл тас-

бақа» немесе «қоян» дейді. Кей халықтың мәдениетінде сиыр 

киелі жануарлар саналғандықтан, оның атын мәртебе кӛреді. 

Орыстар жақтырмаған әйелді «сиыр» деп  қорлайды. Ал, 

мҧсылман халқы ҥшін «шошқа» деген ӛте ауыр сӛз. Оның 

есесіне, оыстар шошқаны ҥй жануары деп қарағандықтан, қыз 

балаларына «Борома» деген (қазақтың «Ақбота, Ботагӛз деген  

аттары  сияқты) ат қояды екен. Бҧл ӛз тілдерінде шошқа деген 

сӛз. Қай тілде айтылсада балағат сӛздер әлеуметтік қызмет  

атқарғанымен, еріксіз жаман әрекетке итермелейді. Мҧндай 

сӛздер қорланған адамның теріс сезімін қоздырады, намысын 

таптап, жанын кҥйзелтеді. Балағат сӛз ҧяттан аттап кетеді. 

Сондықтан екі жақтан конфликт туып, дӛрекі сӛздер айтылады. 
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Кейде ӛздерін ҧстай алмай оғаш қылықтар жасалып, жаға жыр-

тылып, бас жарылып дегендей, ӛте жаман кӛріністерге ҧласады. 

Осыған қарап отырып, бҧлардың әдеп пен мәдениетің аулынан 

алыстап кеткенін кӛреміз. 

Конфликтідегі мінез-құлықтың 12 ережесі:  

1. Егер серігің соншалық ашу-ызаға берілсе, оның ішкі сезім 

кҥштерін тӛмендетуге кӛмектесу керек. Ӛйтпейінше, онымен 

келісу ӛте қиын немесе мҥмкін емес. Оның ашулы сәтінде ӛзіңді 

сабырлы, сенімді ҧста. Бірақ ӛзіңді жоғары қойма. Егер адам 

ашуға қатты берілсе, ойы теріс пікірлер мен сезімдерге толады. 

Сондықтан, қалайда оның ӛз-ӛзіне келуі ҥшін әрекет ету керек. 

2. Серігіңнен ӛзінің тілек, талабын сабырмен тҥсіндіруін 

талап ет. Осы жағдайға байланысты тек қана нақты дәлелдер мен 

мысалдарды ғана негізге алуын тҥсіндір. Адамдарға тән қасиет 

дәлел мен сезімді шатастырады. Сондықтан, серігіңнен «айтып 

тҧрғаның нақты дәлел ме, әлде пікірің бе?» - деп сҧрап ал. 

3. Ашуды кҥтпеген әдістермен қайтар. Серігіңнен сенімді 

тҥрде басқа бір кеңестер сҧра, бірақ бҧл кеңестер оған маңызды 

болуы тиіс. Оған әр тҥрлі әзіл-қалжыңдар айтылады. Ең бастысы, 

сенің ӛтініштерің, еске тҥсірулерің, қалжыңдарың оның ашуын 

қайтаратындай болу керек. 

4. Серігіңе қарсы баға берудің орнына ӛз сезімдеріңді айт. 

«Сен мені алдап тҧрсың-ау?» дегеннің орнына «Мен ӛзімді 

алданғандай сезініп тҧрмын». 

5. Қиындық туғызған мәселе мен ӛзің қалаған соңғы шешімді 

мақҧлдауын сҧра. Шешілмеген мәселенің қалайда шешімін табу 

керек. Серігіңмен бірге қандай мәселені шешу керегін анықта, 

одан соң бір-ге кҥш салыңдар. Ӛзіңді сезімге, ашуға билетпе. 

6. Серігіңе шешімін таппаған мәселелер жӛніндегі ойын және 

одан шығудың жолдарын айтқызып кӛр. Бҧл жағдайда кінәлі 

адамды іздеп, болмаса тҥсіндіріп әуре болмай, одан шығудың 

жолын ізде. Бір ғана нҧсқамен тоқтап қалма. Ең соңында 

кӛңіліңдегі бірнеше пікірдің біреуіне тоқта. Алайда, серігіңмен 

келісуді есіңнен шығарма. Ӛйткені жетістікке, жеңіске бірге 

жетулерің керек. 

7. Қандай жағдай болмасын серігіңе ӛз пікірін сақтауға 

мҥмкіндік бер. Ӛзіңді еш уақытта ӛз қолыңнан шығарма, ашуға 

ашумен жауап беруге мҥлде болмайды. Оның ар-намысына тиме. 
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Тіпті сеніммен амалсыздан келіскен жағдайдың ӛзінде сені еш 

уақытта кешірмейді. Сондықтан оның ӛзіне емес, іс-әрекетіне 

ғана жауап бер. 

8. Оның талап-тілектері мен айтқандарының мағынасын 

дҧрыс қабылда. «Сіз осыны айтқыңыз келді ме? Мен сізді дҧрыс 

тҥсіндім бе? - деп жиі-жиі сҧраңыз» Бҧл әдіс дҧрыс тҥсінбей 

қалудан сақтандырады және оны ықыласпен тыңдап 

отырғаныңызды кӛрсетеді. 

9. Ӛзіңді тең ҧста. Ӛзіңді сенімді, сабырлы ҧста. Ол серігіңді 

ашу-ызаға берілуден сақтап, екеуіңді де абыройсыз жағдайға 

қалдырмайды. 

10. Кінәлі болсаң, кешірім сҧрауға ҧялма. Біріншіден, 

ашудың алдын аласың. Екіншіден, саған кӛзқарасы ӛзгереді. 

Ӛзіне сенімді, ӛзін жетілдірген адам ғана кешірім сҧрай алады. 

11. Қарама-қайшы ойлар шешімін тапқан соң, ол адаммен 

қарым-қатынасыңды сақтауға тырыс. 

12. Серігіңе сыйластық сезіміңді кӛрсете отырып, 

тҥсініспеушіліктен болған арадағы жағдайға қиналатыныңды айт.  

Егер арадағы қарым-қатынасты дҧрыс сақтасаң, оның сенімен 

алдағы уақытта да бірге жҧмыс істейтіні даусыз. 

 Конфликті тҥрлерін дәстҥрлі тҥрде бӛлу конфликтіге тҥскен 

жақтардың ерекшеліктеріне негізделуі мҥмкін. Мысалы, ол 

К.Боулдингтің топтастыруындай болуы мҥмкін, яғни жеке 

тҧлғалар арасындағы, тҧлға мен топ арасындағы, тҧлға мен ҧйым 

арасындағы, топ пен ҧйым арасындағы, әр тҥрлі типтегі топтар 

мен ҧйым арасындағы конфликтілер. С.Чейз 18 деңгейлі 

қҧрылымдық топтастыруды ҧсынған, ол тҧлғааралық және 

тҧлғаішілік конфликтілерден басталып, мемлекет, ҧлт және т.б. 

арасындағы конфликтілерді қамтыған. А.Г.Здравомыслов 

Н.Смелзердің еңбектеріне сҥйене отырып, конфликтіге тҥскен 

жақтардың келесідей қатарын келтіреді:  

1. Индивидаралық конфликт.  

2. Топаралық конфликт.  

3. Ассоциациялар (партиялар) арасындағы конфликт. 

4. Институтішілік және институтаралық конфликтілер.  

5. Еңбекті қоғамдық бӛлу секторлары арасындағы  

конфликтілер.  

6. Мемлекеттік білім беру арасындағы конфликтілер. 
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 7. Мәдениет пен мәдениет типтері арасындағы конфликтілер.  

Конфликтінің түрлері. Авторлар конфликтінің негізгі ҥш 

тҥрін анықтауды ҧсынады: тҧлғаішілік, әлеуметтік және 

зооконфликтілер. Әлеуметтік конфликтілердің негізгі тҥрлеріне: 

тҧлғааралық конфликтілерді, кіші, орта және ҥлкен әлеуметтік 

топтар арасындағы конфликтілерді, мемлекет арасындағы 

ҧлтаралық конфликтілерді жатқызады. 

Тұлғаішілік конфликт. 

Психологияда (Анцупов, Шипилов, 1997; Донченко, 

Титаренко, 1989; Василюк, 1984; Юрлов, 1995) тҧлғаішілік 

конфликтінің кӛрсеткіштерін бӛліп кӛрсетеді. 

 Когнитивті сфера: «Мен бейнесінің» қайшылығы; ӛзін-ӛзі 

бағалаудың тӛмендеуі; ӛз кҥйін психологиялық дағдарыс, шешім 

қабылдаудың кідірісі ретінде ҧғыну; қҧндылықты таңдау 

мәселесінің болуын субьективті мойындау, субьект бҧрынырақ 

басшылыққа алған мотивтер мен принциптердің шынайылығына 

кҥмәндану. 

 Эмоционалдық сфера: психоэмоционалдық кҥштену; 

бірқатар маңызды жағымсыз сезімдер. 

 Мінез-құлықтық сфера: іс-әрекеттің сапасы мен қарқынды-

лығының тӛмендеуі; іс-әрекеттің тӛмендеуі; қарым-қатынастың 

жағымсыз эмоционалдық фоны. 

 Интеграциялық кӛрсеткіштер: бейімделудің қалыпты 

механизмінің бҧзылуы; психологиялық стрестің кҥшеюі. 

 Теориялық концепциялардың кӛпшілігінде тҧлғаішілік   кон-

фликтілердің бір немесе бірнеше тҥрлері келтірілген. Психо-

анализде тҧлғаның  қажеттіліктері арасындағы, сондай-ақ  қа-

жеттіліктер мен әлеуметтік нормалар арасындағы, конфликтілер  

басты орын алады. Интеракционизмде рӛлдік конфликтілер 

талдауға тҥседі. Алайда шынайы ӛмірде кӛптеген басқа  

тҧлғаішілік  конфликтілер кездеседі. Олардың бірыңғай типоло-

гиясын қҧру ҥшін бір негіз қажет, соған сәйкес әр тҥрлі ішкі 

конфликтлерді жҥйеге біріктіруге болады. Тҧлғаның қҧндылық-

мотивациялық сферасы осындай негіз болып табылады. Адам 

психикасының осы маңызды сферасымен оның ішкі конфликтіге 

байланысты, ӛйткені дәл осы тҧлғаның қоршаған дҥниемен әр 

тҥрлі байланыстары мен қатынастарын кӛрсетеді. 
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Осыған сҥйене отырып, тҧлғаның конфликтіге тҥсетін ішкі 

дҥниесінің негізгі қҧрылымдары мыналар болып табылады деп 

айтуға болады. 

 А. Әр тҥрлі деңгейдегі тҧлға ҧмтылыстарын кӛрсететін 

(қажеттіліктер, қызығушылықтар, мҥдделер, тілектер, қҧштар-

лықтар және т.б.) мотивтер. Олар «қалаймын» («Мен қалай-

мын») ҧғымынан байқалуы мҥмкін. 

 Б. Қоғамдық нормаларды кӛрсететін және соның арқасында 

міндет эталоны ретінде болатын құндылықар. Біз бҧл жерде 

тҧлғалық қҧндылықтарды, яғни ол қабылдаған, сондай-ақ, тҧлға 

қабылдамайтын, бірақ олардың қоғамдық немесе басқа маңызды-

лығына қарай тҧлға  оларды орындауға міндетті мәжбҥр болатын 

қҧндылықтарды айтып отырмыз. Сондықтан олар «қажет» («Мен 

тиіспін») ретінде белгіленеді. 

 В. Ӛзін ӛзі ҥшін ӛзіндік қҧндылық тҧлғаның мҥмкіндіктерін, 

сапаларын және басқа адамдар арасынан алатын орнын бағалау 

ретінде анықталатын ӛзін-ӛзі бағалау. Тҧлғаның талаптану 

деңгейлерінің кӛрінуі сияқты, ӛзін-ӛзі бағалау белсенділіктің, 

мінез-қҧлықтың ӛзінше бір тҥрткісі болады. «Істей аламын» 

немесе «істей алмаймын» («Я есть») ретінде кӛрінеді. 

 Тҧлғаның ішкі жан дҥниесінің қандай жақтары ішкі 

конфликтіге тҥсетіндігіне байланысты тҧлғаішілік конфликтінің 

алты негізгі тҥрлерін бӛліп кӛрсетеді. 

1. Мотивациялық конфликт. Тҧлғаішілік  конфликтінің  

жиі зерттелетін, оның ішінде психоаналитикалық бағытта кӛп 

зерттелетін тҥрлерінің бірі. Санасыз ҧмтылыстар (Фрейд, 1903) 

арасындағы, меңгеруге және кауіпсіздікке деген ҧмтылыстар  

арасындағы (Хорни, 1943), екі жағымды тенденциялар - 

«Буриданова осла» классикалық диллемасы (Левин, 1939), немесе 

әр тҥрлі мотивтердің қақтығысуы ретіндегі (Кузьмин, Семенов, 

1987) конфликтілерді бӛліп кӛрсетеді. 

2. Адамгершілікті конфликт. Этикалық ілімдерде оны 

кӛбінесе моральдық конфликт деп атайды. Ол әлеуметтік 

сферадағы немесе жеке индивидтің санасындағы адамгершілікті 

қайшылықтардың негізінде пайда болатын және айқын адам-

гершілікті компоненті бар бір-біріне қарсы жақтардың, пікірлер-

дің, бағалаулардың, қҧндылық бағдарлардың қайшы келуімен 
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және қарама-қарсы әрекеттесулерімен сипатталатын конфликт 

ретінде қарастырылды. 

Тҧлғаішілік конфликтілердің негізгі тҥрлері: 

 1. Жүзеге аспаған тілектер конфликтісі немесе кемшілікті 

сезіну комплексінің конфликтісі (Юрлов, 1995). Бҧл  тілектер мен  

оларды  қанағаттандыруды  бӛгейтін шындық (ақиқат)  ара-

сындағы  конфликт. Кейде оны «олар сияқты болғым келеді» 

(референттік топ) мен оны іске асырудың мҥмкін еместігі  ара-

сындағы  конфликт  ретінде тҥсіндіреді. (Захарова, 1982) Кон-

фликт тек шындық  тілектерді жҥзеге асыруды бӛгет жасап ғана 

емес, сондай-ақ,  адамның оны жҥзеге асыруға физикалық мҥм-

кіндігінің   жоқтығының нәтижесінде де пайда болуы мҥмкін. Бҧл 

ӛзінің  сыртқы келбетіне, физикалық мәліметтерімен қабілет-

теріне    қанағаттанбаушылыққа байланысты пайда болатын кон-

фликтілер. Аталмыш тҥрге сексуалдық патология негізінде 

жатқан тҧлғаішілік   конфликтілер де жатады. (Кратохвил, 1991; 

Свядощ, 1991; Харитонов, 1996). 

2. Рӛлдік конфликт бір уақытта  бірнеше  рӛлдерді  іске   

асырудан мҥмкін  еместігімен  байланысты, (рӛларалық 

тҧлғаішілік конфликт) сондай-ақ, тҧлғаның бір рӛлді атқаруға 

қойылатын  талаптарды әр тҥрліше тҥсінуімен байланысты (ішкі 

рӛлдік-конфликт) сезімдерден айқындалады. Бҧл тҥрге екі 

қҧндылық, стратегиялар немесе ӛмірдің мәні арасындағы тҧлға-

ішілік конфликтілер жатады (Родных, 1993; Скалепов, 1995). 

3. Адаптациялық  конфликт кең мағынада, яғни субьект 

пен  қоршаған орта арасындағы тепе-теңдіктің бҧзылуы негізінде 

пайда болатын қайшылық ретінде, ал тар мағынада-әлеуметтік 

немесе кәсіби бейімделу процесінің бҧзылуы кезінде пайда бола-

тын  қайшылық ретінде тҥсініледі. Бҧл шындық талаптарымен 

адамның  мҥмкіндіктері (кәсіби, физикалық, психологиялық) 

арасындағы  конфликт (Сенокосов, 1989). Тҧлға мҥмкіндіктерінің 

орта немесе  іс-әрекет талаптарына сәйкес келмеуі уақытша даяр 

болмау ретінде, сондай-ақ, қойылған талаптарды орындауға 

қабілетсіздік  ретінде қарастырылуы мҥмкін. 

4. Адекватты емес ӛзін-ӛзі бағалау конфликтісі. Тҧлғаның  

ӛзін-ӛзі бағалау адекваттылығы оның сыншылдығына, ӛзіне 

талап қоюшылығына, табыстар мен сәтсіздіктерге деген 

қатынастарына тәуелді. Талаптанулар мен ӛз мҥмкіндіктерін 
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бағалау арасындағы айырмашылықтар адамда жоғары 

мазасыздану, эмоционалдық  олқылықтардың және т.б. пайда 

болуына әкеп соқтырады (Петровский, Ярошевский, 1990). 

Адекватты емес ӛзін-ӛзі бағалау  конфликтілерінің ішінен тым 

жоғары ӛзін-ӛзі бағалау мен ӛз  мҥмкіндіктерін шынайы бағалау 

ҧмтылыстарының арасындағы (Юферова, 1975), ӛзін-ӛзі 

бағалаудың тӛмендігі мен адамның обьективті жетістіктерін 

ҧғыну арасындағы, сондай-ақ бір жағынан, максималды  табысқа 

жету ҥшін талаптануды кӛтеруге, ал екінші  жағынан, 

сәтсіздіктерге ҧрынбау ҥшін талаптануды тӛмендетуге  

ҧмтылыстың арасындағы (Хекхаузен, 1986). Конфликтілерді 

бӛліп  кӛрсетеді. 

 5. Тұлғаішілік конфликтілер қоршаған орта, оның ішінде  

әлеуметтік орта тҧлғасына ықпалын тигізбей пайда 

болмайтындығы баршаға мәлім. «Таза», тек қана ішкі әрекеттер 

себебіне байланысты пайда болатын тҧлғаішілік конфликтілер 

жоқ. 

 Конфликт негізінде жатқан қайшылықтардың табиғатына  

сҥйене отырып, оларды екі топқа бӛлуге болады:  

1. Адамға қатысты сыртқы обьективті қайшылықтардың ішкі  

әлемге ӛту нәтижесі ретінде пайда болатын тҧлғаішілік  

конфликтілер (мотивациялық, адаптациялық, конфликтілер және 

т.б.) 

 2. Тҧлғаның қоршаған ортаға қатынасын кӛрсететін, ішкі жан 

– дҥниесінің (ішкі әлемінің) қайшылықтарынан пайда болатын  

тҧлғаішілік конфликтілер (мотивациялық конфликтілер, 

адекватты  емес ӛзін-ӛзі бағалау конфликтісі). Е.Донченко мен 

Т.Титаренко (1989) психологиялық қайшылықтар дамуының ҥш 

деңгейін бӛліп  кӛрсетеді:  

-  тҧлғаның ішкі жан дҥниесінің психологиялық тепе - 

теңдігі;  

- тепе - теңдіктің бҧзылуы, іс әрекеттің негізгі тҥрлерінің  

шиелінісуі, қиындауы, психологиялық дискомфортты жҧмысқа 

проекциялау, қоршағандармен қарым-қатынас (тҧлғаішілік  

конфликт);  

- жоспар мен бағдарламаларды жҥзеге асырудың мҥмкін 

болмауы, «ӛмірдің ҥзілуі», қайшылық (ӛмірлік  дағдарыс) 
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жойылмайынша, ӛз ӛмірлік функцияларын атқарудың мҥмкін 

еместігі.  

 Осы деңгейлердің әрбіреуінде қайшылықтарды шешу мҥмкін  

болады. Бҧл мҥмкіндік адамның қалыпты ӛмір сҥруіне не  

қажеттігіне, оның қандай мҧқтаждықтарына орындалмау қаупі 

тӛніп тҧрғандығына байланысты былай болуы да мҥмкін; яғни 

адам  бҥкіл ӛмірін қарапайым қажеттіліктерді қанағаттандыруға 

арнай отырып, ішіп-жедік, енді ҧйықтауға болады: ҧйықтадық, 

енді ішіп-жеуге болады сызбасы бойынша ӛмір сҥре отырып 

тҧлғаішілікт - конфликтіге дейін жетпейді. Бірақ кӛбінесе 

қайшылық ары қарай  дамиды, ішкі конфликтіге ҧласады. Неге 

былай  болады? 

 Тұлғаішілік конфликтілердің салдарлары. Тҧлғаішілік  

конфликтінің жағымды және жағымсыз салдарлары бар. Тҧлға-

ішілік конфликтілер конструктивті (продуктивті,  оптимальді) 

және деструктивті (адамның  тҧлғалық  қҧрылымдарын  бҧзушы). 

 Конструктивті болып дау-дамайға тҥсушілердің максималь-

ды  дамуымен және оны шешуге максимальды тҧлғалық  шығын-

дардың жҧмсалуымен сипатталатын конфликт табылады. Кон-

структивті  тҥрде жеңуге болатын тҧлғаішілік конфликт тҧлғалық 

дамуды ҥйлестіру механизмдердерінің бірі болып табылады. 

 Бала дамуының ерте кезеңдерін талдай отырып,  

В.М.Афонькова (1974), Л.И.Божович (1981) ішкі конфликтілердің  

психикалық ӛмірді қиындататын оның қызмет кӛрсетудің жаңа  

деңгейлеріне ӛтуіне мҥмкіндік беретіндігін атап кӛрсетеді. 

 Қолайлы тҧлғаішілік конфликт моральдық дамудың негізгі  

ретінде қарастырылады. Индивид ішкі тҧлғалық қайшылықтар 

мен  конфликтілерді шешу негізінде ӛзін тҧлға ретінде ҧғынады 

(Столин, 1983). Позитивті тҥрде шешілген конфликтілер мінезді, 

мінез-қҧлықтың тҧрақтылығын, кездей-соқ жағдайларға  

тәуелсіздікті шыңдайды, тҧлғаның тҧрақты бағыттылығының  

қалыптасуына мҥмкіндік береді. (В.С.Мерлин «психологиялық  

конфликтілер мінез-қҧлықтың жаңа қырларын қалыптастыруда  

және тҧлғаны тҥпкілікті ӛзгертуде маңызды рӛл атқарады (1964) 

деп санады. 

 Тҧлғаішілік конфликт ӛз кезегінде тҧлғаның ӛзін-ӛзі тануы 

мен ӛзін-ӛзі дамытуына кӛмектесетін адекватты ӛзін-ӛзі 

бағалаудың  қалыптасуына  мҥмкіндік  береді.  
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 Деструктивті болып ӛмірлік дағдарыстарға ҧласатын немесе  

невротикалық реакциялардың дамуына әкелетін тҧлғаның 

ажырауын кҥшейтетін тҧлғаішілік конфликтілер табылады. 

Ҧзаққа  созылған тҧлғаішілік конфликт іс-әрекеттің нәтижелігіне 

қауіп  тӛндіреді (Куценко, 1990). Орыс философы А.Бердяевтің 

ойынша, «рефлексияшылдар мен сенімсіздер бҧл ӛмірде 

белсенділік таныта алмайды, ол жауынгер де бола алмайды, - ол 

ӛзін әлсіздендіретін ажырауға толығымен берілген, ол ӛмірге 

ықпал ететін белсенді, шығармашылық кҥшке сенімсіз. 

Рефлексия, ажырау, сенімсіздік қажеттіліктер ӛмірінің 

кӛпжақтылығына бейімделу деген сӛз. Сенімсіздік кҥйі тәуел-

ділік» (1916). 

Ҧзаққа созылатын ішкі конфликтілер тҧлғаның дамуын  

тежеуі мҥмкін. Л.И.Божович, «... ҥнемі ішкі конфликтілерге топ  

болатын адам мінез-қҧлықтың тҧрақсыздығымен, сенімсіздікпен,  

сапалы тҥрде қабылдаған мақсаттарға жетуге қабілетсіздікпен  

ерекшеленеді, яғни, ол адамда психологиялық тҥрде кемеліне  

келген тҧлғаның сипаттамасына кіретін ерекшеліктер  болмайды» 

(1981). 

 Жиі болатын тҧлғаішілік конфликтілер адамның ӛз 

кҥштеріне   сенімділігін жоғалтуға, кемшілікті сезінудің тҧрақты 

комплексінің қалыптасуына, ал кейде – ӛмірдің мағынасын 

жоғалтуға әкеп соқтыруы мҥмкін. 

 Шиелініскен тҧлғаішілік конфликтілер, әдеттегідей,  жан-

ҧядағы, жҧмыстағы тҧлғааралық қатынастардың  деструкциясына 

душар етеді. Олар тым жоғары агрессивтіліктің,  мазасыз-

данудың, қарым-қатынастағы ашушандылықтың себебі  болуы 

мҥмкін. 

 Тҧлғаішілік конфликтінің невротикалық конфликтіге ҧласуы 

проблемасына ерекше тоқталу қажет. Конфликтіге тән уайымдар 

тҧлға қатынастарының жҥйесінен басты орын алған жағдайда, 

аурулардың кӛзі болады. Адам конфликтіні патогенді кҥшейту 

жойылатындай және қалыптасқан жағдайдан шығудың  

рационалды жолы табылатындай етіп ӛзгерте алмайды. Мҧндай 

конфликт адам ӛмірінде жетекші орын алады, оған шешіл- 

мейтіндей болып кӛрінеді және ҧзаққа созыла отырып, қайшы-

лықтарды шиеленістіретін, тҧрақсыздық пен әсерленгіштікті 

жоғарылатын, уайымдарды тереңдететін және  бірдемені кҥйзеле 
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бастан кешіретін, ӛнімділік пен ӛзін-ӛзі  басқаруды тӛмендететін 

аффективті кҥштенуді туғызады. 

 В.Н.Мясищев (1960) невротикалық конфликтілердің  дамуы-

ның ішкі механизмдерін есепке ала отырып,  классифлкациясын 

жасады. Ол истериялық, обсессивті-психастеникалық және 

невроастеникалық типтегі конфликтілерді  сипаттайды. 

Бірінші типі тҧлғаның обьективті жағдайларды немесе  қор- 

шағандардың талаптарын жете бағалай алмауына байланысты  

тым жоғары қоятын талаптарымен сипатталады.  

Екінші типі ӛзіндік қажеттіліктердің қайшылықтарымен, 

тілек пен  борыш, міндет арасындағы моральдық  принциптер 

мен  жеке  қҧштарлықтар  арасындағы тартыспен сипатталады. 

Үшінші типтегі конфликт невроастениялық тҧлғаның 

мҥмкіндіктері мен оның ӛзіне қоятын тым жоғары талаптары  

арасындағы қойшылық болып табылады. Мҧндай жағдайларда  

индивидтің ӛз-ӛзіне бағытталған агрессивті әрекеттері мысалы: 

суицидальді әрекеттер болып табылатын аутоагрессияның пайда  

болуы мҥмкін. 

Әлеуметтік конфликт. Әлеуметтік конфликт дегеніміз -  
әлеуметтік ӛзара әрекеттесу процесінде пайда болатын, конфликт 

субьектілерінің қарама-қарсы әлеуметтерімен сипатталатын және 

олардың бір-біріне қатысты бастан ӛткеретін жағымсыз  

эмоцияларға ҧштасатын мәнді қарама-қайшылықтарды шешудің 

анағҧрлым шиелініскен тәсілі. Егер конфликт субьектілері 

қарама-қарсы әрекет жасап, бірақ бҧл кезде бір-біріне жағымсыз 

эмоцияда болмаса, немесе керісінше жағымсыз эмоцияны бастан 

кешіріп, бірақ оларды сырттай кӛрсетпесе, бір-біріне қарсы 

әрекет етпесе, онда мҧндай ситуациялар конфликт алдындағы 

болып табылады. 

Әлеуметтік конфликтінің анықтамасынан байқағанымыздай, 

конфликтологияда осы қҧбылыстың психологиялық қҧрамдарына 

ҥлкен рӛл беріледі. Бҧл конфликтологияның ерекше саласы-

конфликт психологиясын бӛліп кӛрсету қажеттігін дәлелдейді. 

Оның зерттеу обьектісі тҧтас конфликт, ал пәні - олардың пайда 

болу даму және конструктивті аяқталуының психологиялық 

заңдылықтары мен механизмдері болып табылады. 

Конфликт психологиясын қарастырылатын феноменнің ҥш  

тҥрі қызықтырады: 
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- тҧлғаішілік конфликтілер; 

- әлеуметтік конфликтілер; 

- зооконфликтілер. 

Конфликт психологияның орталық обьектісі - әлеуметтік 

конфликтілер ал олардың ядросы – тҧлғааралық конфликтілер 

болып табылады. Басқа әлеуметтік конфликтілермен 

салыстырғанда аса кҥрделі емес болып табылытын тҧлғааралық 

конфликтілерді зерттеу конфликтілі ӛзара әрекеттесудің негізгі 

себептерін ашуы мҥмкін. Психикада болып жатқан және адамның 

конфликтілі мінез-қҧлқын анықтайтын процестерді зерттемей 

әлеуметтік конфликтілердің мотивтерін ҧғыну (қиындық 

туғызады) ауыр болады. 

 Конфликтілерді басқару. Конфликтілі ситуацияны 

меңгеру оны шешу әдісі ретінде 
  Конфликтілерді басқару ерекшелігі оның  кҥрделі әлеуметтік 

қҧбылыс болып табылатындығымен ерекшеленеді. Конфлик-

тілердің басқарудың басты принциптері: 

- компеттентілік принципі - конфликтілік ситуацияның даму-

ына араласу теориялық дайындығы бар немесе ӛмірлік тәжірибесі 

мол компетентті адамдар арқылы жҥзеге асады. Оларды  тек қана 

жақсы білу арақылы жақсы басқаруға болады. Кері болған 

жағдайда басқару нашар нәтижелерге әкеледі.  

- бірлесіп әрекет ету немесе компромисс принципі- мҥм-

кіндігінше оқиғалардың дамуының мазмҧнын ӛзгертпей, оны 

шешу-дің формасы конструктивті, ал тәсілері дау-жанжалсыз 

болған жӛн. Оппоненттерді ӛздерінің ниеттерінен бастартуға 

мәжбҥр ету керек. Адамдардың ӛздерінің қызығушылықтарын 

қорғауларына мҥмкіндік беріп бірақ оған бірлесіп әрекет ету, 

компромисс, конфронтациядан аулақ болу жолдары арқылы 

жетулеріне мҥмкіндік беру керек. 

Конфликтіні басқару - бҧл конфликтінің пайда болу, даму 

және ҥшінші жақтың қатысуымен оны аяқтау кезеңдерінде іске 

асатын саналы іс-әрекет. 

Ол симтоматика, диагноститка, болжау, профилактика, 

алдын-алу, реттеу, шешуден тҧрады. Конфликтілерді басқару-

дағы іс-әрекет ерте кезеңде басталса эффективті болады. Мәселе 

неғҧрлым ерте анықталса, оны конструктивті шешу жолында кҥш 
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соғҧрлым аз жҧмсалады. Конфликтіге әкететін әлеуметтік 

қайшылықтарды алдын-ала анықтау болжау арқылы іске асады. 

Конфликтілерді болжау олардың болашақтағы пайда болуы 

мен даму ерекшеліктеріне байланысты ойларға негізделеді. Ол 

конфликтілерді ғылыми зерттеуге сонымен қатар әлеуметтік 

қайшылықтардың белгілері және диагностикасына байланысты 

тәжірбиелі іс-әрекеттерге негізделеді. Конфликтілік ситуацияның 

дамуын нақты болжау оны тиімді шешуге мҥмкіндік береді. 

Конфликтіні басқарудың негізгі элементтері тӛменде берілген 

(сурет 15). 

 

 
 

Сурет 15 - Конфликтіні басқарудың негізгі элементтері 

2. Конфликтілердің алдын-алуы әлеуметтік ӛзара әрекет 

субъектілерінің ӛмірлік іс-әрекеттерінідегі конфликтілердің  

пайда болуының  минимум ықтималдығын кӛрсетеді.  

Конфликтілердің алдын-алу іс-әрекеттерін әлеуметтік ӛзара 

әрекетке қатысушылардың ӛздері, ҧйым басшылыры, 

конфликтологтар іске асырады. 

Конфликтілердің алдын-алу оларды конструктивті шешуге 

қарағанда әлде қайда жеңіл. Дистьруктивті конфликтілердің 

алдын алуға мҥмкіндік беретін негізгі объективті жағдайдар:  

- ҧйым жҧмысшыларының іс-әрекеттері ҥшін жағымды 

жағдай жасау;  

-   ҧжымда материалдық және рухани байлықтарды әділ бӛлу;  

Конфликтіні 

басқарудың 

негізгі 

элементтері 

симптоматика 

диагностика 

болжау 

профилактика 

шешу 

реттеу 

әлсірету 

алдын алу 
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- конфликтіні алдын-алу ҥшін нормативті процедуралар 

ӛңдеу;  

-   адамды қоршаған материалды ортаның  қолайлы болуы;  

Конфликтілердің алдын-алудың келесідей ҧйымдастыру-

басқару факторлары болады (сурет 16): 

- қҧрылымдық - ҧйымдық шарттары ҧйымдық және 

әлеуметтік топтардың қҧрылымдарын шешілетін мәселеге сәйкес 

кезеңмен келтірумен байланысты. Ҧжымның формалды және 

фармалды емес қҧрылымының максималды тҥрде сәйкес болуы 

қайшылықтардың тӛмендеуін қамтамасыз етеді; 

 - функционалдық ҧйымдық шарттар-ҧйым және  қызметкер-

лердің қҧрылымдық элементтер арасындағы функционалдық 

ӛзара байланыстарды оптималдау; 

-   тҧлғалық-функционалдық шарттар-тҧлғаның ӛз дәрежесіне 

сәйкес келетін максималды талаптарына сәйкес келу принципін 

ескеру; қызметтің кәсіби, адамгершілік ӛзге де психологиялық 

және физикалық сапаларға сәйкес келмеуі басшымен, 

бағыныштымен, қызметтестермен конфликтінің пайда болуына 

әкеледі; 

- ситуациялық басқару шарттары-оптималды басқару 

шешімдерін қабылдау және қызметкерлердің іс-әрекет 

нәтижелерін дҧрыс бағалау; 

Психологиялық тренинг: түсінігі, тарихы, міндеттері, 

ұстанымдары 

Бҥгінгі кҥнде «тренинг» тҥсінігінің нақты бір анықтамасы 

жоқ, сондықтан бҧл термин психологиялық практикада әр тҥрлі 

іс- әрекеттердің, әдіс-тәсілдер мен қҧралдардың ортақ термині 

ретінде кеңінен пайдаланылады. 

«Тренинг» термині (ағылшынның train, training сӛздерінен) 

оқыту, тәрбиелеу, жаттықтыру, ҥйрету сияқты бірқатар мағынаға 

ие. Мҧндай кӛп мағыналық тренингтің ғылыми анықтамасына да 

тән. Ю.Н.Емельянов тренингке іс-әрекеттің кез - келген қиын 

тҥрін игеру мен оқыту қабілеттілігін дамыту әдістерінің 

топтамасы деген анықтама береді. 

Тренинг адам бойында қалыптасқан мінез-қҧлық пен іс-

әрекеттерді басқару модельдерін қайтадан қалыптастыру тәсілі 

ретінде қолданылады. Ҧйымның жоспарлы белсенділігін арттыра 

тҥсу ҥшін оның мҥшелерінің кәсіби білімі мен қабілеттілігін 
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кӛтеруге бағытталады. Сондай-ақ тренингті жеке тҧлғаның 

әлеуметтік мінез-қҧлқын ҧйымның мақсаты мен іс-әрекеттерінің 

талаптарымен сәйкес тәсілдерге сай ӛзгертудің бір бӛлшегі деп 

қарастыруға болады. 

Ресейлік психологияда тренинг оқытудың немесе әлеуметтік 

– психологиялық тренингтің белсенді тәсілдерінің бірі деген 

ҧғым кең таралған. Л.А.Петровская әлеуметтік-психологиялық 

тренингті «ӛзара қатынастағы білімді, әлеуметтік белгілеулерді, 

қабілеттілік пен тәжірибені дамытуға бағытталған әсер ету 

қҧралы», «қарым-қатынаста жетіктілікті дамыту қҧралы», 

«психологиялық әсер ету қҧралы» ретінде қарастырады. 

Г.А.Ковалев әлеуметтік-психологиялық тренингті белсенді 

тҥрде әлеуметтік-психологиялық білім беру әдістемесінің ке-

шенді әлеуметтік-дидактикалық бағыты ретінде қарастырады 

факторлары. 

 Б.Д.Парыгин топтық кеңес беру тәсілі жӛнінде, оларды 

ӛмірде және жалпы қоғамдағы қатынас дағдыларына белсенді 

тҥрде топтық оқыту ретінде яғни, кәсіби пайдалы дағдылар мен 

тҧжырымдамасы мен ӛзін-ӛзі бағалауға сәйкес жаңа әлеуметтік 

рӛлге бейімделуге дейін оқыту деп бейнелей атайды. 

Бҥгінгі кҥнде тренингті анықтау ҥшін кӛп жағдайда 

«психологиялық әсер ету» термині қолданады. Ал, 

С.И.Макшанованың жҧмыстарынан бҧл терминнің тренингті әдіс 

ретінде дәл толықтай бейнелемейтінін тҥсінік ретінде ғана бола 

алады. Процессуалдық мінездемеге ие «әсер ету» тҥсінігі ӛзгеріс 

категориясының кӛмегімен анықталатын оның мақсаты мен 

нәтижесін толықтай ашпайды. Негізінен әсер етудің нәтижесін 

кҥтетін тренингтің және оны қолданушылардың негізгі мақсаты 

тек ғана әсер ету бола алмайды. 

С.И.Макшанов ҧсынып отырған «мақсатты тҥрде ӛзгерту» 

термині адам мен топ феноменнінің психологиялық дина-

микасына жататын кӛптеген қҧбылыстарды бейнелеуге мҥмкіндік 

береді. Тренингтің процессуалдық және ӛнімдік мінездемесін 

ашып, тренингтің «субьект-субьекті» мінездемесін айқындайды, 

оның тиімділігі тренингке сҧраныс берушілер мен оған 

қатысушылардың және оны ҧйымдастырушы мамандардың 

жауаптылығын сезінуімен байланысты. 
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Осыған байланысты тренингті адамның жеке тҧрмысы мен 

кәсіби ҥйлесімділігнің мақсаты болып табылатын жеке адамның, 

топтың және ҧйымның психологиялық феноменнің мақсатты 

тҥрде ӛзгертудің кӛп қырлы әдісі деп анықтауға болады. 

Қатынастың тиімділігін арттыруды кӛздеген тренинг 

оқытулар алғашқы рет Бетеледе (АҚШ) К.Левиннің 

студенттердің ҧйымдастыруымен ӛткен және олар Т-топ деген 

атқа ие болған. Оның негізінде адамдардың кӛпшілігі топтасып 

ӛмір сҥреді және жҧмыс атқарады, алайда олар кӛп жағдайда осы 

топтың жҧмысына ӛзінің қандай деңгейде ықпал жасайт-

ындығына, басқа адамдар оған қалай қарайтындығына, айнала-

сындағылардың бойында оның мінез-қҧлқының қандай әсер 

тудыратындығына есеп бермейді деген ой жатты. К. Левин 

адамдардың мінез-қҧлқымен  бойындағы бейімділіктердегі тиімді 

ӛзгерістер негізінде жеке контексте емес, жалпы топта бой ала-

ды, сондықтан да ӛзінің бейімділіктерін байқап, ӛзгерту ҥшін, 

мінез-қҧлқында жаңа формаларды қалыптастыру ҥшін адам 

ӛзінің жекешеленуін жеңіп, ӛзіне, басқалардың кӛзқарасымен 

қарауға ҥйренуі тиіс деген ҧстанымда болған. 

Т-топ ӛзара қарым-қатынас әсерінен бой алдырған қатынас 

пен топтық динамиканы зерттеуді мақсат ету ҥшін жиналған 

геророгендік индивидтердің жиыны ретінде болады. 

К.Левинің студенттерінің топаралық қатынас шебер-

ханасындағы нәтежелі еңбектері АҚШ-дағы Ҧлттық тренинг 

зертханасының негізін қалады.  

Бҧл зертханада тренингтік топтардың негізін қалады. 

Нәтижесінде, оның жҧмысының қортындысы Т-топтың тәжіри-

бесінде қолданылады. 

Т-топтарында басқарушы қызметкерлерді, менеджерлер мен 

саяси кӛшбасшыларды ӛзара тиімді қарым-қатынасқа, ҧйымдар-

дағы қақтығыстарды шешуге, басқару шеберлігіне, топтық бір-

лестікті нығайтуға оқытты. Кейбір Т-топтарындағы оқытулар 

адам ӛмірінің қҧндылықтарын анықтауға, ӛзінің жеке жетілуі 

сезімін кҥшейтуге бағытталған еді. Мҧндай топтар 1954 жылы 

қҧрала бастады және сенситивті топ деп аталған еді. 

60 жылдардың аяғы мен 70-жылдардың басында Т-топтары 

мен сенситивті топтар кӛптен бой алды. Олардың негізгі мақсаты 

жҧмысшы топтарындағы қақтығыстарды шешу және жҧмысшы  
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Сурет  16 - Конфликтілердің алдын-алуды ҧйымдастыру-басқару  

мен қызметкерлер арасындағы кәсіптік қарым-қатынасты 

нығайта тҥсу болады. 

1964 жылы Т-тобының дамуында 17 жылдық тәжірибенің 

нәтежесі кӛрініс тапқан жинақ жарық кӛрді. Онда негізінен тӛрт 

мәселе: жаттықтырушылардың кәсіби деңгейі, Т-тобының 

әдістемесін жаңарту, зертханалық емес жағдайларда зертханалық 

әдістерді қолдану және теориялық зерттеу мен дамудың 

шындалуы жан-жақты қарастырылды. 60-жылдары 

менеджерлердің кәсіби дайындығын арттыру ҥшін психология 

дәстҥріне сҥйенген «К.Роджерстің» әлеуметтік және ӛмірлік 

Конфликтілердің алдын-алуды ҧйымдастыру-басқару 
факторлары  

ҧйым жҧмысшыларының 

іс-әрекеттері ҥшін 

жағымды жағдай жасау 

ҧжымда материалдық 

және рухани байлықтарды 

әділ бӛлу 

қҧрылымдық- ҧйымдық 

конфликтінің алдыналу ҥшін 

нормативті процедуралар 

ӛңдеу 

Адамды қоршаған 

материалды ортаның  

қолайлы болуы 

Функционалдық - ҧйымдық 

Тҧлғалық-функционалдық 

ситуациялық -басқару 

тҧлғалық себептерді жою әлеуметтік-психология-лық 

себептерді жою 
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қабілеттіліктердің (social  life skills training) тренингі қозғалысты 

пайда болды.  

Бірінші модель ӛмірлік қабілеттіктің жеті категориясына 

яғни: мәселелерді шешу, қарым-қатынас, жергілік, ӛз-ӛзіне 

сенімділік, ойлаудың сыншылдығы, ӛзін-ӛзі басқару қабілеттілігі 

және Мен - тҧжырымдамасын дамытуға сҥйенді. 

Екінші модель тренингтің мақсаты болып табылатын ӛмірлік 

қабілетіктің тӛрт категориясын, яғни: жеке тҧлғалар арасындағы 

қаты-нас, денсаулықты жолдау, жеке ерекшелікті дамыту, шешім 

қабылдау мен мәселелерді шешу айқындалды. 

Ҥшінші модельге эмоцоналдық ӛзін-ӛзі бақылау, жеке тҧлға 

аралық қатынас, ӛзін-ӛзі тану, қаржылық ӛзін-ӛзі қаржылай 

қамсыздандыру, ӛзін-ӛзіне қолдау кӛрсету және тәжірибені  

тҧжырымдамалау жатады.  

70-жылдары Лейпциг және Йенск университеттерінде 

М.Форвергтің басқаруымен әлеуметтік-психологиялық тренинг 

атты әдіс жетілдірілді. Тренингтің қҧралы ретінде тиімді 

қатынастық дағдыларды қалыптастыруға жағдай тудыратын 

драматизация элементтері бар рӛлдік ойындар қолданылды. 

М.Форверг ҧсынған әдістердің практикалық қосымшасы ретінде 

ӛндірістік кәсіпорындардың жетекшілерін әлеуметтік-

психологиялық дайындау болды.  

Әлеуметтік-психологиялық тренинг Рессейлік психология 

практикасында да кеңінен таралды. Әлеуметтік-психологиялық 

тренинг теориялық және әдістемелік аспектілеріне арналған 

алғашқы монографиялық еңбек 1982 жылы жарық кӛрген Л.А. 

Петровскаяның монографиясы болды.  

Бҧл әдіс балалармен, ата-аналармен, әлеуметтік топтардың 

кәсіби мамандарымен, кәсіпорындар мен ҧйымдармен 

жетекшілерімен жҧмыс істеуде белсенді тҥрде қолданалып 

келеді. Әдісті пайданалу тә-жірибесі Ю.Н. Емельянованың, В.П. 

Захарованың, Г.А. Ковалеваның, Х.Миккинанаң, Л.А 

Петровскаяның, Т.С Яценконың және т.б. еңбектерінде кӛрініс 

тапқан.  

Әлеуметтік-психологиялық тренингтің жалпы мақсаты-

қатынастағы тиімділікті арттыру міндетті тҥрде қатынастағы 

мінез-қҧлықты, адамның перцептивті қабілеттілігін, жеке 

тҧлғаның қатынас жҥйесін шындай тҥсу және дамытумен 
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анықталатын білімді менгерумен, қабілеттілігі мен дағдыларын 

қалыптастырумен байланысты тҥрлі кескіндегі бірқатар 

міндеттермен нақтылана тҥседі. Ӛйткені жеке тҧлғалық 

ӛзгешелік адамның іс-әрекетін және оның вербальды және 

вербальды емес әрекеттерін әртҥрлі тҥспен әрлендіретін фон 

болып келеді.  

Тренинг топ жҧмысының нәтижелі болуының бір талабы 

оқыту барысында шешімін табуы тиіс міндеттерге жҥргізушінің 

ықпал ете алуы болмақ. Ықпал ету белгілеулер денгейінде немесе 

қабілеттер мен дағдылар, немесе перцептивті қабілеттер және т.б. 

деңгейлер негізінде жҥзеге асады. Бір тренингтік топтың жҧмысы 

барысында әртҥрлі  міндеттерді пайдалану дҧрыс емес, ӛйткені 

мҧндай әрекет бір жағынан әсер етудің тиімділігін тӛмендетуі 

мҥмкін, ал екінші тренинг барысында міндетерді тек топтың 

келісімен ғана ӛзгертуге болады. 

Тренингтік топтың жҧмысы ӛзіңе тән бірқатар принцип-

термен ерекшеленеді. Оларға қысқаша анықтама беріп, тоқталып 

ӛтейік. 

 

1. Белсенділік ұстанымы 

Тренинг топ мҥшелерінің белсенділігі  ерекше мәнге ие, оны 

кітап студент немесе лекция тыңдаушы адамның белсенділігімен 

салыстыруға болмайды. Тренинг барысында адамдар арнайы 

талқылаған іс-әрекеттерге араласады. Ол қандай бір іс-әрекетке, 

араласу, жаттығуларды орындау, арнайы схема бойынша 

басқалардың мінез-қҧлқын бақылау болуы мҥмкін. Сондықтанда 

іс-әрекетке кез-келген уақытта араласуға болатындығын 

тҥсіндерген жағдайда, оған қатысушылардың белсенділігі арта 

тҥседі. 

Әсіресе жаттықтырушы ҧсынған ойды, мінез-қҧлық 

амалдарын сезіну және жаттығу тәсілдерін меңгеру арқылы. 

Тренингтің мақсатына жетуде топтың барлық мҥшелерін 

белсенді тҥрде бірдей араласуына мҥмкіндік беретін жағдайлар 

мен жаттығуларды қолдану тиімді болмақ. 

Белсенділік ҧстанымы, негізінен эксперименталды 

психология саласындағы белгілі адам естігенін он пайызын, 

кӛргенін елу пайызын, айтқанының жетпіс пайызын және ӛзі 

істегенінін тоқсан пайызын игереді деген идеяға сҥйенеді.  
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2. Зерттеулік (шығармашылық) ұстанымы 

Бҧл ҧстанымның маңыздылығы тренинг барысында топ 

мҥшелері психологияда белгілі ойлармен заңдылықтарды сезініп, 

анықтап, ашумен қатар, ӛзінің бойындағы жеке мҥмкіншіліктері-

мен ерекшеліктерін де сезіне тҥсетіндігінде болмақ. 

Осы ҧстанымға сҥйене отырып жаттықтырушы топ мҥшеле-

рінің ӛз бойларындағы жаңа мінез-қҧлықтарды сезініп, қалыптас-

тыра тҥсуге, тәжірибе жасауына мҥмкіндік беретін жағдайлар 

ойлап табады, қҧрастырады және ҧйымдастырады. 

Тренингтік топта негізінен бейтараптылық жай орнаған, 

қандайда бір мәселе орын алған креативті орта қалыптасады. 

Бҧл ҧстанымды жҥзеге асыру әдетте қатысушылар тарапынан 

қарсылық тудырады. Тренингтік топқа келетін адамдар бойында 

мектепте, институтта алған білім арқылы берілген арнайы ӛмірлік 

ережелер мен алдағы уақытта ҧстануы тиіс қҧндылықтардан 

тәжірибе жинақтаған жандар. Сондықтанда ҥйреншікті емес 

оқыту тәсілдерімен бетпе-бет келген сәтте, адамдар наразылық 

білдіреді, кейде тіпті наразылығы агрессивті формада болады. 

Мҧндай қақтығысты шешуге тренинг мҥшелеріне дайындықта 

болуын қалыптастырудың маңыздылығы мен қажеттілігін 

тҥсіндіретін және тренинг аяқталғаннан кейін ӛзінің мінез-

қҧлқына, ӛмірге, ӛз-ӛзіне шағармашылық тҧрғыда қарауға, 

тәжірибе жасауына мҥмкіндік беретін жағдайлар септігін 

тигізеді. 

3. Мінез-құлықты нысаналау (түсіну) ұстанымы 

Оқыту процесі барысында қатысушылардың мінез-қҧлқы им-

пульсивтіліктен біртіндеп нысаналық деңгейге ауысады, бҧл 

тренингті ӛзгеріске ҧшыратады. Осы сәтте екі жақты байланыс 

мінез-қҧлықты нысаналаудың әмбебап қҧралы болмақ. Топта екі 

жақты байланыс орнатуға тиімді жағдай тудыру – 

жаттықтырушы жҧмысының басты міндеті. 

Қатысушылар бойында қабылеттілік пен дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған тренинг тҥрлерінде мінез-қҧлықты 

нысаналаудың қосымша қҧралдарын пайдаланады. Солардың бірі 

топ мҥшерлерінің қандай да бір жағдайда іс-әрекеттері, мінез-

қҧлықтарының кӛрініс табуы бейнеленген бейнежазба болады, 

оны кейін топ мҥшелері қарап шығып, талқыға салады. Бҧл жерде 

бейне жазба негативті әсер тудыруы мҥмкін кҥшті қҧрал екенін 
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ескеру қажет, сондықтанда оны пайдаланарда ӛте мҧқият болу 

керек және кәсіби деңгейде пайдалана білу ӛте маңызды. 

4. Әріптестік қатынас ұстанымы (субъект-субъекті) 

Әріптестік немесе субъект-субъекті қатынасында ең бастысы 

топ мҥшелерінің арасындағы ӛзара әрекетке деген 

қызығушылығы, сондай-ақ олардың сезімі, кӛңіл-кҥйі, 

мазасыздануы ескеріледі, басқа адамның жеке қҧндылықтары 

қҧпталынады. 

Бҧл ҧстанымды жҥзеге асыру топ мҥшелерінің арасында ӛз 

кателіктерін жасырмай, мінез-қҧлқын аша тҥсу ҥшін тҥрлі 

тәжірибелер жасауына мҥмкіндік беретін сенімділік, ашықтық, 

қауіпсіздік жағдайын қалыптастырады. Бҧл ҧстаным топ 

мҥшелерінің ӛз-ӛзіне толық зерттеу жҥргізе алатындығына орай,  

шығармашылық ҧстанымымен тығыз байланысты. 

Біз тоқталып ӛткен ҧстанымдардың жҥйелі тҥрде жҥзеге асуы 

әлеуметтік-психологиялық тренинг тобы жҧмысының тиімді 

болуының басты талаптарының бірі. Ол бҧл жҧмысты 

психологиялық әсер етудің және оқытудың басқа әдістерінен 

ерекшелендіреді. Сондай-ақ, тренингтік топтардың жҧмысының 

ӛзіндік ҧстанымдарымен қатар, топта орын алып отырған 

жағдайды тҧрақты тҥрде ҥйлестіріп отыратын жаттықтырушы 

жҧмысының ӛзіндік ҧстанымдарын да атап кеткен жӛн. 

Жаттықтырушы бір кҥндік жҧмысын жоспарлау барысында, 

тренингті ӛткізуге кірісер алдында және жҧмыс барысында:  

 Мен қандай мақсатқа жеткім келеді? 

 Неге мен ол мақсатқа жеткім келеді? 

 Ол мақсатқа мен қандай жолмен жеткім келеді? – деген 

сҧрақтар қоюы тиіс. Жаттықтырушы топпен жҧмыс істеу 

барысында зерттеу жҥргізу арқылы бҧл сҧрақтардың жауабын 

таба алады. Зерттеу нысанына тӛмендегілер жатады: 

 Жҧмыстың мазмҧнды жоспары; 

 Топтағы ҧйымшылдық пен даму деңгей, топ мҥшелерінің 

арасында қалыптасқан тҥрлі мінездердің қарым-қатынасы; 

 Топтың әр мҥшесінің жағдайы, оның тренингке, басқаларға 

және ӛзіне деген ойы; 

 Жаттықтырушының жағдайы. 

Тренингтің тиімділігі жаттықтырушы жҥргізген зерттеудің бара- 
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лығына сонымен қатар, алдына қойған қандай да бір мақсатқа 

жету ҥшін қаншалықты қҧрал-жабдықтармен жабдықталғанына 

да байланысты. 

Қҧрал таңдаудағы мақсаттың шешімдегі алғашқы қадам - бҧл 

әдістемелік тәсілді таңдау. Жиі қолданылатын әдістер қатарына 

топтық пікірталастар, рӛлдік ойындар, психодрама және оның 

ӛзгертулері, психигимнастика жатады. 

Қандай да бір әдістемелік тәсілді, сондай-ақ осы тәсіл 

аясында нақты бір қҧралды таңдау тӛмендегі шарттармен 

айқындалады: 

 Тренингтің мазмҧнымен; 

 Топтың ерекшелігімен; 

 Жағдайдың ерекшеліктерімен; 

 Жаттықтырушының мҥмкіншіліктерімен. 

Әрі қарай біз талқылауымыздың негізгі пәні – психогимнас-

тикалық жаттығулар және тренинг барысында таңдаған қандайда 

бір жаттығулармен тығыз байланысты шарттардың әрқайысысын 

жеке қарастыратын боламыз. 

Сонымен қатар оқиғалық принципі, симболизм принципі, 

транспектива принципін де атап айтуға болады. 

Оқиғалық принципі. Бҧл принциптің мәні тренинг барысында 

психолог қозғалысты қатысушылар ӛздерінде және 

айналасындағыларда болып жатқан тҧтастық, бірлік тәрізді 

бастарынан ӛткізетін бір-бірімен байланысты оқиғаларға 

айналдыруында, яғни тренинг әрбір қатысушы ҥшін ӛзінше бір 

оқиға болу керек. Мысалы, психолог жоғары сынып 

студентларымен кәсіби анықталу тренингін жҥргізеді. Онда 

қалада бар ЖОО және ондағы мамандықтар туралы ақпарат 

берумен шектелуге болады, немесе әрбір қатысушыға 

психодиагностиканың нәтижесі бойынша оның бойында бар 

сапалар мен қасиеттерге сҥйеніп, қандай типтегі мамандыққа 

оның бейім екендігін айтуға болады, болмаса тіке сен техникалық 

училищеге лайықсың және сол училищенің директорымен бҧл 

сҧрақ шешіліп қойды деп айтуға болады. 

 Болмаса тренингті арнайы профориентациялық жаттығулар 

мен кәсіби және тҧлғалық ӛзіндік анықталуға арналған 

ойындарды пай-даланып ҧйымдастыруға болады. Оның әсерінен 

балалар ӛздерінің бойындағы жаңа қасиеттер мен сапаларды ғана 
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ашып қоймайды, олар ӛздері ҥшін жаңа мҥмкіндіктерді кӛреді. 

Ӛзгеріске алып келетін оқиға дегеніміз осы. 

 Симболизм принципі. Симболизм немесе символизмді 

ажыратып алайық. Ежелгі Грецияда адамдар алыс жақтарға 

жолға шыққанда ӛздерімен бірге қыш пластинаның сынығын 

алады екен, оның екінші сынығын жақын адамына қалдырады 

екен. Егер де ол адамдар кездескенше ҧзақ жылдар ӛтіп, олардың 

тҥр-әлпеттері ӛзгеріп олар бір-бірін танымайтындай болса, сол 

қыш пластиналарды қиюластыру арқылы бір-бірін табады екен. 

Ол пластиналар symballon - тҧтастың сәйкес келетін сынықтары 

деп аталады. Осылайша симбол бірліктің, бірін-бірі 

толықтырушының белгісі. Осы қыш пластина қалай бір-біріне 

сай келсе, сол сияқты тренингке қатысушы да ӛзінің қоршаған 

ортамен сәйкестілігін кӛру керек, яғни ӛзін тҧтас заттың бӛлігі 

ретінде сезіну керек. 

 Егер адам басқа қатысушылар арқылы ӛзін танып, олармен 

бірлігін сезінсе симболизм принципінің жҥзеге асқандығы осы. 

Транспектива принципі. Бҧл принцип бойынша психолог 

тренингте қатысушылар ӛткен және болашақ оқиғаларды 

біріктіріп бастарынан ӛткізуге қажетті жағдай жасауға бағдар 

жасау керек. Уақыттың бірізділігі - шартты тҥсінік. 

Психологиялық уақыт мҥлдем басқаша жҥреді. 

 Ӛтіп жатқан жағдайлар қазіргі кезде ғана емес, ӛткен мен бо-

лашақты да ӛзгерте алады. Мҧны психоанализдегі ығыстырылған 

оқиғалардың шығуынан немесе НЛП-ғы «болашақты 

програмалаудан» кӛруге болады. 

 Осылайша оқиғалар ӛткен ӛмірде, қазіргі уақытта және 

болашақта емес, транспективада болады. 

Топтық тренингтің психологиялық ерекшеліктері. 

Тренингті жүргізу тәртібі 

Тренинг топтарының негізгі түрлері 

Дәстҥрлі тҥрде базалық тренингтік әдістерге топтық 

дискуссия, ойын әдістері және психогимнастиканы жатқызады.  

Біз мҧның алдында тренингті психологтың клиентпен жҧмыс 

істеу әдісі және клиент жаттығып ҥйренуге қажетті әрекетті 

орындайды дегенбіз. 

Тренинг жалған шынайылық емес (псевдореальность), нағыз 

шынайылық болу керек. 
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Тренингтік әдістер туралы айтқанда, мҧндағы әдістер шы-

найылықтың объектсіне емес,  субъектіге бағытталатындығын 

ескеру керек. Мҧндағы субъект индивидуалды және топтық деп 2 

типке бӛлінеді. 

Іс жҥзінде тренингте индивидуалды және топтық процестер 

бірігіп кетеді, сондықтан тренер 3 деңгейдегі жҧмысты жҥзеге 

асырады:  

1. топта (жеке қатысушымен); 

    2. топпен (тҧтас); 

    3. топ арқылы (топтың жеке қатысушыларымен жҧмысы). 

Тренингте кӛптеген оқиғалар айтылу керек, шешілу керек. 

Олай болмаса тренинг те болмайды. 

 Тренингте ҥнемі оқиғалар пайда болып отыру ҥшін оған 

 тренер ӛз белсенділігін бағыттап отыру керек. Оқиға дегеніміз 

методологиялық тҧрғыдан алғанда - бҧл уақыт пен кеңістікте 

нақты қозғалыстың кӛрінуі. 

 Сонымен, тренингтік әдіс дегеніміз бҧл қатысушылардың 

қозғалысын (белсенділігін) олардың ӛмірі мен ӛздерін ӛзгерту 

мақсатында кеңістік пен уақытта ҧйымдастыру тәсілі. 

Тренингтегі психогимнастика. Тренигтік топтың жҧмысы 

барысында әр уақытта екі жақ, екі жоспар: мазмҧндылық пен 

жекешілдік кӛрініс тауып отырады. Мазмҧндылық жоспар 

тренингтің негізгі мазмҧндылық мақсатына сәйкес болады. Ол 

әсер ету нысанының не болып келуіне: қабілеттіліктер, 

когнитивті қҧрылымдар, белгілеулерге - сондай-ақ тренингтің 

бағдарламасына қарай ӛзгеріп отырады, мысалы мазмҧны 

креативтік тренингте, әріптестік қатынас тренингінде немесе 

іскерлік келіссӛздерді жҥргізудің мазмҧндары әртҥрлі, бірақ әсер 

ету нысанының деңгейі бірдей - яғни, белгілеулер мен қабілетті-

лік болмақ. 

Жекешілік жоспар - мазмҧндық жоспардағы әрекеттер және 

топтың әр мҥшесінің жағдайы жеке-жеке табатын жалпы топтық 

қалып (тренингтің кейбір тҥрлерінде мҥшелерінің бҧл жағдайы 

мен қарым-қатынасы топ жҧмысының жалпы мазмҧнына 

айналады). 

Психогимнастикалық жаттығулардың нәтижесінде жалпы 

топта және оның әрбір мҥшесінің жағдайында ӛзгерістер 

байқалуы мҥмкін, сондай-ақ талқылау мен сезінуді қажет ететін 
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деректер алда болады, ол деректерді талқылау мазмҧндық 

жоспарды ілгерлетуге септігін тигізуі мҥмкін. 

Біз «психогимнастика» тҥсінігінің шартты атау екендігін 

байқап отырмыз. Бҧл тҥсінікпен ӛте кең ауқымдағы жаттығулар 

топтамасын атайды: жазбаша және ауызша, вербальды және 

вербальды емес жаттығулар. Оларды 2-3 адамнан қҧралатын 

шағын топтарда немесе топтың барлық мҥшелерінің қатыстыру 

арқылы ӛткізуге болады, қандайда бір арнайы психикалық 

мінездемеге, мысалы жадын немесе назарға тікелей бағытталған 

бола алады, сондай-ақ әмбебаптық негізде, жалпылай әсер етуге 

бағытталуы мҥмкін. Мҧндай жаттығулар әртҥрлі деңгейдегі 

психикалық бейнелердің бір мәселесін, бір уайымын бірдей 

сезінуге жетелейді. Мысалы топ мҥшелеріне қандайда бір 

жағдайды вербальды тҥрде кезекпен бейнелеп беруді, яғни 

жазбаша және ауызша, одан кейін суретін салып, содан кейін 

қимыл-әрекетпен кӛрсетулерін ҧсынуға болады. Нәтижесінде, 

сезінудің мҥмкіндіктері кеңейеді, бір мәселені қабылдаудың жаңа 

қырлары ашылады. Сондай-ақ тренинг барысында бір мазмҧнда 

әртҥрлі психогимнастикалық жаттығуларды пайдаланғанда, 

мысалы қозғалмалы сурет салуы мҥмкін және т.б., жо-ғарыда 

аталған нәтижелер кӛрініс беруі мҥмкін. 

Жаттығу таңдау. Қандай да бір психогимнастикалық 

жаттығуды таңдаған кезде жаттықтырушы тӛмендегі жәйттарға 

назар аударуы тиіс: 

1. Жаттығуды ӛткізудің нәтижесінде қандай ӛзгеріс болуы 

мҥмкін:  

- жалпы топтағы жағдай ӛзгереді; 

 - топтың әрбір мҥшесінің жағдайы ӛзгереді;  

- кӛп жағдайда топтың бір немесе екі-ҥш  мҥшесінің жағдайы 

ӛзгереді;  

- мазмҧндық жоспарда ілгері жылжуға мҥмкіндік  беретін 

деректер жиналатын болады; 

2. Топтың жағдайы қай деңгейде: топта бірауыздылық басым 

болған сайын, онда еркіндік ҥдейе тҥседі, топтың әр мҥшесі ӛзін 

еркін сезінеді, бҧл жаттығуларда тәуекелдік басымырақ болады. 

Мҧндай жаттығулар қатарына ең алдымен топ мҥшелерінің 

жаттығуды жҥзеге асыру барысында дене жанасуы қажет және 

кӛзді жҧму арқылы жасайтын жаттығулар жатады. Бҧл 
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жаттығуларды ӛзінің межелі уақытынан бҧрын жасау топта 

қолайсыздық орнататын шиеленестікті арттыра тҥседі. 

3. Топтың қҧрамы: әлеуметтік-демографиялық мінездемелер 

(жы-нысы, жасы және т.б. ). 

4. Кҥн тәртібі: тәуліктің бірінші жартысында тҥрлі мәселелер 

мен шаруаларды бір уақыт ҧмыттыратын «осы сәтте және осы 

уақытта» жағдайға енуге мҥмкіндік беретін топтық емес 

жаттығуларды ӛткізу дҧрыс болмақ, сондай-ақ бҧл назарды 

жинақтауға, ойлау белсенділігін арттыруды қажет етеді. 

Ал тәуліктің екінші жартысында шаршағандығынды ҧмытуға 

мҥмкіндік беретін, эмоционалды серпілуге жағдай тудыратын 

жаттығуларды ӛткізген жӛн. Жаттығулардың соңғы тҥрін 

сонымен қатар, топтың барлық мҥшесіне немесе кейбір 

мҥшелеріне қиындық тудырған қызу талқылаулардан кейін 

ӛткізуге болады. 

1. Тренингке берілетін нұсқау. Жаттығулардың тиімділігі  

кӛп жағдайда ең алдымен қажетті және толық ақпаратпен 

қамтылған нҧсқаулықтың анық, айқын болуына да байланысты. 

Нҧсқаулықта кҥрделі тәсілдермен керексіз тҥсіндірмелер 

шамадан тыс болмауы керек. Сондай-ақ, жаттықтырушының 

жаттығу уақытынан артық уақыт нҧсқаулық бергені дҧрыс емес. 

Кей жағдайда, нҧсқаулықты тҥсіндіру барысында жаттығудың 

қалай орындалуы керектігін  кӛрсететін мысалдар келтіруіне 

болады. 

Нҧсқаулықты тҥсіндіру кезінде жаттықтырушы топтың әр 

мҥшесінің назарын ӛзіне қаратып, визуальды байланыс орнату 

керек. Бҧл топ мҥшелерінің назарының жоғарлығын арттырады, 

нҧсқаулықтың қандай бір ҥзінділерін жіберіп алу және алаңдау 

мҥмкіндіктерін тӛмендетеді. 

Жаттықтырушы топ мҥшелерінің жанары мен бет қимылдары 

арқылы бір нәрсені тҥсінбей қалғандықтарын байқайды, және 

нҧсқаулықты: «Мҥмкін тҥсінбеген жерлер бар шығар, 

толықтырайықпа?» деген сҧрақ қойып, жоғарыда атап кеткен 

әрекет танытқан топ мҥшелеріне назарын аударады. 

Жаттығуды нҧсқаулықты барлығын тҥсініп, қалай жасау 

керектігін толығымен меңгерген сәтте ғана бастау керек. 

Дегенменде нҧсқаулықты барлығы тҥсінгендігін тексергеннен 

кейінде топтың кейбір мҥшелерінің арасында бір нәрсені 
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тҥсінбей қалатындар болады. Осындай жағдайда жаттығуды 

тоқтатып, анық-қанығын тҥсіндіру керек. 

Жаттықтыруды жҥзеге асыруға жаттықтырушы қатысуы тиіс 

пе? Бҧл сҧраққа нақты жауап таба алмаймыз. Бҧл сҧрақтың нақты  

жауабын беруден бҧрын бірқатар бағдар берген дҧрыс болар. 

Жалпы ортақ ой - жаттықтырушы мҥмкіндігінше тәуліктің 

бірін-ші жартысында орындалатын жаттығуларға қатысуы тиіс. 

Бҧны ереже ретінде де қабылдауға болады. Сондай-ақ топтың әр 

мҥшесімен жекеше кері байланыс орнатуға бағытталған жаттығу-

ларға да қатысуы керек. 

Егерде топ мҥшелерінің тақ немесе жҧп болуы талабы 

қойылатын жаттығулар болса, жаттықтырушы топ мҥшелерінің 

қатар санын реттеу ҥшін, қатысуы немесе қатыспауына болады. 

Жаттықтырушы орындалу барысында оның жетекшілік етуі 

қажет жаттығуларға қатыспайды. Сонымен қатар жаттықтырушы 

топ мҥшелерінің қауыпсіздігін қамтамасыз етуі қажет, мысалы 

кӛзді жҧмып жасайтын жаттығуды орындаған сәтте жаттығуға 

аралас-пайды.  

2. Кідіру және талқылау. Қорытындысы қисынды болып 

келетін жаттығулар кездеседі. Мҧндай жаттығулардың 

қатарынан, мысалы, «Бҧзылған телефон» деген атпен кең 

таралған ойынды атауға болады. Ойын ақпарат ең соңғы 

қатысушыға жеткенде аяқталады. Кей жағдайларда 

жаттықтырушы жаттығудың шартын алдын-ала айтады, мысалы: 

жаттығу топ мҥшелерінің әрқайысысы бір әрекет жасағанда 

немесе айтқанда аяқталады деп айтып қояды. 

Екінші бір тҥрі: жаттығуды орындау уақыты алдын-ала 

ескертіледі. Бҧл жағдайда уақытты жаттықтырушы қадағалайды, 

және топқа уақыттың  аяқталғанын айтады. Бірақ кӛп жағдайда 

жаттығуды ӛткізу ҥшін уақыт мӛлшерін алдын-ала анықтау 

мҥмкіндігі болмайды, мҧндай сәтте топ мҥшелерінің кӛңіл-кҥйі, 

олардың жаттығуға деген қызығушылығы мен қатысу деңгейі 

басты назарда болады. Жалпы ереже; жаттығудан елігу мен 

қанағаттану деңгейі барынша жоғары кӛрсеткішке жеткенде және 

әлі тӛмендемей тҧрған сәтте аяқталуы қажет. Топ мҥшелерінің 

бойындағы ӛзгерістерді бақылай отырып жаттықтырушы бір 

жағынан жаттығу ӛз мақсатына жеткен сәтін, әрі талқылауға 

қажет дерек толықтай жиналғанын (егерде жаттығу мазмҧндық 



 95 

жоспарда ақпарат алуға бағытталған болса), ал екіншіден, топ 

мҥшелерінің басым кӛбі жаттығуды жалғастыруға дайын екен-

дігімен қатар аяқтауға да қарсы емес сәтті дәл анықтай білуі 

қажет.  

Жаттығуды талқылау тҥрі аяқталғаннан кейін жаттықтырушы 

қоятын сҧрақтар жаттығудың кӛздеген мақсатына байланысты 

болмақ. Басты қойылатын ортақ талап: жаттығудың мазмҧнды 

ақпарат алуға  бағыты жоғары болған сайын, оны талқылауға 

кетіретін уақыт мӛлшері де арта тҥседі.  

Егер жаттығу ең алдымен жалпы топтың немесе оның әрбір 

мҥшесінің жағдайын ӛзгертуге бағытталса, «Сіз ӛзіңізді қалай» 

сезінесіз?», «Қазір сіздің кӛңіл-кҥйіңіз қандай?, және т.б. қысқа 

тҥрдегі сҧрақтар қоюға болады. Мҧндай сҧрақтарға кей жағдайда 

қайталанатын «жақсы», «бір қалыпты», «кӛтеріңкі» деген 

жауаптар естиміз. Кей жағдайда жаттықтырушы топ мҥшелерінің 

кӛңіл-кҥйін қандай деңгейде екендігін байқағандығын жеткізеді, 

мысалы «Бәріміздің кӛңіл-кҥйіміз кӛтеріңкі. Енді 

жҧмысымыздың жауапты кезеңіне кӛшсек болады ғой?» менің 

байқауымша, бәріміздің жанарымыз жарқын, кӛңіліміз кӛтеріңкі 

сияқты, сондықтанда жаттығуымызды жалғастыруға болады, 

және т.б. 

Сҧрақты жаттығудың ӛтуіне байланысты қоюға болады. 

Жаттықтырушы жаттығу барысын қадағалай отырып, 

қатысушылар қиындыққа тап болмады ма (болған жағдайда, ол 

қандай қиындықтар), қатысушылардың жағдайы қалай, неге қол 

жеткізуде және керісінше неге шамасы жетпей жатқандығын 

бақылауға алады. Бҧл бақылаулары жаттығу аяқталғаннан кейінгі 

сҧрақтардың тҥрін анықтауға мҥмкіндік береді. 

 

2      Қарым - қатынас мәдениеті туралы түсінік 
2.1    Қарым - қатынас мәдениетінің негізгі ҧғымдары 

  «Мәдениет» ҧғымы (латын тілінен cultura – ӛңдеу, ӛсіру, 

тәрбиелеу, білім беру, дамыту, жетілдіру) барлық адамзаттың 

ақыл-ойы, кҥш-жігерімен пайда болатын рухани ӛсуін білдіреді. 

Ғылым, техника, ӛнер, әдебиет, қоғамдық даму т.б. да осыған 

жатады. Мәдениет тасымалдаушылары ішінде белсенді тҧлға 

педагог болып табылады.  Бҧл жағдай оларға  ӛзін-ӛзі жетілдіруге 

ҥнемі ҧмтылысын кӛрсететін, тәжірибелік іс-әрекет ҥрдісінде 
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педагогикалық мәдениет негіздері бойынша белгілі бір талаптар 

жҥйесін меңгеруін айқындай-ды.  

―Қарым-қатынас мәдениеті‖ ҧғымы зерттелетін қҧбылысты 

―мәдениет‖, ―жеке тҧлға мәдениеті‖, ―кәсіптік мәдениет‖ 

―педагогикалық мәдениет‖, ―қарым-қатынас мәдениеті‖ 

ҧғымдарын талдамай оның мәнін, мазмҧнын ҧғыну мҥмкін емес. 

Аталған ҧғымдардың мәнін ашып, оларды педагогикалық 

қызметке ықпалдастыра отырып, болашақ мҧғалімнің 

педагогикалық мәдениетін қалыптастыру мәселесін шешуге 

бағдар береді. Бҧл ҧғымдар мазмҧны жағынан ӛте ауқымды, 

кҥрделі болып табылады. Бҥгінгі гуманитарлық білімде, ӛте 

маңызды, іргелілерінің ішінде ең бастысы бірі болып табылатын 

«мәдениет» ҧғымының мазмҧнды даму барысын қарастырайық. 

«Мәдениет» латын сӛзінен шыққан, ол бастапқыда топырақты 

ӛңдеу, жетілдіру дегенді білдіреді, кейін ол мҥлдем ӛзгеріп, 

адамның ӛзінің тҥрленуімен, дамуымен, дербестелуімен 

байланыстырылады, табиғаттағы емес, адамның ӛз қолымен 

жасалғанын білдіреді. «Мәдениет» жеке ҧғым ретінде 

қарастырылуы ҥшін жҥздеген жылдар қажет болды. Ежелгі 

Римде топырақты жырту және ӛңдеу ҥдерісін білдіретін 

«мәдениет» сӛзін Цицерон «адам жанын ӛңдеу» мәнінде ауыс-

палы мағынада алғаш қолданып, бҧл ҧғымның дамуына бастама 

берді. 

Орта ғасырда идеялистік бағыттың басымдық қҧруы 

«мәдениеттің» «табынушылық» тҥсінігімен, мәдениеттің барлық 

тҥрін қҧрайтын ҧлы кҥшті қҧрметтеу тҥсінігімен ығыстырылуына 

алып келді.  

Қайта ӛркендеу кезеңінде мәдениет адамның жоғары 

миссиясы ретінде қарастырылды, яғни мәдениетті адам - 

шығармашылық тҧрғыдан белсенді, табиғатты тануға, оны ӛз 

бақытына орай қайта қҧра білуге қабілетті, терең білімдарлыққа 

ие, ӛнерді нақты тҥсіне білетін тіршілік иесі. Ол гуманистер ҥшін 

арман-мҧрат болып қана қойған жоқ, шынайы мақсат ретінде 

танылды; осы мақсатқа қол жеткізуді жеке тҧлғаның мәдениеті 

туралы қазіргі тҥсініктермен байланыстыра қарастыруға әкелді. 

Кейінірек, мәдениет адамның дамуының тәсілі (қҧралы) және 

қоғамдық қҧрылысты жетілдіру жолы ретінде танылады.  
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Сонымен, педагогикалық мәдениет мәнін қарастыра отырып, 

біз мәдениет ҧғымында жоғары деңгей, жоғары дәрежеде даму 

қабілеті; адам ӛмірі мен қызметінің тҥрлі салаларын жетілдіру 

деңгейі; адам тҧрмыс-тіршілігін ҧйымдастыру мен дамытудың 

ерекше тәсілі; яғни, ақиқат болмысты ӛзгертуге  адамның негізгі 

қабілеттерін дамытуға бағытталған мәселені зерделеу мен 

тақырыптарға жіктеу ҥдерістерінің диалектикалық біртҧтастығы 

болып табылатын, болмыс пен сананың барлық саласындағы 

шығармашылық іс-әрекет ретінде тҥсіндіргенін кӛреміз.  

Мәдениет мәні адам мен әлемнің жалпы қарым-қатынасында 

қарастырылып, ӛз кезегінде «субъект» және «объект» 

категориялары арқылы танылады. Бір жағынан, субъект және 

объект диалектикасы, олардың ӛзара ауысуы, байланысы 

мәдениет ҥдерісінің жалпы анықтамаларын айқындайды, екінші 

жағынан, субъектілік-объектілік қатынастар мәдениетті тікелей 

емес, іс-әрекет арқылы негіздейді. 

     Қарым-қатынас мәдениеті ҧғымы ғылымда оны жан- 

жақты талдаудың керектігін кӛрсетеді. 

      Қарым-қатынас пен мәдениеттің ажырамас тҧтастығының 

негізгі жолы - тҧлғаны дамыту, тәрбиелеу қалыптастыруда оның 

қоршаған дҥниені қабылдауы, меңгеруі және табиғи, 

әрекеттік, әлеуметтік қатынасы. М.С.Коган қарым -қатынас 

медениетін «рухани және қатынастық материалдық 

қҧндылықтар байлығы, адамзат санасы тҧрмысы, ӛткен мен 

бҥгінгі» деп тҥсіндіреді . 

       Мәдениеттаным бағытында қарым-қатынас мәдениеті бip 

жағынан делелдеуді қажет етпейтін қисынды ҧғым десе, 

екіншіден кӛп мағыналы тіл мәдениеті, этикеті, мінез-қҧлқы, 

тҧрмысы мен салты деп жіктеледі.       

 Қарым-қатынас мәдениеті дегеніміз - адамның мазмҧнды, 

сапалы жақтарын жақындастыруға бағытталған адамгершілік, 

саналылық әрекеттері. 

Психология ғылымында адам - қоғамның қҧндылығы. Ол 

қоғамдық дамудың мәдени-рухани қҧндылықтармен ашылады. 

Сонымен қатар жеке адам  танымның, қарым-қатынастың, 

шығарма-шылықтың белсенді cyбeктici ретінде берілеі. Олардың 

ӛмip cҥpyi тек қана қоғам талабына сай. Яғни қарым-қатынас 

адамзат болмысының ӛмір сҥру шарты деп есептеледі. 
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Қарым-қатынас барысында жеке адамның әлеуметтену 

пpoцeci жҥреді, соның нәтижесінде оның қоғамдық рухани және 

материалдық қҧндылықтарға жақындауымен материалдық 

танысу жағдайы қалыптасады. Адам қарым-қатынас 

процесінде жеке тҧлғалық ерекшеліктерін кӛрсетеді, ӛзі 

ҥздіксіз қарым-қатынаста болатын коғамға енеді. Қарым-

қатынас әpбip адамның әрекет барысындағы субъектіге айналып, 

табиғат пен дҥниені таниды, олармен қарым-қатынасты 

дамытады. Сӛйтіп ic-әрекет барысында тҧлғаның iшкі мәдени 

дамуы бipтe-бipтe қалыптаса бастайды . 

Қоғамда мәдениеттің ӛмір cҥpyiнiң, қажетті шарты болып 

қарым-қатынас беріледі және жеке адамның дамуы ҥшін басты 

қҧралы ретінде жекелік қатынастар, ӛзара қатынастар мен 

қарым-қатынастың коммуникативтік мәдениеті енеді. 

Сократ: «адамның ӛзара қарым-қатынасындағы негізгі 

факторы -моралдық нормалар мен моралдық сана» деген. 

Осыған орай моралдық нормалар мен сана қарым қатынас пен 

мәдениеттің мазмҧнына байланысты мәдени нормалардың 

адамға тән белгілі шегі мен қалпын білдіреді, олардың  қоғам 

талаптарына сай қалыптасуындағы саналылығын кӛрсетеді. 

Жоғары саналылық, әдептілік, ақылдылық, ӛнегелілік, 

қарым-қатынас мәдениетінің жоғарғы шегi. 

Қарым-қатынастың жалпы мәні адамның мақсатына 

байланысты біріншіден, басқа адамдарды тану, бағалау сол 

адамдардың әcepi арқылы ӛзін-ӛзі тану, бағалау болып табылады; 

екіншіден, басқамен ӛз әрекеттерін таңдауда мақсатты, саналы 

белсенді жан иeci ретінде кӛрінеді. 

Сонымен, қорыта айтатын болсақ, қарым-қатынастың 

жоғарыда кӛрсетілген ерекшеліктері - ic-әрекеттегі мәдениеттілік 

белгілері, ал ic-әрекет - адамның жеке тҧлға ретінде 

қалыптасуының ең алғашқы сатысы. Тҧлғалық. әрекетті меңгеру 

барысында ғана қарым-қатынастың алғашқы элементтері 

байқалады. 

Қарым - қатынас қажетті хабар алмасуда, оны басқаруда 

кӛpiнic беретін ic - әрекеттің тиімділігін қамтамассыз ететін 

мәдениеттілік белгісі және қарым - қатынас жасау ҥшін адамға 

тән әлеуметтік сапаның пайда болуы адамның барынша мәдени 

ептілікке жету мҥмкіндігін аша тҥседі 
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Сонымен, қарым - қатынас адамды тәрбиелеу ҥшін, дҥниені 

қабылдау және тҥсіну ҥшін, адамдарға және ӛзіне әрекет 

субъектісі ретіндегі қатынасының мәдени қҧралы ретінде беріледі. 

Осылайша болашақ, мамандардың ӛмірлік қызметінің 

психикалық дамуы және тҧлға ретінде қалыптасуы ҥстінде қарым 

- қатынас рӛлінің маңызы зор екені кӛптеген еңбектерде ғылыми 

тҧрғыда дәлелденген. Қарым - қатынас дағдысы кәсіптік 

қызметке, қоғамдағы белсенділік деңгейіне тікелей байланысты 

және ол әркімнің жеке ic - әрекеті. Мҧның бәpi жеке тҧлғаны 

қалыптастыруда қарым - қатынас мәдениетінің маңыздылығын 

кӛрсетеді. 

Қарым - қатынас мәдениеті жалпы мәдениеттің бip бӛлігі 

болып саналады. Ӛйткені ол тҧлғаның ортақ әлеуметтік 

қасиетін кӛрсетеді және психологиялық қарым - қатынас 

әрекетінің нәтижесі мен процесін біріктіреді. Қарым - қатынас 

мәдениеті ғылыми дәреже ретінде соңғы жылдары ғана ӛз 

ҥйлесімін тапты. Осы уақытқа дейін педагогикалық теория 

және практикада ол тиісті орын алған жоқ. Қарым - қатынас 

мәдениеті әр адамға әсер ете отырып, ӛзінің мамандығы бойынша 

қарым - қатынас жасайтын қазіргі заман мамандарының қажетті 

белгісі болып саналады. 

Болашақ мҧғалімнің, оның мәдениетінің, жеке тҧлғасының 

қалыптасуының теориясы мен тәжірибесі ҥшін, мәдениетті 

шығармашылық іс-әрекет және жеке тҧлғаның осы іс-әрекет 

ҥдерісі мен нәтижелері біртҧтас ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруы, яғни 

ӛзінің маңызды кҥштерін жҥзеге асыру мен дамыту кӛзқарасы 

тҧрғысынан қарастыру маңызды болып табылады. 

Адам ӛз іс-әрекет ҥдерісінде ӛзін қоршаған ортаны қайта 

жаңғыртады және осының негізінде ӛзін ӛзгертеді, яғни адамның 

маңызды кҥштерінің шоғырлануы мен саралану, олардың, 

игерілуі, ӛмірлік ҥдеріске қосылуы жҥргізіледі. 

Іс-әрекет пен мәдениет бір-біріне ӛзара тоғысқан 

диалектикалық тҧтастықты қҧрайды. Іс-әрекет мәдениетті 

ӛндіреді және оған шынайы болмыс береді, ал мәдениет іс-

әрекетті ҧйымдастырады, реттейді оның тәсілдерін, тиімділігін, 

оны жетілдіруге қажетті әрі мҥмкін бағыттарды айқындайды. Іс-

әрекетке ӛз субстанциясы тҧрғысында қатынастағы мәдениет 
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адамның елеулі кҥші жинақталатын ішкі ҧйымдастырылуын 

қҧрайды. 

Педагогикалық мәдениет - «педагогикалық шеберлік», 

«педагогикалық такт» және «педагогикалық этика» ҧғымдарының 

мазмҧнын қамтитын кҥрделі қҧбылыс деген тҧжырым жасауға 

болады.  

Шығармашылық тҧлға ғана ӛз шәкірттеріне адамзат 

мәдениетінің бай мҧрасын игерте алады. Мҧғалім мамандығы 

мәдениет ҧғымымен қатар қойылады. Мәдениет – адамның даму 

ӛлшемі, ӛйткені ол адамдардың қоғамдық ӛмірде игерген 

қҧндылықтар кӛлемін ғана емес, адамның қҧндылықтарға 

қатынасын білдіреді. 

Қарым-қатынас мәдениеті адамның ойлау стилі мен мінез-

қҧлық сипаты арқылы айқындалады, ол қоғамдық ӛмірдің барлық 

саласын қамтиды, тҧлғаның білім тереңдігін, тәрбиелік деңгейі 

мен зиялылығын (ӛз ойын нақты айтуы, тыңдай білуі, ӛзін-ӛзі 

ҧстауы т.б.) танытады. Оның маңызды кӛрсеткіші мҧғалімнің 

әріптестерімен, туысқандарымен, достарымен, таныс немесе  

таныс  емес адамдармен қарым-қатынасы арқылы танылады. 

Қарым-қатынас - адамдар арасындағы қызмет саласы және 

әлеуметтік талаптарға сай білім, ой-пікір алмасулар. Қарым-

қатынас арқылы адам ӛз қызметінің белгілі бір мақсаттарын 

жҥзеге асырады.  

Ақпарат алмасу барысында адамдар ӛзара қарым-қатынасқа 

қоғамның жалпы мәдениеті мен мәдениетті меңгеру деңгейі, 

ықпалын тигізетіндігін ескере бермейді. Аталған факторды 

есепке алмау қарым-қатынасқа кері әсерін тигізеді. Қарым-

қатынас барысында адам ӛз ойын дәлелдей алмаса, ӛзін емес, 

әріптесінің тҥсінігі мен қабылдауы тӛмен, кінәлауы басым. Сол 

себепті қарым-қатынас мәдениеті тҥрлері мен тәсілдеріне назар 

аударып, дамыту бағыттарын ескеру қажет. 

Қарым-қатынас мәдениеті - қоғам мен қоғам тарихының даму 

нәтижесі. Қарым-қатынас ҥрдісінде белгілі бір топтың (сынып 

ҧжымы, педагогикалық ҧжым, отбасы) іс-әрекетінің бірлігі 

қамтамасыз етіліп, ӛзара тҥсінік пен келісімге қол жеткізілуі, 

еңбек пен таным субъектісі ретінде адамның мінез-қҧлқын 

реттеуші тҧлғалық сапалары қалыптасады. 
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Кешенді тәрбиенің студент тҧлғасына әсері педагогикалық 

қызметте қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың жалпы 

мәселелерін шешумен тығыз байланысты. 

Мҧғалімнің қарым-қатынас мәдениеті оның әлеуметтік баға 

беруге бағытталуының бірнеше тҧрақты белгілерімен ерекше-

ленеді, бҧл жалпы мҧғалімнің мамандық сипатына байланысты. 

Сонымен қатар, мҧғалімнің қарым-қатынасы икемді әр тҥрлі әдіс-

тәсілдер негізінде ӛзгеріп тҧруы қажет. Мысалы, мҧғалімнің 

негізгі іскерлігінің бірі - қиын нәрсені оңай, нақты, анық, 

тиянақты етіп тҥсіндіруі. Ол ӛзін әріптесімен, әдіскермен бірге 

сӛйлесу барысында сыныпқа арналған деңгейді пайдалана 

алмайды, осы орайда ӛзінің мҥмкіндігі мен сҧхбат-тасушы-

ларының мҥмкіндігін салыстыру тәжірибесі мен мамандық ше-

берлігі анықталады. 

Қазіргі заманғы мҧғалімнен жан-жақты мәдениеттілік деңгейі 

талап етіледі. Қарым-қатынас барысында мҧғалімнің мәдениет-

тілігі адамдарға ақпарат беру арқылы кӛрінеді, осылайша оқыту-

шылардың рухани жағдайы мектептің жалпы мәдениеттілігінің 

белгісі болып есептеледі.  

Отандық статистикада жанҧяның бҧзылу тенденциясын 

кӛрсетуде, талдау барысында жанҧяның бҧзылуы, ең бірінші 

тҥсініспеушіліктен болатынын анықтайды. Осыдан, әрбір адам ең 

бастысы ӛзінің қарым-қатынас мәдениетін дамыту керектігін 

ескеру қажет. 

А.Мехрабян зерттеулері бойынша, толық хабарды адамдар-

дың 55%-ы ым-ишара мен іс-қимылдар арқылы, 38%-ы ақпарат-

тар арқылы және 7% сӛз арқылы қабылдайды. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас - тҥрлі мәдениет ӛкілдерінің 

жеке тҧлға аралық және топтық ӛзара байланыс және қатына-

сының тҥрлі формаларының жиынтығы 17-суретте берілген. 

 Кҥнделікті ӛмірде, тҧрмыстық психология деңгейінде 

қарым-қатынас біржақты тҥсініледі және ақпаратпен алмасу 

ретінде қаралады. Іс жҥзінде бҧл ӛте кҥрделі, кӛп жоспарлы 

ҥрдіс, ол тек әңгімелесушілерге қажетті ақпаратпен, пікірлермен, 

сезімдермен алмасуын қамтумен бірге, қабылдауды, басқа 

адамды тҥсінуді, бірлесіп қызмет ету ҥрдісіндегі әрекеттесудің 

бірыңғай стратегиясын жасауды қамтиды.  
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 Жалпы адами қарым-қатынас іс-әрекетін шартты тҥрде 

былайша кӛрсетуге болады: әдет-ғҧрыптар, ойындар, уақыт 

ӛткізулер, жеке қарым-қатынас, қызмет. Педагогикалық ҥрдісте 

аталған қарым-қатынас тҥрлерінің басым кӛпшілігі қолданылады. 

Педагогикалық қарым-қатынас ҥрдісінде білім беру, дамыту, 

тәрбиелеу міндеттері, ал дене тәрбиесінде сауықтыру міндеттері  

 
Сурет  17 – Мәдениетаралық қарым-қатынас - тҥрлі мәдениет 

ӛкілдерінің жеке тҧлға аралық және топтық ӛзара байланыс және 

қатынасының тҥрлі формаларының жиынтығы 

 

 шешіледі. Оқыту міндеттерін шешуде қарым-қатынас мәдениеті 

студенттермен шынайы психологиялық байланысты қамтамасыз 

етеді. Тәрбиелік міндеттерді қарым-қатынас арқылы шешуде 

мҧғалімдер мен студенттер арасында оң қатынас студенттердің 

тҧлға ретінде дамуына әсер етеді және де ҧжымдық қатынас қа-

лыптасады. Дамыту міндеттерін шешуде қарым-қатынас арқылы 

психологиялық жағдай, тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытуы, ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеуі, ӛзін-ӛзі  жҥзеге асырылуы мҥмкін болады.  

Қарым-қатынассыз бір де бір қызмет ҧйымдастырылмайды. 

Қатынас адамдардың арасындағы ӛзара байланысты кҥшейтеді, 

адамға психологиялық жайлылықты қамтамасыз етеді және тҧлға 

ретінде дамуына жағдай жасайды. 

 Р.С.Омарованың зерттеулеріне сҥйене отырып, әр білім беру 

парадигмасының мҥмкіндіктерін анықтау мақсатында салыстыр-

малы талдау жасалынды (2-кесте). 
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Аталған білім парадигмаларының инновациялық компонент-

тері ретінде тҥйінді қҧзыреттер мен қҧзыреттіліктер, біліктер 

қарастырылады.  

 Негізгі компоненттерді жҥзеге асыру бағдарламалық 

материалға емес, қҧзыреттілік пен біліктерден тҧратын білім беру 

нәтижесіне бағдарланған жаңа кәсіби білім мазмҧны мен жаңа 

мемлекеттік стандарттарды талап етеді. Кӛп ӛлшемді әлеуметтік-

психологиялық және кәсіби-педагогикалық білім беру оқыту, 

тәрбиелеу мен дамытудың жаңа технологиялары мен тәсілдерін 

оңтайлы қолдануды талап етеді. 

  Педагогикалық мәдениет – кӛп қырлы қарым-қатынас 

жҥйесі және жалпы даму, кәсіби сапалар мен педагогикалық 

этиканың дамуынан тҧратын психологиялық-педагогикалық 

сенім мен шеберлік ретінде қарастырылады. 

Педагогтың қарым-қатынас мәдениеті мәселесі кӛптеген 

ғалымдардың зерттеу нысаны ретінде алынуы, бҧл проблеманың 

ӛзектілігін айқындайды. Педагогикалық мәдениет жеке тҧлғаның 

маңызды сипаты ретінде кӛрінуі оның жан-жақты, ҥйлесімді 

дамуына ықпал етеді. 

Жеке қатынас орнату ҧстаздың жалпы қарым-қатынасы ӛз 

кәсіби іс-әрекетін, кәсіби борышы мен қоғам сҧранысына сәйкес 

талап-тілектерге сай жҥргізіледі. 

Кең мағынасында қатынас сӛзі адамдардың жеке және 

әлеуметтік ӛмірінің шарты болып табылады. Адамдардың  

басқару ісіндегі ӛзара  ара қатынасы олардың арасындағы қарым 

- қатынасқа тікелей байланысты (Сурет 18). 

Қатынас процесінің ӛзінде адамның қҧлқының арнайы 

қалыптасу  моделі мен ҥлгілері негізгі орын алады. Әрі қарай ол 

тҧлға қҧрылымына жалғасып кетеді, яғни, «ішке еніп кетеді». 

Қарым – қатынас процесінің барысынды адам ӛзінің ішкі 

«Менін қалыптастырады, сонымен бірге дҥние туралы арнайы ой 

қалыптастыратын әдіснамалық тҧғырлар мен қағидалар 

қалыптастырады. Ӛзімен - ӛзі қалған адам ӛзімен ішкі диалог 

кҥйіне тҥседі. 

         Ендеше, қарым - қатынас  - бҧл барлық уақытта диалог: бір 

адамның екінші адаммен немесе адамның ӛзімен - ӛзі. Диалогтік 

қарым - қатынас әр тҥрлі екі деңгейде болуы мҥмкін: басқа 

адамдардың қатысуымен болған сыртқы коммуникация, соныме 
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2-кесте - Білім беру парадигмаларындағы қарым-қатынас 

мәдениетінің оқыту мазмҧнындағы сипаты 

 
Ӛлшемдері Когнитивтік Әрекеттік Тҧлғаға бағдарланған 

1 2 3 4 

Мақсатты 

бағдар 

Білім, білік, дағдыны, 

ғылыми дҥниетаным 

негіздерін 

қалыптастыру, 

студенттерді жан-

жақты дамыту, 

әлеуметтік -  

адамгершілік тҧрғыда 

тәрбиелеу, мәдени 

бағдар беру 

    Адамның 

тәжірибелік, 

әлеуметтік, еңбек, 

мәдени, қолданбалы 

қызметін нәтижелі 

жҥргізуге қажетті 

білім, білік,  дағдыны, 

ақыл-ой қабілеті және 

тәжірибелік 

әрекеттерді дамыту 

    Білім алушы тҧлғасын 

қалыптастыру және дамыту, 

білім алушының 

субъективтік тәжірибесіне 

сҥйіне отырып, танымдық 

қабілеттер мен оқу 

біліктерін дамыту. 

   Тҧлғаның ӛзін-ӛзі 

анықтауы мен рухани 

дамуына психологиялық 

қолдау кӛрсету 

Оқытудың 

психология-

лық теориясы  

 

    Парадигма негізін 

когнитивтік 

психологиялық, 

оқытудың бейнелі-

рефлекторлық 

тҧжырымдамасы 

қҧрайды. 

    Тҧлғаның 

психикалық дамуы 

оқытуда тақырыптық 

негіз ретінде 

қарастырылады.  Оқу 

мазмҧны студенттің                   

жеке ерекшеліктеріне 

бейімдеу негізінде 

жҥзеге асырылады.      

    Студент                          

– педагогикалық 

ықпал объектісі 

болып табылады.  

    Біртҧтас іс-әрекет 

қҧрылымына (тҥрткі-

мақсат-шарт-әрекет), 

ақыл-ой және 

тәжірибелік 

әрекеттерді жоспарлы 

қалыптастыру 

теориясына 

негізделеді. Білім, 

білік, дағдының 

қалыптасу деңгейіне 

ерекше мән беріледі. 

    Жеке қатынас  әр 

білім алушыға 

танымдық және кәсіби 

қабілетіне сай 

дамуына мҥмкіндік 

береді. 

   Оқыту мен дамытудың 

диалектикалық 

байланысына негізделген 

дамыта оқыту теориясына 

сҥйенеді. Жеке 

ерекшеліктерді дамыту 

негізінде оқыту тиімділігі 

анықталады. Оқу әрекеттері 

мен оқу ҥрдісінде ӛзін-ӛзі 

реттеу дамыту аталған 

парадигманың 

тҧжырымдамалық негізі 

болып табылады. Оқыту 

мазмҧнын анықтауда 

студенттердің  

мҥмкіндіктері мен 

қызығушылығын есепке алу. 

   Білім         

мазмҧны 

Білім мазмҧны білім 

стандартына 

негізделген оқу 

жоспары мен 

бағдарламасы 

негізінде 

анықталады. Білім 

алушылардың білім 

қорының 

қалыптасуын 

кӛздейтін бір тҧтас, 

тҧрақты жҥйе. 

   Білім 

алушылардың тҥрлі 

топтарының 

ерекшелігіне сай, 

оқыту мазмҧнын 

блоктық-модульдық 

негізде жҥйелеу, 

бейімдеу. Білім беру 

бағдарламалары 

нақты қызмет пен іс-

әрекет тҥріне 

бағытталады. 

    Оқыту мазмҧны білім 

алушылардың 

субъективтік 

тәжірибесіне сай 

тҧлғалық маңызды 

сапаларды дамытуға 

бағытталады. Білім беру 

бағдарламаларын 

білімділік компонент 

немесе белгілі бір қызмет 

саласының 

психологиялық мазмҧнын 

ғана емес, сонымен қатар 

білім алушылардың 

тҧлғалық ерекшеліктерін  
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Кестенің жағасы  

   Қамтиды 

Оқыту 

принцип-

тері 

  

Ғылымилық, 

жҥйелілік, 

тҥсініктілік, 

саналылық, 

белсенділік, 

кӛрнекілік, 

теорияның 

тәжірибемен 

байланыс принципі, 

студенттердің жас 

және жеке 

ерекшеліктерін 

есепке алу 

принциптері 

Әрекеттік 

қҧрылымдарды 

дамытуға, 

дидактика мен 

әдістеменің 

басымдылығына 

бағдарлану, жеке 

және топтық 

жҧмыстарды 

ҥйлесімді қолдану, 

дидактикалық 

тәсілдерді 

студенттердің 

танымдық  

мҥмкіндіктеріне 

бейімдеу, кері 

байланысты 

қамтамасыз ету 

Дидактикалық 

принциптерді оқыту 

барысында жеке тҧлға 

дамуына бағдарлау 

  Білім беру 

педагогика-

сының 

тақырыптық 

негізі 

   Тҥйінді 

қҧзыреттіліктер – 

пән бойынша білім 

жиынтығы ғана емес 

дидактикалық 

тапсырмалар 

орындау негізінде 

студенттер білігі мен 

дағдысын дамытуға 

бағытталады, ақыл-

ой ҥрдісін дамытады.  

   Кәсіби 

қҧзыреттіліктер 

тҧлғаның іс-әрекет 

барысында ӛз 

білім, білігін 

жҥзеге асыра білу 

қабілеті. 

Қҧзыреттіліктер 

ӛзара байланысты 

іс-әрекет тҥрлерін 

нәтижелей 

орындау ҥшін 

қажетті білім, 

білік, дағдыны 

дамытуға 

бағытталады 

   Кәсіби қҧзыреттіліктер 

іс-әрекеттің жаңа 

тҥрлерін нәтижелі 

игеруді қамтамасыз 

ететін білім, білік, дағды 

қабілеттер мен сапалар. 

Метакәсіби сапалар – 

субъективтік 

тәжірибеден тҧратын 

білім, білік, дағдыдан 

тҧрады. 

   Оқыту 

технологиял

ары 

   Оқытудың 

тҥсіндірмелі 

иллюстративтік 

әдістері, танымдық 

іс-әрекетті 

белсендіру тәсілдері 

кеңінен 

қолданылады. 

Педагог пен білім 

алушылардың ӛзара 

қарым-қатынасы 

авторлық стиль  

  Ақыл-ой және 

тәжірибелік іс-

әрекет жҥйесін 

қалыптастыруға 

негізделген 

ақпараттық 

технологияларға 

маңызды рӛл 

жҥктеледі. 

Педагогтар мен 

студенттердің 

ӛзара қарым-

қатынасы ӛзара     

   Проблемалық және 

дамыта оқытуға 

негізделген 

технологияларға сай ӛзін 

ӛзі реттей және 

ҧйымдастыра алатын 

студент тҧлғасын 

қалыптастыру – аталған 

парадигманың маңызды 

шарты болып табылады. 

Педагогтар мен  
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кестенің жалғасы      

 тҥрінде жҥзеге 

асырылады. 

негізінде жҥзеге 

асырылады 

студенттердің ӛзара 

қарым-қатынасы 

ізгілікті-тҧлғалық стиль 

негізінде жҥзеге 

асырылады 

   Оқыту 

нәтижесін  

   бағалау 

ӛлшемдері 

Оқу пәндері 

бойынша сандық 

бағалау  

жҥргізіледі. Бағалау 

талаптары: жеке. 

сипат, саралап 

оқыту, бақылау 

жҥйелілігі, 

объективтілік, 

жариялылық. Кӛп 

жағдайда баға 

арқылы студентке 

психологиялық 

қысым жасалады 

Білім, білік, 

дағдының 

қалыптасу 

деңгейін  

бақылау 

емтихандар мен 

сынақ жҧмыстары 

(әңгімелесу, тест, 

ӛзіндік жҧмыс т.б.) 

негізінде 

анықталады. Білім 

сапасын 

компьютерлік тест 

негізінде анықтау 

білім 

алушылардың 

психологиялық 

дамуын 

диагностикалау 

негізінде 

толықтырылады 

Тҧлғалық негізгі 

қҧрылымдарды даму  

мониторингін жасақтау: 

даму бағыты, 

қҧзыреттіліктер мен 

танымдық қабілеттердің 

қалыптасу деңгейі . 

Тҧлғаның даму негізі 

ретінде ӛзін ӛзі бағалау 

мен ӛзін ӛзі бақылаудың 

қалыптасуы, оқыту 

нәтижесін бағалау 

тҧлғалық дамуды тҥзету 

барысында 

психологиялық қолдау 

кӛрсету есебінде 

қарастырылады 

 

 
                     Сурет  18– Мәдениетаралық қарым-қатынас 
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қатар адамның ішкі субъективті әлемінде, оның ойында, киялын- 

да, есінде т.б. Бҧл екі жҥйе, яғни ішкі және сыртқы 

коммуникация ӛзара тығыз байланысты, олар ӛзара қиылысады 

және бірін - бірі толықтырады. Адамдармен қарым - қатынас әр 

тҥрлі критерийлердің кӛмегімен бағаланады. Қарым - қатынас 

процесін зерттеуші белгілі поляк психологы Е.Мелибруда бҧл 

қҧбылысты былайша талдайды, Қарым – қатынастың 

нәтижелілігі немесе әсерлілігіне ол белгілі бір мәліметті екінші 

біреуге ол тҥсінетіндей етіп жеткізуді жатқызады. Ендеше, 

нәтижелі қарым - қатынас егер ол максимальды деңгейде 

шынайы болса, әріптестердің ӛзара тҥсінігін арттырады. Бір - 

бірін дҧрыс тҥсіну дегеніміз не? Бҧл екінші адамның айтайын 

деген ойын сезе білу. Ӛзара дҧрыс тҥсіністік екі жақтың қарым - 

қатынас процесіндегі мҥмкіндіктеріне байланысты. 

           Адамдар арасындағы ӛзара әсер тәжірибесі екіжақты 

тҥсінігінің деңгейі адамдар арасында жақсы нәрсені 

қалыптастырады. Бҧл кӛбінесе адамдардың ойларын қате 

тҥсінуден, сонымен бірге ӛз әріптестеріне оның айтпаған сӛздерін 

таңып қоюдан да болып жатады. Бҧның негізінде әр тҥрлі 

себептер жатады: кӛбінесе адамдар ӛз ойлағандарын және нені 

шын мәнінде қалайтындарын айтпайды. 

        Басқа адамның сӛзін дҧрыс тҥсінбеудің басқа себебі ӛз ойын 

толық жеткізбегендіктен, яғни ойлардың дәл және бірегей 

жетпеуінен. Оның ҥстіне кейбір адамдар ӛз ойларын қажет 

болған жағдайда бас тарта алатындай етіп қҧрайды. 

          Адамдар қарым – қатынасында кӛрінетін ойлар мен 

сезімдер шарттылықтар мен рәсімдер себебінен қарама – 

қайшылыққа әкеп соғады. Сондықтан адамдар ӛздері айтуы тиісті 

нәрсені айтудан гӛрі айтқысы келгенін айтады. 

           Қарым – қатынас процесі -  кҥрделі қҧбылыс. Біз айтылған 

мәліметтің қабылдауда бҧрмаланғандығын жиі байқаймыз. 

Сҧқбаттас адам ӛз ойымен, есіндегі басқа нәрселерімен отырса, 

тыңдалған ой дҧрыс қабылданбайды, яғни, жай ғана тҥрде 

айтатын болсақ, ол ӛзіне айтылғанды «естімейді».  

          Кейде адам ӛзіне не айтылатынына соншалықты сенімді 

болады да, ӛзі ойламаған тҥрде ӛзіндегі бастапқы қҧрылған 

ойдың әсерімен тыңдалған мәліметті бҧрмалап тҥсінеді. Мҧндай 

«маған не айтайын дегеніңізді онсыз да білемін деген ішкі сенім 
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себепті адамдар тиісті мағлҧматтан алыстап кетеді. Мҧндай 

жағдайда олар ӛзге адамдарды оған баға беру мақсатында 

тыңдайды. Сӛйлеушіге деген мҧндай бағалық тҧрғыдан болған 

қарым – қатынас қабылданған мәліметті талдау барысында тым 

қатты сынға алып барады. 

           Ғалымдардың дәлелдеуінше, қатынастың бҧзылуының 

негізі - әріптестердің сӛйлесу кезіндегі бір – біріне деген ӛзара 

сенімнің болмауы болып табылады. Жеке тҧлғалар арасындағы 

қатынас бҧзылғанда, оны қалай жӛндеу керек деген әңгіме туады. 

Психологтардың пікірінше, адамдар арасындағы қарым – 

қатынастың сәтті болуының негізгі факторлары бар. Бҧндай 

факторлардың бірі - сӛйлеушінің сенімділігі. Мҧнда 

тыңдаушының айтылған нәрсеге деген сенім деңгейі назарда 

тҧтылады. Сӛйлеушінің сенімділігі егер оны тыңдаушы оның ӛзі 

сӛйлеп тҧрған салада белсенді санағанда ғана ӛседі. 

Қарым – қатынастағы сенім деңгейі келесідей жағдайлар 

себебінен ӛседі (сурет 19). 

Кей жағдайларда сӛйлеуші ӛз ниетін жасырады да, ӛзгені 

шалғытатын маневрлерді пайдаланады. Қарым – қатынастағы 

сенімділік субъективті шындықпен қатысты болады және 

сҧқбаттасына деген сенім мен оның сӛздеріне илануға дайын 

болуға негізделеді. Егер бір мәліметті жеткізуде бірнеше 

әдістерді қолданатын болса тҥсінбеушілік азаяды. Қарым – 

қатынастың нәтижелілігі егер ойлар дәл және тҥсінікті қҧрылса, 

арта тҥседі. Сонымен қоса, қарым – қатынас нәтижелілігінің тағы 

бір себебі біздің ӛз айтқандарымызға деген жауаптылықтан да 

болады. 

Ендеше біз қарым – қатынастың нәтижелілігін қатынастың 

бір критерийі ретінде айттық. Критерийдің басқа тҥрін де атауға 

болады.  Бҧл - ӛз сезімдерін жеткізудегі сҧранысты қанағаттан-

дыру деңгейі.  Кӛбінесе мынадай кеңестерді естіп жҥреміз: 

«Кӛңіліңді тҥсірме» «Қапаланба» және т.б. Егер осын-дай 

кеңестерді бағалайтын болсақ, олар бір ғана нәрсеге шақыра-ды: 

«Қазір сезініп жатқаныңды сезінбе» Мҧндай тілектер эмоцио-

налды экспрессияның бҧрмалануына себеп болады. Бір - бірімен 

қарым - қатынас барысында адамдар әр тҥрлі кӛңіл - кҥйін бастан 

кешіреді. Оның ҥстіне эмоцияны жеткізу және кӛрсету жеке тҧл- 
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Сурет 19 - Қарым – қатынастағы сенім деңгейінің ӛсу себептері 

 

ғалар қарым - қатынасын жақсартатын  бірден - бір фактор. Егер 

қарым - қатынас кезінде адамдар арасында әр тҥрлі мәселелер 

болса, ол адамдардың әр тҥрлі кҥй кешкендігінен емес, кӛбіне 

оны дҧрыс шығара алмауынан болып табылады. 

         Ең кӛп тараған кӛзқарастың бірі сезім мен эмоция адамдар 

арасындағы қарым - қатынаста мәселелерді шешуге кедергі 

жасайды.  Адамдар ӛз сезімдерін ойлы және рационалды іс жасау 

ҥшін іркіп қалып отырады. Шын мәнісінде шынайы сезімнен кету 

адамдардың бір - бірімен қарым - қатынасында ӛзін қҧрылымды 

ҧстауға алып келеді. Сезімнің бҧрмалануының кӛп тараған 

формасы адамдардың қатынас процесінде басқалардан тҥсетін 

мәліметтердің таңдалуында. 

            Адамдардың ӛз сезімдерін толық кӛрсете алатын кӛптеген 

жолдар бар. Алайда олар кӛбіне анық емес формада жеткізіледі.  

          Сезімдер жайлы аралықтағы хабарламаның бір тәсілі 

«риторикалық сҧрақтар». Әдетте олар адамдарда тітіркенуді 

білдіреді. Сонымен бірге олардың кӛмегімен сҧқбаттасушының 

назарын ӛз қызығушылығына аударады және әріптесінің жауапты 

реакциясын пайда қылады. Мҧндай тектегі сӛзге мынау жатады: 

«Сіз қашан болсын ӛзіңізді ӛз деңгейінде ҧстайсыз ба? Соны айту 

керек. Риторикалық сҧрақтардың қолданылуы шынында адамдар 

қатынасында ештеңені ӛзгертпейді.  

           Қатынас процесінде сезімнің аралық берілуі сонымен бірге 

бҧйрық және тыйым формасында да болуы мҥмкін. Мысалы: «Сіз 

қазір – ақ менен кешірім сҧрауыңыз керек! Бҧйрық және 

тыйымның кӛмегімен ӛзгелердің іс - әрекетін бақылай отырып, 

оларды шектеуге тырысады.  

Өз тілегінің ашық жариялануы 

Қарым – қатынастағы жылы қабылдаушылық 

Талқыланып жатқан сұрақта белсенділікті көрсете білу 

Өз ойларын сенімді етіп жеткізу 
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Сезімді кӛрсетудің басқа формасы – ҧрсу мен балағаттау. 

         Оны қолдану ашу және ызадан арылтады. Экспрессияның 

бҧл формасы әдетте қарсылық пен келіспеушілікті кӛптеп 

тудырады. Бҧл форма деструктивті характерге ие және адамдар 

қатынасына кері ықпал жасайды, кӛбінесе шиленіске алып келеді. 

Сезімді кӛрсетудің бҧл формасының шынайы мәні ӛзгелерден 

кейбір сезімдерді жасыру болып табылады. 

         Тіксіну, кӛңіл толмаушылық, аяушылықты кӛрсету тҧлға 

аралық қатынаста сӛгіс пен қарсы талап ҥшін қолданылады. 

Әдетте қарсы талапта дҧрыстықтың алыс жалпылық орын алады 

және «ешқашан, «әрқашан, тағы да» және т.б. сӛздермен беріледі. 

Әдеттте қарсы талапқа соған сәйкес жауап беріледі, бҧл 

әріптестер қарым – қатынасын жақсартпайды. 

          Қажеттілікті кӛрсетуде эмоционалды экспрессияда сӛгіс 

пен қарсы талап аз қоданылмайды (негізінен кӛңіл 

толмаушылықты, тітіркенуді, аяушылықты және т.б). Әдетте бҧл 

әріптес тарапынан қарым - қатынаста қарсылықты тудырады. 

Сӛгіс пен қарсы талаптың қолданылуы қарым - қатынас 

субъектісіне бҧрын жиналып қалған ӛз сезімі мен эмоциясын 

шығарумен қатысты. Алайда бҧл қарым - қатынаста ӛзара 

қанағаттанушылыққа апармайды. 

          Кей жағдайда сҧқбаттас адам басқа адамда оның қандай да 

себептермен жағымсыз эмоциясы ҥшін ыңғайсыздық және ҧят 

сезімін шақыруға тырысады. 

 Сондықтан қарым - қатынаста ирониялық нҧсқау 

қолданылады. Иоронияны қолдануда сӛйлеуші ӛз әріптесінің 

алыстауының ғана қалап қана қоймайды, сонымен бірге ӛзіндегі 

кӛңіл - кҥйді де кӛрсетуді кӛздейді. 

 Ирониялық ескертулер шынайы сезімдерді бҥркемелейді, 

реалды кӛңіл - кҥйді тежеп тастайды. Адамның ӛзіне деген де 

ирония да болады, ол ӛз кӛңіл -  кҥйінің кӛрінісін тӛмендетеді. 

 Адамдар арасындағы қарым - қатынас процесінде ӛте кең 

қолданылатын нәрсе - мақтау мен кӛтермелеу болып табылады. 

Әдетте онда ӛзге адамдарға қатысты кейбір бақылаушылық 

жинақталады, сонымен бір сәтте ол эмоционалды экспрессияның 

бір формасы болып табылады.  
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 Қарым - қатынастағы ӛз сезімдерін атау да жиі 

қолданылады. Бҧл әдісті дҧрыс қолдану ҥшін сіздің әріптесіңіз 

қолайлы сезінетінін білу керек. 

 Қарым - қатынас процесінде адамдар кім болғанына 

қарамастан, басқарушы немесе бағынушы немесе жай іскер және 

басқа әріптес болсын, ең маңызды мән бір - бірін тану және 

қабылдау болып табылады. Мҧның негізінде адамдар аралық 

қатынастың белгілі бір тҥрінде адамдардың белсенді іс - әрекеті 

жатады. 

 

2.2 Қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары 

Жалпы болашақ мамандарда қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру мәселесі «мәдениет», «қарым 

қатынас», «қарым-қатынас мәдениеті» ҧғымдарының бірлігі мен 

ерекшеліктерін қарастырумен тығыз байланысты. Яғни 

психологиялық, педагогикалық тҧрғыдан қарым-қатынас 

мәдениетінің мәні және қҧрылымы ашып кӛрсетілуі тиic. 

Жоғары оқу орындарында студенттердің қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру жҧмыстарын ҧйымдастыруда 

мынадай принциптер басшылыққа алынуы тиic: 

- тҧлғалық бағыт принципі; 

- жеке тҧлғалық және қоғамдық бағыттардың бірлігі 

принципі; 

- ӛмірмен, еңбекпен байланыс принципі; 

- тәрбиелік ықпалдар принципі. 

Қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда сананы 

қалыптастыру әдістері, ic-әрекетті ҧйымдастыру әдістері, 

қарым-қатынасты қалыптастыру мәдениетінің әдістері, 

ынталандыру әдістері деп жіктеледі. 

1. Сананы қалыптастыру әдістері; қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру, оның қажеттілігін саналы тҥрде мойындауынан 

басталады. Осы сипатта дҧрыс ҧйымдастырылған оқу-тәрбие 

процесі қарым-қатынас мәдениетінің дамуына ықпал етеді. Эти-

калық тақырыптық әңгіме, моральдық бағамдар мен қарым-

қатынас нормаларының мәнін тҥciнiп, ҧғуға жәрдемдеседі. 

Ол адамгершілік қарым-қатынас ҧғымы тҥсініктерінің мазмҧнын 

ашып қана қоймай, адамдарды инабаттылық талаптарына  

сәйкес  болымды  тҧлғалық  әрекеттеріне  деген ҧнамды 
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қатынас ӛрбітіп, қарым-қатынас қалыптастыруда оңды ӛзге-

рістерге ықпал жасайды. 

2. Ic-әрекет ҧйымдастыру және қарым-қатынасты қалыптас- 

тыру әдістері  жеке тҧлғаның білімін нақты ic-әрекетке қа-

рым-қатынаста пайдалану арқылы кӛрінеді. 

Ҧжыммен белгілі – бip ic-әрекетте қарым-қатынас мәде-

ниетінің қалыптасуына негіз болады. 

3.   Ынталандыру әдісі - мадақтау,  жарыстыру. Қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастырудағы оқытушы тарапынан болатын 

педагогикалық қолдаудың мәні мынада: 

-   ҧнамды психологиялық жағдай жасау; 

-  тҧлғаның   ӛз   бойындағы   мҥмкіндіктерін   ӛзінше   icкe  

асыруына жағдайлар тҥзу; 

- ҥлгі, ӛнеге  болу,  оқытушының кәсіби деңгейі  мен 

мәдениетінің жоғары болуы. 

          Мәдениет компоненті ретінде - білім ӛз кезегінде 

мәдениеттің тасымалдаушысы, оның ӛмip cҥpyiнің, сақталуының, 

кеңеюінің басты шарты. 

        Педагогикалық бағытта мәдениет дегеніміз - адамдардың 

бірлескен ғылыми, моралдық-әлеуметтік кӛркем және техника-

лық қҧндылықтар жасаудағы қарым-қатынас жиынтығы адам 

тҧлғасына бағытталған ӛзін-ӛзі танып білу немесе рухани белгісі. 

 Жоғары оқу орнында қарым-қатынас проблемасын 

шешуде білім жеткіліксіз, сондықтанда оқытушы мен 

студенттің ҥйлесімді қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру 

қажеттігі туындайды. Ceбeбi, қарым-қатынас мәдениеті - білімді 

белсенділікке, нақты ic-әрекетке бағыттайтын қҧрал. Осыған 

байланысты жоғарғы оқу орындарында теориялық білім және 

кәсіби біліктілікке тәрбиелеуде қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыру қажеттігі ауадай қажет. 

Қарым-қатынас мәдениеті ҧғымы ғылымда оны жан-жақты 

талдаудың керектігін кӛрсетеді. Қарым-қатынас пен мәде-

ниеттің ажырамас тҧтастығының негізгі жолы - тҧлғаны дамыту, 

тәрбиелеу қалыптастыруда оның қоршаған дҥниені қабылдауы,  

меңгеруі және табиғи, әрекеттік, әлеуметтік қатынасы. М.С.Каган 

қарым-қатынас мәдениетін «рухани және қатынастық материал-

дық қҧндылықтар байлығы, адамзат санасы тҧрмысы, ӛткен мен 

бҥгіні» деп тҥсіндіреді. 
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Ал, М.А.Буева қарым-қатынасты тек рухани ғана емес, 

сонымен бipгe материалдық, әлеуметтік - шынайы процесс 

ретінде қарастырады. Мәдениеттаным бағытында қарым-қатынас 

мәдениеті бip жағынан дәлелдеуді қажет етпейтін қисынды ҧғым 

десе, екіншінден кӛп мағыналы тіл мәдениеті, этикеті, мінез-

қҧлқы, тҧрмысы мен салты деп жіктеледі. 

Жоғарыдағы анықтамаларды негізге ала отырып, біз 

«қарым-қатынас мәдениеті) ҧғымын тӛмендегідей 

тҧжырымдадық: қарым-қатынас мәдениеті дегеніміз - адамның 

мазмҧнды, сапалы жақтарын жақындастыруға бағытталған 

адамгершілік, саналылық әрекеттері. 

Психология ғылымында адам - қоғамның қҧндылығы. Ол 

қоғамдық дамудың мәдени-рухани қҧндылықтармен ашылады. 

Сонымен қатар жеке адам-танымның, қарым-қатынастың, 

шығармашылыктың белсенді cyбeктici ретінде беріледі. Олардың 

ӛмip cҥpyі тек қана қоғам талабына сай, яғни қарым-қатынас 

адамзат болмысының ӛмip сҥру шарты деп есептеледі. 

Қарым-қатынас барысында жеке адамның әлеуметтену 

процесі жҥреді, соның нәтижесінде оның қоғамдық рухани және 

материалдық қҧндылықтарға жақындауымен материалдық 

танысу жағдайы қалыптасады. Студент қарым-қатынас 

процесінде жеке тҧлғалық ерекшеліктерін кӛрсетеді, ӛзi ҥздіксіз 

қарым-қатынаста болатын қоғамға енеді. Қарым-қатынас әpбip 

адамның әрекет барысындағы субъектіге айналып, табиғат пен 

дҥниені таниды, олармен қарым-қатынасты дамытады. Сӛйтіп 

ic-әрекет барысында тҧлғаның iшкi мәдени дамуы бірте-бірте 

қалыптаса бастайды. 

       Қоғамда мәдениет ӛмip cҥpyiнiң қажетті шарты болып 

қарым-қатынас беріледі және жеке адамның дамуы ҥшін басты 

қҧралы ретінде жекелік қатынастар, ӛзара қатынастар мен қа- 

рым - қатынастың коммуникативтік мәдениеті енеді. 

       Сократ: «адамның ӛзара қарым-қатынасындағы негізгі 

факторы-моралдық, нормалар мен моралдық сана» деген. 

Осыған орай моралдық нормалар мен сана қарым-қатынас пен 

мәдениеттің мазмҧнына байланысты мәдени нормалардың 

адамға тән белгілі шегі мен қалпын білдіреді, олардың қоғам 

талаптарына сай қалыптасуындағы саналылығын кӛрсетеді. 
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       Жоғары саналылық, әдептілік, ақылдылық, ӛнегелілік, 

қарым-қатынас мәдениетінің жоғарғы шегі. 

       Қарым-қатынастың жалпы мәні адамың мақсатына 

байланысты бipiншiдeн, басқа адамдарды тану, бағалау сол 

адамдардың әcepi арқылы ӛзiн-ӛзi тану, бағалау болып табылады; 

екіншіден, басқамен ӛз әрекеттерін таңдауда мақсатты, саналы 

белсенді жан иeci ретінде кӛрінеді. 

      Қарым-қатынастың жоғарыда кӛрсетілген ерекшеліктері - ic-

әрекеттегі мәдениеттілік белгілері, ал ic-әрекет - адамның жеке 

тҧлға ретінде қалыптасуының ең алғашқы сатысы. Тҧлғалық 

әрекетті меңгеру барысында ғана қарым-қатынастың алғашқы 

элементтері байқалады. 

        Қарым-қатынас қажетті хабар алмасуда, оны басқаруда 

кӛpiнic беретін ic-әрекеттің тиiмдiлiгiн қамтамассыз ететін 

мәдениеттілік белгісі және қарым-қатынас жасау ҥшін адамға тән 

әлеуметтік сапаның пайда болуы адамның барынша мәдени 

ептілікке жету мҥмкіндігін аша тҥседі Сонымен, қарым-қатынас 

адамды тәрбиелеу ҥшін, дҥниені қабылдау және тҥciнy ҥшін, 

адамдарға және ӛзіне әрекет субъектісі ретіндегі қатынасының 

мәдени қҧралы ретінде беріледі. Осылайша болашақ мамандар-

дың ӛмірлік қызметінің психикалық дамуы және тҧлға ретінде 

қалыптасуы ҥстінде қарым-қатынас рӛлінің маңызы зор екені 

кӛптеген еңбектерде ғылыми тҧрғыда дәлелденген. Қарым-

қатынас дағдысы кәcinтiк қызметке, қоғамдағы белсенділік 

деңгейіне тікелей байланысты және ол әркімнң жеке іс-әрекеті 

Мҧның бәpi жеке тҧлғаны қалыптастыруда қарым-қатынас 

мәдениеттің маңыздылығын кӛрсетеді. Қарым-қатынас мәдениеті 

жалпы мәдениетінің бip бӛлiгi болып саналады. Ӛйткені ол 

тҧлғаның ортақ әлеуметтік қасиетін кӛрсетеді және 

психологиялық қарым-қатынас әрекетінің нәтижесі мен 

процесін біріктіреді. Қарым-қатынас мәдениеті ғылыми дәреже 

ретінде соңғы жылдары ғана ӛз ҥйлесімін тапты. Осы уақытқа 

дейін педагогикалық теория және практикада ол тиісті орын 

алған жок. Қарым-қатынас мәдениеті әр адамға әсер ете 

отырып, ӛзінің мамандығы бойынша қарым-қатынас жасайтын 

қaзipгi заман мамандарының қажетті белгісі болып саналады. 

      Қазіргі ЖОО-да оқытушы рӛлі артып, оның студенттерге 

психологиялық және педагогикалық әсер ету арқылы 
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кеңейеді. Оқытушы білім мен ақпараттық бағыттаушысы болып 

қана қоймай, педагог, психолог, психотерапевт болуы керек. 

Бҧған оның педагогикалық қызметінің жетістігі мен беделі 

тәуелді. Оқытушы беделі - оқу-тәрбиелеу процессінің жетісті-

лігіне әсер ететін ҧжымдастар мен студенттердің ӛзара қатынас 

барысында білінетін, ҧйымдағы оның кәсіби, психологиялық, 

тҧлғалық, интегралдық сипаттамасы. Оқытушы беделі екі 

қҧрауыштан қалыптасады: рӛл беделі мен тҧлға беделі. Егер 

бірнеше жыл бҧрын рӛл беделі артса, онда казір негізгісі - б ҧ л  

оқытушы тҧлғасы, оның ашық, қайталанбас дербестігі 

студенттерге тәрбиелеуші және психотерапевтілік әсер етеді. 

Оқытушы беделі «пәндік» (ғылыми білім), «байланыстық» 

(оқушы мен ҧжымдасы туралы білім); «гностикалық» ( ӛзін-ӛзі 

білу мен ӛз тәртібін реттеу ) деген ҥш педагогикалық 

қабілеттің даму деңгейінің жоғарылауында қалыптасады. 

      Психолог тҧлғасы беделділігінің негізгі кӛрсеткіштері:  

1. Оқытушының ӛзіне берген бағасы мен оның тҧлғасына 

студенттер мен ҧжымдастары берген бағаның арақатынасы;  

2.  Кҥрделі жене қарама-қайшы ақпаратты қабылдау мен қайта 

ӛңдей алу, ӛмірлік және педагогикалық қиын жағдайдан 

дҧрыс шығу. Жасалған психологиалық зерттеулер негі-

зінде беделді не беделсіз оқытушының сипаттама кешен-

дері жасалынады. Беделді оқытушыларда жоғарғы педаго-

гикалық бақылау, білімгерлерге қҧрмет, олардың белсенділігі 

мен ақыл-ой қызметін ынталандыру, педагогикалық шешім-

дерді қабылдаудағы икемділік пен қалыпсыздық, студент-

термен қарым-қатынас процессінен қанағат белгіленеді. Ал 

беделсіз оқытушыларда педагогикалық қатынаста қатаң, 

авторитарлық әдістер, оқыту процессінде байланыстық 

стеоретиптердің болуы, қатынастың манологтылығы, оқудағы 

жетістіктерге қарамастан оқушыларды қҧрметтей алмау 

байқалады. Психологиялық қызметте кездесетін негізгі қиын-

дықтар мен мәселелерді қарау керек. Олардың маңыздылары: 

- тҧлға мен дербестік ретінде ӛзімен ӛз қызметінің барлық 

қҧрауыштарды талдай білу; 

- студенттердің дербес-психологиялық жеткіліксіз тҥсіну 

мен оларды ескере алмау; 

- ӛзінің   психологиялық  жағдайын   басқара  алумен 
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психологиялық кедергілері жеңу. Бәріне белгілі, басқаларды 

басқару - ӛзінен басталады. 

Әр адамға ӛзі туралы, ерекшеліктері мен қабілеті туралы 

пікір керек, яғни ӛзін танып, ӛзінің психологиялық суретін 

салу, педагогикалық байланыска ҥйрену керек. Экономика мен 

басқарудың Пятигорскілік институтының шет тілдер 

кафедрасында тәжірбие ретінде «Оқытушылар ӛз оқушылары 

туралы не ойлайды?» анкетасы жасалды. Нәтиже бойынша, 

оқытушылар алдымен адами қасиеттерді: адамгершілік, қарым-

қатынас жасау, белсенділікті; Одан сон, ақыл-ой: ақылдылық, 

тапқырлық, пәнді білуді бағалайды. Тҧлғаның және ақыл-

ой қасиеттерінің оқытушыда ҥйлесуі білімгерлерге ҧнайды. 

Қаталдық ҧнамайды. 

Студенттердің қарым-қатынас мәдениеті ҧғымы бірқатар 

қҧрылымдық бӛліктерді қамтиды. Қысқаша осы жастық кезеңді 

сипаттайтын мінез-қҧлық мәдениеті, сӛйлесу мәдениеті, оқу 

еңбегінің мәдениетіне (оқу мәдениеті және жазу мәдениеті) 

тоқталамыз. 

Болашақ мҧғалімдердің мәдениетін қалыптастыруға даярлау- 

дың тҧжырымдамасын қорыта келе, оның мазмҧны мен 

қҧрылымын, бағыт-бағдарын бейнелеп кӛрсетуге болады (сурет 

20). 

 Студенттердің мінез-қҧлық мәдениеті - студент мінез-

қҧлқының қалайша сырт кӛрініс беретінін, қалайша нақты тҥрде 

адамгершілік талаптары орындалатынын, осы нормалардың 

қаншалықты ҥйлесімді табиғи тҥрде студенттің ӛмір сҥру 

салтымен ҧштасатынын, олардың қаншалықты ӛмірлік ережелер 

ретінде қалыптасуын қарастырады. 

Кеңірек қарастырсақ мінез-қҧлық мәдениеті ҧғымы адам 

мәдениетінің iшкі және сыртқы салаларын қамтиды: әдеп, 

қоғамдық орындарда адамдармен араласу және жҥріс-тҧрыс 

ережелері, жеке қажеттіліктері мен қызығушылықтарын 

сипаттайтын тҧрмыс мәдениеті, студенттердің оқу орнынан  

қатынастары. 

Сӛйлеу мәдениеті - студенттердің қоршаған адамдармен 

сӛздік қарым-қатынастарын және ғылымдар негіздерін меңгеру 

ҥдерісінде қалыптасқан ауызша сӛйлеу қабілеттерінің деңгейі. 

Аталған жастағы студенттердің сӛйлеу мәдениеттерін қалыптас-
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тыру ӛте кӛлемді де кҥрделі жҧмыс. Оқу мәдениеті тек бҧл 

ҥдерістің операционалдық-техникалық жағымен сиптталмайды, 

сонымен қатар мазмҧнды жағы да кӛп кӛңіл бӛлуді қажет етеді. 

Оқу мәдениеті - ең алдымен кітаптан алынатын ақпараттар маз-

мҧнын тҥсіну және оны меңгеру мәдениеті. 

           Студенттерді оқу дағдыларын қалыптастыру мәселелері-

мен айналысатын мҧғалімдердің бҧл іс-әрекеттің ғылыми-

теориялық негіздерін білулері және оқудың жылдамдығы, 

материалды қабылдау даярлаудың тҧжырымдамалық сапасы, кepi 

байланыс нәтижелілігін мҧқият біліп оқу сияқты сипаттарына кӛп 

кӛңіл аударуларын талап етеді. 

      Ойлау мәдениеті - бҧл тҧлғаның шындықты жалпылама және 

жанама бейнелеуге бағытталған танымдық әрекеті. 

       Жазу мәдениеті - аталған жастағы студенттердің каллегра-

фиялық қабілеттері мен іскерліктерін қалыптастыру деңгейі. Бҧл 

ҥдеріс оқытушы жағынан ҥлкен педагогикалық шыдамдалық пен 

кҥш-жігерді талап етеді.        

 Сонымен қатар ойлау процесіне де кӛп назар аудару қажет. 

Ceбeбi, студенттің айтайын дегені ең бірінші оның ойында пайда  

болып, тек содан кейін ғана ол ойлар ауызша айтылады. Осыған 

орай мҧғалім ӛз ойында студенттердің ойын алдын-ала сезу, 

байқағыштық, қасиеттерін дамыту керек. Студенттердің жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, оны дер кезінде қолдап, мақҧлдап 

және оның ойын байқағанын білдіруі қажет. 

Бipaқ осы жастағы студентке ортақ жас ерекшеліктерді ғана 

ескере отырып қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру 

жеткіліксіз. Студенттер ҧжымы тҥрлі даралықтардан қҧралады. 

Сондықтан қазіргі кезде студентке педагогикалық ықпалдың 

қажеттілігі мен маңыздылығына кӛп кӛңіл аударылуда. Бҧл 

мәселені шешуде педагогқа студенттер отбасылары, қоршаған 

қҧрбы-қҧрдастары, ҥлкендер қандай ықпал бергенін, олардың 

қызығушылықтарын, ҧжымда алатын орындарын, мінездеріндегі 

тҥзетуді қажет ететін қасиеттерін анықтау қажет. Әpбip студентті 

тереңінен танып білмей оларды қарым-қатынас мәдениетін 

жоспарлы мақсатты, жҥйелі тҥрде жҥргізу мҥмкін емес. Сонымен 

қатар студент педагогтың тілектестік ниетін ҥнемі сезініп отыруы 

тиіс. Бҧл ӛте маңызды. Психолог А.А.Леонтьевтің оқытушының 

«нашар» студентке қарым-қатынасы жайлы берген тҥсінігі  
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Сурет 20 – Болашақ мҧғалімдердің мәдениетін қалыптастыруға 

бағыт-бағдары 

бойынша мынадай (қарама-қайшылық деректерді кӛрсетуге 

болады).  

1. Оқытушы «жақсы» студентке қарағанда, «нашар» 

студенттерге жауап беруге аз уақыт береді, яғни оның ойлануына 

мҥмкіндік бермейді. 

Болашақ 

мҧғалімдердің 

даярлығы 

Қажеттігін негіздейтін 
объективті талаптар 

Болашақ мҧғалімдердің мәдениетін қалыптастыруға 

даярлау  

Негізгі қҧралдар, оқу 
жҧмыстары мен әдістері 

Тәжірибені бағалау Жҥзеге асыру шарттары 

Мақсаты  Мазмҧны   

Дайындықты  

жҥзеге асыру 

Болашақ 

мҧғалімдер 

Оқытушы-

профессор 

қҧрамы 

Әрбір оқу жылындағы 

болашақ мҧғалімдердің 

мәдениетін қалыптастыруға 

даярлау ҥдерісі 

Технологиялық 

орта 

Педагогикалық 

орта 
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2. Егер жауап болмаса, оқытушы сҧрақты қайталап жатпайды, 

кӛмектеспейді де, сол мезетте басқасынан сҧрайды немесе дҧрыс 

жауабын ӛзі айтады. 

3. Оқытушы «ымырашылдыққа» салынады, теріс берілген 

жауапты оң бағалайды. 

4.  Сонымен қоса оқытушы «нашар» студенттің қате жауабы ҥшін 

жиі ҧрысып, сӛгеді. 

5.  Тиісінше дҧрыс жауабы ҥшін студентті сирек мақтайды. 

6. «Нашар» студенттің жауабына қҧлақ аспауға тырысып, оның 

кӛтерген қолын байқамаған болып, басқа студеттен сҧрайды. 

7.  Сирек кҥледі, «жақсы» студенттен гӛрі «нашар» студенттке 

сирек қарайды. 

8. Нашар студентті сабақ айтуға сирек шақырады, кейде сабақта 

онымен мҥлде жҧмыс істемейді. 

Жалпы қарым-қатынастың тӛртінші кезеңі - жҥзеге 

асырылған қарым-қатынасты талдау. Оқытушы қарым-қатынас-

тың осал жақтарын да білуге, студенттермен ӛзара әрекет ҥдері-

сіне қаншалықты қанағаттанғандығын, ӛткен жолғы кездесуден 

олардың алған әсерін тҥсіне білуге және қажетті ӛзгертулер енгі-

зе отырып, ҧжыммен алдағы болатын қарым-қатынас жҥйесін 

жоспарлауы тиіс. Оқытушылармен қарым-қатынас дәрісі  

неғҧрлым тиімді болуы және студенттердің ҧдайы болып тҧратын 

психикалық ӛзгерістерге сәйкес келуі ҥшін, мынадай жайттар 

ҧсынылады: 

- қарым қатынас жасайтын студенттерге ілтипатты болу; 

- коммуникативтік есті дамыту (топпен немесе жеке студент-

термен қарым-қатынас жасаудың ҥндестілігін ескеру қажет); 

- студенттермен қарым-қатынас жасағанда ӛз бақылауыңды 

дамыту; 

- әңгімелесушінің жауабын әрқашан алдын ала біліп отыруға 

тырысу; 

- студенттермен сырт мінез-қҧлқын, жҥріс-тҧрысын, қимыл 

әрекетін, мимикасын, сӛйлеу мәнерін талдай білу; 

- студенттердің «психикалық сигналдарын» мінез-қҧлқының 

сырт кӛріністері бойынша қабылдауды және дҧрыс тҥсіндіріп 

беруді ҥйрену; 

- қарым-қатынас ҥдерісінде кіммен қарым-қатынас жасап 

отырғанды ҥнемі білу.  
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        Мҧның ӛзі барынша жалпылама ҧсыныстар, сондықтан 

студенттермен педагогикалық жҧмысқа кіріскенде осы және тағы 

мынадай жайттарды міндетті тҥрде ескеріп отыруы қажет. Ӛз 

жеке басың мен студенттер арасындағы ынтымақтастықты ӛріс-

тетуге ҥнемі кҥш салмай қолайлы шығармашылық қарым-қаты-

нас болуы мҥмкін еместігі. Ӛзіңді кҥнделікті қарым-қатынас 

жасайтын бала орнында қоюға тырысу. Студенттердің жақсы 

істерін білу т.б. Адамаралық қарым-қатынас кҥтпеген ортада 

немесе жағдайда ӛзін батыл ҧстау, шындықтың қуанышын 

қарсыласып, оның қиыншылығынан бас тартпау, ӛмірдің ыстық-

суығына кӛну маңызды орын алады. Батыл адам – ӛмірдің ӛз 

орнын таппақшының немесе ӛз ҥлесін алмақшының ҥлесі. Ол 

ҥшін ӛмірдің қатал тәртібін жақсы білу керек және басқамен 

жақындасудың әдісін кҥнделікті іздестіру шарт. Сондағы мақсат - 

ӛмірде, іс-әрекетте серіктес табу және серіктес бола білу, 

тірліктегі табысқа қуану және одан қанағат табу. Қуанғанның 

кӛңілі кӛтеріңкі, ертеңіне деген сенімі арта тҥседі. Кӛңілді адам 

барымен бӛліседі, білгенін ҥйретеді. Кӛңілді адамның ой-сезімі 

тҧтас және ӛзгемен жақындасуға бейім. Жақындасу - ҥлкеннің 

кішімен, жастың ҥлкенмен қарым-қатынасы. Кҥнделікті қатынас, 

тҧрмыстағы аралас адамды жақындату ҥшін адам ӛз мінез-

қҧлқын тҥбегейлі мақсатқа орай реттей білу, тіпті соған бағыттай 

білу шарт. Жаңа жағдайда ӛзін таныта білу - ҥлкен сабақ. Ӛз 

ойын, пікірін, жоспарын дәлелдеп бере алатын адам ӛзін 

танытады. Олай болса, әркім айтар ойын, кӛзқарасын жан-жақты 

талдап, нақты бағалай білсе - бҧл ӛзін танытудың бастамасы. 

Жаңа іске, міндетке кірісерде адамның ӛзімен-ӛзі бітімді болу - 

ҥлкен жетістік. Мысалы, жасың кіші болып, кісінің алдын-да 

мәселе шешу керек болса, алдымен ҥлкенмен тіл табысу керек. 

Ҥлкен деп отырғанымыз отбасының иесі, бір мекеменің 

қызметкері, ҧжымның мҥшесі т.б. Олардың бәрін ескеру қажет, 

есептесе білу керек. Ортада адамдармен жҥздесеміз, сӛйлесеміз, 

пікірлесеміз. Олардың  әрқайсына  жҥктелген азаматтық па-

рызын, кәсіби қабілетін білмей жатсақ, әңгіме ҥйлесімді, ҥйірімді 

бола бермейді. Қарым-қатынас адам ӛміріндегі рухани және 

материалдық сан алуандығын сипаттайды және тҧлға ӛміріндегі 

ең маңызды қажеттілік болып табылады. Оқытушы мен 

студенттің   қарым-қатынасы дегеніміз – оқытушының ық-
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палымен (студенттердің топтық іс-әрекетін реттеуші, студенттер  

арасындағы ӛзара іскерлік барысындағы қарым-қатынас, яғни 

ӛзара аппарат алмасу. Тӛменде болашақ мҧғалімдердің мәде-

ниетін қалыптастыруға даярлау бағыты берілген (сурет 21).  

        Ҧлттық мәдениетте адамгершілік пен іскерлікті таразының 

екі басында тең ҧстау - басты азаматтық парызымыз. Қатынасты 

кӛп тілде қалыптастырып, ӛнімді іспен, ӛтімді мінезбен таратып 

жатсақ, ол нҧр ҥстіне нҧр. Осы жетістікті ӛзімізше, ӛмір қажетіне 

жҧмсай білсек, адамгершілік, іскерлікке, ӛркениеттілікке қызмет 

етсек, сонда ғана адамның да қоғамның да ӛркені ӛспек. Сонда 

ғана адамдық қатынасты тең де, тҧтас ҧстай аламыз.       

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 21 – Болашақ мҧғалімдердің мәдениетін қалыптастыруға 

даярлау бағыты 

 

 

Болашақ мҧғалімдердің мәдениетін қалыптастыруға 

даярлау бағыты 

Жалпы білім беретін 

пәндер 

Кәсіптік базалық білім 

мазмҧны 

Мамандандыру пәндер 

мазмҧны 

Студенттердің 

мәдениетін 

қалыптастыруға 

дайындық мазмҧны 

Еңбекке дайындық 

бағытына мәдениет 

мазмҧны 

 

Кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке тән мәдениет  мазмҧны 
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Тіл табысу ӛркениетті қатынастың жемісі, мәдениеттіліктің  

кӛрсеткіші. Сондықтан деңгейі биік адамдық қатынастың 

қалыптасуында назардан тыс қалмайтын мынадай ӛсиеттерді есте 

сақтаған жӛн; әңгімеге тартқан кісіні кӛбірек тыңдап, ол туралы 

мҥмкіндігінше толық білуге ниет қойып тыңдап; танысқан, 

жақындасып кететін адамды әрдайым жылы шыраймен, 

ілтипатпен қарсы ал. Оның кӛңіліндегі мәселені қорғауға тырыс 

немесе ол ҧнататын мәселені әңгімеге арқау ет; әр адамның аты-

жӛнін қҧрмет білдіре айтқан;       

Жалпы педагогикалық сӛздік бойынша субъект – басқа 

адамдарда және ӛзінде ӛзгеруді қамтамасыз ететін, заттық-

тәжірибелік белсенділік пен танымды тасымалдаушы. Адамның 

субъектілігі оның ӛмір іс-әрекетінде, қарым-қатынасында, ӛзіндік 

санасында кӛрінеді.  

Бҧл жерде сӛз болып отырған дәстҥрлі «оқытушы-студент», 

«студент-мҧғалім» субъектілер қатынасы ӛзгеше сипатқа ие 

болып отыр. Оқытушы мен студенттің қарым-қатынас мәселесі  

дәл қазіргі уақытта психологиялық-педагогикалық зерттеу 

нысанына айналуда. 

3 Қарым-қатынас психологиясының теориялық негіздері   

3.1 Психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі  қарым 

-  қатынасты дамыту мәселелерінің қарастырылуы 

Бҧл мәселені шешудің басты жолы психологиялық кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу орындарының қабырғасында ескерілуі 

тиіс. Студенттің қарым-қатынас дағдылары мен икемділігін 

қалыптастыру яғни, студенттің іскерлік психологиялық қарым-

қатынас кезіндегі әртҥрлі жағдайларға бейімделуі, тез меңгеру 

қабілеттеріне ие болуы, студенттермен жағымды қарым-қатынас 

позициясын қҧруға ҧмтылу, мотивациясы мен білімін заманның 

талабына сай жетілдіру аса маңызды болып табылады. Білім беру 

ҥрдісіне қатысатын мҥшелердің әр-қайсысының ӛзіндік 

міндеттері мен қҧқықтары бар. Оқытушының міндеті - оқыту 

технологиясын таңдай отырып, студенттердің білімге қҧштар-

лығын ояту, ӛзіндік икемділіктерін ашу, шығармашылықпен 

айналысуын ҧйымдастыру негізінде білім беру сапасын кӛтеру. 

Студенттің міндеті – оқу, сабаққа кешікпей келу, тәртіп бҧзбау, 

білім беру ҥрдісі мен білім мазмҧнына қанағаттану қҧқығы бар. 
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Субъект категориясы философияда, әcipece онтологияда 

негізгі орын алатыны белгілі. Ол қазіргі кездегі психологияда да 

ӛзіне ҥлкен назар аудартуда. С.Л.Рубинштейннің айтуынша, 

«философияның негізгі мәні тҥрлі формалардағы субъектілерді, 

тіршілік ету тәсілдерін, қозғалыстың тҥрлі формаларын ашу». 

Мҧның iшiнe ic-әрекет субъектілерді қозғалыстың негізгі 

формаларның бipi ретінде ашып кӛрсету енеді. Білім беру ic-

әрекетінің,  яғни, ӛзіне оның екі ӛзара байланысты - 

педагогикалық және оқу формаларын қамтитын ic-әрекеттің 

субъектілерін талдау - жалпы философиялық және нақты 

педагогикалық міндеттер арнасында жатыр. 

Жалпы философиялық позиция бойынша субъект 

сипаттамасы қандай? Осы сипаттамаларды С.Л.Рубинштейннің 

келтірген мысалдары бойынша қарастырсақ. 

Біріншіден, субъект категориясы әрқашан объект категория-

сымен сәйкестендіріледі. Осыған орай, С.Л.Рубинштейн, 

болмысты танып білуге, «болмыстың танымға ашылуына», «осы 

танып отырған болмыстың» танып білуші адамға қатынасына екі 

ӛзара жақтарды қояды: 1) болмыс объективтік шындық ретінде, 

адам тарапынан саналы тҥсіну объектісі ретінде; 2) адамды 

болмысты танушы, ашушы, оның ӛзіндік сана-сезімін icкe 

асырушы, субъект ретінде». 

Екіншіден, танушы субъект, немесе «ғылыми таным 

субъектісі - бҧл ӛзі танып отырған болмысты қоғамдық - тарихи 

қалыптасқан формаларда саналы тҥсінуші қоғамдық субъект».  

Ҥшіншіден, қоғамдық субъект ic-әрекетте де, нақты индивид 

болмысында да тіршілік қҧрып, жҥзеге аса алады. 

Тӛртіншіден, «мен» және басқа адамдар проблемасы 

мәселесін қарастыра отырып, С.Л.Рубинштейн келесі жағдайға 

назар аударады: «мен қандай да бip іс-әрекетті ҧйғарады және 

керсінше, «ырықты, басқарылушы, саналы тҥрде peттeyшi ic-

әpeкeттi әрекеттегі адам, осы ic-әрекеттің cyбeктici - берген 

индивидтің «мен» тиісті ҧйғарды. Бҧл қағида тек субъектінің ғана 

емес, сонымен қатар іс-әрекеттің ӛзінің де негізгі 

сипаттамаларының бipi ретінде болады. 

Бесіншіден, субъект - саналы әрекеттенуші оның ӛзіндік 

сана-сезімі бҧл «ӛзін дҥниені санлы тҥсінуші және оны ӛзгертуші 

тіршілік иeci ретінде тҥсіну, оның ic-әрекет процесінде 
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әрекеттенуші субъект ретінде - практикалық және теоретикалық, 

сондай-ақ санал тҥсіну ic-әрекетінің субъектісі ретінде тҥсіну». 

Бҧл анықтама С.Л.Рубинштейн теориясында «Адам ӛмip 

субъектісі ретінде» аформизмі формасын алады. 

Алтыншыдан, әрбір нақты субъект ӛзінің басқаға қатынасы 

арқылы танылады. 

Жетіншіден, әpбip «Мен» жекеше де, қоғамдық та болғанмен, 

ҧжымдық, субъект болып табылады. «Әpбip «мен», ол 

«мендердің» жалпылығы болғандықтан, ҧжымдық, субъект, 

субъектілер ынтымақтастығы, «субъектілер республикасы», 

тҧлғалар ынтымақтастығы болып табылады,  бҧл «мен» ic 

жҥзінде «бiз» болып табылады». 

Субъектінің сегізінші сипаттамасы - ic-әрекет, субъекті осы 

ic-әрекеттің ӛзінде ӛзi қалыптасып, жасалатынында болып 

табылады, оның мән мазмҧнын ашуда субъектінің ӛзін айқындап 

және анықтауы мҥмкін. С.Л.Рубинштейн бойынша, «субъект 

ӛзінің іс-әрекетінде, ӛзінің шығармашылық дербестік актілерінде 

тек қана табылып және кӛpiнiп қоймайды, ол мҧнда 

жасампаздалады және анықталады. Сондықтан оның не 

істегеніне қарап, оның кім екенін білуге болады; оның ic-

әрекетінің бағыты арқылы ӛзін анықтап және қалыптастыруға 

болады. Тек осыған ғана педагогиканың мҥмкіншілігі жоқ 

дегенде, ҥлкен стильдегі педагогиканың мҥмкіншіліктеріне сҥйе- 

неді». 

Субъектінің тағы бip  тоғызыншы сипаттамасын атап ӛтейік, 

ол бейнелеу процесін гносеологиялық және ӛзіндік психолоиялық 

тал-даудан, «субъективтік» бейне категориясынан туындайды. 

Ал орыс ғалымы А.Н.Леонтьевтің  пікірінше жалпы 

субъективтік пен объективтік арасындағы қарама-қайшылық 

абсолютті емес деген қағидасын aтап  ӛту маңызды. Ол «Олардың 

қарама-қайшылықтары дамудан келіп туындайды, тiптi бҥкіл 

оның даму барысында олардың арасындағы «біржақтылықты» 

жоюшы, ӛзара ӛтулер сақталады» деген.  А.Н. Леонтьевтің 

пікірінше танымда шын бейнесінде ҥнемі белсенді субъект 

болады, ол ӛзi орналасқан объектімен байланыстарды модель 

дейді. Іс-әрекеттің мотивтермен, эмоциялармен, субъект 

ҧстанымдармен  шарттастығының жалпы психологиялық тезисіне 

негізделе отырып, А.Н.Леонтьев бейнелеудің «қҧмарланғандағы»  
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тҥсінігін оның іс-әрекетін субъектісіне тиістілігі ретінде енгізеді. 

Оқытушының әлеуметтік тҧлға бейнесінің қалыптасуы 

психологиялық қарым-қатынас проблемасына келіп тіреледі. 

Жеке адамның әлеуметтенуі ӛзінің қоғамына тиесілі ӛзара 

қатынастар, кәсіби әлеуметтік талаптарға байланысты болады. 

Демек, қарым-қатынас - студенттің тҧлға ретінде жетілуіне 

пайдасын тигізетін қҧбылыстардың бірі, яғни, қарым-қатынас 

арасында ӛзге тҧлғаларды қабылдап, олардың сӛйлеу мәдениетіне 

бейімделеді.  

 Бҧл ӛмірде ешкім бәрін біліп тумайды, дана болып келмейді. 

Оның бәpi - талпыну, іздену, мақсатты еңбектің арақасында 

келетін жетістік. 

Аса ойшылдардың айтқанындай: "Адамды адам еткен - 

еңбек". Еңбек ҥстінде адамның кӛптеген психикалық, 

ерекшеліктері дамып, ӛмір сҥру барысында олар тҥрлі жолдармен 

жарыққа шығару. Мысалы, ҥлкендер ӛзіне  ерекшеліктерін 

еңбектену барысында кӛрсетсе, мектепте оқитын балалар сабақ 

ҥстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар ӛз психологиялық 

ерекшеліктерін ойын ҥстінде байқатады. Ойын - балалар ҥшін 

кҥрделі әрекет.  

Ол білімді, ақылды ҧйымдастыруды қажет етеді. Ал ол 

білімді бала қайдан алады дейсіз ғой. Оған бала ойын арқылы ӛзі 

ҥйренеді, ҥлкендер де ҥйретуге тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кішкентай бала қасындағы тҥрлі-тҥсті ойыншықтармен 

ӛзімен-ӛзі ойнап отыра береді. Ойыншықтар неғҧрлым тҥрлі-

тҥсті болған сайын олар баланың зейінін ӛзіне тартып, бала 

соларға кӛбірек ҧмтылады. Ал студенттің жасы ҧлғайған сайын 

ол жалғыз ойнамайды, қасындағы қатар қҧрбыларымен бірлесіп 

ойнайды. Ӛзара қарым-қатынас жасайды. Студенттің басқа 

студенттермен бipiгiп ойнауы оның психикасында жаңа 

қасиеттердің пайда болуымен байланысты. Балада қоғамдық 

сипаттар дами бастайды. Салалы адам ӛміріндегі әлеуметтік 

қасиеттің бip тҥрі - ол қоғамдық ӛмip. Адам жалғыз ӛмip сҥре 

алмайды, ол ҥнемі қоғаммен бipгe қарым-қатынаста болады . 

Қарым-қатынас дегеніміз не? Оны қалай тҥсінеміз? Қарым-

қатынас - бҧл адамға адам қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

Адамдар ӛзара бірлесе отырып ортақ нәтижеге жету ҥшін кҥш 

біріктіре келісуін қарым-қатынас деп тҥсінеміз. Қарым-қатынас 
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жасау арқылы сол адамның мәдениетін, iшкi жан-дҥниесін, мінез-

қҧлқын, ӛмipгe деген кӛзқарасын, ӛскен ортасын, алған тәрбиесін 

аралауға болады.  

Әрине қарым-қатынас тҥрлері ӛте кӛп. Атап айтатын болсақ, 

ата-анамен баланың арасындағы қарым-қатынас, жолдастар 

арасындағы қарым-қатынас, мҧғалім  мен студенттер арасындағы 

қарым-қатынас т.б. Соның ішінде мҧғалім мен студенттердің 

қарым-қатынастарын алатын болсақ, ҧлы ағартушы 

Ы.Алтынсарин: "Мҧғалім балалармен ҥнемі қарым-қатынаста 

болады: егер олар бip нәрсені тҥсінбесе, онда мҧғалім 

шәкірттерді  кінәламай, оларға дҧрыс тҥсіндіре алмағаны ҥшін 

ӛзін-ӛзі кінәлауы керек. Мҧғалім балалармен сӛлйлескенде 

ашуланбай, кҥйгелектенбей, сабырлықпен сӛйлеп, шҧбалаңқы 

сӛздер мен керексіз терминдерді қолданбастан, әpбip затты 

ықыласпен, қарапайым тілмен тҥсіндіру керек" - деген.   

Сонымен бipгe, қарым-қатынас XX ғасырдағы жҥз 

жылдықтың проблемасы. Ӛйткені, егер Кӛне Греция мен Кӛне 

Римде шешендік ӛнер Риторика, эвристика және диалектика 

шеңберінде зерттелінсе, ал біздің уақытымызда тілдің қарым-

қатынас, соның ішінде психологиялық қарым- қатынас, бірқатар 

басқа ғалымдар кӛзқарасы тҧрғысынан зерттеледі философия, 

әлеуметтану, социолингвистика, психолингвистика әлеуметтік 

психология, жалпы психология, педогогика және педогогикалық 

психология, олардың әрқайсысы осы жалпы кешендік 

проблеманың қандай да бip қырын қарастырады.    

Қарым-қатынас ic-әрекеттің келесі тҧрғысынан бҧл бірлескен 

ic-әрекетке деген туындайтын және ақпарат алмасуды, ӛзара 

әрекеттің басқа адамды қабылдау мен тҥсінудің ортақ 

стратегиясын ӛндіруді қамтитын оқытушы студент арасында 

байланыс орнату мен оны дамытудың кҥрделі кӛп жақты процесі. 

Қарым-қатынас - біріккен ic-әрекет қажеттілігін туғызатын  

адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын кҥрделі кӛп 

жоспарлы процесс.  Адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, 

ӛзара тҥciнicyi, бip-бipiн қабылдауы.  

Психология ғылымында қарым-қатынас ӛзекті мәселе болып 

табылады.  

Ӛйткені психология ғылымының кез-келген мәселесі 

адамдардың жан дҥниесінің сыры мен, қоғам мен әлеуметтік 
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ӛмірдің сан алуан сырларымен тығыз байланысты. Сондай-ақ 

қарым-қатынас болашақ маман тҧлғасының қалыптасуының бip 

факторы екені белгілі. Ол студенттердің топтық ic-әрекетінің 

реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық қҧндылықтарды, 

мінез-қҧлықтың топтық нормаларын қалыптастыру қҧралы 

болып табылады. 

Қарым-қатынас - жеке кӛңіл-кҥй әсерін жеткізуден бастап, 

ақпараттар тасымалдау, жекелеген адамдардың шағын және 

әлеуметтік топтардың, оқытушы мен студент, халықтардың, 

ҧрпақтардың мақсаты ӛзара ықпалдастығын орнатып, жҥзеге 

асыратын негізгі қҧрал. 

Қарым-қатынастың мақсаты әpбip жеке адамның немесе 

тҧтас алып қарағанда бірлескен қызметіне тҥзетулер енгізу мен 

жоспарлау жатады. Әpбip адамның қарым-қатынас мәдениеті, 

оның дара тҧлға ретінде қалыптасуы, ӛткен белгілі-бip әлеуметтік 

топтың мәдениетін меңгерген жағдайда ғана орнығады. 

Ия, ҧстаздық қызметте табысқа жету ҥшін бiтipyшi мамандар 

терең әрі кең білім алып, әдістемелік толық; қаруланған және 

жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс. Сонымен қатар қызметті 

шығармашылық сипатта болуды, әpi педаготтық қабілеттің елеулі 

мәні бар. Ceбeбi оқытушысы студенттердің оқуға ынтасын 

тәрбиелеу арқылы олардың қабілетінің дамуына кең жол ашады. 

Мҧғалім алғашқы сабақтан бастап әрбір студенттің жеке 

ерекшелiктерiн, ынтасы мен бейімділігігі,  оқу мен еңбекке 

ҧқыптылығын ескере отырып оқу ҥдерісін жҥpгiзyi керек. 

Әрине студенттердің арасындағы қарым-қатынас жасау 

барысында педагогтың қосатын ҥлесі аса қажет. Педагог - дәріс 

беру және тәрбие жҧмысымен айналысатын тҧлға. Педагогтың 

мҧндай іс-әрекетінің, объектісі ол оқытатын және тәрбиелейтін 

адам болып табылады. Сондықтан оның ic-әрекетін ӛнер деп тани 

отырып оқыту мен тәрбиелеу ісінде жоғарғы нәтижелерге жету 

ҥшін педагогикалық қызмет мҧғалімнен жан-жақты білімді, 

еңбекті талап етеді. 

Педагог - тек ҧстаз, оқытушы немесе белгілі бip пән мҧғалімі 

ғана емес, оқу-тәрбие жҧмыстарын ҧйымдастырушы, басшы, 

білім беру саласындағы мемлекеттік тҧлға. 

Осы тҧрғыдан қарағанда педагог тек «бала жетектеуші» ғана 

емес, педагогикалық-гуманистік сапа кешенін тҥзетін ӛнерде. Ал 



 128 

ондай сапаның болмауы кәсіби іс-әрекеттің тиімді орындалуын 

болдыра алмайды. Мҧндай сапаларға педагогтің позитивті 

адамгершілік тҧрпаты, жоғары теориялық және әлеуметтік ойлау 

қабілеті, ӛмipгe оптимистік кӛзқарасы, адамдардың гуманистік 

потенциялына сенімі жатады. Мҧндай мағынада педагог рухани 

азамат болуы тиіc. Ал бҧл жаппай бола бepyi мҥмкін болмайды 

және кӛп нәрсеге міндеттейді. 

Педагогикалық мәдениетті педагогтік әдептіліксіз кӛз 

алдымызға келтіру мҥмкін емес. Педагогтік әдепттілік -  

мҧғалімнің,  оқытушының, ҧстаздың студенттермен қарым-

қатынасына қойылатын талаптардың мәжесін сақтау, және 

оқудан тыс уақыттарда олармен дҧрыс қатынастың бабын табу 

білігі. 

Студенттің іс-әрекеті барысында қарым-қатынас іске 

асырылады. Қарым-қатынас - бҧл адамдарың ӛзара әрекеттесіп, 

әр тҥрлі коммуникациялық қҧралдардың кӛмегімен бip-бipiмeн 

пiкip алысуы. Қарым-қатынас әлеуметтік ӛмip қҧбылысы, ол 

хабарламалық, нормативтік және таным процесі ретінде 

сипатталады. Қарым-қатынас студенттердің мінез-қҧлқы, іс-

әрекеттері, білім, әдебиет, ӛнер қоршаған орта туралы, мол 

хабарламалармен байытып, ой ӛpiciн дамытады. 

 Қарым-қатынас - таным ҥдерісі. Таным және қарым-қатынас 

ӛзара байланысты, мҧны студенттердiң іc-әрекетінен кӛруге 

болады. 

Психология ғылымында қарым-қатынас ӛзекті мәселе болып 

табылатыны бәрімізге белгілі.  Ӛйткені  психология  ғылымының  

кез  келген  мәселесі адамдардың жан дҥниесінің сырымен, қоғам 

мен әлеуметтік ӛмірдің сан алуан сырларымен тығыз 

байланысты. Сондай-ақ қарым-қатынас болашақ маман 

тҧлғасының қалыптасуының бip факторы екені белгілі. 

Қарым-қатынасқа ең жалпы анықтаманы Б.Ф.Ломов берді «... 

қарым-қатынас адам тҧрмысының индивидуалды формасының 

маңызды жағы болып табылады». Ол қарым-қатынас ic-

әрекетінің әртҥрлі формалары, деңгейлеpi, тҥрлері жайлы және 

оның қҧрамдас бӛлімдері: сан алуан ақпарат алмасу ҥдерісі, 

коммуникаттардың ӛзара әрекеттесуі жайлы сӛз қозғайды. 

А.С.Макаренко былай деп жазған болатын: «Мен ҥшін менің 

практикамда, сондай-ақ сіздер ҥшін, кӛптеген тәжірибелі 
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оқытушылар ҥшін мҧндай «тҥкке тҧрмайтындар:» қалақ тҧру, 

стол қасындағы орындыққа орындыққа қалай отырып, қалай 

дауыс кӛтеру, кҥлу, қарау ӛте мәнді бола бастады. Бізді бҧған 

ешкім ҥйретпеді, ал мҧны ҥйренуге болады және ҥйрену қажетте, 

ең ҥлкен шеберліктің мәні осы және де осы болуы тиіс».  

Ҧстаздық шығармашылық шеберлік – психологиялық-

педагогикалық ойлау, кәсіби педагогикалық білім, білік және 

дағды, тҧлғалық сапалар мен ӛзара педагогикалық қарым-

қатынаста оқу-тәрбие міндеттерін сәтті шешуге мҥмкіндік 

беретін эмоционалды еркін ашық ой білдіру қҧралдарының 

синтезі. Оқытушының педагогикалық техниканы қҧрайтын  

кӛптеген дағдылардың кӛмегімен әдістемелік шеберлігі 

шыңдалады.  Әдістемелік шеберлік – сабақта оқытудың тиімді 

әдістерін пайдалану, оқыту ҥрдісін тәрбие ҥрдісімен 

байланыстыра білу; ӛзіндік дайындықты ҧйымдастыру; оқытудың 

техникалық қҧралдарын пайдалану; есепке алу және қадағалау, 

педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті дағдысы дегенді 

білдіреді. Оқытудың осындай әдіс-тәсілдерін меңгерген 

оқытушыда сабақ жоспарларын қҧруда және ӛткізуде, спорттық 

шаралар ҧйымдастыруда жеңілдік сезіледі; ӛз кҥшіне деген 

сенімділігі байқалады.  

Педагогикалық шеберлік – ҧстаздық талантпен тығыз 

байланысты. К.Д.Ушинский: «Педагогика теориясын қаншама 

жетік білгенмен, педагогикалық әдептің қыр – сырын 

меңгермейінше бҧған оның  қолы жетпейтіндігін», - айтады. 

Педагогикалық шеберлік – тек қана мҧғалімнің жалпы, жан – 

жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр сӛзді 

оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы. Ҧстаздық 

шеберлік:  

1) мҧғалімнің ӛмірге кӛзқарасы, оның идеялық нанымды, 

моральды бойына сіңірген адам екендігі;  

2) пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және 

оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық 

нормаларды сіңіре білгендігі;  

3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген, 

білгенін қызықты да, тартымды ӛткізе алатын, педагогикалық 

әдеп пен талантын ҧштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. 

Педагогикалық шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын 
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мәселеге мән беріледі. Мҧғалім әр сӛзін дҧрыс сӛйлеп, нық айтуы 

тиіс, оның жҥріс – тҧрысы, қозғалысы, отырып – тҧруы 

оқушыларға ерсі болмайтындай дәрежеде болуы керек. 

А.А.Леонтьев «қарым-қатынас» ҧғымын әмбебап коммуника-

тивті ic-әрекетке, яғни қарым-қатынасқа белгілі бip ic-әрекет 

тҥріне сияқты қарау керек деп епесептейді. 

В.М.Бехтерев қарым-қатынасты адамдарды топқа біріктіру 

механизмі, әлеуметтенуінің шарты сияқты қарастырады. 

М.С.Каган қарым-қатынасты адамдардың бірлігінен туатын 

жаңа ақпараттарды ӛңдеу ҥрдісі ретінде қарастырады. 

Ал Г.А.Андреева әртҥрлі кӛзқарастарды бipiктipe және 

жалпылай отырып, қарым-қатынастың кез келген формалары 

адамдардың, біріккен ic-әрекеттерінің спецификалық формасы 

болып табылады, яғни адамдар әртҥрлі қоғамдық қызметтерді 

орындау ҥдерісінде ҧйымдастыруда шешуге тура келетін 

қаншама педагогикалық айла-әрекеттер, қарама-қайшылықтар, 

қақтығыстар, мәселелер  туындайды. Осының барлығы қас-қағым 

сәтте ойластыруы тиіс. Miнe сондықтан жалпы қарым-қатынас - 

әрине, шығармашылық. Оның ӛзі қалайша нақты кӛрінеді. 

Студенттермен педагогикалық ӛзара әрекетте ҧсақ-тҥйек 

жоқ - барлығы да кӛзқарас, кӛз жанарынның қозғалысы,  дене 

қимылы т.б. жҧмыс істейді. Ӛйткені біз жай қарым-қатынас емес, 

кәсіптік іскерлікпен қарым-қатынас жасаймыз. 

Кӛпшілік алдында сӛйлесуде байқалатын ең негізгі сезім 

тҥсініктері мынадай: 

- Әңгімені қалай бастауды білмеушілік; 

- Толық ҧғынықты, әpi тҥciнiктi айтып бере алмаймын-ау 

деген қобалжу 

-  Қарым-қатынас мақсатындағы еленбейтін ӛзгерістер; 

-  Бҧрын пайдаланылған қарым-қатынас амалдарын ӛзгерту 

қажеттігі жайлы тҥйсік; 

-  Қарым-қатынас жҥйесінде бip нәрсені ӛзгерту қажет деген 

тҥсінік, бipaқ не екенін онша айқын еместік; 

- Жҧрт алдында сӛйлесуге дағдыланбағандық; 

- Бҧрын табиғи болып келген дене қимылының, қозғалыстың, 

жалпы мінез-қҧлқының ерсілеу сияқты болып сезілу; 

- Қарым-қатынастың ӛзгерген формадағы, мәнерлі атқару 

компоненттерін қажет етуі; 
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- Ӛзіңді дҧрыс тҥciнyi ҥшін  жоспарланған информацияны не- 

ғҧрлым сол қалпында жеткізуге талпынушылық. 

Kӛпшiлiк алдында сӛйлеу ҥшін қарапайым қарым-қатынасты 

барынша жаттықтыра тҥсу қажет. Тек қана осындай кәсіптік-

жалпы қарым-қатынаста, оған қоса студенттерді шынайы жақсы 

кӛре білген ғана педагогикалық ҥдерістің бҥкіл мәні айқындала 

тҥседі. В.А.Сухомлинскийдің айтқанындай, тәрбиеші ӛнepi ең 

алдымен сӛйлеу ӛнерімен кӛрінеді. 

Сонымен  қатар,  студенттермен  қарым-қатынас  жасау  -  

бҧл толассыз шығармашылық. Студенттер дҧрыс қарым-

қатынасты: біріншіден, қарым-қатынас шығармашылығы ақпа-

ратты бере білуде кӛpiнeдi: оны әңгімелесушіге дәл бағыттап, ай-

қын бейнелі сӛзді таба білуде. Сабақта ақпаратты сҧрыптаудың, 

қҧрудың және оны берудің осындай шығармашылығы болмасын 

делік - сонда бірден оның тартымдылығы жоғалып, іш пыстыра 

бастайды. 

Қарым-қатынас шығармашылығының екінші жағдайы - басқа 

адамның кӛзқарасына, қимыл әрекетіне, мәнеріне қарап тҥciнe 

білуде. Студенттің бет әлпетіне бip қарағанда-ақ оған не 

болғанын тҥсіну  қаншалықты маңызды. А.С.Макаренко осы жай-

лы былай деп жазды: «Кӛре білуге болады және де оны дамыта 

тҥсу қажет. Бҧл тәрбиеші ҥшін ӛте қажет. Адамның бет әлпетін, 

бала жҥзін оқи білу керек, ал мҧндай оқи білу арнайы курста 

сипатталуы да мҥмкін. Адамның бет әлпетіне қарап, оның жан 

дҥниесіндегі ӛзгерістердің кейбір белгілері туралы білуде тҧрған 

ешқандай әулиелік жоқ». Студенттің iшкі әлеміндегі ӛзгерістерді 

біздің байыптай білмеуіміз тиімді қарым-қатынас жасауды,  

оқыту   мен тәрбиелеуді ҧйымдастыруға бӛгет жасайтындығы 

қаншалықты жиі кездеседі.        

 Ал студенттермен ӛзара қатынасты ҧйымдастыруда 

шығармашылық қалай керінеді? Тек шығармашылық ғана ӛзара 

қатынасты сапқа тҧрғызудың, дамытудың кҥрделі ӛнерінде аса 

маңызды бола тҥседі. Ӛйткені біздің балалармен іскерлік 

әрекетіміз ӛзара қатынастың «кӛп қабатты сарайын» тҧрғызудан 

басталады. Тек ӛзара қатынас қана кӛп жағдайда студенттердің 

пәнге, оқу орнына, топқа деген кӛзқарасына ықпал ететінін 

ҧмытпаған жӛн. 
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        Қарым-қатынас жасаудың алуан тҥрлі барлық функцияларын 

ақпарат беруге, қарым-қатынас пен ӛзара тҥcінicyі ҥдерісінде 

басқа адамның жеке басын тани білуге арналған міндеттерге 

жатқызуға болады. 

       Қарым-қатынасты оқытудың оқу функциясын жҥзеге асыру 

былайша қамамасыз eтіледі: 

   -   оқытушы студентпен нағыз психологиялық байланысты; 

   -   оқытудың  қолайлы жағдайларын қалыптастыру; 

   - ҧжымдық танымдық іздеініс пен бірлесіп ойластырудың 

психологиялық  жағдайының пайда болуы; 

   -   оқу ҥдерісінде жеке адамның ӛз бетінше жҥзеге асыруы және 

ӛзінің щығармашылық ойын айқындауы тиіс; 

Қарым-қатынасты  оқытудың  тәрбиелік  функциясын  оқу  

былайша қамтамасыз eтілeдi:     

-  оқу-тәрбие   ҥдерісінде  педагог  пен  студенттердің 

психологиялық байанысты негізінде тәрбие қарым-қатынасы 

жҥйесін орнату; 

- оқу әрекетін ойдағыдай қамтамасыз ететін педагогикалық 

қарым - қатынас жҥйесін қалыптастыру; 

      - жеке адамның тҧтастай танымдық бағытталушылығын 

қалыптастыру; 

       - оқу   әрекеті ҥдерісінде (танымдық, жас ерекшелік,   

эмоция-лық,  дидактикалық т.б.) психологиялық кедергілерді 

жеңу; 

       -  студенттерге тҧтастай комплексті тәрбие ықпалын жҥзеге 

асырудың мҥмкіндігі 

- студенттер    ҧжымындағы    ӛзара    қарым-қатынасты    

ойдағыдай қалыптастыру. 

Қарым-қатынасты оқытудың дамушы  функциясы  былайша 

жҥзеге асырылыды: 

- оқу әрекетіне жеке адамның жан-жақты тҧтастай дамуының 

әлеуметтік-психологиялық нeгiзiн  орнату; 

- жеке адамның дамуының қозғаушы кҥші ретінде кӛрінетін 

қарама-қайшылықтың диалектикалық жҥйесін орнату; 

- жеке адамның ӛз ойын жасырмай айтуына және ӛзінше 

дамуына (ӛзбетінше білім алуына және ӛзін-ӛзі тәрбиелеуіне) 

ықпал ететін, әрі мҥмкіндік беретін психологиялық жағдай 

орнату; 
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- қарым-қатынас ҥдерісінде жеке адамның дамуына бӛгет 

жасайтын әлеуметтік-психологиялық факторларды (тҧйықтылық; 

ҧялшақтық, сенімсіздік т.б.) меңгеру. 

Коммуникативтік қызмет деп студенттердің ӛзара әрі педа- 

гогпен оқу ҥдерісі кезіндегі қарым-қатынасы, белсенділігі мен 

сипаттамасы оқыту тҥріне тікелей қатысы бар eкeндiгін 

кӛрсетеді. Оқытуды ҧйымдастыру қызметі ондағы оқыту, тәрбие 

icтepiнe басқару қызметіне дайындау қҧрамы болып табылады. 

Оқу ҥдерісін ҧйымдастыру кезеңіндегі барлық қызметтердің 

жиынтығы басқару мазмҧнын қҧрап, сабақ ӛткізу оның басты 

кӛpiнici екендігінде дау жоқ. Басшылық сипаттағы қызмет 

арқасында студенттерді басқару қҧралы ретінде іске асырылады. 

Коммуникативтік бағыттағы оқытудың негізгі мақсаты - қарым-

қатынасқа ҥйрету, қарым-қатынастың табиғи функцияларын 

(танымдық, регулятивтік, бағалаушылық, конвенционалдық) icкe 

асыруға ҥйрету болып отыр. 

Педагогтардың студентпен қарым-қатынастары, студенттерді 

дамыту қҧралы және ӛзіндік мақсатты ic-әрекет болып табылады. 

Жалпы қарым-қатынастың нәтижелігі оқытушының қанша-

лықты тәрбиелік, білім беру міндеттеріне сай ӛз кӛзқарасын ӛз-

герте алуына байланысты болады студенттермен қарым-қатынас 

жасауда оқытушы кеңесші де, хабарлаушы да, тәлімгер де, 

жетекші де, сыншы да, дос та бола алуы керек. Оқытушының ӛзін 

студенттер орнына қоя алу қабілеті оған балалар ic-әрекетінің 

мақсаттарын, ішкі кҥштерін тҥсініп, олардың алдағы іс-

әрекеттерін болжап басқаруына мҥмкіндік туғызады. 

Студенттермен қарым-қатынас жасау барысында әpбip 

педагогикалық жағдайларға сәйкес оқытушы ӛзінің ic-

әрекеттеріне жҥйелі рефлексивті талдау  жасау қажет. 

Оқытушының студенттерге сенім артуы, оларды оқу 

ҥдерісінде де қолдап отыруы, студенттердің жауабын кҧптап, ой-

ларына, жауаптарына ризашылығын білдiріп отырса, барлық вер-

бальды және вербальсыз қатынас аппараттарын қарқынды қол-

дана алуы қарым-қатынас ҥдерісін әсерлі де тиімді 

ҧйымдастыруға дастыруға кӛмектеседі. 

Жоғары оқу орнында топ студенттері ҥшін педагогпен 

қарым-қатынас жасау - маңызды қажеттілік. Осы жаста олар 

оқытушыны пip тҧтып, оның абыройына деген асқан сенімділік  
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Сурет 21 - Болашақ мҧғалімінің педагогикалық шеберлігінің 

қҧрылымы 

танытатыны анық. Бҧл сенім студенттер бойында педагогтың 

студенттер тҧлғасына қызығушылығын кӛрсеткенде, ӛз 

                                                    Педагогикалық шеберлік 

Педагогикалық 

технология 

Педагогикалық 

шығармашылық 
Пәндік білімі Педагогикалық 

стиль 

Тілдің техникасы 

мен мәнерлілігі 

Шығармашылық 

ойлау 

Кәсіби қҧзіреттілік Педагогикалық 

бағыттылығы және 

сенімділігі 

Пікірді дәлел-деуді 

пайым-дау, 

логикалық ойлау 

және анықтылығы 

Жаңа ақпаратты 

іздеуді қажетсіну 

Жоғары арнайы 

практикалық 

даярлығы 

Ӛзінің және ӛзгенің 

қызметін бағалауда 

тепе-теңдікті қабылдау-

дағы ептілігі 

Мимика мен ым-

ишараның дене 

қимылындағы 

нақтылығы 

Ҥнемі ӛзін 

жетілдіруге  ҧмтылу 

Оқыту мен 

тәрбиелеу 

тәжірибесі 

Педагогикалық қарым-

қатынас пен тәртібіне 

бағытталуы 

(рефлексия, аттракция) 

Оқыту мен 

тәрбиелеудің 

қажетті қҧралдары 

мен әдістерін 

таңдай білу 

Әдістер, қҧралдар 

және формалардың 

нәтижелі пайдалану 

біліктілігі 

Педагогикалық такт 

және әдеп 

Ғылыми-

педагогикалық 

біліктілігі 

Әрекеттің ҥлгісін 

кӛрсету, тәсілін 

меңгеру 

Тәрбиеленушілердің 

кҥнделікті ішкі әлеміне 

деген қызығушылығы 

(эмпатия) 

Ести білу және 

тыңдай білу 
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жомарттығын, мейірімділігін, адалдығын, тағы басқа 

адамгершілік қасиеттерін байқатканда  ғана пайда болады. 

Жалпы қарым-қатынас жҥйесіне келетін болсақ, мысалы, сіз 

ертеңгі болатын сабаққа әзірленуге отырасыз; бағдарламаны 

қарастырып, қандай материалдарды пайдалануды, сабақты қалай 

ӛткізуді т.б. мәселелерді ойластырасыз. Енді ӛз тәжірибеңізді 

мҧқият ой елегінен ӛткізіңіз: сабақты жоспарлау барысында сізге 

нақты топ, студенттер, олармен ӛзара қатынас туралы ойлар 

туындайды. Miнe, осының ӛзi жалпы қарым-қатынастың бірінші 

кезеңі - қарым-қатынасты моделдеу деп аталады, әрі ол алдағы 

сабақтың мазмҧнымен және әдістемелік компоненттерімен тығыз 

байланысты болады. Әрбір топта қарым-қатынас ҥдерісінің 

ӛзгешелігі бар, демек, сабақ та ӛзінше ӛтеді. Демек сабаққа 

әзірленудің белгілі формуласы мынадай: бағдарламен танысу, 

материалды сҧрыптау, оқыту мен тәрбиелеу тәсілдерін белгілеу; 

бҧған қоса маңызды, мәнді буынмен толықтырылатын - топта 

алдағы уакыттағы қарым-қатынасты болжау. Оның ҥстіне мҧның 

соңғы айтылған аcпeктici қалған барлығына, соның ішінде оқыту 

тәсілдеріне едәуір ықпал етуі мҥмкін. 

Сабаққа   әзірлену   барысында   материал   бойынша   әңгіме 

ӛткізуді жоспарлануы мҥмкін. Әрине, мҧндайда әңгімелесу 

материалын ойластыру, ҧғыну және қҧру қажет болғанымен, 

студенттердің шығармашылық дамуына ықпал ететін қажетті 

әлеуметтік-психологиялық жағдаймен қамтамасыз етудің  де 

маңызы зор. Олай болмаған жағдайда ойластырған тиімді 

тәсілдеріміз жҥзеге асырылмайды немесе жеткіліксіз жҥзеге 

асырылады. Шындығына келгенде,   мҧндайда   ӛнерге   жуықтау   

келетін  әлеуметтік-психологиялық тиімділігі пайда болады, 

педагог кәдімгі режиссер, актер, жазушы секілді адамның 

қабылдаушылық идеясына бейімделеді. Сондықтан сабаққа 

әзірленген кезде және оның нақты міндеттерін, жҧмыс тҥрлерін 

тҧжырымдағанда, сабақ барысында қандай әлеуметтік-психоло-

гиялық   міндеттерді   шешуге   тура келетінін қоса ескеру қажет. 

Мҧның ӛзі сабақ конспектісін жасағанда ойластырылып, онда 

эмоциялық нҧсқа да, жалпы психологиялық жағдай да т.б. 

кӛрсетілуі тиic. Бірте-бірте бҧл кҥрделі  ҥдеріс ӛздігінен  жҥзеге 

асырылатын болады. Енді педагогикалық шығармашылық ең 

кҥрделі бӛлігі - студенттермен тікелей ӛзара байланыс жасау. 
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Жалпы қарым-қатынастың екінші ipi кезеңі - топпен 

бастапқы байланыс жасау кезеңіндегі тікелей қарым-қатынасты 

ҧйымдастыруды бӛлек қарастыру қажет. Тәжірибелерде және 

жҥргізілетін зерттеулерде қарым-қатынастың бҧл тҥрінің ерекше 

маңызды екендігі аңғарылады. Қарым-қатынас белсенділігі 

табысты болған жағдайда мҧны шартты тҥрде «коммуникативтік 

шабуыл» деп атайды. Оқу және тәрбие міндеттеріне сырттай 

қатысы жоқ қарым-қатынастың мҧндай элементтерінің мәні 

мынада: сабақта студенттердің танымдық әрекетін меңгеру және 

тәрбиелеуді меңгеру ең алдымен қарым-қатынасты меңгеру 

арқылы жҥзеге асырылады (мәселен, оқыту тәсілдерін жҥзеге 

асыру ҥдерісінде нақты психологиялық, қарым-қатынастық сыр 

жатады). 

Ҥшіншi кезең - қарым-қатынасты меңгеру. Мҧнда педагог 

шартты тҥрде педагогикалық байланысы бар толып жақтан 

коммуникативтік міндеттерді шешеді, мәселен   қарым-қатынас   

арқылы   зейінділікті   меңгереді. Кейбір алаңдаған студенттерді 

оқу ҥдерісіне «оралту» қажет. Яғни, мҧқият кӛз салу, бет-әлпеті-

мен жаратпаған сыңай білдіру, топта ерсілі-қарсылы жҧру, тақ-

таға бормен тақылдату,   мәнерлі   тыныштық;   орнату   сияқты   

ескерту   керек. Жалпы қарым-қатынас ҥдерісінде мҧндай міндет-

тер кӛптеп туындайды. Студенттерді  материалға қызықтыру, 

әсерлендіру, топта бірлескен ізденісті және ҧжым болып 

ойластыруды туғызу қажет. 

Сабақта коммуникативтік қарым-қатынасты ҧйымдастырған 

кезде топтағы немесе нақты студентпен қарым-қатынасты дәл 

бағдарлай білудің айтатын материалындағы мәселе жӛніндегі ӛз 

кӛзқарасыңды кӛрсетудің, ақпаратты, сӛйлеу қҧралын беру 

формасын тандаудың, педагогикалық міндеттерден туындайтын 

қарым-қатынас жағдайын жасаудың, топтағылардың және 

жекелеген студенттердің әсерленушілігін кӛре білудің, қарым-

қатынас барысында оқу-тәрбие ақпаратын нақтылаудың, оны 

педагогикалық ҥдерістің ӛзгермелі жағдайына ыңғайлай білудің, 

студенттердің дербес ерекшелштерін ескерудің айрықша маңызы 

бар. 

Педагог студенттердің эмоционалдық жағдайын бағалай 

отырып, біз оның нақты кӛңіл-кҥйіне сәйкес қарым-қатынасты 

дамытып, тереңдете тҥсуге мҥмкіндік аламыз және ӛзіміздің, 
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оның және тӛңірегіндегілердің мҥдделеріне орай студентке 

тиімді психологиялық ықпал етудің жолдары іздестіріліп, 

пайдаланылады. Егер біз қатысқан адамдарымыздың әртҥрлі 

тҧрмыстық жағдайлардағы әрекет-қылығын кҥні бҧрын 

болжастыра алсақ, оның мінез-қылғын қажетті бағытта басқаруға 

және онымен ҧнамды адам аралық, қатынастар алып баруға 

қосымша мҥмкіндіктерге ие боламыз. 

Қорыта келгенде, қарым-қатынас адам ӛміріндегі рухани 

және материалдық шарынын, сан алуандығын сипаттайды және 

тҧлға ӛміріндегі ең маңызды қажеттілік болып табылады.   

Оқытушы мен студенттің   қарым-қатынасы   дегеніміз – оқыту-

шының   ықпалымен (студенттердің топтық іс-әрекетін  реттеуші,  

студенттер  арасындағы  ӛзара іскерлік барысындағы қарым-

қатынас, яғни ӛзара аппарат алмасу. 

3.2 Қарым-қатынасты ұйымдастырудың ӛзіндік 

ерекшеліктері мен мүмкіндіктері 

 «Қарым-қатынас» ҧғымын педагогика мен психология 

ғылымына алғаш А.Ф.Лазурский енгізіп: «Қарым-қатынас» - 

тҧлғаның сыртқы объектіге, адамға, рухани байлыққа, әлеуметтік 

ортаға қатынасын білдіретін экзопсихикалық ҧғым», деп 

анықтама берген. В.Н.Мясищев оны қажеттік ҧғымының 

мазмҧнымен теңестіреді. 

Педагогикалық  қарым-қатынас - біріккен   ic-әрекет   

қажеттілігін туғызатын, студенттер арасындағы байланыстың 

дамуын орнататын  кӛп жоспарлы ҥдеріс. А.С.Макаренко 

«Педагогикалық поэма» деген еңбегінде былай деп жазған 

болатын:  «Мен ҥшін менің тәжірибемде,  сондай-ақ сіздер ҥшін,   

кӛптеген  тәжірибелі   оқытушылар ҥшін   мҧндай «тҥкке 

тҧрмайындар»; қалай тҧру, стол қасындағы орындыққа қалай 

отырып, қалай дауыс кӛтеру, кҥлу, қарау  ӛте мәнді бола бастады. 

Бізді бҧған ешкім ҥйретпейді, ал мҧны ҥйренуге болады және 

қажет те ең ҥлкен шеберліктің мәні осы және де  осы болуы тиіс» 

деген. Бҧл айтылған тҧжырымдама   педагогикалық  қарым-

қатынастың жай  қатынас еместігін, кәсіптік іскерлікпен  

орындалатын   қарым-қатынас      екендігін білдіреді. 

Қaзipгi кезде жағымсыз қылықтар оқу орындарында 

оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынаста да жиі 

байқалып отыр. Сондықтан студенттер арасындағы ӛзapa қарым-
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қатынасты ҧйымдастыру - психология ғылымындағы және тәлім-

тәрбие ісіндегі әpi маңызды, әpi кҥрделі мәселелердің қатарына 

жатады. Бҧл сапаларда жҥргізілген бірсыпыра зерттеулер мен 

осы бағытта жинақталған тәжірибелердің студенттер арасындағы 

қарым-қатынас орнатуда айтарлықтай ерекшеліктер мен 

сипаттар, тҥрліше тҥсініктер бар екендігін кӛрсетті. Міне мҧндай 

мәселедегі елеулі жәйттің бipi - педагог пен шәкірттер 

арасындағы қарым-қатынас жасауды әрқилы қиыншылыктардың 

ҥнемі кездесіп отырғандығы. 

Жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие жҧмысын кҥнбе-кҥн 

жедел жҥзеге асыруға қарым-қатынасқа тҥсетін екі тҧлға бар. 

Олар: оқытушы мен студент. Осы екі тҧлғаның ӛзара қарым-

қатынасы дҧрыс жолға қойылған уақытта ғана оқу-тәрбие 

жҧмысы бойынша алға қойылған міндеттер дҧрыс асырылады . 

Студент  пен   оқытушылар   арасындағы қарым-қатынас 

педагогикалық іс-әрекеттегі маңызды кәсіптік мамандық қҧралы. 

Ол студент пен оқытушы арасында ынтымақтастық тҥрде 

демократиялық, адамгершілік-ізгілік негізінде жҥзеге асырылуы 

қажет. 

Коммуникативтік қарым-қатынасты қалыптастыруда, ең 

алдымен, тілдің ең кішкентай элементтеріне кӛңіл бӛлгеніміз 

абзал. Ceбeбi, ол ойлау жҥйесінің шапшаңдығын, қозғалысын 

білдіреді. Ой мазмҧны тіл арқылы кӛpiнic береді. Қарым-қатынас 

тәжірибесінде ақпараттын кӛлеміне емес, мағынасына ерекше 

мән беру керек. Кез келген адамның алғашқы кездескен адамға 

қалдыратын әсері сӛз арқылы қалыптасады. 

Біздің пайымдауымызша, қарым-қатынастың даму шарттары 

негізгі атқаратын қызметіне сай келуі керек және нәтижесінде 

қарым-қаынастың мынадай сипаты кӛpiнic бepyi шарт: 

- студенттің қарым-қатынас жасаушы адаммен тілдік және 

тілдік емес ӛзге тәсілдер арқылы ақпарат алмаса отырып, оның 

ӛзіне тән ерекше қасиеттеріне болжам жасап, ескере алу қасиеті; 

-  белгілі бip қоғамдық қҧнды мақсаттарға қол жеткізуге ҧмтыла 

отырып, бағдарлама, әдіс-тәсіл,   қарым-қатынасты   қҧpy   арқы-

лы   ортақ   әрекетті ҧйымдастыру; 

-   қарым-қатынас жасаушы жеке тҧлғамен немесе топпен тіл 

табыса алуы және қалай қабылданатындығын тҥсіне алу қасиеті. 
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Студент топ студенттермен оқу-тәрбие ҥдерісі кезіндегі 

нақты ӛзара қарым-қатынастарының анықталатын топтың 

бейресми қҧрылымымен қатынасқа тҥседі. Егер оқытушылардың 

жҧмыс жҥргізуінде топтан ресми немесе бейресми қҧрылымынан 

анықталатын қатынастар басым болатын болса, онда оқу-тәрбие 

қызметін жҥзеге асыруларында даралануына, яғни олардың қыз- 

мет мәнерінің даралануына алып келеді деп болжауға болады. 

Студенттің негізгі іс-әрекеті - оқу, білім алу және кәсіби орта 

білімді мамандық білігін қалыптастыру болып табылады. Ол іс-

әрекеттің ҧжымдық бірлескен іс-әрекеттің басқа тҥрлерімен 

салыстырғанда ӛзіндік ерекше белгілері бар. Оның ӛзіндік 

ерекшеліктерінің оқу іс-әрекетті сырттай бірлескен қызмет 

ретінде кӛрінеді, яғни оқытушы бҥкіл топпен тҧтастай жҧмыс 

істейді, бірақ ол іс-әрекетті тереңірек қарастырсақ ол 

«шындығында топтағы әрбір студенттің жеке оқу жетістіктерінің 

жиынтығы» болып шығады. 

ЖОО қарым-қатынасты ҧйымдастыру оқытушымен мен 

студенттің арасындағы оқу-тәрбие жҧмысын жҥзеге асыруға 

қажетті маңызды психологиялық ахуал жасайтын, болашақ 

педагог мамандардың кәсіпке бейімделуін шыңдайтын кәсіптік-

мамандық  қатынасының тҥрі. Сондықтан, ЖОО қарым-қатынас-

ты оқу ҥдерісінде ҧйымдастыруда тӛмендегідей кезеңдерді есте 

сақтаған абзал: 

 а) Коммуникативті қарым-қатынастың бірінші кезеңі -  

қарым-қатынасты моделдеу деп аталады. 

Бҧл кезең алдағы сабақтың мазмҧнымен және әдістемелік 

компоненттермен тығыз байланысты болады. Әрбір топта қарым-

қатынас ҥдерісінің ӛзгешелігі болады, демек, сол топтағы 

сабақтың да ӛтілуіне қарым-қатынас әсер етеді. Сабаққа 

әзірленудің белгілі ҥлгісі бағдарламамен танысу, материалды 

сҧрыптау, оқыту мен тәрбиелеу тәсілдерін белгілеу, бҧған қоса 

алдағы уақыттағы қарым-қатынасты ҧйымдастыруды болжау 

болып келеді. Соңғы айтылған аспектісі келесі кезеңдерге, соның 

ішінде оқыту тәсілдердің де ықпал етуі мҥмкін. 

2) Екінші кезең - топпен бастапқы байланыс жасау кезеңі деп 

аталады. Тәжірибеде және жҥргізілген зерттеулерде қарым-

қатынастың бҧл кезеңінің ерекше маңызды екендігі аңғарылады. 

Қарым-қатынас белсенділігі табысты болған жағдайда мҧны 
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шартты тҥрде «коммуникативтік шабуыл» деп атауға болады. 

Сабақта студенттердің танымдық әрекетін және оны тәрбиелеуді 

меңгеруіне мыналар қажет екендігі белгілі: 

-  топпен бастапқы байланысты жедел ҧйымдастыру;  

- ҧйымдық шаралардан (амандасу, отырғызу т.б.) нақты іс 

пен жекелей қарым-қатынасқа дереу ауысу, топпен тҧтастай 

байланыс жасауды ҧйымдастыру; 

- ӛзара қарым-қатынастың бастапқы кезеңінде ҧжымдық 

жҧмылдыруға ықпал ететін міндеттер мен мәселелерді қою; 

- сыртқы коммуникативтік тҥрлерді: ҧқыптылықты, 

жинақтылықты, белсенділікті, тілектестікті, жарқын жҥзділікті 

т.б. барынша енгізу; 

- айқын, тартымды іс-әрекет мақсаттарын қою және оған 

жету жолдарын кӛрсету; студенттермен шат кӛңілді жағдайда 

ӛзара  

пікір алысуды қалыптастыру.  

б) Ҥшінші кезең  - қарым-қатынасты меңгеру. Мҧнда оқытушы 

шартты тҥрде педагогикалық байланысы бар толып жатқан 

коммуникативті міндеттерді шешеді, мәселен, қарым-қатынас 

арқылы зейінділікті меңгереді. Студенттермен қарым-қатынас  

орнатқан уақытта студенттің темпераметімен де санаса отырып, 

соған лайық қарым-қатынас орнатудың мәні ерекше. Соған 

байланысты оқытушылар қарым-қатынаска тҥсіп отырған 

студенттің әрқайсымен психологиялық байланыс жасап және 

олардың жан дҥниесіне дҧрыс «ене» біліудің тәсілін қарастыра  

білулері керек. Сонымен бipгe студент оқытушының тілектестік   

ниетіңізді  ҥнемі сезініп отыруы тиіс. 

в) Жалпы қарым-қатынастың тӛртінші кезеңі – жҥзегe асы- 

рылған қарым-қатынасты талдау. Оқытушы қарым-қатынастың 

осал жақтарын да айқындай білуге, студенттермен ӛзара әрекет 

жасаудағы байланысына қаншалықты қанағаттанғандығын 

талдап, ҧжыммен алдағы болатын қарым-қатынас жҥйесін 

жоспарлауы тиіс. Сондай-ақ, оқытушы ӛз жеке басы мен 

студенттер арасындағы педагогикалық ынтымақтастықты 

ӛpicтeтyгe ҥнемі кҥш салу керек, себебі онсыз қолайлы 

шығармашылық қарым-қатынастың болуы мҥмкін емес. 

Жалпы коммуникативтік бағыттың негізгі мақсаты - студент 

ӛз ойын екінші адамға қарапайым тілде жеткізе білуі, тілдік 
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әрекеттің толық орындалуы, ӛзара  тіл табысып, пiкip алмасуға 

ҥйрету. 

Студенттердің психологиялық қарым-қатынасының тиімді 

ҥдерici ҥшін тек ондағы жағдайларға бейімделу жеткіліксіз. 

Студенттермен бірлесіп әрекет бастамасы тағыда бip маңызды 

коммуникативті міндетті - қарым-қатынас объектісі ӛзіне қарата 

білуді шешуге байланысты. Ол ҥшін алдағы бipлece әрекет етудің 

жоспарланған тәсілдердің оқытудың ҧйымдық формаларының 

әлеуметтік-психологиялық негізін қорытындылап, студенттердің 

сабаққа қажетті жалпы назарын қамтамасыз ету керек. Кейде жас 

педагогтар ӛздері ҧстазына назар аударуы керек деп есептейді де, 

осындай коммуникативтік міндетті белгілі бip бағытта шешпейді. 

Бҧл елеулі кемшілік. Сондықтан ҧстаздық қызметті жаңадан 

бастаған мҧғалімдерге не болады? Тәжірибеге және жҥргізілген 

зерттеулерге сҥйенсек, топ зейінін ӛзіңе аударудың бірнеше 

нҧсқасын бӛліп кӛрсетуге болатындағы анғарылады. Ең кӛп 

тарағаны - сӛйлеу нҧсқасы (сыныппен ауызша қарым-қатынас  

жасау). Келесі нҧсқасы - ҥзіліс (зейінін аударуды талап ететін 

іштей қарым-қатынас). Қозғалыс - белгі нҧсқасы - топта әpi-бepi 

жҥру, кестені, кӛрнекі қҧралды ілу, тақтаға жазу т.б. Аралас 

вариантқа басқа барлығының жекелеген элементтері жатады. Осы 

аталған біртҧтастығы кәсіптік-жалпы қарым-қатынасты 

басқаруда ерекше маңызы бар. Мҧндағы бастысы студент зейінін 

жҧмылдыратын психологиялық ықпалды таба білуде. 

Кәсіптік міндетті шешу барысында қарым-қатынаста дене 

қимылының елеулі міні бар. Кҥнделікті қарым-қатынаста біз, 

әдетте, адамды дене қимылына, мәдениетіне, ӛзін ҧстай білуіне 

қарай бағалаймыз. Әңгіме айтушының, қолапайсыз, оқыс 

қимылын кӛп жағдайда біз ҧнатпаймыз ал кеpiсінше, оның 

ҧстамды әрі мәнерлі қимылы оған деген ынта-ықыласымызды 

кҥшейтіп, оны сабырлы, биязы eтiп кӛрсетеді. 

Тағы назар аударарлық жайт, педагогтардың, лекторлардың 

аудиториямен кәсіптік қарым-қатынас жҥйесінде ым-ишара 

белгісінің ерекше мәні бap. Шешендік ӛнерді зерттеушілердің 

пікірінше, ақпараттың, шамамен 40 пайызы лектордың ым-

ишарасы мен мимикасы беретін кӛрінеді. Мҧндайда сӛздің және 

оның таза ақпараттық шамасы айқын, әрі тҥсінікті бола тҥседі. 
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Ал ауызша қарым-қатынаста ым-ишара ерекше эмоциялық 

сезімге бӛлейді. 

Жалпы қарым-қатынас жҥйесінде дене қозғалысы мен ым-

ишара дәлелдігінің әcipece ол семантикалық қозғалысты, 

мәселен, мынадай сӛздермен  ауыстырғанда ерекше маңызы бар: 

«Тоқта», «кет», «ия», «жоқ», «сізден ӛтінемін», «тынышталың-

дар» т.б.  Кейде бҧл қозғалыстар сӛзбен әрекет жасайды кейде 

оларды толығына алмастырады. Егер кҥнделікті тҧрмыста 

мҧндай семантикалық қозғалыстар ӛздігінен жетілдіретін болса, 

кәсіптік  қарым-қатынас жҥйесінде олар саналы тҥрде меңгерілуі 

және барынша басқарылуы, педагогикалық толғанысты дәл 

жеткізілуі тиіс, ол ҥшін дененің  барынша икемді әpi мәнерлі 

болғанын қажет етеді. 

Жалпы қарым-қатынасты ҧйымдастыру барысында К.С. 

Станиславскийдің «объектісін жан дҥниесіне ену» деп атаған 

кезеңнің зор рӛлі бар. 

Шындығына келгенде, мҧның ӛзі коммуникацияның кез-

келген актісінің іздестіру ҥдepici, ӛйткені белгілі бip мақсатта 

әрекет етер алдында мәселен, педагог, лектор жаңа материалды 

баяндар алдында әуелі сыныпты, аудиторияны кӛзімен «шолып 

шығып», ӛзін алдағы қарым-қатынасқа жаңа материалды 

тҥсіндіруге іштей әзірлейді. Бҧл ҥдерісті бастар алдындағы сәт 

деп - бҧл кезде педагог ӛткен кезеңдегі қарым-қатынас жағдайы 

туралы ҧғымды және кӛптеген коммуникативтік міндеттерді 

айқындап, аудиторияның бірден тиімді қарым-қатынас жасауға 

әзірлік шамасын білуге тырысады, қалыптасқан жағдайға қарай 

қарым-қатынас жасаудың қолайлы сәттерін іздестіреді. 

Педагогикалық қызмет практикасында бҧл ҥдеріс кӛбінесе ҧмыт 

қалады да, мҧның ӛзі келесі қарым-қатынастың тиімділігіне әсер  

етеді. 

Кәсіптік-жалпы қарым-қатынаста басқаның (студенттің) 

толғаныс ҥдеpici мен сезімін жаңғырту кҥрделене тҥседі, себебі 

оқытушы студенттер ҧжыммен жҧмыс істейді, ал ҧжымның 

эмоциялық толғаныс моделін жаңғырту әрқашанда қиынға тҥседі 

ӛйткені әрбір студенттің жекелей және ҧжымның тҧтастай сезім 

ерекшелігін білуге тура келеді.  

Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынастан кӛрініп отырған-

дай, оқытушының студенттерді тҥсіне білу мәселесі маңызды 
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роль атқарады. Біріншіден, оқытушының студенттерді дҧрыс 

тҥciнe білу педагогтың сенімді шығармашылық жҧмысын 

қамтамасыз етеді әрине, мҧның ӛзі студенттің жеке басын дәл 

тани білу арқылы жҥзеге асырылады. Екіншіден, студенттің жеке 

дҧрыс тани білу ҧжымды және жеке адам арасындағы жағымды 

қатынасты тиімді қалыптастыруға ықпал етеді. Ҥшіншіден, 

дәлме-дәл және теңбе тең жағдайдағы ӛзара тҥсінісушіліктің ӛзі 

оқу әрекетін ойдағыдай жҥзеге асыруға  ықпал жасайды. Оқу 

тәрбие ҥдерісіндегі ӛзара тҥсініспеушіліктің жалпы әлеуметтік-

психологиялық жағдайы осындай. 

Тӛменде қарым-қатынасты іске асыру ҥшін педагогқа 

койылатын талаптары берілген (22 сурет). 

Педагогикалық қарым-қатынастың келесі сатысы - ауызша 

қарым-қатынас - мҧғалімнің оқу материалын баяндайды. Бҧл 

ҥдеріс ӛте кҥрделі: педагог мәселен, жаңа материалды баяндай 

отырып, сӛз болып отырған мәселе туралы бейнелі «кӛрініс» 

жҥйесін қоса баяндайды. К.С.Станиславский мҧнда педагоги-

калық тҧрғыдан маңызды міндет ҧсынады: педагогтың ӛзі айтып 

берген нәрсені обьектіге тыңдауын, тҥсінуін ғана емес, ішкі 

кӛзқарасымен кӛребілуін де мәжбҥр ету қажет. 

Жалпы қарым-қатынас жҥйесінде педагог сӛзді тек ҥн емес,  

К.С. Станиславскийдің сӛзімен айтқанда «бейне қоздырғышы». 

Мҧның ӛзі педагогикалық еңбек шеберлерінің қызметінде, қай 

пәнде болмасын, жақсы сезіледі. 

Бейнелі елестете білу В.А.Сухомлинскийдің жалпы қарым-

қатынас жҥйесіне тән. Ол «қҧлақпен қаншалық естісең, кӛбінде 

соншалық кӛре білу керек» деген болатын. 

Тағы бір атап кӛрсететін жайт, қарым-қатынастың бҧл 

сатысы сӛз болып отырған мәселе туралы педагогтың жеке 

қарым-қатынасы арқылы айқын кӛрінеді. Баяндалатын 

материалға деген педагогтың эмоциялық қарым-қатынасының 

белсенді кӛрінісінің маңыздылығы жайлы кезінде А.А.Леонтьев, 

А.А.Брудный, К.К. Платонов, С.Елеусізова т.б. атап кӛрсеткен 

болатын, ӛйкені мҧндай қарым-қаты-нас материал бейнесін 

елестетуге ықпал етеді. Ең соңында, балалармен жалпы қарым-

қатынастың тағы бір кезеңі – кері байланыс, оның ӛзі мазмҧндық, 

сондай-ақ эмоциялық тҧрғыда жҥзеге асырылады. Кері байланыс  
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 Сурет 22 - Қарым-қатынасты іске асыру ҥшін педагогқа 

 койылатын талаптар 

 

қарым-қатынастың кез-келген ҥдерісінің қажетті компоненті, ал 

педагогикалық қызметте оның принциптік, кәсіптік сипаты бар.  

Қарым-қатынастағы тҧрақты әсер ететін кері байланыс оқу 

материалын меңгеру деңгейін айқындауға, сабақтағы жалпы 

жағдайды, ондағы психологиялық ахуалды, студенттердің кӛңіл-

кҥйін, олардың ӛзара әрекетке әзірленгенін. т.б. білуге жәрдемде- 

седі. Ӛйкені кейде студенттерге  кӛз жҥгіртіп шыққанның ӛзіне 

ғана, олардың жаңа материалды қабылдауға қаншалықты 

қызықтыратындығын т.б. сезуге болады. Қарым-қатынасты 

тҧрақты әрекет ететін кері байланыс студенттермен тиімді ӛзара 

әрекетті дҧрыстап ҧйымдастыруға жәрдемдеседі. 

Педагогикалық практика кезінде студенттермен жҧмыс жаса- 

ғанда ӛзіңізге мынадай бақылау жҥргізуге болады: 
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- ӛзіңіздің студенттермен қарым-қатынасыңызда кері 

байланыс бар ма, ол қалай болады? 

- студенттермен қарым-қатынас барысында сіз олардың 

кӛңіл-кҥйін, ықыласын, әзірлігін т.б. сезіне аласыз ба? 

- сіз топқа кірген кезде сырттай шолу арқылы ондағы ахуалды 

байқай аласыз ба? 

- студентттерге бір нәрсе жайлы әңгіме айқанда, сӛзіңізге 

зейін қоймайтындарды аңғартуға тырысасыз ба? 

Жалпы қарым-қатынаста кepi байланыс - оның тиімділігінің  

қажетті жағдайы. 

Студенттердің коммуникативтік қарым-қатынас стилінде 

әpбip оқытушы студенттермен ӛзара қатынасты тҥрліше 

ҧйымдастырылады. Бip педагог топқа - сабақтың ӛзіндік бip 

жағдайы қалыптасады. Ал топқа екінші бip келгенде қарым-

қатынас жҥйесінде елеулі ӛзгеріс болады. Кейде мынадай жағдай 

да кездеседі: екі педагогта бірдей жағдайда нақты бip әдісті 

қолданғанымен, нәтиже тҥрліше болады. Мҧның ӛзi оқытушы 

мен студенттердің қарым-қатынас стиліне кӛбipeк байланысты. 

Жас оқытушыларға осы проблемалар айрықша маңызды болып 

келеді. 

Қарым-қатынас стилі - біз педагог пен студенттердің, 

әлеуметтік-психологиялық ӛзара әрекетіндегі дербес-психология-

лық ерекшеліктері. 

Қарым-қатынас стилінде мынадай кӛpiністер байқалады:   

а) оқытушының коммуникативтік мҥмкіндіктерінің    

ерекшеліктері;      

б) педагог пен тәрбиелеушінің ӛзара қарым-қатынасындағы 

жеткен деңгейі;  

в) педагогтың шығармашылық дербестілігі;  

г) студенттер ҧжымның  ерекшеліктері.  

Мҧнда атап кӛрсететін жайт, педагогтың студенттермен 

қарым-қатынас стилі - бҧл маңызды және ӛнегелік категория. 

Мҧның ӛзі қоғамның және оның  ӛкілi ретінде тәрбиеленушілер-

дің әлеуметтік-этикалық мақсаттарын кӛрсетеді. 

Қарым-қатынас стилдері болатындығы белгілі болғандай, 

педагогикалық қатысушылардың барлығы ҥшін ең тиімдісі – 

бірлескен шығармашылық қызметке әуестену негізіндегі қарым-

қатынас орнату. Ӛйткені студенттермен бірлескен шығарма-
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шылық ізденіске әуестенушіліктің болуы оқытушының 

коммуникативтік қызметінің негізінде ғана емес, оның тҧтастай 

алғанда педагогикалық қызметке деген кӛзқарасына да 

байланысты.  Мҧндай оқытушылар жайлы кӛбінесе: «Студенттер 

оның соңынан қалмайды» -дейді. 

Достық ықылас негізінде қҧрылған жалпы қарым-қатынас 

стилі де едәyip табысты болып, оның ӛзі бірлескен оқу-тәрбие 

қызметінде  едәуір табысқа жеткізеді. Мҧның ӛзі белгілі шамада 

біз жоғарыда қатынас варианттарын бірлескен шығармашылық 

қызметке әзірлейді. Ӛйткені татулық - қарым-қатынастың 

маңызды реттеушісі. 

Педагогтың тәрбиеленушімен ӛзара қарым-қатынас жҥйесі 

туралы айта келіп, А.С.Макаренко бҧл ҥдерісте ересек жолдасы 

және тәрбиешісі, сол қызметті бірлесіп атқарушы ретіндегі 

педагогтың рӛлін талай рет атап кӛрсеткен болатын. 

Педагог пен тәрбиеленушінің ӛзара қатынасындағы осындай 

стилдің тиімділігін атап кӛрсете келіп айтарымыз, қарым-қатынас 

ҥдерісіндегі достық ықыластың да, сондай-ақ кез-келген 

эмоциялық кӛңіл-кҥй мен педагогикалық нҧсқаудың да белгілі 

бір шегі болуы тиіс. Кейбір жаңадан ҥйреніп жҥрген педагогтар 

қарым-қатынас ҥдерісінің бҧл категориясын қате тҥсіндіріп, 

студенттермен достықты ағайынгершілік қатынасқа айналдырып 

жібереді де, оның ӛзі оқу-тәрбие ҥдерісінің барысында қолайсыз 

әсер етеді (кӛп жағдайда жас оқытушыларды мҧндай жолға 

балалармен келіспей қалармын, қарым-қатынасты шиеленістіріп 

алармын деген қорқыныш итермелейді). Демек, педагогтың 

студенттермен қарым-қатынасындағы татулық жалпы 

педагогикалық тиімді жҥйеде болуы әрі оған қайшы келмеуі тиіс. 

Ең кең тараған қарым-қатынас стиліне дистанциялық қарым-

қатынас жатады. Мҧны тәжірбиелі педагогтар да, жас педагогтар 

да жиі пайдаланады. Бҧл стилдің мәнісі мынада: педагог пен 

студенттердің ӛзара қатынас жҥйесінде маңызды кӛсеткіш 

ретінде дистанция кӛрініс тауып қарым-қатынастың барлық 

саласына енеді: оқытуды - «сіз білмейсіз - мен білемін», 

тәрбиелеуде - «мені тыңдаңдар - мен ҥлкенмін, тәжірбием бар, 

біздің ҧстанымымыз бӛлекше» т.б. Педагог пен тәрбиелену-

шілердің ӛзара қатынас жҥйесіндегі мҧндай қалыптан тыс 
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дистанцияның болуы оқытушы студенттердің әлеуметтік-

психологиялық жағдайға ықпал етпейді. 

 Алайда бҧдан оқытушы мен студенттердің ӛзара қатынасы 

жҥйесінде дистанциялық элемент мҥлде болмауы тиіс деген ҧғым 

тумайды. Мҧндай қарым-қатынас ӛте қажет, алайда оның ӛзі 

қарым-қатынастың басты критериі ретінде оқытушының 

әкімшілік жолмен мәжбҥр етуі бойынша мақҧлданбауы, қайта 

студенттер мен педагогтың жалпы қатынас жҥйесіндегі бірлескен 

шығармашылық ҥдерісінде студенттердің ӛздері жете 

тҥсінетіндей дәрежеде боулы тиіс. 

Дицтанциялық қарым-қатынас студенттің тәрбие ведомасы 

және педагогтың жетекші рӛлінің кӛрсеткіші ретінде кӛрінеді. 

Егер студент оқытушының жетекші рӛлін сезінсе және оның 

ақыл-кеңесіне ден қоятын болса, онда педагогпен ӛзара қатынас 

жҥйесінде оның дистанциялық элементтері шектеледі. 

Дицтанциялық қарым-қатынас ӛзінің «таза тҥрде» белгілі дә- 

 режеде қарым-қатынастың қорқыту секілді келеңсіз формасына 

ауысады. Қорқыту арқылы қарым-қатынас орнату кӛбінесе істі 

дҧрыс ҧйымдастыра алмайтын жас студенттерде кездеседі, соның 

салдарынан оның бірлескен қызметі ӛте қиынға соғады.  

Шығармашылық тҧрғыдан алғанда қорқыту арқылы қарым-

қатынастың ешқандай пайдасы жоқ. Әдетте қарым-қатынастың 

мҧндай стилі сабақта кҥйгелектік, эмоциялық қолайсыздық 

жағдай туғызады. Оқытушының жӛн талаптарынан мынадай 

мысалдар  келтірейік: «Оқытушының педагогикалық талаптары 

пратаколынан ҥзінді...»  

1. Сӛзді тоқтат, аузынды жап!  

2. (Екі студентке қарап айтқаны). Сабақта тағы да ойнап 

отырсыңдар ма? 

3. (Тағы да соларға). Дереу жиыстырыңдар!!! 

4. Тағы дәптерсіз, дайындықсыз келдің бе? 

5. Доғарыңдар әңгімені!!! 

Қорқыту арқылы қарым-қатынас жасау шын мәнінде 

шығармашылық қызметті қамтамасыз ететін коммуникативтік 

жағдай туғызбақ тҥгіл,  керісінше, оны шектейді. Оның ӛзі кӛп 

жағдайда не істеу керек екендігін емес, не істеу керек екендігі 

жайлы нҧсқау береді де, студенттердің шығармашылық ізденсін 

де олардың ҧсынылған оқыту әдістері бойынша жҧмыс істеу 
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мҥмкіндігінде, әсіресе оқытушы мен студенттердің бірлескен 

ізденісін де шектейді. Оның ӛзі творчестволық қызметтегі бірлесе   

атқаруға қажетті ӛзара тҥciнicтiктi, жалпы қарым-қатынастағы 

татулықты жояды. 

Студенттердің жҧмыс істеген кезде әзіл-қалжың аралас 

қарым-қатынас кӛптеген қолайсыз жақтары бар. Мҧндай қарым-

қатынас жасау жас оқытушыларға тән және де оның ӛзi жалпы 

қарым-қатынастың тиімді ҧйымдастыра білмеуден болады. Шын 

мәнінде қарым-қатынас бҧл тҥpi студенттер алдында жалған 

арзан бедел алуға тырысудан әлеуметтік-педагогикалық этикаға 

қайшы келеді.          

Біздің байқауымыз кӛрсеткендей, әзіл-қалжың аралас қарым-

қатынас себептердің нәтижесінде пайда болады:  

а) педагогтың, ӛзінің алдында тҧрған жауапты педагогикалық 

міндетті тҥсінбеуінен;  

б) қарым-қатынас дағдысының жоқтығынан;  

в) топпен қарым-қатынас жасаудығы «қорқақтық» және 

сонымен қоса олармен байланыс орнатуға тырысушылық байқап 

отырғанымыздай, мҧндайда педагогтың қажетті қарым-қатынас 

амалдарын білмеуінен болатын ӛз технологиялық себептер 

жетекші роль атқаратынын кӛреміз.  

Студенттермен қарым-қатынастағы қорқыту, әзіл-қалжың 

стилдерінің әсipece дистанциялық қарым-қатынастың тағыда   

мынадай жақтары бар. Әңгіме мынада: жас оқытушы әуелгі 

педагогикалық қызмет, кезеңінде ӛзінің кәсіптік қарым-қатынас 

дағдысының жоқтығынан, олар кейде ӛзінің педагогикалық 

ҥдерісінде едәуір қиындық келтіретін, оның тиімділігін жалпы 

қарым-қатынас формасына қалыптасады.  

Тағы бір атап кӛрсететін жайт, оқытушы мен студенттердің 

дербес қарым-қатынастарын қалыптастыру. Педагогтар мен 

студенттер қарым-қатынастағы жалпы стиль қарым-қатынас 

«технологиясы» ғана емес, оның жағдайы және де мҧндайда 

ізеттілік пен әдепілік, талғағыштық пен сыпайлылық ӛте қажетті.  

Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынас стилдері туралы   

ойларды қорытындылай келіп, педагогтардың студенттермен  

қарым-қатынасындағы ӛзіндік стилін қаншалықты жете 

тҥсінетіндігі және іздестіретіндігі ерекше екендігін атап 

кӛрсеткен жӛн. Бҧл кҥрделі ҥдеріс әрі ол тҧтастай шығармашы-
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лық  педагогикалық дербестікті қалыптастыруға тығыз байланыс-

ты. 

Шығармашылық тҧрғыдан алғанда қорқыту арқылы қарым-

қатынас жасаудың ешқандай пайдасы жоқ. Әдетте қарым-

қатынастың мҧндай стилі сабақта кҥйгелектік, эмоциялық 

қолайсыздық жағдай туғызады.         

Тек атап кӛрсететін жайт, педагогтың ӛзіндік дербестігіне 

сәйкес келетін жалпы қарым-қатынас стилі дҧрыс табылған 

жағдайда комплексті міндеттерді шешуге мҥкіндік туады. 

Біріншіден, педагогикалық ықпал педагогтың дербестігіне бара-

бар болады, аудиторамен қарым-қатынас ҥдерісінің ӛзі жеңілдеп, 

ӛзі педагогқа қолайлы, әрі тиімді бола тҥседі: екіншіден, ӛзара 

қатынасты орнату жағдайлары едәуір жеңілдей тҥседі: 

ҥшіншіден, жалпы қарым-қатынастың маңызды функцияларының 

бірі - ақпаратты берудің тиімділігі арта тҥседі, оның ҥстіне 

осының барлығы бҥкіл қарым-қатынас кезеңінде педагогтың 

эмоциялық қолайлылығы жағдайында ӛтеді. 

Дербес қарым-қатынас стилін қалыптастыру әдістері бірнеше 

кезеңдерден тҧрады: 

Дербес қарым-қатынас стилін зерттеуі және олардың оны 

жете тҥсінуі (ӛзіне-ӛзі талдау жасау, студенттердің бір-біріне 

мінездеме беруі, мҧғалімнің бақылауы арқылы жҥзеге 

асырылады). 

Жеке қарым-қатынастағы кемшіліктерді анықтау, қарым-

қатынас стиліндегі ҧялшақтықты, тҧйықтықты, басқа да қолайсыз 

жағдайларды жою және болдырмау жҧмыстары. 

Педагогқа қолайлы, әрі жағымды қарым-қатынас стилдері 

бойынша тапсырмалар беру және оны ӛз бақылауларындағы 

деректерімен салыстыру. 

Ӛзінің  дербес қарым-қатынас стилі негізінде жалпы қарым-

қатынас элементтерін меңгеру жӛніндегі жҧмыстар (арнайы 

сабақтарда). 

Ӛзіңнің қарым-қатынас стиліне сәйкес жалпы қарым-

қатынастың тҧтастай әрекеттерін меңгеру жҧмысы және 

соңғысын айқындау (арнайы сабақтарда). 

Нақты педагогикалық қызметті - дербес стиль негізінде 

студенттермен қарым-қатынас орнату және  дербес стильді 

нығайту, әрі тиянақтау (педагогикалық практикалар мен тағылым 
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дамалар ҥрдісінде). 

Педагогтар мен студенттердің сабақта қалыптасқан қарым-

қатынас стилінің тәрбиелік маңызы ӛте зор. Ҥшінші топ 

студенттері ӛзі мен педагогтың қатынасына талдау жасай алады, 

оларды ӛзінше бағалайды. Педагогтың студенттермен қарым-

қатынас стилі сабаққа қолайлы немесе қолайсыз микроклимат 

жасайды, студенттің оқу барысында айтарлықтай ықпал етеді, 

кӛбіне студенттің кӛңіл-кҥйін анықтайды, оны қуануға, ренжуге, 

ҥрейлі сәттерде бастан кешуге, мақтанышқа мәжбҥр етеді. Міне, 

сондықтан да арасында да ҥстем болатындай етіп ең жоғарғы 

адамгершілік қарым-қатынастар типіне қҧрудың маңызы зор. 

 Гуманистік қарым-қатынас стилінің негізінде оқытушының 

педагогикалық оптимизмі, оның студент мҥмкіндігіне деген 

шексіз ceнiмi, жақсы қасиеттерге сҥйеніші жатады. Педагогтың 

студенттермен қарым-қатынас стилі ең, алдымен оның қояр 

талабына мазмҧнынан, студенттерді ic-әрекетке ынталандыру 

мен бағалай  білу жҥйесінен байқалады. Оқытушы әр сабақта 

студенттердің ӛзара қарым-қатынастарын қалыптастыруға, 

студенттерді бip-бipiнiң табысына ынталы болуға ҥйретуге,  бipгe 

еңбектенуге, бipiнe-бipi кӛмек беруге, ӛзі мен ӛз жолдастарының 

жетістіктері мен кемшіліктерін дҧрыс бағалай білуге талаптар 

қояды. Бҧл ҥшін оқытушы әр тҥрлі тәсілдер қолданады. 

Сабақта оқытушы оқу немесе тәрбие міндеттерін шешуге, 

студенттің талаптарына шығуға деген қҧмарлығын ояту 

мақсатына сәйкес толып жатқан ынталандыру т.б., былайша 

айтқанда, бip мақсатқа бағытталған ықпал пайдаланады. 

Ынталандыру ретінде оқытушы нені қалай пайдаланады, олардың 

сипаты қандай - мҧның барлығы ӛзара қарым-қатынасына елеулі 

әсері. 

Сабақтарда оқытушы тәрбиенің кӛтермелеу немесе жазалау 

сияқты әдістерін жиі пайдаланады. Оқытушы жаза қолдануды 

(ескерту, ата-анасына деп қорқыту, бағасын тӛмендету және т.б.) 

жиі қолданатын топтарда студенттердің ӛз жолдастарын тіпті 

болмашы кінәсі ҥшін жазалағанды дҧрыс деп есептейтіндіктері 

байқалады. Осының салдарынан студенттер арасында бip-бipнe 

жек кӛрушілік қарым-қатынас, сенбеушілік және бip-бірінен 

алшақтаушылық туып  кетуі мҥмкін. 
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Тәжірибеде оқытушының сабақ ҥстінде бар кҥшін салып 

жҧмыс істейтін, оқытушыларға кӛмек кӛрсететін белсенді 

студенттер мен оқытушы және топқа кедергі келтіретін «қиын» 

студентке бәрінен де кӛп кӛңіл бӛлетіндігі жиі ҧшырасады. 

Мҧндай студенттердің іс-әрекеттері кӛбіне кӛтермеленеді немесе 

жазаланады. «Қиын» студенттер әдетте  белсенді келеді, бірақ 

олардың белсенділігі кepi бағытта болады. Олардың белсенділігін 

қайта бағыттап дҧрыс жолға тҥсіру ҥшін оларың тiптi болмашы 

жақсылығының ӛзін байқап, бҥкіл топ алдында кӛтермелеудің 

маңызы зор, ал олардың   кемшілігіне бҥкіл студенттердің  

кӛңілін аудармау керек. Оқытушы ҧяң, белсене қимылдамайтын 

студенттерге бәрінен аз кӛңіл бӛледі. Олардың кӛемгі шамалы, 

сонымен қатар ӛзінің жҧмыс істеуіне де кедергі келтірмейді. 

Мҧндай ҧяң студенттерді ҧжымдық жҧмысқа тарта отырып, дер 

кезінде қолдап отырудың маңызы зор. 

Оқытушы сабақта студенттердің тәртібіне, олардың ӛзара қа- 

рым-қатынасына моральдық жағынан баға береді. Моральдық 

баға берудің міндеті - олардың қалай әрекет жасауға бағыттау: 

жақсы, жаман, лайықты, лайықсыз, немесе әдепсіз. Баға беру 

арқылы қандай қарым-қатынастың дҧрыс, қандайының жаман 

екендігі анықталады. Педагог берген баға студенттердің ӛзін-ӛзі 

бағалауын  қалыптастыруға негіз болады.    

Тәрбие тиімділігі кӛп ретте оқу ҥдерісінде студенттер 

арасында қалыптасқан ӛзара қарым-қатынастарымен де 

анықталады. Оқытушы олардың ӛзара қарым-қатынастарына 

нақты басшылық жасауды   топтық оқу тапсырмаларын 

ҧйымдастыру кезінде жҥзеге асырады. 

Коммуникативті қабілеттілік қарым-қатынасы қызметіндегі 

рӛліне ие. 

Адам баласының сан мыңдаған жыл аралығында жинаған 

ӛмip тәжірибесі негізінде бай мәдени қарым-қатынас жҥйесінің 

амалдары пайда болып, дамыды. 

Ӛмірге келген соң әpбip адам баласына басқа адамдармен 

байланыс жасауы ҥшін қоршаған әлеуметтік орта қабылдаған 

қарым-қатынас қҧралдарын меңгеру оның ӛмір сҥруінің бірден-

бір алғы шартына айналады. Адам баласына тілді, айналасындағы 

адамдардың ic-әрекеттерін, олардың мінез-қҧлқы мен әдеттерін 

тҥсініп меңгеруі ҥшін оларды ҥйренуі қажеттілікке айналады. 
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Екінші бip жағынан қажетті тәжірибелерді дағдыға айналдырған 

соң ӛз талап-тілектерін, ой-арман, аңсарын, сезім-кҥйлерін 

білдіруге, қарым-қатынасқа тҥскен серіктерімен ӛз ic-әрекеттерін 

ҥйлестіруге де ҥйренуі керек болады. 

Осылардың барлығы қарым-қатынас қҧралдарын пайдалануға 

қозғау жасап беретін адамға аса кажетті психофизиологиялық 

сапалықтардың адам бойында дамуын қажеттейтін іштей 

дамуының алғы шартын қалады. 

Педагогикалық ғылымда белгілі бip қызмет тҥрін табысты 

атқарудың алғы  шарты саналатын жеке адамдағы белгілі бip 

ерекшелікті білдіретін «қабілеттілік» деген ҧғым қалыптасқан.  

Адам баласының, сан мыңдаған жыл аралығында жинаған 

ӛмір негізінде бай мәдени қарым-қатынас жҥйесінің амалдары 

пайда болуы дамыды. Ӛмірге келген соң әрбір адам баласының 

басқа адамдармен байланыс жасауы ҥшін ӛзін қоршаған 

әлеуметтік орта қабылдаған қарым-қатынас қҧралдарын меңгеру- 

ге оның ӛмip сҥруінің бірден-бір алғы шартына  айналады. 

Адам баласына тілді, айналасындағы адамдардың іс-

әрекеттерін, олардың мінез-қҧлығы мен әдеттерін тҥciніп меңгеру 

ҥшін оларды ҥйренуі қажеттіліке айналады. Екінші бip жағынан 

қажетті тәжірибелерді дағдыға айналдарған соң ӛз талап-

тілектерін, ой-арман, аңсарын, қарым-қатынасқа тҥскен 

серіктерімен ӛз іс-әркетімен ҥйлестіруге де ҥйренуге де керек 

болады.  

Осылардың барлығы қарым-қатынас қҧралдарын пайдалануға 

қозғау жасап беретін адамға аса қажетті психофизиологиялық 

саналықтардың адам бойында дамуына қажеттейтін іштей 

дамудың алғы шартын қалады.  

Педагогикалық ғылымда белгілі бip қызмет тҥрін табысты 

атқаруды алғы шарт саналатын жеке адамдағы белгілі бip 

ерекшелікті білдіретін «қабілеттілік» деген ҧғым қалыптасқан. 

Онда қарым-қатынасты коммуникативті қызмет ретінде 

қарастырсақ, осы қарым-қатынас қызметін жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік жасайтын адамдағы ерекше  бip  қадір-қасиеттердің  

жиынтығы   болып табылатын сапалық коммуникативтік қабілет 

деп атауға толық негіз бар деуге болады екен. 

Коммуникативті қабілет белгілі мәдени орта қабылдаған 

қарым-қатынас амалдарын меңгеру және оны пайдалану 
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шарттарын қалау нәтижесі қоғамдық қҧбылыс ретіндегі мәдени 

қарым-қатынастың жекелеген формасы болып табылады. Екінші 

бір жағынан алып қарағанда коммуникативті қабілет жеке дара 

адамдағы ерекше бір қадір қасиеттердің болатындығын 

тҥсіндіреді, яғни коммуникативті қабілет дегенміз нақтылы 

психологиялық мән-мазмҧнды білдіретін нақтылық болып 

табылады. Коммуникативті қабілет ғалым нысанына айналдырып 

талдау жҧмыстарын жҥргізу отандық педагогикада ( бҧрынғы 

кеңестік педагогика) ХХ-шы ғасырдың 70ші, 80-ші жылдарында 

қарқынды жҥргізіледі. 

Ғалымдар коммуникативті ҥдерісті іске асыру шарттарын 

қарастыра келіп қарым-қатынасқа тҥсушілірге қажетті 

психолоиялық сапа белгілерін кӛрсетіп береді. 

Орыс оқымыстысы К.К.Платонов қарым-қатынас жасауға 

ықпал жасаушы дара тҧлғаның динамикалық функционалдық 

қҧрылым концепциясын жасады. Концепцияға байланысты жеке 

адам қабілетін қҧрылым ішінен 4 кіші қҧрылым бӛле - жара 

қарастырады. 

1-ші кіші қҧрылым адамның адамгершілігін танытатын 

ерекшелік белгілерін топтайды. Бҧлар тәрбие жолымен 

қалыптасады. Мҧны әлеуметтік кіші қҧрылым деп атауға 

болатынын ескертілген. 

Екінші кіші  қҧрылым адамдағы білім, біліктілік дағды және 

әдеттерді топтайды. Мҧны «тәжірбиелік» кіші қҧрылым деп 

атауға ҧмтылған. Кейде бҧл кіші қҧрылымды «жекелік мәдениет» 

деп те атауға болатынын ескертіледі. 

Ҥшінші кіші қҧрылым адамдағы жеке даралық ерекшеліктің 

кейбір психологиялық процестері: қабылдау, еске сақтау, ойлау, 

эмоция сияқтыларды топтастырады. 

Тӛртінші кіші қҧрылым адамдағы қызуқандылық және жас 

ерекшеліктерді топтайды. 

Қорыта айтқанда адамның барлық қадір – қасиеті, басқа 

адамдармен қалай қарым-қатынас жасағаннан білініп тҧрады: 

оның бағыт-бағдары, білім меңгеру, біліктілігі мен дағдылары, 

еске сақтау ерекшелігі, ойлампаздығы, эмоция және 

қызуқандылығы қарым-қатынас жасау барысында кӛрініс береді 

екен. Әйткенмен, еске сақтайтын бір мәселе әр деңгейдегі қадір-

қасиет адамның коммуникативтік мінез-қҧлығына бірдей дәреже-   
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де әсер қалдыра алмайтынын ойда сақтау қажет. 

1-ші қҧрылымда кӛрсетілген – адам бойындағы бағыт – 

бағдарлықты ҧстануға топталатын кіші қҧрылым қарым-

қатынастың мазмҧнына ықпал жасайды. 

Ал  білім, біліктілік, дағды қабылдау ерекшеліктері мен еске 

сақтау қабілеттіліктерін қарым-қатынастың «технологиялық» 

жағын қамтамасыздандыра алады. 

Ал қызуқандылық, жыныстық және ерекшелік – 

коммуникативті мінез-қҧлыққа жеке-даралық сапалық жасай 

алады. Осы қасиеттер әр тҥрлі мҥмкіндікте мақсатты іс-

әрекетке байланысты қалыптасады, дамиды немесе керісінше 

болады. Айталық психологиялық процестер жаттығуға, дамуға 

тәуелді. Ал жоғары деңгейдегі қасиеттер әлеуметтік тәжірбие 

әсері негізінде қалыптасады. Сонымен коммуникативті қарым-

қатынасты тәрбиелеу процесінде ішкі мән-мазмҧнын қҧрушы 

коммуникативті қабілеттіліктерді қалыптастыру-белгілі бір 

бағыттылықты ҧстануды, білім алу ҥшін оқуды, дағды мен 

біліктілікті қалауды, таным, қабылдау, еске сақтау, 

ойлампаздылық психологиялық процестерді жетілдіріп тҧруды 

қажеттейді екен.  

Белгілі орыс ғалымы В.А.Яров ҥлкен жетістіктерге жеткен. 

Ғалым тҧжырымы  мінез-қҧлықты диспозициялық реттеу, яғни 

белгілі жерге орналастыру деп атады. Осы концепцияға 

байланысты субьект мінез-қҧлығына психологиялық реттілік 

жасау жеке адамның  диспозициялық ҧстаным жҥйесі 

қалыптасады. Сатының тӛменгі деңгейінде элементарлы  бағыт-

бағдар кӛрсетілсе, екінші деңгейде әлеуметтік бағдар  берілуі тиіс 

екен. 

Ҥшінші деңгейде  адам ӛмірі мақсатындағы қҧндылық бағдар 

жҥйесі қҧрылды және осы мақсаттарға қол жеткізу қҧралы 

жасалды. Яғни қарым-қатынас  ҥдерісін реттеу ҥш деңгейде 

ӛтілуі шарт болып тҧр.  

Бірінші деңгейде, яғни бағыт-бағдар ажыратуда, қарым-

қатынастағылардың қозғалысы, тҧруы, т.б. іс-әрекеттер 

элемментер ӛзара кординациялау ойлауынсыз-ақ автоматты тҥрде 

орындалады.    

Екінші деңгейдегі әлеуметтік ҧстаным бағдар, адам мінез-

қҧлығын ӛздерінің әлеуметтік рӛлді меңгеруі арқылы реттейді. 
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Ҥшінші қҧндылық бағдар ҧстаным адамның әлеуметтік 

мінез-қҧлығының жалпы бет алысын белгілеп береді. 

Қарым-қатынас ҥдерісін жетілдіру ҥшін осы қарым-қатынас 

ҥдерісіне адамның ҥш бағыттағы кӛзқарасының ерекше екен.  

Бҧл біріншіден: адамның қарым-қатынас ҥдерісіне қатысты 

кӛзқарасы. 

Екіншіден қарым-қатынасқа тҥскен серіктесіне қатысты 

кӛзқарас; 

Ҥшіншіден ӛзіңе қатысты кӛзқарас әрбір бағытқа қатысты 

алғанда диспозицияның ҥш деңгейінде кӛрініс береді. 

1. Коммуникативті қарым-қатынас ҥдерісіне  қандай 

кӛзқараспен қарауымыз керек. Мҧнда ӛмірдің талабына сай 

қойылған міндеттерді шешу мақсатында қарым – қатынас 

ҥдерістерін белсенді тҥрде пайдалану бағдарын ҧстану 

ықтималдылығымен білінеді. Бҧл жерде қойылған мақсатқа 

жеткізетін тиімді қҧрал ретінде қарым-қатынастың рӛл атқара 

алатындығы туралы тҥсініктің орнығуы іске асады. Сондай-ақ 

перспектикаға оң эмоционалды кӛзқарас танытудан  айналадағы 

адамдармен байланысқа тҥсу. Сондай-ақ коммуникативті қарым-

қатынасқа шығармашылық ретінде қарау ҧстанымын  белгілеу де 

жемісін береді.Ӛйкені қарым-қатынас процесі қарым-қатынасқа 

тҥскен серіктестіктің жеке жол табуда, ситуация ерекшелігін 

ескеріп отыруды талаптайды.  Ӛзінің тҧлғалық әсер салуын 

қарым-қатынасқа тҥскендердің  жанына әрбір кездесудің 

қалдырған ізі болып саналады. 

Табысты қарым-қатынас қалау ҥшін ең бастысы алдыңғы  

бӛтен адамға кӛңіл бӛлу аса қажеттілік.  

Барлық кҥш-қайрат, ынта-жігер, жан шуағы, кӛңіл-кҥй, яғни 

барлық «мақсаттағы бет алыс», қарама-қарсаңында отырған адам 

мен ӛз арадағы тосқауылды, сезіктік, кҥдіктік пиғыл-ойды 

сейілтіп «сен» сенімділік.    

Әлеміне жол ашуға  жҧмсалуы керек. Бҧлардың бәрінің де 

мҥмкін болатындытғын ӛз басын қҧрметтей  алатындардың бәpi 

де біледі деуге болады. 

Әсіресе кӛңіл бӛлу адамды ӛз пайдаңа пайдалану немесе оны 

барлау     ҥшін жасау мақсатында  болуына жол бермеу маңызды. 

Сӛйтіп   қарым-қатынасқа   тҥскен    серіктеске  қатысты ық-    
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тималды диспозиция - серігінің жеке басты жан-дҥние байлығы 

мен даралығын мойындауды, оның жеке бас мәселелері мен 

істеріне қол ҧшын беруге даярлық кӛңіл-кҥй әрқашанда болуын 

талаптайды. 

Ӛзiңe қатысты кӛзқарас, ӛзің  туралы, ӛзіңнің кім, қандай 

екендігіңді елестете білу, ӛз бағаңды білу басқа адамдармен 

қарым-қатынас жасауға ӛзара ықпалдастықта болуға елеулі 

әсерін жасайды. Адамның ӛзін-ӛзі, ӛз орнын, бағасын білу оның 

ортаны тҥсінуінде қабылдауында сезіліп тҧрады. Ӛз-ӛзін білетін 

адам бойындағы бар асылды немесе керсінше кемшілікті 

реалистік - ақиқатты тҧрғыда кӛре алады, басқа адам туралы ой-

пiкip тҧжырымы ақиқат - достығында бере алатын қабілеті 

болады. әдетте ондай адамдар басқа туралы  тегінде дҧрыс, 

жақсылық ойлап, тілек тілеуші кӛңіл білдіріп адам бағасын  

кӛтеріп тҧрады. 

Әрбір адамның  қарым-қатынас мәдениеті, оның дара тҧлға  

ретінде қалыптасуы ӛткен белгілі бip әлеуметтік топтың 

мәдениетін меңгерген жағдайда ғана орнығады. 

Адам әлеуметтену барысында тілді ҥйренеді, нормалары мен 

ережелерін меңгереді, мәдениет сырын таниды. Бҧларды меңгеру 

дегеніміз адамның олардың пайдасы туралы мәліметтерді 

білуімен ғана шектелмей ӛз игілігіне де айналдыруы екен. Сайып 

келгенде адам сӛйлеуді ҥйреніп, басқа адамдарды тҥciне 

бастайды, олардың ic-әpeкeттepiн аңғарады, ӛзінің жеке басты 

мінез-қҧлықтарын қалыптастырады және реттейді, ішкі байлық  

жҥйесін жасайды. Қарым-қатынастың мәдениет формаларын 

жеке адамның игілігіне асуы  ҥшін кемінде екі ҥдерістің ӛтyi 

шарт. Олар: біріншіден мәдени қҧралдармен танысу, екіншіден 

осы қҧралдарды ӛз деңгейінде игеру мақсатында адамдардың 

белсенді ӛзара ықпалдастықта болуы және қолдануды ҥйрену, 

қарым-қатынастың жаңа амалдарын іздеу оны ӛздерінің жасауы. 

Мәдени қарым-қатынасты меңгеру ҥдерісі адам ӛмірінің 

алғашқы жылдарында яғни сәбидің дауыс және басқа тілді 

белсенді меңгеріп, мінез-қҧлық ежелерін ҥйрену барысында-ақ 

жҥреді. Оқымыстылардың (А.Н.Леонтьев, Л.С.Выйготский) 

айтуынша дәл осы процес кезінде комуникативті мінез-қҧлық 

формалары мен рольдік ойындардың маңызы ӛте зор. Қарым-

қатынас қҧралдары мен амалдарын белсенді игеру кейінгі 
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жылдарда жалғасады. Айталық ғылыми зерттеу нәтижелері 

деректеріне сҥйенсек бозбала жас кезде шиеленіс кӛп болады. Ал 

осы шиеленісті сәттер коммуникативті біліктіліктерін сынау әpi 

дамытудың қайнары болып табылалы. Мінез-қҧлықтың жаңа 

формаларын байқап кӛру ынтызарлықты адамдардың  кемел жас 

шақтарында байқалады. 

Қалыпты жағдайда адамның әлеуметтік қатынас жҥйесіне 

қамтылуы табиғи жағдайда әлеуметтік ӛзара ықпалдастық, 

барысында жҥзеге асады. Ӛзара ықпалдасу барысында адам 

қарым-қатынас ережелерін ҥйренеді, қоршаған орта талап-

тілектерін бейімге алады. Мінез-қҧлықтың жаңа формаларын 

игеруге жәрдем кӛрсетіп, осы рӛлдердің орындалу амалдарын  

еліктеу ҥлгісі  етіп отырады. 

Бҧл әлеуметтанудың табиғи процесі мақсатты тәрбие беру 

процестерімен тҥседі. Ал тәрбие объект және субъекті, тәрбие 

әcepi қҧралдары мен бағдарламасының және мақсаттың болуын 

талаптайды. Тәрбиенің ең басым процесі бала жаста ӛтетін 

белгілі. Ал ересек жастағылар ҥшін олардың коммуникативті 

мінез-қҧлық іс-әрекеттерінің кейбір әдістерін жетілдіру жолы 

қарастырылып  жатыр. 

 

3.3  Қарым-қатынасты қалыптастырудағы ұлттық  

тәрбиенің әсері 

Қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырудағы отбасының 

рӛлі де қажет. Отбасылық тәрбие, отбасының тҧрмысы қазіргі 

кезде тек қана ата-аналар ісі емес, жалпы мемлекеттік ісі екені 

анық. Әлеуметтану ғылымында «отбасы» ҧғымы ҥш аспектіде  

қарастырылады:  

- адамның әлеуметтік ӛмірі басталатын және оны 

әлеуметтендірудің негізгі факторларының бірі болып табылатын 

алғашқы әлеуметтік топ;  

- қоғамда қабылданған ҧсыныстар, нормалар, ережелер 

негізінде ӛмірдің тҥрлі жақтарын бақылайтын және  

қадағалайтын әлеуметтік жҥйе;  

- барлық мҥшелердің нақты статустары мен рӛлдері 

анықталған әлеуметтік жҥйе; 

   Отбасы мынадай міндеттерді атқаратыны баршамызға белгілі: 

- балаларға тәрбиелік ықпал әдістерін, салт-дәстҥрлерді анық-  
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тайтын конструкивтік міндетті; 

- балалардың сабақтарын, еңбек іс-әрекеттерін және демалыс 

тәртіптерін ҧйымдастыратын ҧйымдастырушылық міндеті; 

- ата-аналар арасындағы, ата-аналар мен балалар, балалар 

арасындағы, жақын туысқандар арасындағы тағы сондай ара-

қатынастар  нормаларын қҧрастыратын коммуникативтік міндеті. 

Ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынастар 

барысында мынадай ерекшеліктер айқындалады: 

- ата-аналар коммуникативтік мҥмкіншіліктері; 

- ата-ана және бала арасындағы қалыптасқан қарым-қатынас 

сипаттары; 

- ата-аналардың қарым-қатынасты шығармашылықпен - 

ҧйымдастыра білу қабілеттері; 

- балалардың дербес ерекшеліктері. 

Ата-аналар ҥшін қарым-қатынас ӛнерін меңгерулері 

балаларды ашық әңгімеге шақыруларына, олардың сырларын, 

қҧпияларын сақтай алуларына байланысты болады. Осындай 

сенімді қарым-қатынастар ата-аналардың ӛз балаларының 

ерекшеліктерін дҧрыс білуге, оған артқан сеніміне негізделеді. 

Егерде ата-аналар ӛз сӛздерінде тҧрмаса, берген уәделерін 

орындамаса бала жҥргенде сенімсіздік пайда болады,  бала сырын 

кӛп ашылып айта беретін болмайды, ал ата-аналар ӛз 

абыройларын тӛмендетеді. 

Сонымен отбасында қарым-қатынас дағдылырын қалыптас-

тыру тӛменде кӛрсетілген балалар мен ата-аналардың бірлескен 

маңызды іс-әрекеттері негізінде іске асады: 

- халық ертегілерін бірлесе оқу; 

- балаға ертегі айтқызу, оны тыңдай білу; 

- ҥй тапсырмаларын орындауға кӛмектесу, қадағалау; 

- колледж, оқытушы, топ студенттерімен тығыз байланыс 

жасау; 

- бірлескен қозғалыс ойындар ҧйымдастыру;      

- ашық әңгіме-сҧхбаттар; 

- ата-аналардың жеке ҥлгі-ӛнеге кӛрсетуі, 

- бірлесе ӛткізген демалыс уақыттары; 

- саяхаттар, табиғатта дем алу, серуендеу; 

- балалар  коркем фильмдерің бipгe талдау;  

-  сaлаyтты  ӛмір салтын қалыптастыру;  
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- бірлесе істеген еңбек нәтижесін талдау. 

       Ойды тҧжырымдай келсек, халық ішінде кең тараған «Ҧяда 

не кӛрсең, ҧшқанда соны ілерсің» деген мақал жоғарыда 

кӛтеріліп отырған педагогикалық мәселе ӛткізілген  айғақтайды. 

Студенттердің жеке басы дамуының аса маңызды факторы 

оның ӛзінің ауқымды әлеуметтік белсенділігі бip ҥлгілер мен 

игіліктерді игеруде, ҥлкендермен және жолдастарымен қарым-

қатынас орнатуға бағытталады. Алайда жаңаның қалыптасу 

ҥдерісі бipaз уақытқа созылады, кӛптеген жағдайларға 

байланысты болады және осы себепті бҥлік майданы әркелкі 

болуы мҥмкін. 

Қазіргi таңда студенттердің коммуникативтік икемділігін 

қарым-қатынаста тез әрі шапшаң тіл табысу қабілетін 

қалыптастыру ҥшін педагогикалық теория мен тәжірибеде оқу 

орындарында бағытталған диалогтық және пікірталастық 

әдістемелердің топтамасы қолданып келеді, бҧндай әдістемелер 

студенттердің қарым-қатынас барысындағы икемділігін кӛрсете 

білуін және ӛз кӛзқарасын дәлелдеп сҧрақтарды нақтылықпен 

жеткізе білу қабілеттерін қалыптастырады. Ал студент болашақ 

маман, сондықтан коммуникативтілік икемділікті дамыту 

педагогикалық тәжірибе барысында да, ӛзара байланыс 

жҥйесінде де оқытудың ӛзара байланысының мол болуы қажет. 

Қарым-қатынасты қалыптастыру мәселесіне талдау кepi 

қатынас барысында рефлексивтік жағдай тӛмендеп және 

диагностика нақты болмай қалуы мҥмкін, бірақ, бҧл ескеріле 

бермейді. Сол коммуникативтік қарым-қатынастың технология-

сын толық шешу ҥшін коммуникативтік міндеттердің орындалу 

сатысы тӛмендегідей болуы қажет: қарым-қатынас жағдайына 

бейімделу, сырттағы адамдарды ӛзіне қарату, жан дҥниесін 

жаулап алу, сӛздік қарым-қатынасты icкe асыру. Қарым-қатынас 

келесі бӛліктерді қамтиды және педогогикалық ҥдеріске сәйкес 

бір қарқындылыққа ие болады:  

- мерекелік шараға немесе сабақты дайындау ҥдерісі кезінде 

қарым-қатынасты қалыпқа келтіру; 

- қарым-қатынастың ҥзбей ҧйымдастырылуын қамтамасыз 

ету; 

- педогогикалық ҥдерісте қарым-қатынасты басқару. 
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Коммуникативтік қарым-қатынастың туындау және 

мағҧлматтарды жинақтау бӛліктері мінездемелеу болып 

табылады. Коммуникативтік қарым-қатынасты моделдеу ӛзара 

әрекеттестік жҥйесін анықтаумен байланыстырылады. Осы 

педагогикалық ӛзара әрекетестіктің тиімділігін арттыру 

мақсатында педагогикалық міндеттер, коммуникативтік 

міндеттер ауысуын қамтамасыз етеді және олардың сәйкестігін 

айқындау маңызды рӛл атқарады. 

Коммуникативтік дайындық жас маманға сабақты бастаудағы 

педогогикалық қарым-қатынастың аса маңызды элементі. Оның 

icкe асуының технологиясына негізгі элементтің бipi ретінде  

тӛмендегілер жатады: 

- белгілі бip топқа немесе ҧжымға нақты білім беру барысын 

елестету; 

- нақты ҧжыммен қарым-қатынас жасау барысында нақты 

топқа сәйкестендіру және жағымды эмоционалды жағдайды 

қалыптастыра келе, жағымсыз әсер ететін факторлардың 

туындауына жол бермеу; 

- бҧл топқа қарым-қатынастың қай тҥpi сәйкес келетіндігін 

анықтау; 

- сабақтағы материалды және топты қалай 

қабылдайтындығына кӛңіл бӛлу; 

- қарым-қатынас стилін (оқытушы, дамытушы, тәрбиеленуші)   

кҥн  талабына сәйкестендіру; 

- конспектімен жҧмыс жасауды сабақтың бip бӛлігі және 

фрагменті ретінде жоспарлау және психологиялық ауаны бip 

қалыпқа келтіру т.б. 

Біз зерттеу мәселесі бойынша психология және педагогика 

ғылымдары бойынша жарық кӛрген ғылыми еңбектерді талдап, 

студенттер арасындағы жҥргізілген нақты тәжірибелік материал-

дарды зерделей келе, педагогикалық  шарт-коммуникативтік қа-

рым-қатынасты қалыптастыруға мҥмкіндік туғызып, ынтымақ-

тастық ic-әрекеттерге жетелеп, коммуникативтілік қабілетті  қа-

лыптастыратын жағымды педагогикалық жағдай деп алдық. 

Демек студенттердің психологиялық қарым-қатынасын қалып-

тастырудың әдістемелік жҥйесін жасауды қамтамасыз ететін 

психологиялық шарттар мынадай: 

- студенттердің қарым-қатынасын қалыптастыруды жетілдіру 
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барысында тиімді әдістерді жетілдіру; 

- мамандық саласына бағытталған оқыту материалын 

сҧрыптап таңдау; 

- студенттердің қарым-қатынасын қалыптастыруға ықпал 

ететін техникалық және технологиялық қҧралдарды орынды 

пайдалану; 

- мамандыққа бағдарланып, ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларға негізделген таңдау курстарын ӛтуде 

бағдарламалар кешенін пайдалану. 

-  Сонымен қатар, жоғарыда педагог-психолог ғалымдардың 

еңбектерін саралай келіп, оқытушы мен студенттердің қарым-

қатынасын қалыптастырудың мынадай мҥмкіндіктері анықталды: 

студенттің қарым-қатынасын жҥзеге асырушы студенттердің   

кәсіби педагогикалық коммуникативтік іс-әрекетін;  

- педагогикалық коммуникативті оқытушы - студент - 

оқытушы жҥйесінде дамытудың пәрменділігі; 

- оқу-тәрбие ҥдерісінде қарым-қатынасты арттыруға 

бағыталған ic-шаралардың кезең-кезеңімен ҧйымдастырылуы. 

- Зерттеу мәселесі бойынша жарық кӛрген ғылыми-әдістемелік 

еңбектерге жасалған талдаулар барысында коммуникативті 

қарым-қатынастардың мәні мен маңызы ашылып, оны оқу-тәрбие   

ҥдерісінде қалыптастырудың теорилық-әдістемелiк негізінің осы  

уақытқа дейін толық қарастырылмағандығы анықталады. Жоғары 

оқу орындарында студенттердің коммуникативтік қарым-

қатынасын оқу-тәрбие ҥдерісінде қалыптастыру кәсіби 

даярлықтың аса маңызды бӛлігі екендігі оны оқу орнында оқу-

тәрбие ҥдерісінде мақсатты тҥрде жҥзеге асыру қажеттілігі іске 

асырылады. 

- Қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу мәселесіне халық 

ҥлкен мән берген. Әрбір халықтың ӛз адамдары, ҧрпақтары 

болуы керек, қалай қол жеткізуге болады деген ойлары, 

ҧғымдары пiкіpi болады. Осы ойлар халық педагогикасының 

теориялық негізін қалады. Қарым-қатынастың дағдылары мен 

ӛркениетілікке ҧстаным алуды  жасау ҥдерісі балалар ӛciп жатқан 

әрбір отбасының кҥнделікті ӛмірінде қамтылып жатты. Бала 

дҥниеге келген кҥннен бастап ертегі, мақал-мәтел, ән-жыр, аңыз-

әңгімелерді, жаңылтпаш-санамақтарды т.с.с. естіп, ӛнеге-ӛсиетке 

толы ҥлгілі істерден, мағлҧматтар алып жатады. Ал бҧл рухани 
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дҥниелерде ӛмірдегі ҥлгілі, ізгі әдеп нормалары мен ережелері, 

қағидалары, әлеуметтік ӛмір салтының озық нҧсқаулары оларға 

ҥйреніп ҥйреншікті дағдыдан әдетке  айналдырудың ӛрекениетті 

ӛмір салтына қайшы келетін ic-әрекеттерге қарсы амалдар 

жинақталған. Осы дҥниелер негізінде жас сәбилерге оның мінез-

қҧлығындағы ҥлгілі нҧсқаулармен, қалыптасқан ӛмipгe қайшы 

айып саналатын мінез-қҧлық тҥрлерін кӛрсетіп келді. Баланың 

жасаған қылықтарына лайықты есте қалатындай әсерлі ӛнеге 

ҥлгілі icтeрдi мысалыға келтіре отырып әділ бағаларды беретін 

болған. Ал мҧндай амалдардың әсері қашанда тиімді болған. 

- Халық педагогикасы деген шҥбәсіз сенім оның дәстҥрлерінің 

дҧрыстығына деген кӛңілдің әр қашанда тазалығы, ӛсиет-

ӛнегелер мазмҧны, міндет-аманаттары осы аманаттарға 

негізделген ата-ана және аға ҧрпақтың жастар мінез-қҧлықтарын 

басқару қҧқығы еш қашанда теріс емес және кҥмәнсіз дәлелденіп 

отыр. 

- Қарым-қатынас мәдениеттілігіне тәрбиелеудің жоғырыда 

кӛрсетілген формалары бар болған. 

- Мысалға ғҧрыптарды, дәстҥрлерді алуға болады. Атап 

айтқанда жасӛспірім қолына ата кәсіпті жалғастырушы яғни 

шопан ата таяғын тапсыру бір сӛзбен айтқанда жасӛспірімді 

адамзат санатына қосу, азамат атаулы арнауын алуға болады. Бҧл 

арнауды ел ақсақалдары, қҧрметтілері игі тілек білдіріп, ӛсиет-

ӛнеге толы ӛмір тәжірибелерінен ҥлгі келтіріп, ҥлкенді 

қҧрметтеу, кішіге қамқор болу міндеттерін аманаттайды. 

Осындай шаралар арқылы жас ӛрен ӛз ортасы ӛмірі мен 

заңдарынан ӛзіне буын беймәлім болып келген мәліметтермен 

танысып, толығады. 

- Жалпы коммуникация этаптарын: коммуникацияға дейінгі 

және коммуникативті деп бӛліп қарау қалыптасқан. 

Бірінші коммуникативке дейінгі кезеңде алдағы болатын 

ӛзара әсер ынтасын жасаушы адамның алдында тҧрған нақтылы 

міндеттерді және мәселелік ситуацияларды талдаулардан тҧрады. 

Болатын коммуникативті мәселе адамдармен ӛзара әсерлесу 

арқылы осы  коммуникативті нақтылы қойылған міндеттерді 

шешу жолына байып жасау ҥшін, адам болатын коммуникативті 

мәселенің екінші кезеңіне талдау жасауы керек. 

Егер мақсатқа алынған коммуникативті міндеттерді шешуге  
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ӛзара әсерлесу ықпал жасай алады деген шешім қабылданса, онда 

адам коммуникативті міндеттерді қалыптастырудың ҥшінші 

кезеңіне ӛтеді. Бҧл кезеңде қарым-қатынасқа тҥсушілір алдында 

мынадай мәселелер тҧрады: қарым-қатынасқа тҥсетін серіктестен 

не кҥтуге не алуға болады, мәселелік ситуацияда ҥміттенген 

шешім шығару ҥшін болашақ серіктестен не алуға, кҥтуге болады 

деген сҧрақ тҧрады. Коммуникативті міндеттерді қалыптастыру 

ҥдерісінде, осы ҥдерістер туралы тағы да мәліметтер жинауға 

тура келеді. Оның себебі егер ситуацияда әйтеуір бір ӛзгеріс бола 

қалған жағдайда, міндеттерді нақтылай тҥсуге мҥмкіндік алу 

ҥшін. Қарым-қатынасқа тҥсетін серіктесіңнен не талаптау керек, 

не алуға болатындығы туралы бір шама кӛз жеткізілген соң 

коммуникативті актінің тӛртінші кезеңі  - коммуникативті 

міндеттерді  шешудің жоспарын жасау басталады. 

Мҧнда адамға игі әсер жасауды қалайша іске асыруға болады 

– оның амалдары таңдап алынады. Жоспар жасау барысында 

оқиға барысында мҥмкін болар кейбір келеңсіз жерлерді ойша 

кӛз алдына елестетіп оларға ӛзінің жасар амалдары мен 

жауаптарыңды дайындап осылардың ӛтілу жолын ой елегінен 

елестетіп ӛткізіп отыру орындалу керек. Мҧны ойша 

операцияларды орындап ӛту – деп  айтса да болады. Бҧл ҥшін 

коммуникативті ситуация туралы қосымша ақпараттар жинау 

қажеттілік болады. Жоспар жасалынған соң соңғы кезең 

кездесуді жҥзеге асыру басталады. Қайтымды байланыс   арқылы 

байқаудағы нәтиже коммуникативті ситуацияның жаңа бӛлімдері 

болып, қарым-қатынасқа тҥскендердің алдағы ic-әрекеттеріне 

ретілік жасап отырады. 

Есте болатын жайт осы аталған кезеңдердің барлығы дерлік 

катаң  реттілікте, яғни бірінен соң бipi орындала бермейді. 

Сондықтан да кейбір кезеңдер автоматты тҥрде ӛтсе, 

кейбіреулері қосылып кетеді, дегенмен мҧндай талдау жҥргізу, 

әрбір кезең ҥшін қажет болатын бірліктерді бip шама толымды 

немесе тҥгелдей толыққанды тізіп суреттеп беруге мҥмкіндік 

жасап отырады. 

Бҧл ҥлгінің нақтылыққа барынша жақындауы ҥшін, біз 

қарым-қатынаста басқа бір адамға әсер жасағаны орындалды деп 

емес, адамдардың ӛзара әсерлесуі орындалды деп қарауымыз 

керек, яғни әр бip қарым-қатынасқа тҥскен адам ӛзінің жеке 
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мақсатымен нақтылы   және коммуникативті міндеттерімен ӛз 

жоспары және оның  шешімдерімен келетіндігін есте ҧстауымыз 

керек. Жоспарына сай коммуникативті ортада ӛзіне-ӛзі бағдар 

беріп отырады, әрі белгілі кесте бойынша ӛзара әсер инициалы 

ретінде тҥсініп отырғанын сезінеді ӛмірде қарым-қатынас 

ҥдерісін ойдағыдай ӛткізу ҥшін коммуни-кативті ҥдерістің екі 

жаққа да бірдей мақсаткерлік  теңдей байланыстылық сипаты 

барын қашан да есте ҧстап отыру ӛте маңызды. 

Коммуникативті ҥдерісті ойдағыдай icкe асыру ҥшін адамға 

тағы қандай біліктіліктер  қажет деген сҧрақ туғанда мына 

мәселелер есте болғаны дҧрыс. 

Ӛзapa әсердегі ситуацияның басым кӛпшілігі,  азды кӛпті 

болсын әлеуметтік мәнге мынадай жағдайда ғана ие болады, егер 

де осы ӛзара әлеуметтік рӛлдері олардың мінез-қҧлықтарына 

белгілі жағдайда ықпал жасаса солай болғанның ӛзінде де 

әсердегілердің барлығы да жеке даралық жағдайда қалады да, 

оның ситуацияға деген кӛзқарасы рӛлінде міндетті тҥрде оның 

мінез-қҧлығына із салады. Коммуникациялық ҥдеріске тиімділік-

пен тҥсу ҥшін жеке-даралық қасиеттеріңді ескере отырып ӛзіңнің 

әлеуметтік рӛлінің ӛз мінез-қҧлығыңды тиімді ҧйымдастыруға 

дайын болуы керек. Екінші бip жағынан қарым-қатынастағы 

серіктесте оның ic-әрекетіне бағдар алуда, оның әлеуметтік рӛлі 

мен жеке даралық ерекшеліктерін ескере отырып ӛткізілуі керек. 

Қарым-қатынастағы ӛзара әсердегі серіктестердің осындай 

қосарлы сипаттағы кҥрделі табиғатты адам әсерлесуінің 

ойдағыдай ӛтілуі ҥшін, адамдардан білімділік, біліктілік пен 

дағдылардың болуын талаптайды. Бҧл бip жағынан алып 

қарағанда ӛз ортасында жасалған коғамдық мәдениетке 

объективті тҥрде бар мінез-қҧлық ережелері, нормалары, мәндері 

мен ҥлгілері болып табылады. Қоғамда бар, кездесетін ҥлгілі 

мінез-қҧлық ережелерін білу ешқашанда артықтық етпейді. 

Екінші бip жағынан алып қарағанда қосары табиғатта білім, 

біліктілік, дағдылар дегеніміз осы объективтік феномендердің  

кӛрніс табуы, субъективті мазмҧнды тҥсіне білyi және іске асыру 

болып табылады. 

Енді әрбір кезең ҥшін коммуникативті біліктілік 

талаптанатынын қарастырайық: 

Бірінші кезең: қарым-қатынас мақсатын жасау мен мәселелік 



 165 

 ситуцияға қиын мәнінде бҧл кезең коммуникативті ҥдеріске 

дейін ӛтетін кезең. Есте болар нәрсе қашанда ӛмірдің ӛзі 

міндеттерді туғызады адам тек соларды дәл кӛре білсе болғаны. 

Ал қарым-қатынастың мақсаты тек заттық нәтижеге жету емес, 

ӛзара әсерге тҥсушілердің психологиялық жағынан дҧрыс 

сапалық ӛзгеріске жетуі де басты мақсат екендігін қашанда есте 

сақтау абзал. Екінші кезең:   коммуникативтік ситуацияға талдау. 

Бҧл кезең коммуикативті ортадағы қарым-қатынасқа тҥскен 

серіктеске бағдар алуды қамтиды. 

Басқа адамдармен ӛзара әсер кезіндегі барлық коммуникация 

ҥдерісінің ойдағыдай ӛтуінде қарым-қатынасқа бipгe тҥскен 

cepiктecтi бағдарға - нысанға алудың маңызы зор. Бағдарға 

алудың негізгі мақсаты серіктес туралы мәліметтер алу. Бҧл ӛз 

кезенінде мәселелік ситуацияға байланысты серіктестің мінез-

қҧлқығына дҧрыс болжам жасауға мҥмкіндік береді. Осы 

жағдайдан барып коммунитивтік дҧрыс міндеттерін жасауға және 

олардың дҧрыс шешілуін  жасауға болады.  

Адамды нысанға алу ҥдерісі танымның екі деңгейін қамтиды. 

Қабылдау тҥсіндіру функциясы пара-парлас адамның сырттай 

ҧстауын ажыратумен шектеледі. Басқа адамды тҥciнy ҥшін екінші 

адам оның сӛзін eстyi керек, оның дыбыс ырғағын интонациясын, 

акцентін, тіл қату ерекшеліктерін есте сақтау керек. Сондай-ақ 

оның ым-ишара реакциясын байқап, жҥріс-тҧрыс мәнерлерін, 

киім-әшекейлерді тағу т.б. ерекшеліктеріне назар аударылуы 

керек. Сыртқы белгілерді қабылдау арнайы психологиялық, 

байқампаздылықтың болуын талаптайды. Әcipece болатын 

коммуникативті ситуация ҥшін маңызы бар белгілерді есте 

сақтап, ойға тҥйіндеп алған жӛн. Айталық адамның шашының 

тҥр-тҥсін, дене-бітімі, бет-әлпеті бірден кӛзге тҥсетіні белгілі. 

Алайда бҧл белгілер серіктестің iшкi әлемі туралы барлық 

тҥсінікті береді деп айту ерте. Ӛйткені кӛзге аса тҥсе бермейтін 

бет бҧлшық еттерінің микро қозғалысы кӛз, дене интонациялық 

тербелістерінің керісінше пайдалы мәліметтер беруге 

мҥмкіндіктері зор.   

Мҧндай адамның iшкi қобалжуынан болып тҧратын белгі - 

куәлердің аса маңыздылығы бҧлар адамның сапалы тҥрде ӛз 

сӛздерін бақылап тҧратындығы сияқты емес санадан, бақылаудан 

тыс табан асты шығып кететіндігіне, яғни ондай микро 
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қозғалыстар мен тербелістер адам санасы бақылауынан тыс - 

табан асты болып қалады. Мыналарды есте ҧстау керек. Қарым-

қатынас қаншалықты жеке дараланған болса соншалықты басқа 

адамның ішкі әлемі субьектісі реакциясы қызығушылық туғыза 

береді, сондай-ақ коммуникатцияға әр тҥрлі  белгілер кӛптеп 

тартыла тҥседі. 

Тҥсіндіру функциясының мәні бақылаушының қаперге 

іліккен белгілерді саралау болып табылады. Яғни айтылған сӛз, 

ым, ишара соңынан не мағлҧмат ақпарат жатыр соны тҥсіну, ым-

ишара т.б. тілдің бейвербальды  компаненттерін тілдік дҧрыс 

талдау жасау,  жҥргізу ҥшін бақылаушы серіктестік тілін т.б. 

білуі керек. Бҧдан басқа әpбip адамға тән болатын мінез-

қҧлықтағы әдеттер, белгілер болады - олардың жекелік мәні, ойы 

бар. Оларды білу ҥшін сол адамның тәжірибесімен мол хабардар 

болуы керек. 

       4 Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясы 

4.1 Тұлға туралы түсінік 

Тұлға - жеке адамның ӛзіндік адамгершілік, әлеумет-

тік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет 

иесі және қоғам мҥшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ҧғым. 

Адамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму 

жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату 

арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жҥйесіне енгізудің 

жемісі. 

Философиялық түсінік бойынша - Тҧлға философиялық 

тҧрғыда адамды ―адам‖ ретінде тануға, яғни оның рухани-

адамгершілік, тілдік, мәдени қырларына баса назар аударумен 

пайымдалады. Психология тҧлғаның ӛзіне тән кҥш-жігерін, 

мінез-қҧлқын, психофизиология ерекшеліктерін зерттейді. 

Социологияда тҧлға қоғам мҥшесі ретінде қарастырылып, оның 

әлеуметтік қырлары, саналы қоғамдық әрекеті жан-жақты 

зерттеледі. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласының қай-

қайсында болсын адам орталық мәселе болғандықтан олар тҧлға 

ҧғымын ортақ қолданып, әрқайсысы әр қырынан зерттеп-таниды 

және осы ғылым салаларының зерттеу нәтижелерінің ӛзара 

ықпалдастығы мен бір-біріне әсері бар. Әр ғылым саласы тҧлға 

сӛзіне ӛзіне тән танымдық-ҧғымдық мағына сыйғызады (23су-

рет).  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Психологиялық түсінік бойынша - Тҧлға психологияда 

ӛзінің ӛмір жолын белгілей алатын, қайталанбас даралық 

ерекшелігін сезінетін субъект. Тҧлға адам ҧғымынан гӛрі нақты 

мағынаға ие. Ӛйткені адам тҧлғалық сипатты иелену ҥшін ӛз 

―менің‖ ӛзге ―меннен‖ ажыратып, есейіп, ӛз бетінше дербес 

әрекет ету мҥмкіндігін ашуы керек. Яғни, белгілі бір мәнді іспен 

айналысатын, азды-кӛпті білімі, ӛмірлік тәжірибесі, 

дҥниетанымы мен сенімі бар адамды тҧлға деп атайды. Қазақ 

ҧғымында бала мҧндай азаматтық атқа бозбалалық шақта ие бола 

бастайтынын ―Он ҥште отау иесі‖ деген мақалдан кӛруге болады. 

Халықта ӛзінің ӛнегелі істерімен, имандылығымен ерекшеленген 

адамды ерекше қастерлеп, кісілігі бар тҧлға дейді. Тҧлға 

бойындағы адамгершіліктің кӛрінісі ар-ҧятқа кір келтірмеуінен, 

намысын жоғары ҧстауынан байқалады. 

Тұлғааралық қатынас - Тҧлғааралық қатынас – 

этнопсихологияда әрбір тайпаның, халықтың ҧлттық дәстҥрлерге 

байланысты әдет-ғҧрыптары, салт-дәстҥрлері және т.б. 

Тҧлғааралық қатынас әрбір халық пен ҧлттың этностық қарым-

қатынас ерекшеліктерімен ӛзгешеленеді. Мысалы, қарым-

қатынастың абысын-ажын арасындағы сақина-жҥзік, білезік 

алмасу; ер-азаматтар арасында ер-тоқым алмасу; сыйға тарту, 

сәлемдеме жолдау және т.б. тҥрлері болған. Сол сияқты, ізет, 

қҧрмет, сыйластық сезімдері де адамдар арасындағы қатынастың 

бір тҥрі болып саналады. 

Тұлғалық белгілер - Тҧлғалық белгілер - адамның даралық 

ерекшеліктерін кӛрсететін психологиялық және физиологиялық 

элементтерін және оның ойлауы мен қылығын сипаттайтын ӛмір 

бойы қалыптасатын психофизиологиялық жҥйе. Тҧлғалық 

белгілер теориясы - негізінде "тҧлғаның ерекшелік белгілері" 

деген ғылыми анықталған терминді қарастыратын тҧлға 

теориясы. Тҧлға қасиетінің теориясы тҧлға дамуының 

қҧрылымын, шығу тегін, қалыптасуын қарастырады. 

Тұлғаның бағыттылығы - Тҧлғаның бағыттылығы - 

тҧлғаның іс-әрекетін бағдарлайтын және нақты бар жағдаяттан 

біршама тәуелсіз, орнықты тҥрткі-ниеттер жиынтығы. Тҧлғаның 

бағыттылығы оның мҥдделерімен, бейімдерімен, сенімдерімен, 

мҧраттарымен сипатталады және бҧлар арқылы адамның 

дҥниетанымы білінеді. Тҧлғаның дамуы - білім беру міндеттері 
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Сурет 23- Тҧлғаның ғылымда қарастыруы 

 

тҧрғысынан екі мағынаға ие:  

1) тҧлғаны қоғамдық ӛмірдің әр тҥрлі саласына 

жауапкершілікпен қатысуға тәрбиелейді;  

2) жеке адамның жан-жақты ҥйлесімді дамуы, зиятты, ақыл-ойы, 

ерік, сезімі мен оңтайлы логикалық-эмоциялық, психологиялық 

сапалары мен кӛзқарастары. 

Тұлғаішілік қақтығыс. Қақтығыстың бҧл тҥрі бізге белгілі 

анықтамамен толық ҥйлеспейді. Мҧнда қақтығыс қатысушылары 

адам емес, тҧлғаның ішкі әлеміндегі жекелеген психологиялық 

факторлар ақырға сыймайды деп танылған: әдістер, 

қҧндылықтар, сезімдер, талаптар және т.б. негіз болады. 

Тұлғаішілік қақтығыстар ҧжымдық қызметке негізделе 

отырып жекелеген формаларды қабылдай алады. Оның ішінде 

ӛріс алғаны – маңызды қақтығыс. Ол адамның жекелеген рӛлі. 

Оған қарама-қайшы талаптарды ҧсынған кезде пайда болады. 

Мысалы, отбасыға ҧқыпты, қамқор болған (әке, ана, жар, зайып 

және т.б. рӛлі) адам кешкі уақытын отбасында ӛткізуі тиіс, ал 

басшылық әрекеті қызметте кӛрінуге міндетті. Немесе цех 

басшысы ҧста, шеберлерге детальдардың белгілі бір санын 

шығаруға нҧсқау берді, ал техникалық басшысы дәл сол уақытта 

жабдықтарға техникалық бақылау жҥргізуді міндеттейді. 

Алғашқы қақтығысты жеке талаптар мен ӛндіріс талаптарының 
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келіспеуі, екіншісінде дара басшылық қағидаларының бҧзылуы 

негіз болған. Ӛндірісте ішкі қақтығыстардың тууына жҧмысты 

ҥсті-ҥстіне ҥйіп тӛгіп беру немесе керісінше жҧмыс орнынан 

табылған кезде жҧмыстың болмауы нәтижесі себеп болуы 

мҥмкін. 

Тұлғааралық қақтығыс. Бҧл қақтығыстың кӛп таралған 

тҥрі. Қҧрылымы жағынан ол әртҥрлі болып келеді. Кӛптеген 

жетекшілер оның негізгі ерекшелігін сипаттардың ҧқсас болмауы 

деп санайды. Шынында да, мінез-қҧлық, кӛзқарас, ӛзін-ӛзі ҧстау 

дәрежесіне орай бір-бірінен ажыратылатын жандар кездесіп 

жатады. Кейде ӛте терең зерттеулер осындай қақтығыстардың 

негізінде объективті себептер жатқандығын айтады. Бҧл кҥрес 

кӛбіне шектелген ресурстарға: материалдық қҧрал, ӛндіріс 

алаңдары, қҧрал-жабдықтарды пайдалану кезінде, жҧмысшы 

кҥшіне және т.б. жағдайларда ӛріс алады. Кез-келген қаржы қоры 

ҥшін басқа емес, сол ғана қажет деп санайды. Қақтығыс басшы 

мен бағынушы арасында, мәселен, басшы бағынушыға ақылға 

сыймайтын талап қойған кезде, ӛз-ӛзіне сенімді болған жағдайда 

жетекші жҧмысшысы толық кҥшін жҧмсап, жҧмыс істегісі 

келмейді деп есептейді. 

Тұлға мен топ арасындағы қақтығыс. Формальды емес 

топтар ӛздерінің әңгімелесу, ӛзін-ӛзі ҧстау қағидаларын 

ҧстанады. Мҧндай топтар мҥшелерінің әрқайсысы оны сақтауға 

тиіс. Қабылданған қағидадан жаңылу – негативті қҧбылыс 

ретінде қаралып, тҧлға мен топ арасында қақтығыс туындауына 

алғышарт болады. Мҧндай қақтығыстардың басшылықтың 

авторитарлы стилінің ағынымен қозғалуы ӛте қиын жайт. 

Топаралық қақтығыс. Ҧжым формальды және формальды  

емес топтардан тҧрады. Олардың арасында қақтығыстар тумай 

тҧруы мҥмкін емес. Мысалы басшылық пен орындаушылар, 

жекелеген бӛлімшелер жҧмысшыларымен, бӛлімшелер ішіндегі 

формальды емес топтар арасындағы, кәсіподақ пен әкімшілік 

арасындағы қақтығыстар. 

Ӛкінішке орай,  топаралық қақтығыстардың жекелеген 

мысалдарына сҥйенсек, жоғарғы буын мен тӛменгі жақтың 

арасындағы келіспеушіліктер, сол сияқты, сызықтық және 

масштабты кейіпкерлер арасындағы кикілжіңдер ғана ӛзек 
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болады екен. Бҧл функциональды емес қақтығыстың айқын 

мысалы. 

Топаралық қақтығыстар шектелген ресурстар (билік, 

байлық, территория, материалдық ресурстар тағы басқа) кҥресіне 

негізделген мақсаттардың сыймсыздығын қамтамасыз етеді. Онда 

шынайы бәсекелестік, сондай-ақ, әлеуметтік бәсекелестіктің де 

туындауы заңды қҧбылыс.  

Топаралық қақтығыстар: 

- Жеке адамның ӛзгеше қасиеттерімен ерекшеленуінің пайда 

болуын, топ мҥшелер, ӛзге адамдарды жеке адам, тҧлғалық 

болмыс деп қабылдамайды, оларды ӛзге бір топтың оларды 

мойындамайтын мҥшесі деп санайды. 

Ӛз қасиеттерімен ерекшелену ӛзге топтарға деген, оларды 

жеңуге деген қҧмарлықтың пайда болуына ықпал жасайды. 

- Ӛз тобын барлығынан да жоғары қоятын, ӛз қадірін 

арттырып, бір мезетте ӛзге топтың мәртебесін тҥсіріп, оған ӛте 

тӛмен баға беру барысында әлеуметтік, топаралық 

салыстырмалардың пайда болуына ықпалды болады. Әлеуметтік 

салыстырулар қақтығыстың дамуына, сонымен бірге, 

кӛтермелеуге қақтығыс кезінде ӛзін-ӛзі ақтауға, жеңіп шығу ҥшін 

ӛзге топтың абыройын тӛмендету арқылы, ӛзін «дҧрыс жол 

таңдаған етіпң  кӛрсету арқылы әрекет етеді. Топ басшылары 

кӛбіне ӛзге топ туралы ӛзге жақтың ақпараттарынан аз-аздап 

немесе толық айырылуға әрекет етеді, сонда ғана ӛзі мен ӛзге 

топтар арасындағы қақтығысты сақтап қала алады. Қақтығысты 

бәсеңдету ҥшін бір-бірі туралы ақпараттарды алмасу ҥлкен пайда 

әкеледі. 

- Топтық атрибуциялық (ӛзінен бӛлінбес ерекше қасиетінің) 

пайда болуы, ӛзге топтың ӛзі негативті оқиғаға жауапты деп 

санау орынды. Ӛзінің және ӛзге топтардың оқиға себептерін 

тҥсіндіру жолы екі тҥрлі болады: 

1) ӛз тобының дҧрыс әрекеті мен ішкі себептерге 

байланысты дҧрыс емес әрекет етіп отырған ӛзге топты алға 

тартады. («Біз дҧрыс жол таңдадық, ӛйткені біз жақсымыз), 

(«олар дҧрыс жолға тҥскен жоқ, ӛйткені олар жаман); 

2) ӛз тобының жӛнсіз әрекеті және ӛзге топтың дҧрыс 

әрекеті сыртқы себептермен, сыртқы жағдайлармен тҥсіндіріледі. 

Осылайша ӛз тобына қарсы шығу сыртқы жағдайлармен («бізді 
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жағдай мәжбҥрледі), ал қарсыластарға қарсы шығу – ішкі 

себептерге («олар жаман адамдар) негізделеді. Қҧрылымдық 

дҧрыс әрекеті (ӛзге топтың) сырттай алдын-ала келісілген (оларда 

ӛзге жол жоқ болатын, жағдай оларды «әлемдік кең апаруға 

мәжбҥрледің) деп бағаланады немесе кейде арандатушылық 

әрекеті деп қабылданып, «әскери айла, әскери қулық (бҧл жерде 

әлдене сезік тудырады, олардың «бейбітшілік сҥйгіш 

ҧсыныстарына сенуге болмайды) деп есептеледі. Тіпті топ 

ішіндегі бӛлімдердің «бізге жау, бізге қарсы қастандық 

ҧйымдастырады деп ӛзге топтың іс-әрекетіне тҥсінік береді. 

Әлеуметтік қақтығыс – бҧл ӛзара әрекет ететін топтардың 

(субъектілердің) ӛздерінің қандай да бір мақсаттарына жетуге 

ҧмтыла отырып, сол жолда бір-бірімен сӛз, пікір таластырып, 

бірін-бірі жоққа шығаруға әрекет етуінен туындайды. 

Айла-тәсілдердің әртҥрлілігіне қарамастан қақтығыстың 

ӛзіне ғана тән ерекшеліктерінің ҥш негізгі белгісі бар: 

 

  5 Коммуникативтік қабілеттіліктің қарым-қатынас 

қызметіндегі рӛлі 

5.1 Коммуникативтік қабілеттіліктің қарым-қатынас 

қызметіндегі рӛлін түсіндіру 

Адам баласының сан мыңдаған жыл аралығында жинаған 

ӛмір тәжірибесі негізінде бай мәдени қарым-қатынас жҥйесінің 

амалдары пайда болып, дамыды. Ӛмірге келген соң әрбір адам 

баласына басқа адамдармен байланыс жасауы ҥшін қоршаған 

әлеуметтік орта қабылдаған қарым-қатынас қҧралдарын меңгеруі 

оның ӛмір сҥруінің бірден-бір алғы шартына айналады. 

Адам баласына тілді, айналасындағы адамдардың іс-

әрекеттерін, олардың мінез-қҧлығы мен әдістерін тҥсініп 

меңгеруі ҥшін оларды ҥйренуі қажеттілікке айналды. Екінші бір 

жағынан қажетті тәжірибелерді дағдыға айналдырған соң ӛз 

талап-тілектерін, ой-арманын, аңсарын, сезім-кҥйлерін бҥлдіру-

ге, қарым-қатынасқа тҥскен серіктерімен ӛз іс-әрекеттерін 

ҥйлестіруге де ҥйренуі керек болады. 

Осылардың барлығы қарым-қатынас қҧралдарын 

пайдалануға қозғау жасап беретін адамға аса қажетті 

психофизиологиялық сапалықтардың адам бойында дамуын 

қажеттейтін іштей дамудың алғы шартын қалады. 
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Педагогикалық ғылымда белгілі бір қызмет тҥрін табысты 

атқарудың алғы шарты саналатын жеке адамдағы белгілі бір 

ерекшелікті білдіретін «қабілеттілік» деген ҥғым қалыптасқан. 

Онда қарым-қатынасты коммуникативті қызмет ретінде 

қарастырсақ, осы қарым-қатынас қызметін жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік жасайтын адамдағы ерекше бір қадір-қасиеттердің 

жиынтығы болып табылатын сапалық коммуникативтік 

қабілеттілік деп атауға толық негіз бар деуге болады екен. 

Коммуникативті қабілет белгілі мәдени ортада қабылдаған 

қарым-қатынас амалдарын меңгеру және оны пайдалану 

шарттарын қалау нәтижесі, яғни қоғамдық қҧбылыс ретіндегі 

мәдени қарым-қатынастың жекелеген формасы болып табылады. 

Екінші бір жағынан алып қарағанда коммуникативті қабілет 

жеке дара адамдағы ерекше бір қадір қасиеттердің 

болатындығын тҥсіндіреді, яғни коммуникативті қабілет 

дегеніміз нақтылы психологиялық мән-мазмҧнды білдіретін 

нақтылық болып табылады. 

Коммуникативті қабілетті ғылым нысанына айналдырып 

талдау жҧмыстарын жҥргізу отандық педагогикада ХХ-шы 

ғасырдың 70-ші, 80-ші жылдарында қарқынды жҥргізілді. 

Ғалымдар коммуникативті процесті іске асыру шарттарын 

қарастыра келіп қарым-қатынасқа тҥсушілерге қажетті 

психологиялық сапа белгілерін кӛрсетіп берді. Ғалымдарды 

әртҥрлі мамандық, қызмет, сала ерекшелігіне қарай қызметті 

ҧйымдастыруға қажетті сапалық коммуникативті қабілеттер 

туралы мәселеде аса қызықтырды. 

Адамдағы қарым-қатынасқа ерекше әсер жасайтын 

психологиялық сапалық тҥрлеріне терең талдау жасаған еңбектер 

қатары ӛсті. Ол екбектерде әсіресе дара тҧлға коммуникативті 

қҧзіреттілігі тҥсінігі жан-жақты зерттелінді. Атап айтқанда, 

жағдайды обьективті тҧрғыда кӛре білудің ең маңызды шарты 

адамдағы коммуникативті сезімталдықты әсіресе бақылағыштық 

сезімталдылық сипатын айқын кӛрсету іске асты. 

Ағылшын психологы М.Аргайло коммуникаңияға ҥлкен 

ықпал жасайтын 8 әлеуметтік біліктіліктің тізімін ҧсынды. 

Әсіресе ғалымдар адамдардың сылтау, себептерін сипаттайтын 

қадір-қасиеттерді кӛрсетеді. Оларға доминанттық кӛнгіштік, тіл 

алғыштық, байсалдылық, әлеуметтік мазасыздану, ҥрейлілік т.б. 
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ғалымдардың дәлелдеуі бойынша ӛзара ықпалдастықты іске 

асыруды бірден-бір қамтамасыз ететін сапалық белгілерге: 

бейімділік және біліктілік, қарым-қатынастағы серіктестікті 

эмоционалды қолдап тҧру, қоян-қолтық байланысты іске асыруға 

жағдай жасаушы біліктілік, әлеуметтік ӛзара әсер жасауға 

бақылау жҥргізе білу қабілеттілігі, қарым-қатынасқа тҥскен 

серігіңді дҧрыс тҥсіну ҥшін сонымен қоса қайтымды байланысты 

алу ҥшін талаптанатындар. 

       Орыс оқымыстысы К.К.Платонов қарым-қатынас жасауға 

ықпал жасаушы дара тҧлғаның динамикалық функңионалдық 

концепциясын жасады. Концепцияға байланысты жеке адам 

қабілетін қҧрылым ішінен 4 кіші қҧрылымды бӛле-жара 

қарастырды. 

1. кіші қҧрылым адамның адамгершілік танытатын ерекшелік 

белгілерін топтайды. Бҧлар тәрбие жолымен қалыптасады. Мҧны 

әлеуметтік кіші қҧрылым деп атауға болатыны ескертілген. 

2.  Кіші қҧрылым адамдағы білім, біліктілік, дағды және  әдет- 

терді (ӛз іс-әрекет, ҥйрену жолымен қалаған) топтайды. Мҧны 

«тәжірибелік» кіші қҧрылымы деп атау ҧмтылған. Кейде бҧл кіші 

қҧрылымды «жекелік мәдениет» - деп те атауға болатыны 

ескертіледі. 

3. кіші қҧрылым адамдағы жеке даралық ерекшеліктің 

кейбір  психологиялық процестері: қабылдау, есте сақтау, ойлау, 

эмоция сияқтыларды топтастырады. 

4. кіші кҧрылым адамдағы қызуқандылық, жыныстылық және  

жас ерекшеліктерді топтайды. 

 Қорыта айтқанда адамның барлық қадір-қасиеті басқа 

адамдармен қалай қарым-қатынас жасағанынан білініп тҧрады: 

оның бағыт-бағдары, білім меңгеруі, біліктілігі мен дағдылары, 

есте сақтау ерекшелігі, ойлампаздылығы, эмоциясы мен 

қызуқандылығы қарым-қатынас жасау барысында кӛрініс береді 

екен. 

Бірінші қҧрылымда кӛрсетілген адам бойындағы бағыт- 

бағдарлықты ҧстануда топталатын кіші қҧрылым қарым-

қатынастың мазмҧнына ықпал жасайды. Ал, білім, біліктілік, 

дағды қабылдау ерекшеліктері мен еске сақтау қабілеттіліктері 

қарым-қатынастың «технологиялық» жағын қамтамасыздандыра 

алады. 
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 Осы қасиеттер әртҥрлі мҥмкіндікте мақсатты іс-әрекетке 

байланысты қалыптасады, дамиды немесе керісінше болады. 

Айталық психологиялық процестер жаттығуға, дамуға тәуелді. 

Ал жоғары деңгейдегі қасиеттер (бағыттылықтағы және 

тәжірибелік) әлеуметтік тәжірибе әсері негізінде қалыптасады. 

Болашақ мҧғалімнің коммуникативтік іс-әрекетінің жіктелуі 

тӛменде берілген (Сурет 24).  

 Сонымен мәдени қарым-қатынасты тәрбиелеу процесін ішкі 

мән-мазмҧнын қҧраушы коммуникативті қабілеттіліктерді 

қалыптастыру - белгілі бір бағыттылықты ҧстануды, білім алу 

ҥшін оқуды, дағды мен біліктілікті қалауды, таным, қабылдау, 

есте сақтау, ойланымпаздылық т.с.с. психологиялық процестерді 

жетілдіріп тҧруды қажеттейді екен. 

 

 
Сурет 24 - Болашақ мҧғалімнің коммуникативтік іс-

әрекетінің жіктелуі 

5.2 Педагогтың қарым-қатынастар барысында және 

оларды басқару жолында шығармашылық сезімі 

 

Оқытушының жҧмысында қарым-қатынастың әртҥрлі 

сатыларындағы эмоционалды сезімі маңызды рӛл ойнайды: 

жҧмысқа дайындалу ҥрдісінде, оны жҥзеге асыру кезеңінде, 

мысалы сыныпта орындалған қарым-қатынастан кейін. 

Психикалық жағдайды басқаруға болады ма және сыныппен 
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қарым-қатынас жасар алдында шығармашылық емес кӛңіл-кҥйді 

жеңу жӛнінде не ілу қажет? 

Педагог шығармашылық сезімін ояту ҥшін психологиялық 

жҧмыстардың бағыттары әртҥрлі және интелектуалды, сондай-ақ 

эмоционалды саланы қамтиды. Кӛптеген педагогтардың келесі 

жҧмысына эмоционалды тҧрғыда тереңдеуге кӛмек беретін келесі 

қарым-қатынас мҥмкін контурларын және қажетті шығармашы-

лық ҧстанымды болжамдауға ҧмтылатыны сипатталды. Мҧндай 

жҧмыс сабақ материалдарына жеке ӛзінің эмоционалды қарым-

қатынастарды қалпына келтірумен байланысты екендігі сӛзсіз. 

Бҧл «жаңартылған» материалды сезінуінсіз жҧмыстың ӛзімен 

айналысу ӛте қиын.  Жаңа байланысы мен орталануын кӛруге 

кӛмек кӛрсететін, жеке тҧлғалық тәжірибені сабақ 

материалдарына қатынастыру педагогтың шығармашылық ҥрдіс 

ҥшін кӛрнекілік. Дәл осында жҧмыс материалы оқытушының ӛзі 

ҥшін қажетті шығармашылық тартымдылыққа ие болады. 

Оқытушының ішкі шығармашылық зертханасына сондай-ақ 

кеңінен тараған тәжірибеге жолдауымен, әрине тҧлғалық 

ортасымен сипатталады. Педагог шығармашылық кӛңіл-кҥйін 

іздеу барысында ӛзінің біліміне, әдістемелік кеңестерге, жҧмыс 

материалдарын жаңартуға кӛмек беретін оқыған және кӛрген 

сезіміне сҥйенеді. 

Аудиториямен тікелей қарым-қатынас жҥргізу 

шығармашылық емес жағдайды, нашар кӛңіл-кҥйді жеңуге 

кӛмектеседі. Бҧл шығармашылық емес жағдайды жоюдың типтік 

жолы.  

Ӛзіңізде шығармашылық кӛңіл-кҥйдің пайда болуының және 

дамуының индивидуалды логикасын орнату ҥшін ӛзіңізге 

мынадай сараптама жҥргізуіңіз қажет. Педогогикалық қызметтің 

әртҥрлі сатыларында ӛзіңізге бақылау жасауға және  

шығармашылық кӛңіл-кҥйдің (шабыт, кӛңіл-кҥй, жҧмыс істеуге 

қалау) пайда болу ҥрдісіне сараптама жасауға тырысыңыз. Ол 

ҥшін арнайы бағдарламаны қолдануға болады. 

Сабаққа дайындық 

1. Бағдарламаны зерттеу немесе оның тиісті бӛлімін қайта 

қарап шығу. 

2. Келесі сабақ тақырыбы жӛнінде ескі конспекттерді қарап 

шығу. 
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3. Келесі сабақ тақырыбы немесе пәннің толық бӛлімі жӛнінде 

қойын дәптерлерді (ӛзіңнің және әріптестеріңнің) қарап шығу. 

4. Келесі сабақтың мақсатын табу және анықтау және оның 

тақырып бойынша  сабақтардың барлық жҥйесімен қатынасы. 

5. Ҧқсас сабақта ӛзіңнің жҧмысыңа сараптама жасау, оған баға 

беру. 

6. Келесі сабақтың (іс-шараның) мәнінің алғашқы, жалпы және  

ең жақындастырылған кесінділерін қҧру. 

7. Сабақтың ҥзінділерін оймен қайталау. 

8. Салауатты жағдайға жету, әдебиетпен жҧмыс істеу қалауы. 

9. Сыныппен келесі қарым-қатынасқа іштей дайындалу. 

10. Келесі сабақтың материалдарын мҧқият қарап шығу. 

11. Қарым-қатынастың мҥмкін әдістерін таңдау. 

12. Толық конспектті қҧру. 

13. Келесі сабақтың педагогикалық мәселелерін нақты анықтау. 

14. Олардың арасынан тартымды, шығармшылық мәнді 

мәселелерді бӛліп кӛрсетуге тырысу. 

15. Сабақтың әдістемелік қҧрылымын дайындау. 

16. Қосымша шығармашылық материалдарды тарту: 

кҥнделіктер, жазбалар, конспекттер, репродукциялар, цитаталар,  

әріптестердің тәжірибесі, әдістемелік жҧмыстар. 

17. Материалды меңгеруді ғана емес, сонымен қатар оны 

жақын, эмоционалды толғандыруға тырысу. 

18. Келесі сабақтың материалын ӛзіңнің жеке эмоционалды 

кӛңіл-кҥйіңмен қатынастыру. 

19. Сабақтың конспект нҧсқасын ӛзіне, сыныпта болуы мҥмкін 

жағдайларға іштей теңеу. 

20. Сабақтың конспектісін сіздің сыныбыңызда қалыптасқан 

қарым-қатынас сипаттамасымен қатынастыру. 

21. Келесі сабақты кӛз алдында елестету. 

22. Сабақтың эмоционалды сәтсіз сәттерін анықтау және 

оларды жазу. 

23. Берілген тапсырмада  жеке мінез-қҧлқыңызды ойлау. 

24. Студенттер сабақты  сезінудің мҥмкін нҧсқалары жӛнінде 

ойлау. 

25. Сабақтан және топпен қарым-қатынастан ләззат алу 

сезімінің пайда болуы. 
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26. Материалды толық меңгеру сезімін сезіну және оның жҥзеге 

асуы жемісті екендігіне сенімділік. 

 

Сабақ барысындағы жҧмыс 

1. Жҧмыс істеуге талпындыратын тікелей топпен қарым-

қатынас. 

2.  Жҧмысқа деген тебіреніс, эмоционалды кҥйге келу және 

дайындық. 

3. Сабақтың болжамдаған бағдарламаға сәйкестігі. 

4.  Ішкі жегуді талап ететін, кенеттен пайда болатын 

педагогикалық мәселелерге жинақылық, шығармашылық 

дайындық. 

5.  Жҥзеге асырылатын қызметке қызығушылық. 

6.  Сыныппен ҥйлесімді, эмоционалды ашық қарым-қатынас. 

7.  Сыныпта эмоционалды ҥндесуді жасауға тырысу, 

балалардың жҧмысына қатысуды белсендіру. 

8.  Пайда болған қиындықтарды жеңуге белсенді ықылас. 

9.  Сабақ барысында айтысу. 

10. Сыныптың әрекетсіздігін жеңуге ҧмтылыс. 

11. Балалармен қарым-қатынастан, материалды сезінуден және 

жемісті жҧмыстан ләззат алу. 

 

Сабақтан кейінгі жағдай 

1.  Атқарылған жҧмысты және қарым-қатынасты бағалау. 

2.  Ӛзі атқарылған жҧмысқа эмоционалды-тҧлғалық сараптама 

және баға беру. 

3. Сабақты қҧру және жҥзеге асыру нҧсқалары мен жаңа 

идеяларды бекіту. 

4.  Осы сыныпта келесі оқытушының жҧмысқа жаңа 

педагогикалық тҧлғалы маңызды, эмоционалды тартымды 

мәселелерді қҧру. 

5.  Осы сыныпта келесі әрекеттер мен жҧмыстың бастапқы 

ықтимал жиектерін бекіту. 

6.  Алдымен ойша, содан соң бҥгінгі сабақ нҧсқасын нақты 

жазып отыру. 

7.  Бҥгінгі сабақты және оның қорытындыларын осы тақырып 

бойынша болашақ сабақтардың мәселелері мен бірыңғай 

педагогикалық қызметінің қатынасы. Осы сабақта аса мағыналы 
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тҧрақты және педагогикалық қызметтің қажетті элементтерін 

табу және анықтау. 

8.  Ӛзіндік шығармашылық даралығыңызға сәйкес осы сабақ- 

тың және оны жҥзеге асыру ҥрдісінің жаңа жазбасын 

эмоционалды тҧрғыда ҧсыну.  

Осы бағдарламаның негізінде Сізді шығармашылыққа 

қосатын Сізге тән кезектілік факторларын орнатуға тырысу. 

Сіздің шығармашылық кӛңіл-кҥйіңізді дамытуға жҧмыс істейтін 

факторларды ӛзіңізге жазып алыңыз. Сыныптағы жҧмыс (қарым-

қатынас) ҥрдісі және оған дайындық барысында ӛзіңіздің кӛңіл-

кҥйіңізді ынталандыратын, ӛзіңіз анықтаған логикаға сҥйенуге 

тырысыңыз. Ол балалармен жҧмыс барысында кӛңіл-кҥйді оятуға 

және қҧруға даралық жолдарды бекітуге кӛмектеседі.  

Педагогтың ниетті дайындау барысында педагогтың 

шығармашылық кӛңіл-кҥйі келесі қызметтің жалпы 

педагогикалық ниетті нақтылау, педагогикалық мәселерді 

анықтау, қызметтің тартымды мақсаттарын қҧру және оның 

әдістемелік қҧрылымын ҧйымдастыру ҥрдісінде дамиды. 

Шығармашылық кӛңіл-кҥйдің бҧл сатысы, кӛбінесе педагогтың 

тәжірибесімен, оның жалпы эрудициясымен, мәдениетімен, 

әдістемелік жарақталуымен, шығармашылық қорымен байланыс-

қан (жеке шығармашылық мҧрағатының – кҥнделіктерінің, сурет-

терінің, кӛшірмелерінің, конспектілерінің, жобаларының, цитата-

ларының, репродукцияларының және т.б. болуымен). 

Осы кезеңмен қатар, сыныптың келесі материалды сезінуін 

белсенді болжамдау жҥреді, осы сезінудің ықтимал нҧсқалары 

модельденеді, бірыңғай сыныптың және жеке студенттердің 

материалды сезінуінің әртҥрлі бағдарламаларын бастан кешеді, 

ойда келесі қызмет атмосферасы қайта қҧрылады. 

Бҧл сатыда шығармашылық кӛңіл-кҥйдің қалыптасуына 

мынадай факторлар маңызды рӛл атқарады:  

1) сыныптың материалды кҥткен дәрежеде сезінуі;  

2) сабақтың әдістемелік қҧрылымында қызықты және 

бағынуларын табу;  

3) педагогикалық ойлаудың және елестетудің ассоциативті 

жҧмысы;  
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4) аудиториямен келесі қарым-қатынасының қҧрылымын 

модельдеу. Осы факторлар педагогтың шығармашылық кӛңіл-

кҥйін мағыналы тҥрде ынталандырады. 

Ниетті жҥзеге асыру сатысында, яғни тікелей сабақ 

барысында, педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйі жаңа белсенді 

ынталандырушыны иеленеді – балалармен тікелей қарым-

қатынас жасау, кенеттен пайда болған жаңа педагогикалық 

мәселелерді шешу. Бір жағынан педагог алдын-ала дайындалған 

ниетті жҥзеге асыруға ҧмтылады, ал екінші жағынан – қызметтің 

барлық енгізу сәттерінде (кенеттен болған, жоспарланбаған) 

сергек сезінеді. Ол алдын-ала моделденген материалды сезінуге 

және снымен қатар сыныптың реакциясын сезіну, студенттердің 

сергек қҧлақ салу ерекшеліктеріне бағытталады. Егерде 

шығармашылық ҥрдістің ӛткен сатыларында  шығармашылық 

кӛңіл-кҥйдің басты ресурстары педагогтың ӛзінде, қарым-

қатынастан кҥткен ерекшеліктерге және қызметтерге негізделген 

болса, енді мҧнда педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйінің 

басты жетелеуші факторы аудиторияымен тікелей қарым-қатынас 

ҥрдісі болып табылады. 

Тағы да бір шығармашылық ҥрдісті аяқтайтын сатыны атап 

ӛту қажет. Бҧл педагогтың шығармашылық қорытындыларына 

ӛзіндік баға беруі және сараптама жасауы. Ол сонымен қатар 

педагогтың шығармашылқ кӛңіл-кҥйінің ынталандырушысы 

болып табылады, себебі қызметтің  сәттілік-сәтсіздігін анықтау 

ҥрдісінде қанағаттану–қанағаттанбау сезімін бастан кешу 

барысында жаңа мәселелер пайда болады, ал ол келесі қызметке 

шығармашылық дайындық туындатады. Мҧнда келешек 

қызметтің жиектері қолданады, келесі қызметке және қарым-

қатынасқа шығармашылық кӛңіл-кҥйдің негізі тҥзіле бастайды. 

Бҧл саты мазмҧны бойынша шығармашылықтың жаңа 

жағдайларына ӛткелі болып табылады. Педагогикалық қызметтің 

коммуникативті-шығармашылық қҧрылымында педагогтың 

белгілі коммуникативті жағдайын атап ӛтуге болады. Осы 

жағдайлардың эмоционалды, интелектуалды және кҥш-жігерлі 

компоненттерін қарастырайық (кесте – 3). 

Коммуникативті жағдайдың эмоционалды және 

интеллектуалды қҧрылымдары бірыңғай білім беруді білдіреді 

және оқшауланып жҥзеге асырылмайды. Коммуникативті 
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жағдайдың кҥш-жігер аспекттері оларды реттеуіш жҥйе ретінде 

ҧсынылады. Осы компоненттер жиынтығы педагогтың 

шығармашылық ҥрдісіне тиімді әсер ететін коммуникативті 

жағдайын қҧрады. 

Енді, оқытушының барлық коммуникативті педагогикалық 

шабытының қҧрылымы ашылғаннан кейін, оның негізгі 

компоненттері – ынталандырушы дистанциялар, факторлар мен 

логика, сабаққа және балалармен қарым-қатынасқа дайындалу-

дың мазмҧнды аспекттері, коммуникативті жағдайлардың жҥйесі, 

шығармашылық кӛңіл-кҥйдің кҥрделі суретін толық меңгеруге 

тырысыңыз және ӛзіңіздің қызметіңізде ҧсынылған басқару 

жҥйесіне кезектіліпен сҥйеніңіз. Бҧл ӛзіңізбен жҥйелі 

бағытталған жҧмысты талап ететінін, жалпы қҧрылған сҧлбаны 

жеке меңгеру керектігін ескертеміз. 

Әртҥрлі оқыту дисциплиналарын ҥйрету барысында жалпы 

қарым-қатынас әртҥрлі дамиды. Мысалы, әдебиет пәнінің 

кӛркемдік-педагогикалық  қарым-қатынасы тіпті ерекше болып 

табылады. 

Мектепте әдебиет пәнінен сабақ беру, бір жағынан әдістемеде 

кӛрсетілген дидактикалық логикамен, ал екінші жағынан - 

әдебиеттің ӛнер тҥрі ретінде заңдылықтарын білдіретін кӛркемдік 

логикамен анықталады. Бҧл жҥйенің екінші бӛлігіне немғҧрайлы 

қарау әдебиет пәнінен оның ажырамас кӛркем-образды мазмҧнын 

ығыстыруға алып келеді. Кӛркем және педагогикалық ӛзара 

қатынас әдебиет пәнінің ӛзінің табиғатында жатыр және әдебиет 

сабағында қарым-қатынастың тек ӛзіне тән талаптарын қояды. 

Мҧнда қарым-қатынас ҥрдісі эстетикаланады және оның қызметі 

эстетикалық жҥктеу алады. Эмоционалды фактор кез-келген пән 

оқытушысының шығармашылық ҥрдісінен орын алады. Алайда 

әдебиетшінің қызметінде ол оқытылатын пәннің мазмҧнына 

енеді. 

 

5.3 Қарым-қатынас және шығармашылық кӛңіл-күй 

Қарым-қатынас ҥрдісінде ҥздіксіз шығармашылық – 

балалармен қарым-қатынас жасауда, сыныпта ӛзін-ӛзі   

 

Кесте – 3 Коммуникативті жағдайдың эмоционалды және 

интеллектуалды қҧрылымдары 
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Коммуникативті жағдайдың                      

ӛзінің тіректеріңдегі  

Коммуникативті жағдайлардың                                  

интелектуалды қҧрылымы 

 

эмоционалды қҧрылымы  

Коммуникативті үрдістің І сатысы 

Келесі қызмет мәселелерінен         

педагогтың адамдармен                            

Келесі қызметтің жалпы  комму-

никативті мәселелерін тҥзу,  

қарым-қатынасының                          

органикалық қажеттіліктерінен           

туындайтын қарым-қатынасқа                     

деген  жалпы дайындық 

педагогикалық мәселелерді ком-

муникативті мәселелер саласына 

аудару 

Аудиториямен, сыныппен                 

болатын келесі қарым-                            

қатынастан қанағттанатынына                                          

қарым-қатынас тҥрлерімен 

қатынастыру, таңдап алынған 

тәрбиелеу, білім беру     

әдістерімен байланысты  

коммуникативті мәселелерді 

нақтылау және дайындау. 

Келесі қарым-қатынастың, 

оның      жиектері мен 

формаларының                

эмоционалды кӛз адлыңызға 

келуі.     

Келесі қызметке деген                       

қызығушылық  негізінде пайда                                                                        

болатын коммуникативті 

шабыт.          Сыныппен   

қарым-қатынас      жасауға 

ҧмтылыс                                

Келесі қарым-қатынасты мо-  

дельдеу: қарым-қатынас фор-

малары мен тәсілдерін бол-

жамдау, әсер ету әдістерін 

сҥйсіну. 

Берілген мәселелердің  негізгі  

қҧрылымына сәйкес комму-

никативті қҧрылымын  қайта 

қҧру. 

Келесі коммуникативті 

қызметке дайындық, ол ӛзінің 

коммуни-кативті қҧрылымының 

дайын-дығынан және 

коммуникативті мәселерлердің  

белгілі жҥйесінен, сондай-ақ, 

кенеттен пайда болатын 

мәселелерді шешуге  дайындық 

және іштей жегуден  тҧрады    

Коммуникативті үрдістің ІІ сатысы 

Жалпы коммуникативті толқу Педагог пен оқуышының  тіке-

лей байланысы сәтінде 

нығаятын коммуникативті   

Коммуникативті дайындық (қа- Қарым-қатынастың бастапқы 
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Аудиториямен тікелей 

байланыс  барысында 

нығаятын коммуникативті 

шабыт                                                                

шуде шапшаңдық, ағымдағы 

қарым-қатынас жағдайын 

таңдап ал-ынған әдіспен 

қатынасы.     

Адамдармен органикалық және       

кезектілікпен қарым-қатынас 

жасауға ҧмтылу                                                   

                  

Берілген қарым-қатынас 

қҧрылымында аудиторияның 

коммуникативті ерекшеліктері 

және оның ҧсынылған 

әдістермен жҧмыс істеу 

мҥмкіндіктері 

Коммуникативті 

реакциялардың                    

шапшаңдығы және коммуни-

кативті айтысу                                                                    

Аудиторияның 

коммуникативті  жағдайын 

сезіну.           

Таңдап алынған әдістемелік 

қҧрылымға сәйкес қызметтің 

коммуникативті қҧрылымын 

қамтамасыз ететін, педагог 

аудиторияның ӛнімді ӛзара 

әрекетін ҧйымдастыру. 

Коммуникативті үрдістің ІІІ сатысы 

Жҥзеге асқан қарым-қатынастан 

алған  ләззат                                                                  

Жҥзеге асқан коммуникативті 

қызмет сараптамасы 

Аудиториямен қарым-қаты-нас-

тың жаңарған қажеттіліктерін 

сезінуге ӛткен қарым-қатынас-

тан алған ләззаттың   негізінде 

пайда болған кӛңіл-кҥй 

Келесі қызметке жаңа 

коммуникативті толы, 

мәселелерді жоспарлау 

 

ҧстанымында еркіндік пен нәтижелілікті қамтамасыз ететін, 

педагогтың еңбегіне қойылатын маңызды кәсіби талап. Ең 

рым-қатынасқа бейімделу)                                ҧйымдастырылуымен және жаңа 

педагогикалық мәселелелерді 

анықтаумен байланысты  пайда 

болатын коммуникативті  

мәселелерді шешуге жалпы 

дайындық мәселелерді анықтау 
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бірінші кезекте  қарым-қатынас ҥрдісі және оған дайындық 

педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйіне әсер етеді. 

Педагогикалық шығармашылықтың әртҥрлі сатыларында былай 

бейнеленеді:  

1) педагогтың сыныпта болатын келесі қарым-қатынасқа 

шығармашылық кӛңіл-кҥйді жылдамдататын фактор ретінде 

сҥйсіну;  

2) педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйінің 

ынталандырушысы ретінде сыныппен бастапқы тікелей 

байланыс;  

3) қызмет ҥрдісі барысында педагогтың шығармашылық 

кӛңіл-кҥйін дамытуға қолдау кӛрсететін және ынталандыратын 

сыныппен қарым-қатынас;  

4) келесі қызметте педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйді 

ынталандырушы фактор ретінде қарым-қатынасқа қанағаттанбау. 

Әрбір педагогтың қарым-қатынас ҥрдісі барысында 

шығармашылық кӛңіл-кҥй,  педагогикалық қарым-қатынас ҥрдісі 

индивидуалды, басқаша айтсақ, әрдайым оқытушының тҧлғалық 

ерекшеліктерімен шартталғанын атап ӛту қажет. 

Сондықтан да, психологтар, қарым-қатынасты зерттеуде, 

субъективті алғы сілтемелерге мҧқият назар аударады, олардың 

ішінде орналастыруды, сезінуді, кӛңіл-кҥйді және ӛзара 

тҥсінісуді анықтайды. 

Орналасудың спицификасы қарым-қатынас компоненті 

ретінде, кәсіби-жалпы қарым-қатынас жҥйесінде аладын-ала 

тҥзілуге тиіс – кейде сыныппен тікелей қарым-қатынас жасаудан 

біраз бҧрынырақ қҧрудан тҧрады. 

Келесі қарым-қатынасты толық жоспарлап алу мҥмкін 

еместігі тҥсінікті, бірақ, белгілі дайындық, белгілі бір кейіпте 

ҧйымдастыруға қалауыңыз болуға тиіс. 

Келесі жалпы қарым-қатынасты орналастыру  педгогикалық 

қызметтің жалпы мақсаттарының есебінен, оның болатын қарым-

қатынас кесіндісінде нақты мәселелерден қҧрылады. Сонымен 

қатар, орналасу педагогтың кәсіби-педагогикалық тҧлғалық 

бағытын, оның келесі қарым-қатынасқа кӛзқарасын, оның 

шығармашылық кӛңіл-кҥйін бейнелейді. Осылайша орналасу 

анықталады, бір жағынан, оқытушының жҧмысына, балларға 

тҧлғалық кӛзқарасы, екінші жағынан – педагогтың алдында тҧр- 
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ған келесі қарым-қатынастың, мәселелердің ерекшеліктерімен 

және нақты шарттарымен анықталады. 

Келесі қарым-қатынасқа орналасуды қҧруда мыналарды 

ескерген жӛн: 

- орналасу әрдайым ақиқатқа жақын болуға тиіс; 

- балалармен қарым-қатынас алдында жағымсыз орналасуға 

жол бермеу қажет, ол сізге тек кедергі келтіреді, тіпті сабақтағы 

қарым-қатынастар жақсы ӛтіп жатса да; 

- орналасуды сыныппен қарым-қатынасқа қҧруда, 

педогогикалық жағдайларды және тҧлғалық эмоционалды 

компоненттерін ескерген жӛн; 

- қарым-қатынас орналасуы жаңарған болуға тиіс, тіпті сіз бір 

сыныппен кӛп рет қарым-қатынас жасасаңызда. 

Қарым-қатынасқа бағытталған дҧрыс психологиялық 

орналасуы оқытушының ҥнемі балалармен байланыс жасауға 

дайындығымен, келесі қарым-қатынастан ләззат алуды кҥтумен, 

эмоционалды бастан кешуге,  қарым-қатынас қорытындыларына 

сҥйсінумен, келесі қарым-қатынасқа қызығушылықпен сипат-

талады. 

Қарым-қатынастың субъективті алғы сілтемесі қарым-

қатынас жасаушыларың бір-бірін сезінуі болып табылады. 

С.Л.Рубинштейн қарым-қатынас ҥрдісінің бҧл компонентін 

былай сипаттайды: «адамдармен қарым-қатынас жасауда біз 

олардың мінез-қҧлқына назар аударамыз, ӛйткені біз «оны 

оқимыз», яғни оның сыртқы  кӛрінісінің мәнін тҧжырымдаймыз 

және осы әдіспен ӛзінің ішкі психологиялық жоспары бар 

алынған контекстегі мәтіннің мәнін ашамыз. Бҧл «оқу» жылдам 

ӛтеді, ӛйткені,  айналамыздағылармен қарым-қатынас ҥрдіс 

барысында белгілі, олардың мінез-қҧлқына автоматты тҥрде 

қызмет ететін психологиялық контекстті жасайды».  

Педагогикалық тәжірибенің кӛптеген қателіктерінің бірі -

оқытушылардың сыныпты тҧлғааралық ӛзара қатынас 

қатысушысы ретінде мақсатты бағытталған сезінуді мәселе 

ретінде қоймауы болып шартты тҥрде кӛрсетіледі. Осы типтес 

қателердің бірқатары: 

- сыныппен бҧрыннан таныс болу эффекті (жекеленген 

мектеп студентсымен), нәтижесінде  балалардың бҥгінгі жағдайы 

қарым-қатынас қатысушалары ретінде қарастырылмайды; 
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- асығу (кӛп жҧмыс істеуге тура келеді, улкен материал, қиын  

- сҧрақтар – қарым-қатынас жасаушы партнерлермен 

бағытталуға уақыт жоқ); 

- сыныптың немесе баланың оның психикалық жағдайын 

дҧрыс айтыспауына байланысты қате сезіну. 

Кәсіби-жалпы қарым-қатынас қҧрылымында педагогтың 

шығармашылық кӛңіл-кҥйімен тікелей байланысты тағы да бір 

сезіну аспектісін атап ӛту қажет. Бір-біріне білім беру ҥрдісінің  

қатысушылары сезіну ҥрдісі барысында бҥгінгі сабақ  туады, 

оқытушының бҧған дейін кӛп рет ӛткізген сабағы болуы мҥмкін, 

бірақ бҥгінгі қарым-қатынастың жаңарған жҥйесі. Қазіргі таңғы 

педагогикалық мәселелерге байланысты, педагогтың және 

студенттердің бір-бірін қазіргі сезінуінен сабақ қҧрылымы 

анықталуы және талдау жасалуы мҥмкін, талдау сәттері және т.б. 

пайда болады. Сезіну ҥрдісімен қатар қарым-қатынас жасап 

жатқан тараптардың әрқайсысының шығармашылық 

энергиясының ӛзара еліктіріп әкету жҥргізіледі, әрекет жасау 

шабыты болып табылады, педагог  пен студенттер арасындағы 

шығармашылық кӛңіл-кҥйі ынталанады. 

Педагогтың қызметі кәсіби-тҧлғалық саласы ретінде оның 

жылдам тілтабысуымен, коммуникативті қабілеттерінің 

болуымен, коммуникативті қызметтің кәсіби әдістерімен 

тәсілдерін білуімен шартталатыны жӛнінде айтқан болатынбыз. 

Бҧлардың ішінде ең мазмҧнды факторларының бірі 

коммуникативті қабілеттер болып табылады. Тілдесудің кәсіби 

тәсілдерін игеру, ҧжымда ӛзара қатынас тҥзу және оларды 

басқару, педагогикалық қызметтің коммуникативті қҧрылымын 

жоспарлау мҥмкіндіктері, коммуникативті қабілеттің болуына 

байланысты. 

Жалпы қарым-қатынас ҥрдісі бірқатар шарттармен 

қиындатылады. Негізінде, кӛбінесе, дәл осы шарттар қарым-

қатынастың бағытталуын анықтайды. Бақылаулар кӛрсеткендей 

бҧл шарттардың ішінде негізгісі кӛпшілдік болып табылады. 

Адамдардың алдында қарым-қатынас жасау, сӛйлеушіге назар 

аударуға есептелген ҥлкен аудиторияның алдында арнайы 

дайындықсыз қарым-қатынас бастау ӛте қиын.  

Педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйін басқарудың аса 

маңызды мәселесі жҧмыс алдында кӛңіл-кҥйді кӛтеру және жегу, 
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шығармашылық емес кӛңіл-кҥйді және т.б. жеңу болып 

табылады. 

К.С.Станиславскийдің жҥйесі аясында педагогтың  

шығармашылық ҥрдісті зерттеуінде шығармашылық кӛңіл-кҥйді 

жеңілдету ҥшін Станиславскийдің «физикалық әрекеттер тәсілін» 

қолданған ҧтымды, бҧл жӛнінде ерекше атап ӛткен жӛн және бҧл 

оқытушы ҥшін ӛте пайдалы. 

Ҧзақ ізденістер мен бақылауларының нәтижесінде 

К.С.Станиславский эмоционалды реакциялардың еріксіздігімен 

шартталған эмоцияның тікелей шығуы мҥмкін емес деген 

қорытындыға келді. Станиславский, қҧлшыныс - қоршаған 

ортаның  әсерінен пайда болады, олар бҧйрыққа да, кҥштеуге де 

бағынбайды деген  тҧжырымға келді. 

Ақыры, қажетті сезімді тікелей жолмен шығару мҥмкін 

болмайтын болса, эмоционалды жағдайдың негізінде жататын, 

физиологиялық механизмдерге әсер етуге орталанған қосалқы 

жолдарды іздеу қажет. Осындай қосалқы жолдар ретінде 

К.С.Станиславский сезімге жол ашатын физикалық әрекеттер 

әдісін ҧсынды» белгілі эмоционалды жағдайға тән физикалық 

әрекеттетрді орындау, әдетте осы әрекеттерді орындау адамда 

аталған эмоцияларды ӛзі шақыруға қабілетті». 

Пелагогикалық қарым-қатынас ҥрдісі барысында 

дайындалмаған коммуникация әдеттер, принципиалды мәнге ие 

болады,  ӛйткені қарым-қатынастың болуы мҥмкін нҧсқаларын 

бағдарламалап қою мҥмкін емес. Ал, педагог сыныпқа кірген 

сәттен, оны оқыту қызметі саласында, сондай-ақ жеке тәрбиелеу 

қызмет саласында кӛптеген байқаусыздықтар пайда болады, 

оларды алдын-ала білу қиын. Міне, сондықтан да оларды жылдам 

бағыттау және ырғақты тҥрде импровизация жасау қажет.  

Зерттеулер кӛрсеткендей, жемісті импровизация ҥшін 

мҧғалім сабақта пәнді жақсы білуі және материалды жетік 

меңгеруі негізделген психология-педагогикалық және әдістемелік 

дайындығы болуы, балаларды білуі, сыныппен кәсіби қарым-

қатынас жасауға машықталған, дамыған педагогикалық ойға 

және қиылға, жалпы жоғары мәдениетке ие болуы, болуы мҥмкін 

педагогикалық жағдайларды болжамдауы және оларды басқаруы 

тиіс. Кӛбінесе,  ба-лалармен тікелей қарым-қатынас жасауда 
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импровизация шеберлігі оқытушының коммуникативті 

машықталуына және шеберлігіне байнысты. 

Кәсіби-жалпы қарым-қатынастың маңызды компоненті 

педагогикалық орынды әсерлену болып табылады. Педагог 

қажетті әсерленуді нақты және анық жеткізуге тиіс. 

Педагогикалық орынды әсерлену технологиясын игеру тиіс.  

А.С.Макаренко былай жазған: «Тәрбиеленуші сіздің 

ойыңызды ішіңізде болып жатқан жағдайды білгендіктен емес, 

сізді кӛріп, тыңдап отырғандықтан қабылдайды». Педагогтың 

ӛзінің сезімдерін мҥмкіндігінше анық және эмоционалды ашық 

жеткізе білуі – кҥрделі мәселе. Бҧл мҧғалімнің әрбір нақты 

жағдайды кҥйінуін, кіжіреуін және т.б. шынымен де бастан кешуі 

тиіс дегенді білдіреді ме? Әрине,  жоқ.  «Педагог ойнамай тҧра 

алмайды, - дейді А.С.Макаренко. – Ойнай алмайтын педагог 

болмайды. Біздің жҥйкеміз педагогикалық қҧрал-сайман болуына 

жол беруге болмайды, балаларды жанымыздың, тәніміздің зардап 

шегуінің кӛмегімен тәрбиелеуге жол бермеуіміз керек. Ӛйткені, 

біз адамбыз. Егерде басқа мамандықтарда жанымыздың зардап 

шегуін қолданбастан меңгеріп жатса, бізде солай істеуіміз керек. 

Бірақ, студентке кейде жанның азап шегуін кӛрсету қажет, ол 

ҥшін ойнай білу қажет. 

Педагогтың қызмет барысында жеке сәттерінде берілетін 

сезім, олардың ӛзгешілігі және табиғи сезімдерінің ерекшелегі 

жӛнінде сӛз етуге себеп береді. Қандай мағынада? Мҧғалім 

педагогикалық қызмет барысында қалыпты адами сезімдермен 

ӛмір сҥретін сӛзсіз, бірақ осы сезімдер педагогикалық мақсатты 

болады. Міне, осы себептен олардың пайда болуы және жҥзеге 

асуы рационалды сәттермен байланысты. 

Педагогикалық және табиғи сезімнің арасындағы шекараны 

жҥргізуге болады ма? Әрине, жоқ. Ӛйткені біріншісі екншісімен 

қоректенеді. Тек табиғи сезіммен ғана тиімді әсер етуге болады 

ма?  

Кейде – болады. Алайда, толығымен – болмайды. Ӛйткені, 

педагогикалық берілгендіктен және әсер етуші мәселеден 

арылған табиғи сезім әрдайым қалауымыздағы нәтижеге 

әкелмейді. Сонымен қатар, педагогикалық сезім педагогтың 

табиғи сезіміне, оның сезіну ӛзгешелігіне, адамдарға қатынасына, 

оларды тҥсінуіне және с.с. әсер етеді. Міне, осы себептен, қарым-
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қатынас ҥрдісінде қиналмастан сҧхбатшы –педагогты анықтай 

аламыз. 

Педагогикалық әсер ету ҥрдісінде педагогикалық кҥй кешу – 

біздің ойымызша, ӛмірлік кҥрделі ерітінді және оның шартты 

тҥрде педагогикалық мақсаттар кҥйзелісі деп атайық, ӛйткені 

мҧнда осы жағдайға қажетті кҥйзелістің ӛмірлік еріксіздігін, 

педагогикалық берілгендігін сақтайды. Және де педагогикалық 

мақсатқа байланысты ӛзінің соңғы шегінде еріксіз кҥйзеліс те 

ерікті кҥйзеліс арқылы, сезімдердің сыртқы кӛрінісі арқылы 

жҥзеге асуға тиіс. 

Оқытушының кәсіби кҥйзелісінің қҧрылымында 

коммуникативті эмоциялардың  болуы педагогта балалармен 

қарым-қатынас ҥрдісінде басқару мәдениетін қҧру  бойынша 

ҥздіксіз жҧмыс істеуді талап етеді.  

Осылайша педагогикалық мақсатты кҥйзелісті басқару жалпы 

қарым-қатынастың маңызды компоненті болып табылады, 

ӛйткені адамдармен қарым-қатынаста кҥрделі тәрбиелеу және 

коммуникативті мәселелерді жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

 

5.4 Шығармашылық кӛңіл-күйді басқару 

Педагогикалық шығармашылық шабытты талап етеді. 

Алайда, педагог кенеттен пайда болатын, басқарылмайтын 

шабытқа сҥйенуіне болмайды, оның қызметі тым жауапты әрі 

кҥрделі: ҥнемі адамдармен бірге болу, олармен ӛзара әрекет, 

уақыттың шектеулі болуы және т.б. 

Кӛркемдік қызметтің ӛзгешелігін педагогтың кҥрделі, терең 

мақсатты еңбегіне механикалық тҥрде ауыстыруға тырыспастан  

тағы да К.С. Станиславскийге кӛңіл бӛлейік. 

Педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйінің пайда болуы  

актердің кӛңіл-кҥйі секілді ҥнемі белгілі материалмен жҧмыс 

істеуімен кҥрделенеді, алыдын таныс және әдеттегімен айналысу 

ӛте қиын. Және де сҧрақ туындайды: Сабақтың жаңа тҥрде 

қалуын қалай сақтауға болады? Кӛп рет қайталанатын оқыту-

тәрбиелеу ҥрдісін қалай қайтадан шығармашылық емес пе, ол 

шығармашылық механикалық тҥрде қайталана алмайды. Бір 

педагогтың сабағы ешқашан екінші педагогтың сабағына 

ҧқсамайды, тіпті бҧл сабақ бір тақырыпқа арналған болса да. 

Бҧрыннан таныс қайталанатын материалмен жҧмыс  бары- 
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сында шығармашылық кӛңіл - кҥй мәселесі педагогтарды 

әрдайым толғандырады. К.Д.Ушинскийдің бҧл жайында жазуы 

кездейсоқтық емес: «Оқытушы жиырмасыншы рет бір нәрсені 

тҥсіндіріп отырып, әрине, тыңдаушының назарын аударатындай 

етіп жандандырып айта алмайды; оның ҥстіне олардың 

назарларын баулуды сезінуіне және қолдауына кӛмектесетін 

ешқандай әдісі жоқ. Қазіргі заман педагогика ғылымында 

педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйін басқару мәселесі 

жеткілікті дайындалмаған. Алайда, бізге К.С.Станиславскийдің 

жҥйесі кӛмектеседі. Негізі педагогтың біліміне, оның 

педагогикалық ойлауының даму деңгейіне бағытталған 

педагогикалық шығармашылықтың қосалқы аспектілері туралы 

әңгіме етеміз.  Солай болса да, «шығармашылық басталар алдын 

және оны әрбір қайталаған сайын рухани дайындық қажет», - 

дейді К.С.Станиславский, рӛлдің қайта тірілуінен рухани ӛлуінен, 

әдеттегідей қайталап айтудан қалай сақтау керек, деп ойлап 

отырып. Осындай дайындық педагогқа да керек деп сенімді тҥрде 

айта аламыз, оның ҥстіне әрбір педагогтың жҧмысқа ӛзінің жеке 

әдістері  бар. 

Егерде педагогтық жҧмысты шығармашылық ретінде 

қарастыратын болсақ, онда оның ағысы тек оқыту-тәрбиелеу 

қажеттіліктерінің логикасы мен дидактикалық орналасулармен 

ғана емес, сондай-ақ  шығармашылық ҥрдісінің кезектілігімен 

анықталатыны белгілі болды. Станиславский осындай алты 

ҥрдісті атап ӛтті: «Біріншіден «еркіндік» дайындық ҥрдісінде 

артист келесі шығармашылыққа дайындалады. Ол студенттің 

шығармасымен танысады, қызығады немесе ӛзін қызығуға 

мәжбҥрлейді және онысымен ӛзінің шығармашылық 

қажеттіліктерін қоздырады, яғни, ӛзін әрекетке деген қалауын 

оятады. 

Екінші «іздеу» ҥрдісінде... ол ӛз-ӛзінде және ӛзінің сыртынан 

шығармашылық ҥшін рухани материал іздейді. 

Ҥшінші «кҥйзеліс» ҥрдісінде – артист ӛзі ҥшін кӛрсетпей 

істейді. Ол ӛзінің қиялдарында ішкі және сыртқы кейіптер 

қҧрады... Ол осы бӛгде ӛмірімен тура ӛзінің ӛмірі секілді 

туыстасуы тиіс... 

Тӛртінші «жҥзеге асыру» ҥрдісінде – артист ӛзі ҥшін кӛрнекі  
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тҥрде жасайды. Ол ӛзінің кӛрінбейтін қиялына, кӛрінетін 

қабықша жасайды. 

Бесінші «ҥйлесу» ҥрдісінде – артист «кҥйзеліс» және «жҥзеге 

асыру» ҥрдістерін толық ҥйлесуіне дейін қосуы тиіс. 

Бҧл екі ҥрдіс бір сәтте жҥзеге асуға тиіс, олар бір-біріне 

қолдау кӛрсетіп, және дамытып отыруға тиіс. 

Станиславский алтыншы ҥрдіс деп актердің кӛрерменге «әсер 

етуін» айтады». 

Педагогикалық шығармашылық ҥшін зерттеулер 

кӛрсеткендей бірінші саты ӛте маңызды, педагог қызметке 

дайындалу барысында материалмен танысады, қызығады немесе 

ӛзін қызығуға мәжбҥрлейді. Мҧның ішінде ӛзін қызығуға 

мәжбҥрлеу ӛте маңызды, яғни материалды меңгеру ҥрдісін 

басқара білу, тиісінше келесі қызметті басқара білуді білдіреді. 

Шығармашылық педагогикалық ҥрдістің бҧл дайындық 

сатысында бір қатар қиындықтар мен мәселелер пайда болады. 

Олардың бірі, педагог бҧрыннан белгіліні, белгсіз ете білу қажет. 

Белгілі психологиялық бӛгетті аса білу жӛнінде әңгіме айтып 

отырмыз. «Ақиқаттың тҥсініктілік сезімі ойлаудың қорғаныш 

механизмі болып табылады», деп әділ атап ӛтті Л.В.Шешиев. 

Алайда, саналы қызметтің ол сфераларында сараптама объекті 

ретінде бҧрыннан әдеттегіге айналғанды ӛзі солай болу керек 

секілді ету, бҧл механизм кері рӛл ойнай алады, мәселе 

жағдайдың пайда болуына кедергі келтіретін (әдеттегі қарапайым 

және тҥсінікті болып кӛрінеді, ол танымдық қызығушылықты 

қашырады) ӛзіндік психологиялық бӛгет тудырады». Мҧндай 

қызмет тҥрлеріне ғылыми, кӛркем, педагогикалық жҧмыстар 

жатады. Ӛнер «... бҧрыннан таныс қҧбылыстардан әдеттегі 

қабышаны лып тастауға арналған; ал педагогикалық 

шығармашылықа келсек, студенттер бастан кешетін 

қиындықтарды сезінусіз ойға келмейді, сондықтан да ол 

мҧғалімді бҧрын игерілген тҥсініктерді балалардың кӛзімен кӛру 

ҥшін кӛп рет қайта оралуға мәжбҥрлейді». Міне, сондықтан да, 

мҧғалім ҥшін бҧрыннан таныс материалды ӛзінің жеке 

жаңартылған кҥйде ҧйымдастыру ӛте маңызды, ӛйткені 

бҧрыннан таныс материалды жаңартылған сезіну ҥрдісінде, 

біріншіден, материалды және оны игеру барысында туындауы 

мҥмкін қиындықтардан кҥткен сезінулердің болжамдау 
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мҥмкіндіктері қҧрылады, ал екіншіден, педагогтың белгілі 

эмоционалды жҧқтырып алуы пайда болады. Бҧрыннан  белгілі 

танымдық қызығушылықты оятатын әдіс ретінде, ӛнерде кеңінен 

танымал «шеттелу» тәсілін ҧсынуға болады. Оның мәні,                           

«тҥсінбейтін адамның ҥлкен баланың сезіну призмасы арқылы 

әдеттегіні бағындыру». 

Бҧл әдіс педагогқа ӛзінің шығармашылық кҥйімен келесі 

қызметке қызығушылығын ынталандыруға кӛмектеседі және 

бҧрыннан белгілі материалдағы «манкиді» 

(К.С.Станиславскийдің термині) қҧрады. 

Материалдың осылайша дайындалуы педагогқа келесі 

қызметін оның қҧрылымы мен мәселелерін кӛруге мҥмкіндік 

береді, ал ол ӛз кезегінде оның шығармашылық кӛңіл-кҥйін 

ынталандырады.  

Зерттеулер кӛрсеткендей, шығармашылық педагогикалық 

мәселелер тек дидактикалық логикаға және тәрбиелеу мен білім 

беру мәселелерімен ғана анықталмауға тиіс, әрине, негізінде дәл 

осы болуға тиіс, бірақ педагог  ҥшін жеке эмоционалды тартым-

дылық та шетте қалмауға тиіс. Педагогтың шығармашы-лық 

кӛңіл-кҥйіне - кілті - дәл осы бірлікте жатыр. Станиславский, - 

«Мәселе қаншалықты дҧрыс болғанымен, оның әртістің ӛзі ҥшін 

ең басты және маңызды қасиеті «манкостта», тартымдылықта. 

Тапсырма тартымды және ҧнамды болуға тиіс, артистті ойнауға 

қҧлшындырып отыруға тиіс. Мҧндай тапсырма тартымды кҥшке 

ие, ол магнит секілді артисттің шығармашылық еркін тартады 

ӛзіне. Міне, осындай тартымды тапсырма педагогқа қажет. Тек 

бҧл жағдайда педагогикалық әсер оны сезімінің кҥшімен 

байытады, педагогтың ӛзін белсендіретін эмоционалды тартымды 

кҥшке айналады. 

Егерде педагог педагогикалық тапсырмаларды ӛзі ҥшін 

тартымды ете алмаса, онда олар сыныпты да еліктіре алмайды 

және керісінше, педагог ҥшін тартымды шығармашылық 

педагогикалық тапсырма, студенттер тарапынан қарсы 

шығармашылық кӛңіл-кҥйді оятады, жҧмыстың тиімділігін 

арттырады. 

Қҧрылған шығармашылық тапсырманың ерекшелігі оның 

толықтыру, дамыту тенденциясында болып табылады. Ол жаңа 

эмоционалды тартымды шығармашылық тапсырмалар тудырады, 
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педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйін жегеді, ӛнімді 

шығармашылық ҥрдістің шарты және оның жалғасының нәтижелі 

алғы шарты ретінде шығады. Жалпы, алдына тартымды 

шығармашылық тапсырма қоя білу және ескі материалдардан 

қажетті эмоционалды тартымдылықты таба білу, оны жаңартып 

кӛбінесе, педагогикалық жҧмысқа шығармашылық сипаттама 

қамтамасыз етеді. Басқа жағынан, тартымды шығармашылық 

мақсатын таба алмау педагогикалық қызметіңізде штамптың 

пайда болуына алып келеді. 

Педагогтың шығармашылық кӛңіл-кҥйі тек 

шығармашылықтың ағымдағы жағдайымен және ағымдағы 

педагогикалық тапсырмалармен қамтамасыз етілмейді, ол ең 

алдымен ӛзіңнің шығармашылығының ақырға мақсатын 

сезінумен қамтамасыз етіледі. Мҧнда педагогтың 

шығармашылығының кәсіби аспекттері этикалық аспекттерінен 

ӛзара әрекеттеседі, ал, К.С.Станиславский қағидалары 

А.С.Макаренконың перспективалы линиялар жҥйесі туралы бі-

лімдерімен ырғақты тҥрде ӛзара әрекеттеседі. А.С.Макаренконың 

перспективалы  линиялар  жҥйелі туралы білімдерімен ырғақты 

тҥрде ӛзара әркеттеседі. А.С.Макаренконың перспективалы 

линиялары туралы білімі Станиславскийдің шығармашылықтағы 

тапсырмалар концепцияларына сәйкес келеді. 

Егерде, педагог алдына тартымды ӛзіне идеял-шығар-

машылық мақсаттар қоймаса, бірде - бір сабақ жеткілікті жоғары 

идеялы-эмоционалды деңгейде, ӛтпейді. Мҧндай мақсат оның 

шығармашылық белсенділігіне, шығармашылық кӛңіл-кҥйінің 

тҧрақтылығына ықпал етеді және жҧмысын шығармашылыққа 

айналдырады. Міне, осы жерде біз Станиславскийдің шығарма-

шылықтағы тапсырма ҥсті туралы біліміне келіп тірелеміз. 

Станиславский тапсырма ҥсті деп жалпы пьессаның әрекетті 

идеясын немесе оның жеке кейіпін тҥсінетін. «Станиславский 

тапсырма ҥсті туралы айтқанда, суретшінің ӛмірге деген 

кӛзқарасын айтқан болатын. Режиссер немесе актер қойылған 

спектакль немесе ӛзінің жеке тҥсінігі бойынша  ойналған рӛлді 

толықтырады, байытады. Драматургтың идеясы (оның тапсырма 

ҥсті) жасап шығатын артист немесе режиссердың жанында ҥндеу 

табады. Драматургтың идеялары арқылы режиссер немесе актер 



 193 

сол немесе басқа ӛмірлік қҧбылысқа ӛзінің ӛмірге деген 

кӛзқарасына байланысты ӛзі орындаған жағдайда ӛте алады.  

Станиславскийдің пікірінше, орындаушы шынайы 

шығармашылық жағдайда рӛлдің барлық тапсырмалар ҥстінен 

одан жоғары тапсырмалар автордың идеяларын бӛлу, тҥсіну, 

бастан кешу және әрекеттедіру драматургты жандындыратын 

ойларды ӛзіңнің сезінуіңмен нәрлендіріп және кӛремендердің 

ӛмірінде жаңа энергия ояту. 

 «Станиславский – психикалық ӛмірдің әрбір қозғағышы 

триумвираттың басқа мҥшелерінің шығармашылығын 

қоздыратын бір-біріне манк болып табылады. Басты мәселе, 

«триумвират мҥшелерінің ӛзара әрекеттері, триумвираттың әрбір 

мҥшесін, артисттің шығармашылық аппаратының барлық 

элементтерін табиғи, ағзаны ояту» арқылы жету. Станиславксий 

«психологиялық ӛмір қозғағышын» жандандыру ҥшін 

«манктарды» қолданудың  бірнеше нҧсқаларын ҧсынды. 

Станиславскийдің пікірінше ақыл осы жҥйеде тіл алғыш болып 

келеді, мәтінге сҥйене отырып» артист қажетті кӛріністер алады 

және сӛздердің айтып жатқанын кӛре алады». Осылардың 

негізінде актердің мәтінге эмоционалды жанданған, сезім еркін 

оятатын жеке қатынасы пайда болады. Мҧның тағы бір жолы бар: 

тікелей сезімнен, бірақ оны басқару қиынырақ. Мҧнда сезім 

негізінде қажетті кӛріністер пайда болады, ал барлығы бірге 

ерікті оятады. Психикалық ӛмір қозғағышын оятудың ҥшінші 

болуы мҥмкін жолы, - еркімізге сҥйену, ал оны тек қызықты 

шығармашылық тапсырма арқылы шығармашылыққа ояту 

арқылы мҥмкін болады.  

Педагогикалық практикада, сондай-ақ ҥшінші жол бар – ол 

«психикалық ӛмір қозғағышы» комплексіне, интелектуалды 

қызметіне әсер ететін тартымды шығармашылық тапсырма 

арқылы.  

Педагогикалық жҧмысында «психологиялық ӛмір 

қозғағышын» қосудың кеңінен тараған жолы интелектуалды 

компонент арқылы. Ол педагог пен балалардың біріккен 

жҧмысының негізінде балаларды тәрбиелеу және оқытуға 

бағытталған педагогикалық қызметтің негізгі мазмҧнына сәйкес 

келді. 
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 6  Қарым-қатынастарды қалыптастырудың әдістері  

6.1 Қарым-қатынасты қалыптастыру жолдары 
 

 Жеке тҧлғаға бағытталған оқыту  арқылы  мынадай 

нәрселерге қол жеткізудің бірнеше мҥмкіндіктері бар. Олар: 

- ӛзінің алған білімін  практикада  қандай,   қалай,   қандай   

мақсатта  пайдалануға әр студенттің танып-білу ҥшін ic-әрекетке 

белсенді қалыптасу мҥмкіндігі, 

- әртҥрлі проблемаларды шешуде, қарым-қатынаста 

адамдармен істей алу дағдысының қалыптасуы;  

- тобының, колледждің басқа адамдарымен кең қарым-

қатынас жасау мҥмкіндігі; 

- қажетті ақпаратты  алу   мҥмкіндігінше   байланысты   ӛзінің   

ойын қорытындылау, оны жан-жақты зерттеу мҥмкіндігі; 

- әртҥрлі  нақты   жағдайдың   туындауына   байланысты   

әртҥрлі жағдайларда кейде топпен бipгe ӛзінің ақыл-ой 

қабілетінің, дене және  адамгершілік дамуының жағдайын тексе-

ру мҥмкіндігі.     

Бҧл міндеттерді шешуге тек білім берудің мазмҧнын 

ӛзгертумен ғана емес, оқыту технологияларын ӛзгерту арқылы да 

қол жеткізуге болады. Ал білім беру ісінің ҥздіксіз екендігін 

ескерсек, ӛзгерістер тек мектепте ғана емес, колледждерде, 

жоғары мектепте де жҥруі тиіс. Бҧл - қазіргі ӛмірдің қажеттілігі, 

сондықтан да білім беру тек кҥндізгі бӛлімінде емес, сырттай, 

тiптi оқыту (дистанциялық) тҥрінің ӛзіне де оқыту 

технологиялары енгізілуі керек. Қaзip ақпараттардың кӛзі ретінде 

электрондық қҧралдар; радио, теледидар интернет пайдаланылып 

жҥр. Ҥлкен материалдық шығындардан қорқып оларды  енгізбей 

қалуға болмайды. Бҧл біздің жастарымыздың алдыңғы қатарлы 

елдер жастарымен тең болуына кӛмектеседі. Осылайша енгізілген 

жаңа білім парадигмасы, оның, алдына қойған мақсаттарын шешу 

ҥшін енгізілген жаңа технология ӛзінен-ӛзі оқу ҥдерісте 

ӛзгертпейді. Бҧл ҥдерісте маңызды рӛлді атқарады. 

Авторлардың ойы бойынша оқыту технологиясы арқылы оқу  

ҥдерісі ҧйымдастырылған кезде  оқу  материалы  бойынша  ӛзінің 

мҥмкіндігі  мен қабілеттілігіне байланысты ӛз жобасын жасай 

алады. Сӛйтіп әр студент ӛзінің тҧлғалық мҥмкіндігін  толық 

пайдалана алады. 
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Ғалымдар  60-80 жылдардағы және қaзipгi кездегі білім беру 

технологияларына, олардың мазмҧнына талдау жасау, 

мыналарды кӛрсетеді. Алғашқы кездeгi технологиялар студент 

біліміндегі кемшіліктерді тҥзетуге, оның білім дәрежесін 

анықтауға бағытталған. Технологияларды студенттің болашағын 

болжау мен дамуына қатар бағыттау, қажетті ақпаратты оқу 

ҥдерісін біртіндеп беруге негізделеді. Бҧл ҥдеріс ғылымда 

«мониторинг» деп аталады. Осы  педагогикалық мониторинг 

оқытушы мен студентті қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Осылайша ҧзақ, ҥздіксіз бақылау оқу ҥдерісін тиімді кӛмектеседі. 

Қазіргі технологиялар жетілдіруді, әртҥрлі жағдайларда 

пайдалана беруді талап етеді. Бҥгiнгi кҥндері педагогикалық 

оқыту технологияларын дҧрыс пайдалана білу - ҥлкен қажеттілік. 

Дегенмен кӛптеген жағдайда оқыту технологиясын әдісін, оқыту  

әдістемесін, оқыту технологиясын, педагогикалық оқыту 

технологияларын бip-бipiнeн ажыратып, пайдалана білу қажет. 

Олардың арасындағы байланыс бipiн-бipi толықтырып отыратын 

ҧғымдар екендігін тҥсіну ләзім. 

Оқыту әдісі-оқыту ҥдерісі  кезіндегі оқытушы мен студенттің 

оқу ҥдерісінің мақсатын шешуге  бағытталған бipiмeн-бipi бай-

ланысты іс-әрекетін ҧйымдастырудың тәсілі. 

Оқыту әдсітемесі - белгілі бip оқыту мақсатын жҥйелі және 

біртіндеп практикаға енгізуге  бағытталған оқыту тәсілдері мен 

қҧрал-дары жиынтығының жҥйесі. 

Педогогикалық оқыту технологиясы - алдына қойған 

мақсатқа папасы. 

 Мақсатқа жету ҥшін педогогткалық ҥдеріске қатысушылар: 

оқытушы мен студент, субъект-субъект қарым-қатынасында ic-

әрекет ететін, нәтижесін, қабілеттерін жҥзеге асыру және оларды 

уақыт талабына сәйкестендіруге бағытталатын ic-әрекет. 

Әдіс, әдістеме, оқыту технологиясы, педагогикалық оқыту 

технологиялары - бip-бipiмeн байланысты, бipiн-бipi толықтыра-

тын ҧғымдар. Қазіргі кездегі педагогикалық оқыту технологиясы 

оқытушы мен ic-әрекеттерін, олардың бірлескен жҧмысының ал-

горитмін кӛрсетеді. Сонымен оқыту технологиясы - әдістемеге 

қарағанда кең ҧғым. Ӛздігінен оқытушының шеберлігіне 

байланысты, оқытушы ic-әрекетіне  негізделеді. Оқыту әдістемесі 

оқытушы тәжірибесі мен оның, шеберлігін кӛрсетеді. Оқыту 
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технологиясы оқыту ҥдерісіне қатысушылардың  субьект-субьект 

қарым-қатынасы негізінде оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ӛз 

мҥмкіндіктерін жҥзеге асыру, оны уақыт талабына сәйкестенді-

руге бағытталады. 

Ғылыми әдебиеттерде жоғарыда аталған ҧғымдар басқа 

«балама технология» деген ҧғым да кездеседі. Балама 

(альтернативті) латын сӛзінен аударғанда бірнеше мҥмкіндіктің 

болуы, таңдау мҥмкіндігінің болуы деген мағынаны білдіреді. 

Алайда дәстҥрлі технологиямен қатар басқа технологиялардың 

пайда болуымен салыстырмалы тҥрдегі ерекшелігін аңғаруға 

болады.   

Оқытушы мен студенттің педогогикалық сҧхбатының 

технологиясы -  сҧхбат оқытушы ҥшін ӛз мамандығына сай іс-

әрекеттің тҥрі, ал студент ҥшін ол тіршілік етудің бір тҥрі. 

Осыдан оқытушы мен студенттің сҧхбат бағытына деген қарым-

қатынас анықталады. 

Оқытушы әдеттегідей ӛмір сҥре береді, оқытушымен, ата-ана 

мен, жора-жолдастарымен сҧқбат ол ҥшін кәдімгі - оның ӛмірінің 

бір бӛлігі. Оқытушы студентпен сҧхбаттасқанда ол жҧмыс істейді 

яғни ол әрдайым ӛзі мен студенттердің арасында болатын қарым-

қатынасты бақылап, ӛзінің істеген ісіне, айтқан сӛзіне есеп беріп 

отырады.  Сҧхбатқа қатыса отырып, оқытушы сҧхбаттан тыс 

бақылап, талдап, шешім қабылдап, оны жҥзеге асырудың тиімді 

жолдарын қарастырып отыруы тиіс. Тиімді деп отырғанымыз ол - 

оқытушының мейлінше аз амал тәсілдерді (сӛз, дауыс ырғағы, 

кӛзқарас, іс-қимыл, дауыс, сезім) жҧмсап, барынша кӛп 

нәтижелерге қол жеткізуі қажет. Педогогикалық сҧхбаттың 

жетістігі кӛбіне сӛйлей білу қабілетіне, нақтылыққа, іс-қимыл, 

кӛзқарас арқылы сезім мен қарым-қатынасты кӛрсете білуге, ӛз 

психикалық кҥйін басқара біліуін, ӛзін-ӛзі сыртынан кӛре білуіне 

байланысты болады. Мҧндай біліктіліктер мен қаситтерді 

бағаламауға болмайды. 

Егер де жоғарыда аталған қасиеттер оқытушының бойында 

болатын болса, онда ол студенттермен қарым-қатынасқа тҥскен 

кезде ӛзін толықтай алып, ӛз тҧлғасын жақсы және жан-жақты 

білу керек, ӛзінің ӛзге адамдармен қарым-қатынасқа естіп кӛруі 

керек. Бҧл қасиет оқытушының бойына оңайлықпен дарымайды, 

әйтсе де ол ӛте қажет. Кҥнделікті жҧмыста ӛзге адамдармен 
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қарым-қатынас қҧруда шығармашылықты таныту қоғам талабы, 

ол қасиет әрбір адамға қажет. Ал оқытушы ҥшін ол кәсіби 

қажеттілік. Бойында шығармашылық іс-әрекеті жоқ оқытушы 

әдетте, бір беткей, қырсық, ӛз деңгейінен қайтпайтын болады. 

Оның әдеттері, ҧнататын және ҧнатпайтын қылықтары, 

сӛздері мен іс-қимылдары студенттерге айдан анық белгілі. Ол 

қызықсыз оқылған кітап секілді - ондай кітапта ӛз еркімен 

студент оқи алмайды бірақ студент тәуелді адам секілді оған 

бағынышты болып ҧнатпайтын оқытушымен сҧхбаттасуға 

мәжбҥр. Ӛзге адамдармен сҧхбаттасып, араласқан кезде біздің 

психикамызда екі керемет қҧбылыс болады: рефлексия мен 

эмпатия. 

Эмпатия - ол ӛзге адамның эмоционалдық кҥйі мен сезімін 

тҥсіне білу. Бҧл қасиет оқытушыларға студенттің бет әлпетіне 

қарап оның ішкі сезімін, қынжылысы мен реакцияларын тану 

кезінде байқалады.  

Рефлексияны психологтар адамның ӛзінің психикалық 

актылар мен кҥйлерін тҥсіну және оның шынайы тҥрде ӛзге 

адамдармен  бағалануы деп тҥсіндіреді. Рефлексия да эмпатия да 

бҧл – сезіну ҥдерістері. 

Тәжірбиелі  және бақылағыш педагогтар студенттердің 

сҧхбат кезінде бip-біріне  ҧқсамайтындығын оңай аңғарады. 

Мысалы, бipeyгe жақсы әсер ететін амалдар, екінші адамда 

керісінше келіспеушіліктер туғызу мҥмкін. 

Вербальды  емес сҧхбат - сӛйлемей сҧхбаттасу. Ол адам 

ӛмірінде маңызды рӛл атқарады. Кҥнделікті сҧхбатындағы 

берілетін ақпараттың 60-80 сӛзсіз  қабылдайды. Вербальды емес 

сҧхбатқа: бет бҧлшық еттерінің ic-қимылы, қозғалыстар, кӛзқа-

рас, тактильді сезімдер, визуальды қарым-қатынастар жатады. 

Оқытушының негізгі іс-әрекеті сҧхбаттасу болғандықтан, ӛз 

жҧмысында вербальды емес сҧхбат амалдарын дҧрыс, сауатты 

қолдана  білу керек. Оқытушының студенттермен тіл табыса алу - 

келешек топпен және жеке студенттермен жҧмысты 

ҧйымдастырып, дҧрыс жҧмыс істеуінің кепілі болмақ. 

Сҧхбат - кҥрделі, кӛп ӛлшемді ҥдеріс, онда сҧхбаттаушы 

адамдар арасында қарым-қатынас пайда болады, бip мәселені 

бipiгe шешуге ҧмтылыс жасалады да, адамдардың  бip-бipiнe 

тигізетін әсерлері байқалады. Сҧхбаттың жалпы  кестесін біліп 
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дҧрыс пайдалана білуі оқытушыға кҥнделікті жҧмыс жасау 

кезінде, студенттермен қарым-қатынас қҧруға пайдасын тигізеді. 

Тәжірбие мен зерттеулер кӛрсетіп отырғандай, кҥрделі 

педагогикалық сҧхбат шеберлігін игеруге мҥмкіндік мол. Ол 

ҥшін екі қасиет, яғни маман ретінде ӛзін-ӛзi тәрбиелеу керек ( 

сурет 25). 

Бірінші ҧсыныс дегеніміз не? Келесі позициялар бойынша 

ӛзіндік талдау жасау керек: студенттермен сҧхбаттасу   

тәжірибеңізді   бағалаңыз,   сҧхбат барысында  туындайтын  

эмоционалды   қобалжуларды   ойыңыздан  шыққан сҧхбаттасу 

амалдарын, жеке басыңыздың коммуникативтік ерекшеліктерін  

анықтаңыз. Ҥйге, кез-келген дайындалған кезде болатын 

сҧхбатты алдын ала дайындап, сӛйлеп кӛpiңiз. Ол ҥшін келесі 

нәрселерді ескеру керек: топпен сҧхбатқа сіз  әрдайым оптимис-

тік тҥрде дайын болуыңыз керек, студенттермен сҧхбаттасу 

алдында тepic жағдайды болдырмауға тырысыңыз, ceбeбi ол 

сабаққа кедергі болады; топтағы студенттермен сҧхбаттасқан 

кезде ӛз эмоцияларыңызды барынша ӛз бойларыңызда ҧстауға 

тырысыңыз; бip   топпен бірнеше жыл бойы жҧмыс icтeп жҥрсең-

із де әpбip сҧхбат сайын ӛз бойңызда жаңа жағдайды қалыптасты-

ра біліңіз. Дҧрыс психологиялық сҧхбаттасудың жалпы сипат-

тамасы: студенттермен ашық сӛйлесе біліуіңіз, тез арада олармен 

қарым-қатынасқа тҥсуге дайын болыуыңыз әңгімелесу барысын-

да қанағаттану, эмоционалды қобалжуды сезіну. 

Тәжірибелі оқытушылар ӛз бойларындағы эгоцентризмді 

оңай жеңеді. Эгоцентризм студенттермен сҧхбаттасатын адам-

дардың кӛбіне тән. Тәжірибелі оқытушылармен ашық тҥрде 

сҧхбаттасуында, студентке онымен тек оқытушы емес адам 

ретінде сӛйлесіп отырғанын білдіруінде ҧқсастықтар болады. 

Студентпен сҧхбаттасу кезінде әpбip оқытушы ӛзін студент 

орнына қоя білуі оның сeзiмi мен жағдайын тҥсіне білуі керек. 

Студенттің ӛзімен тең қҧқықты серіктес, әлеуметтік-

психологиялық параметрлрері бойынша ӛзін сай адам деп қабыл-

дау ӛте маңызды.  

Студенттерге жиі жымиып қараңыз. Оқытушы топқа кҥліп 

кірсе, ол балалармен кездескенде қуанышты екендігін кӛрсетеді. 

Оқытушының жҥзіндегі кҥлкі балалардың психологиясына жақсы 

әсер етеді. Бҧл олардың сҧхбаттасуға дайындығын кӛрсетіп, 
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Сурет 25 – Сҧхбасттасу 

 

жҧмысқа деген қҧштарлықтарын арттырады. Ӛз іс-әрекетіңізді 

бақылап кӛріңіз: сіздің сабақтарыңызға шамадан  тыс кӛп айқай, 

тҥсінбеушіліктер бола ма; сіз студенттермен бірге кӛңіл кӛтеріп 

кҥле аласыз ба? Сіздің тҥріңізден ҥнемі шаршау мен шалдығу 

белгілері байқалып тҧрмай ма? Студент сіздің тҧлғаңызбен ӛзінің 

жеке басының эмоциалды кҥйзелістерін байланыстырады. 

Сҧрақтарға берілетін жауап сізге ӛзіңізді жақсырақ тануға 

мҥмкіндік береді: дҧрыс берілген  жауап ҥшін студенттерді ҥнемі 

мақтайсыз ба? Сіз студенттер жауабын бағалаған кезде 

«жарайсың», «жақсы ойлап табылған», «дҧрыс шешім» деген 

сӛздерді жиі айтасыз ба? «Дҧрыс Абдуллаев» және «Жарайсың 

Назым» деген бағалардың арасында ҥлкен психологияалық 

дицтанция бар екендігін ҧмытпау керек. Студенттердің 

мҥмкіндіктеріне сенетіндігіңізді жиі білесіз бе? Студенттердің 

жауабын бағалаған кезде оларды кемсітпейсіз бе? Студенттерге 

ӛзіндік таным және адамгершілік қасиеттеріне, сенімділігіне рух 

беріп отырасыз ба? 

Студенттер әрқашан оқытушының оларға деген қарым-

қатынасыңызды біліп отыруыңыз керек. Студент оның жеке 

басына кӛңілдің бӛлуі әрқашанда қатты қызықтырады. Ол жеке 
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тҧлға ретінде қабылдағаныңызды қалайды. Осы қасиеттер 

арқылы олар ӛздерін танытады. Ҧзақ жылдар бойы 

студенттермен сҧхбаттаса келе, біз қалыптасқан сҧхбат 

стереотиптерін ҥйреніп оларды жылдан жылға ӛзгертпей сол 

кҥйінде алып жҥре береміз. Студенттерді ӛсетіндіктен олардың 

жылдан жылға талаптары ӛзгеріп отырады. Жас ерекшелігіне 

байланысты студенттердің әлеуметтік-психолгиялық 

талаптарына болатын аздаған болса да ӛзгерістерін тез арада 

байқап сҧхбаттасу барысында ескеріп отыруыңыз керек. 

Оқытушы студенттерді ӛзіне бір табан жақын етуі қажает. Ол 

ҥшін бірнеше қарапайым ережелерді, яғни барлығымен әрдайым 

сыпайы болу, адамның жеке басын сыйлай білу сияқты 

талаптарды сақтап, орындау қажет. 

Оқытушының бет бейнесінің ӛзгеруі, киіну мәнері, ӛз-ӛзін 

ҧстауы – мҧның барлығы оның ыңғайын білдіріп, кӛрсетеді. 

Тҧнжыраған кӛңіліңіз бет бейне ӛзінен адамды алшақтап, сақтық 

тудырады. 

Шыдамсыздық, сақтық, ӛзіңнің ісіне деген сенімсіздік те 

жақсы ыңғай қалыптастырмайды. Байсалды, жылы жҥзді бет 

бейне, аздап әзілқой эмоционалды іс-қимыл - бҧл жағымды 

оқытушының ең қажетті белгілері. 

      Егер оқытушы осы келбетке сәйкес болғысы келсе, онда 

айнаға жиі қарап, бет бейнесі мен іс-қимылына әр тҥрлі 

жаттығулар жасау керек. 

Ӛзге адамдардың кӛңілін тауып, ӛзін сыйлата білуге арналған 

кӛптеген оқу қҧралы мен әдістемелер бар.  

Дегенмен де, студенттерді  ӛзіне қаратып тарту ҥшін тек қана 

ережелерді   сақтау   жеткіліксіз,   сонымен   қатар, оқытушының 

студентті тҥсіне білуі мен оның оқытушыны тҥcінyi де ҥлкен 

рӛль атқарады. Егер де олардың арасында тҥсінбеушіліктер 

туындаса оны кикілжің деп атайды. Әртҥрлі деңгейдегі 

кикілжіңдер - жоғары оқу орнында жиі кесдесетін жағдай. 

Олардың себебіне қарамастан оқытушылар  оның дҧрыс шешімін 

табулары керек. 

Кикілжіңді дҧрыс шешу ҥшін оқытушы әуелі оның себебін  

анықтауы керек. Оның себептері кӛп болуы мҥмкін. Оқытушы ол 

кикілжіңнің туындауына тҥрткі болған себепті талқылап, тҥп 

негізін анықтамайтын болса - ҥлкен қателік жасайды. Ең 
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бастысы, оның себебін анықтау. Кикілжіңді шешу барысында 

оқытушының келесі қадам  – оған деген реакцияны анықтау және 

теріс реакцияларды оңға ауыстыру. Бҧл жҧмыстың ең ауыр кезеңі 

болып табылады. Әдебиеттерде кикілжіңнің екі негізгі типтеріне, 

яғни оң және теріс реакцияларға ерекше кӛңіл бӛлінеді. Теріс 

реакциялар - бҧл жиналған эмоциялардың мақсатына жетпеуі 

және сол кезде ағзада жиналған ашудың бірітіндеп тарқауы. 

Оң реакцияларға: кедергілерді жеңу, кедергілерді айналып 

ӛту, мақсаттан бас тарту сияқты іс-әрекеттер жатады. Мҧның ӛзі 

кез келген кикілжіңді шешуге негізделеді. 

Оқытушының міндеті - ол тек қана кикілжіңді басу ғана емес, 

сонымен қатар кикілжіңді тудырып отырған екі жақтың да оң 

реакцияларының бір нҧсқаға әкелу. Ол ҥшін мынадай іс 

әрекеттерге жҥгіну қажет:  

- кикілжіңді жағдайда толық меңгеруге тырысу. 

Шыдамдылық танытып, айқай шуды басу; 

- ӛзінің іс-әрекеті арқылы ӛзгелерге әсер ету. Олардың кҥйін 

тҥсіне білу; 

- кикілжің себептерін және оған қатысты адамдардың сезімін 

тҥсіну. Олардың жағдайларын толық тҥсініп тҧрғандығыңызды 

білдіріп, оны сӛзбен жеткізуіңіз керек; 

- келешекте болатын әңгіменің мақсатын алдын ала келісу, ол 

ҥшін студенттермен кикілжіңнің себебі мен тҥрткісін қалай 

тҥсінетінін анықтап алып, келешекте әңгіме не жайлы болатынын 

анықтау қажет, 

- ӛз бағытыңызды дҧрыс шешім қабылдайтыныңызға сенімді 

екеніңізді бекіту; 

- кикілжің аяқталған соң оған қайта оралып, оның себептерін 

талдап, келешекте мҧндай жағдайларда болдырмас ҥшін дҧрыс 

шешім қабылдау керек.          

        Студенттердің арасында немесе студент пен оқытушының 

арасында туындайтын кикілжіңдер негізінен студенттің сын сӛз 

бен ескертпені кӛтере алмайтындығынан болады. Сын мен 

ескерту – бағалау мен тәрбиелеуде жиі кездесетін  әдістер. 

Педагог студентке белгілі бip ic-әрекеттерге қандай кӛзқарас 

ҧсынатындығын, оны қалай бағалайтыны туралы айтуы керек, 

оңың тәрбие ҥдерісі толыққанды болмайды. Ал жасалған ic-

әрекетті бағалау кезінде оны ҧрысқа айналдыру - оқытушының 
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ҥлкен  қатесі. Жанжал - тҧлғаның, жеке басына қатты соққы 

болып табылады. Ондай кезде студент педагогтың оның пікірін 

тыңдамай, барынша ӛзінің МЕН деген ҧғымын қорғауға 

тырысады. Байқаусызда айтылған ескертпелердің ӛзi де 

балалардың барынша ӛін-ӛзі растап шығаруға итермелейді. 

Әрбір  оқытушы сынның адамға бумеранг секілді, яғни қайта 

айналып келу әсерін тигізетіндгі жайлы білулері керек, ол оны 

тҥзетпейді, керісінше қарсы ой білдіреді. Студенттердің  ic-

әрекеттерін талқылаған кезде сынды немен  ауыстыруға 

болатындығын ойластырған жӛн. Психологияда «ic-әрекетке  

қайтарылған жауап» деген ҧғым бар. Мысалы, студент бip қылық 

жасаса, сонымен  қоғамдағы бҧзған ережелері жайлы сӛйлеседі. 

Сҧхбат мағынасы сын айтылған кездегідей бола береді бipaқ 

оның формасы дауыс ырғағы ӛзгереді. Сын кезінде адамның 

дауыс ырғағы кӛбіне қатты, ашулы, мысқылды болады. Қылыққа 

қарсы байланысты білдірген кезде қызғушылық шынымен-ақ 

болған жағдайдың анық-қанығын білуге, анықтауға деген 

қҧштарлық байқалады. Осыған байланысты форма да ӛзгереді 

әңгімесі шабуылдан басталмай, студентті мҧқият тыңдау табудан 

басталады. Ең бастысы әңгіме барасында адамның мінез-қҧлқы, 

іс-әрекеті немесе ӛзге адамдарға деген кӛзқарас емес, тек қана бір 

жалғыз қылық қана қарастырылады. 

Студенттердің   жауап бepyi - ол оқытушылар ҧжымының же-  

тістігі деп, яғни педагогтардың студенттер мен олардың ата-

аналарымен қарым-қатынас қҧра білгендігін білдіреді. 

Студенттердің  жауабында кез-келген қоғамда мойындалған 

жалпы қоғамдық қҧндылықтар басымдылығы  байқалады. 

Студенттермен  жҧмыс icтey кезінде кейбір кемшіліктер де 

болады. Дегенмен де, белгіленген мақсатқа қарай беттеу керек: 

ол- студенттерді туған-туысқанын, Отанын сҥюге тәрбиелеу, 

ынтымақтастыққа тәрбиелеу, ӛмipгe орындарын тауып 

биіктерден кӛріну қиындықтарды  жеңіп бақытты болу. 

Келесі әдіс - ауызша бақылау коммуникативтік бағыт 

барысындағы. Тәжірбие қолданылатын ауызша бақылау әдісі 

оқытушы мен студенттің алыстатады, педагогикалық қатынасты 

«қорқынышты» немесе «қашықтықты» студенттер тап осы 

бақылауда пайда болатын теріс қылықтарға назар аударады, 
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себебі оның нәтижелері кӛп жағдайда қанағаттандырмайды және 

оқытушыны  ашуландырады. 

Жалпы қарым-қатынас нормаларына сәйкес жасалған тек 

қана барлық жақтарының бipлігі ғана бақылау сипатын 

коммуникативтік бағытта жасай алатын және белсенділігін 

арттыратын жағдайда жҥзеге асуы тиіс. Бҧл ҥшін студенттер 

бақылаудың және маңыздылығын тҥciнyi керек. Студенттер  

оқытушының әділдігі мен шынайылығына және оларға деген 

мейірімді қарым-қатынасқа сенуі тиіс. Басқаша айтқанда,  

оқытушыдан  олар тӛреші емес, олардың талаптарын бағалауға 

дайын, ең жақсы нәтижеге жетуге қолдау кӛрсетіп, кӛмектесуге 

немқҧрайлылық тудырмай, қанағаттану сезімін, тіпті сынаудың 

ӛзi істі оңға сҥйрейтін шынайы, мейірімді тҥрде қабылданатын 

болса, маңыздылық деген осы болар еді.  

Жалпы қарым-қатынас бӛлігі  бақылауды ҥш кезеңге бӛлуге 

болады: дайындық, негізгі, қорытынды кезең.  Дайындық кезеңде 

оқытушы арқылы бақылауға тиімді қарым-қатытнас жағдайы 

жасалады және бақылау тапсырмалары реттестіріледі. 

Бақылаудың негізгі кезеңінде оқытушы студенттерді таңдап 

бағыт береді және қосымша сҧрақтар қояды. Қорытынды   кезеңі   

студенттер  жауаптарының  барлығын қамтиды.   

Айту және тыңдау ерекшеліктерін бақылау уақытындағы 

оқытушының кәсіби қызметінің, компоненттері ретінде   

қарастырсақ,   оқытушы тілі коммуникативтік басты мақсатқа 

бағынады, яғни студенттердің ауызша қарым-қатынас 

шеберлігінің, қалыптасуын тексеру. Бірақ сӛйлеудің басты 

мақсатымен бірге бақылаудың әpбip кезеңі ҥшін ерекше 

коммуникативтік мақсаттар тән. Бақылаудың бірінші кезеңінің 

коммуникативтік мақсаты - бақылауға ыңғайлы және 

студенттердің ойлау және коммуникативтік белсенділігін 

реттеуші байланыс қҧру. Тіл бақылауының екінші кезеңі 

оқытушының келесідей коммуникативтік мақсаттарды, яғни 

студентті растауын, тҥзетуін, нақтылауын, қосымша ақпарат 

сҧрауын, жауаптарды қажетті жерге бағытталуын жҥзеге 

асыруды кӛздейді. 

Бақылау барысында оқытушының тілдік актісін тӛрт комму- 

никативтік типтерге бӛлуге болады: ой салатын сҧрақ, реттеу, 

қосымша мәліметтерге сҧраныс, баға. 
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Бақылаудағы оқытушының кәсіби шеберлігінің компоненті 

ретінде сӛйлеу ерекшелігін талдау негізінде және сонымен бipгe 

педагогикалық  қатынаста оқытушылардың, вербальды мінезін 

бақылау тӛмендегідей анықталады. 

Бipiншi кезеңде сӛйлеу мҥмкіндігі: 

- студенттерге ыңғайлы, коммуникативтік жағдай жасау, 

ауыртпалықты жою, студенттерді жауапқа тарту; 

-     тапсырманы нақты, тҥсінікті, қысқа реттестіру. 

Екінші кезеңде сӛйлеу мҥмкіндігі: 

- студенттерді  дҧрыс жауапқа бағыттау; 

- қосымша ақпарат сҧрау; 

- тілдік және мазмҧндық қатынасқа жауапты тҥзету; 

- студентті қолпаштау, ҥстемелеу. 

Yшiншi кезеңде сӛйлеудің мҥмкіндігі:  

- студентті оң кӛзқараспен бағалау;  

- тepic бағаны жҧмсақ формада білдіру. 

Аталған сӛйлеу мҥмкіндігі бақылауға коммуникативтік 

байланыс жасауда  маңызды мазмҧнға ие болады:  

- студент жауабының қатесін кӛрсету; 

- белгіленген кемшіліктердің тҥзету жолдарын кӛрсетіп, 

студенттің сәтсіз жауабының себебін жасыру. 

-       Кейбір сӛйлеу мҥмкіндіктері бақылаудың барлық ҥш 

кезеңіне қатысты болып табылады. Оларға тілді бейімдеу 

мҥмкіндігі және жалпы қарым-қатынастың әдепті ҥлгісін пайда-

лану жатады. 

- Бақылауды жҥзеге асыруда оқытушының кәсіби қызметінің 

келесі компоненті тыңдау  болып табылады. 

- Бақылаудағы тыңдау мақсаты - тіл, сӛйлеу арқылы 

студенттің белгілі ақпаратты мазмҧндау қабілетін бекіту. 

Мҧндағы бақылау ҥдерісінде студентті тыңдау тҥрткісі, кәсіби 

қызметті жҥзеге асыру, әcipece оқытуда   студенттерді бағалау, 

ӛзіндік қызмет бағасы, кемшіліктерді шығару және олардың, 

себептері т.б. болып табылады. 

- Жоғарыдан кӛргеніміздей,  ауызша бақылауда тыңдату 

аумағындағы  оқытушылардың кәсіби шеберлігіне келесілер 

жатады: 

1) хабарламаның мазмҧны мен формасы арасында дҧрыс назар 

аудару. 
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2) естіген жауапты, соның ішінде оның, оң-теріс жақтарын 

тіркеу, еске сақтау. 

3) соңғысы - эталонмен қабылданған салыстыру арқылы 

жҥзеге асады: -  эталон есінде бар алынған ақпаратты салыстыру;  

-  студент жауабының дҧрыс және бҧрыс жағын белгілеу;  

- студент жауабын талдау жолдарының тілдік және мағыналық 

қателерін бекіту.   

Бақылау кӛлемінде сӛйлеу және тыңдау мҥмкіндіктерін 

қалыптастыруды әдістемелік тапсырма деп санауға болады, 

ӛйткені студентті бақылау мҥкіндігі кәсіби әдістемелік шеберлік 

әдістерінде маңызды орын алады және жоғарғы  білікті мамандар 

дайындау ҥшін міндетті болып табылады.  

Қорытындылай келсе, оқытушының ауызша бақылау 

аймағында кәсіби  шеберлігін арттыру ҥшін ҧсынымдар қатары 

жасалады. 

Бақылау ҥдерісінде оқытушы қызметін бақылау ҥшін 

ҧсыныстар: 

- Ауызша сӛйлеу мәселесіне назар аударыңыз. Оқытушы 

қандай қҧрылым қолданады, соны белгілеңіз және ол 

студенттердің тілдік белсенділігін  арттыра , соны анықтаңыз. 

-  Оқытудың бастапқы және келесі кезеңдерінде ҧсынылған 

қҧрылымдарды салыстырыңыз. Олардың айырмашылығын     

айтыңыз. Қҧрылымдар студенттерге тҥciнiктi деп санайсыз ба? 

Егер жоқ болса, онда реттеңіз. 

- Бақылаудың тҥрлері кезеңінде оқытушы қандай әдепті 

формулалар пайдаланады? Оларды ciз растайсыз ба? Басқа 

нҧсқалар ҧсыныңыз. 

-  Бақылау ҥдерісінде студент қандай басқа  тҥсінікті 

сҧрақтар қойды? 

Олар сәтті жасалды ма? Қосымша сҧрақтар қою қажет 

болды ма? 

-  Оқытушы студентті қатесін қалай дҧрыстады? Жауап 

беруде барлық қателер дҧрысталды ма? Егер барлық қате 

дҧрысталмаса, қандайлар? Сіз қателер және оның тҥзетулерімен 

келісесіз бе? 

-  Жауап беруде студент, егер қиналған жағдайда, оның 

жауабын оқытушы  қандай ретке келтірді? Студентке  оқытушы 

сӛздері кӛмектесті ме? Оқытушы қандай нақты қателерді, 
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кемшіліктерді белгіледі? Қойылған баға негізі қандай шамада  

болды? 

- Байқалған кемшіліктерді жою мақсатында оқытушы 

студентке қандай  ҧсынымдар берді? 

- Оқытушы баға мен ҧсынымды сәтті таңдадыма? Студент оны 

тҥсінді ме? Оқытушы оны ӛзінің сын пікірлерімен 

шынайылылығына сендіре білді ме? 

 - Оқытушының ауызша бақылау ҥдерісінде кәсіби шеберлігін 

реттеуге, қалыптастыруға арналған ҧсынысы қандай? 

Сӛйлеу тӛңірегінде: 

- Айтыңызшы, тапсырманы жҥйелеуде, жауапты реттеуде, 

бағалауды сіз қандай тілдік әдеп формаларын қолданар едіңіз? 

Кӛрсетілен тізімнен бақылау мерзімінде коммуникативтік 

байланыс орнатуға біршама септігін тигізетіндерді таңдаңыз: 

- Ҧсынылғандардың ішінен коммуникативтік байланыс 

орнатар жағдайда таңдаңыз: 

а) ал енді мен қазір сӛздерді қалай жаттағандарыңды тексеремін. 

Сіздер кеше оларды нашар білдіңіздер: 

ә)  ал енді біз ҧнамды іспен айналысамыз, лексикамен жҧмыс 

жасаймыз, сӛздер ӛздерің білетіндей ӛте қолданбалы, оңай:  

б) ал енді біз ҥлкен ынтамен сіздің еркін тақырыптағы әңгімеңізді 

тыңдаймыз, сосын сіздердің талғамдарыңызды салыстырамыз.    

 Бҧл ӛте қызықты, сіздердің қаншалықты жақсы жҧмыс 

жасағандарыңызды кӛремін. 

  Жаңа сӛздерді қолдануды ҧмытпаңыздар. Барлығыңыз 

дайынсыздар ма? 

Грамматикалық  материалға  арналған  бақылау ҥшін    

тапсырмаларды кезең-кезеңімен ретке келтіріңіз;  

а) бастапқы, б) орташа, в) жоғары. Сӛйлеу (тыңдау), бақылау 

ҥшін де осылар.  

Тілдік әдеп формалары: 

а) грамматикалық қҧбылыстарды пайдалану; 

э) ӛз мазмҧнын лексикамен рәсімдеуде; 

б) оқылып жатқан мәтін  ҥзіндісінің мазмҧнын тҥсінбеген кезде. 

Тыңдау тӛңірегінде: 

- студент  жауабын тыңдаңыз, оның мазмҧны мен тілдік 

формасында: 

а) жазу жҧмысын тыңдау ҥдерісінде жасап; 
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б) жазу жҧмысын жасамай баға беріңіз. 

-   студент жауабын тыңдаңыз, оның жетістіктерін, 

кемшіліктерін атаңыз. 

-   мәтін мазмҧнын тыңдаңыз, сосын оның тҥпнҧсқадан 

қандай айырмасы барын айтыңыз. 

- тақырып бойынша студент хабарламасын тыңдап, сіздің 

кҥткендеріңізге сәйкecтiгiн,  айтыңыз. 

-    студент жауабын тыңдауда дҧрыс еместерін белгіліңіз. 

- студент жауабын тыңдауда оның қиындықтарын  анықтап,  

оған кӛмектесіңіз.  

Ӛзіндік білім алу әдісінің басты міндеті - тҧлғаның ӛз 

бетінше дамып жетілуі.  

Ӛзіндік білім алу - игерілген білім мен дағдыларды 

жетілдіріп, бар білімді тереңдетіп кеңейтуге адамның мақсатқа 

бағытталған іс-әрекеті. Ӛзіндік білім алу әрекеті - тҧлғаның 

кәсіби және әлеуметтік сапаларының дамуында ӛте қажетті  

форма. Сол себепті ӛзін-ӛзі  білімдендіру  жҥйелі жҧмысты 

қалайды. 

Ӛзіндік білім алу сабағы, жҥйелі және мақсатты болуы ҥшін 

тәжірибелі адамдар жоспар жасайды, онда уақытты т.б. 

кӛрсетіледі. Әрине ӛзін-ӛзі білімдендіру де, оқытушының 

қатысынсыз жҥзеге аспайды. Тӛмендегі суретте ӛзіндік білім алу 

әдістері берілген (сурет -26). 

Ӛзіндік білім алу кезінде ынтымақтастық педагогика да рӛл 

ойнайды. Ынтымақтастық педагогикасы - бipiн-бipi қамқорлыққа 

алған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің жолдастығы. Ал, 

жаңашыл педагог, психология ғылымының, докторы 

Ш.А.Амонашвили: «Ынтымақтастық педагогикасы дегеніміз –  

студент пен оқытушы қарым-қатынасының тҥбегейлі, гуманистік, 

демократиялық негізде ӛзгеруі» дейді. 

Айқай – адамдардың қарым-қатынасында мәдениеттіліктің 

жоқтығының айқын белгісі. Оқытушының айқайы студентті таң 

қалдырып, есеңгіретіп жібереді. Айқай студенттердің іс-

әрекетіне, мінез-қҧлықтарына, олардың саббаққа деген 

кӛзқарасына ең қарапайым, ең дӛрекі реакциыны білдіреді. 

Мҧндай реакцияда инстинкті элемент байқалады. Айқайда шын 

мәнінде адамгершілік қасиет жойылады. Студенттерге 

айқайлаған оқытушының даусы да оның тыныш кезеңдегіден 
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мҥлдем басқа болатынын ӛздеріңіз де байқаған шығарсыздар. 

Оның ӛзі де ӛз даусын танымай қалады. Бҧл – қорқынышты 

нышан: ӛзінің айқайымен оқытушы ӛзінің ашу-ызасына еркіндік 

беріп қана қоймайды, ол сондай-ақ бала жанындағы ең ҥрейлісі 

де сонда - студент шындыққа, әділдікке деген сергектігін 

жоғалтады. Айқай студент жанын есеңгіретіп, басып тастайды. 

Былай да болады: айқайдан кейін әкесі, анасы немесе оқытушы 

сәл басылып естерін жинайды, тыныш отырып ақыл айтып, 

кӛндіре бастайды. Олардың студенттерге айтқандарында тамаша, 

әділетті сӛздер де болуы мҥмкін, бірақ студент ол сӛздерді тҥсіну 

қабілетінен айырылып қалады. Ол әлгі айқайдан есін жинап 

ҥлгерген жоқ. 

Айқайдан студенттер айқайлаған адамның абыржуын  және 

дәрменсіздігін сезеді. Олар айқайды екінің бірі – не ӛздеріне, 

яғни студенттерге жасалған шабуыл, не олардан қорғану, қорқу, 

ҥрейлену деп біледі. Бҧлардың қай-қайсысы болса да қатты 

наразылық туғызады. 

Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі басты мәселелердің 

бірі – ЖОО-да білім беру жҥйесінде оқыту ҥдерісін 

технологияландыру. 

  
Сурет 26 - Ӛзіндік білім алу әдістері 

Қарым -қатынас 
Практикалық 

тапсырмаларды ӛз 
бетінше орындау 

Әдебиетпен жеке 
жҧмыс 

Ӛзін-ӛзі жаттықтыру 

Ӛзіндік білім     
алу әдістері 
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  Осыған орай оқытудың әртҥрлі технологиялары жасалып, 

тәжірибеге енгізілуде. 

Педагогикалық технологияға алғаш анықтама берген ғалым-

дардың бірі - орыс ғалымы В.П. Беспалько «Педагогикалық 

технологияны - практикада іске асатын нақты педагогикалық 

жҥйе, жоба» деп кӛрсеткен. Ол педагогикалық жҥйе тҧлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін арнайы ҧйымдастырылған, 

мақсатты, бір-бірімен ӛзара байланыстағы әдіс-тәсілдер деп 

қарастырады.   

Б.Т.Лихачев «Педагогикалық технологияны оқу ҥдерісіне  

белгілі бip мақсат кӛздей отырып әсер ететін педагогикалық 

нәтижеге жетелейтін бірліктердің жҥйесі ретінде кӛрсетеді, оның 

ҥнемі ӛзгеріп отыратындығын  айтады». 

М.В.Кларин «Педагогикалық технология - бҧл педагогикалық 

мақсатқа жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды 

ілім амалдары мен әдіснамалық қҧралдардың жҥйелі жиынтығы 

және жҧмыс icтey реті», деген  анықтама ҧсынады. 

Педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек 

ҧрпақтың еркін болуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, 

шығармашыл болуына жағдай жасалады. Жоғарыда келтірілген   

ғалымдардың еңбектерін және басқа еңбектерді зерттей отырып, 

педагогикалық технологияларды атқаратын мақсат-міндеттеріне 

және олардың, ic-әрекетіне қарай жҥйелеп сурет 27 келтірдік.  

Ынтымақтастық педагогикасы. Талап ету пендагогикасына 

қарым-қатынас педагогикасына кӛшу. Бҧл балаға ізгілік 

тҧрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің ажырамас бірлігі: 

- Оқытушы - студент, студент - оқытушы, студент - студент, 

студент те субьект, оқытушы да - субьект; 

- Студенттің  жеке басына ізгілік қарым-қатынас; 

- Студент пен оқытушы арасындағы ӛзара тҥсінушілік, 

ынтымақтастық қарым-қатынас.   

Білім беруді ізгілендіру технологиясы (Ш.А. Амонашвили). 

Студентті азамат етіп тәрбиелеу, олардың танымдық кҥшін 

қалыптастыру және дамыту, баланың жанымен жҥрегіне 

жылылық ҧялату. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы. Дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. 
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Сурет 27 - Педагогикалық технологиялардың тҥрлері 

 

Ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке 

бастық ӛзіндік талап-талғамдарына сҥйенеді. Студенттің 

бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін 

аша  тҥседі. 

Проблемалық   (мәселелік)   оқыту  технологиясы.   Студентті 

ӛз бетімен ізденуге ҥйрету, олардың танымдық және 

шығармашылық, икемділіктерін дамыту. Атап айтқанда: 

- Студенттің белсенділігін арттыру; 

- Оқу материалында баланы қызықтыратындай мәселе 

туғызу; 

- Студент материалды сезім мҥшелері арқылы қабылдап 

қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында 

меңгереді; 

-  оқытудың студент ӛмірі мен, еңбегімен байланыстылығы. 

Тірек белгілері (сызбасы, сигналы) арқылы оқыту 

технологиясы кӛздейді; 

-  білім, білік, дағдыны қалыптастыру; 

Модульдік 

оқыту 

технологиясы 

Сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту 

технологиясы 

Өздігінен даму 

технологиясы 

Дамыта оқыту  
Технологиясы                               
Оқытудың компьютерлік 
технологиясы 

Ойын арқылы оқыту 

технологиясы 

Ынтымақтастық 

педагогика 

Мәселелік 

оқыту 

технологиясы 

Тірек 

сигналдары 

арқылы оқыту 

Пдагогикалық 

технологилар 

 

Деңгейлеп 

саралап оқыту 

техгологиясы 

Білім беруді 

ізгілендіру 

технологиясы 

Бағдарламалап 

оқыту 

технологиясы 

Түсіндіре басқарып 

оза оқыту 
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-  барлық студентті оқыту (жеке әлеуметтік ӛмipiнe қарамастан);  

-  оқытуды жеделдету . 

Ҥнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары 

деңгейдегі қиыншылық, блокпен оқыту, тірек қолдану; жеке 

бағдарлы қарым-қатынас, ықпал; ізгілік, еркімен оқыту; әр 

студенттің жобасының жариялылығы, тҥзетуге, естуге, табысқа 

жетуге жағдай жасау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі. 

Tҥciндipe басқарып оза оқыту технологиясы. Барлық 

студентті басты оқыту. Оқу материалының бірізділігі, жҥйелілігі; 

саралау, әр студентке берілетін тапсырманың қолайлығы; 

бағдарламаның, кейбір тақырыптардың қиыншылығын жеңу, 

қиын тақырыптарды біртіндеп оңайлату әдісін қолдану. Сабақты 

пысықтауға әуелі озаттар, сосын орташалар, ең соңында нашар 

студенттер қатыстырылады; бipтe-бipтe толық дербестікке жету; 

топта қалыпты қалыптастыру, тҥіністік, ӛзара кӛмек, 

ынтымақтастық; қарым-қатынас, оқуының қателігін  ескерту,  

бipaқ жазғырмау;  ҥй тапсырмасы  тек  әр студенттің, 

мҥмкіндігіне қарай беріледі; білім, білік дағдыны дамыта 

меңгерту; тҥсіндіруді  қабылдау. 

Міндетті нәтижелерге негізделген деңгейлік саралап оқыту 

технологиясы. Білім, білік, дағды меңгерту, мҥмкіндік деңгейіне 

орай оқыту, студенттердің әртҥрлі топтарының ерекшелігіне 

сәйкес бейімдеу, ыңғайлау. Білімнің базалық деңгейінің барлық 

студенттер ҥшін міндеттілігі,  студенттерге берілген тапсырма-

ның саралануы, тапсырма студенттің кҥшi жететіндей және 

қолайлы болуы шарт. 

Бағдарламалап   оқыту  технологиясы   (В.П. - Беспалько).   

Ғылыми   негізде   тҥзілген   бағдарлама   негзінде   оқытудың 

тиімділігін арттыру, баланың жеке қасиеттерін ескере отырып 

окыту. Оқыту қҧралдарының кӛмегімен бағдарламаланған оқу 

материалдарын кадр, файл сияқты оқыту бӛлiгi арқылы  

логикалық  бірізділікпен беріледі. 

Оқытудың компъютерлік технологиясы. Ақпаратпен жҧмыс 

істей білуді қалыптастыру және  қатынас  қабілетін  дамыту,  

жеке  басты  «ақпараттық қоғамға» даярлау. Мҧнда оқыту 

студенттердің тікелей компьютермен қатынасы аркылы 

орындалады. Яғни, студенттің жеке қасиеттеріне қарай 
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компьютерге бейімдеу. Информатика мен есептеу техникасының 

негізгі ҧғымдарын білу, т.б.  

Оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту. 

Аталмыш бағдарламаның iшкі қҧрылымында ерекшелік бар. Бҧл 

қҧрылым 3 деңгейден тҧратын оқыту мен ҥйретудің моделі. 

Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын 

қалыптастырады. Кӛп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, 

iшінен қажеттісін ҥйретеді. Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы 

қызығушылықты ояту, тану, ой толғаныс кезеңдерінен тҥзіледі. 

Бҧл сабақтағы аса қажетті маңызды әрекет болып табылады. Осы 

сабақ кезінде ҥйренуші не 
 
ҥйренгенін саралап, салмақтап, оны 

қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой елегінен ӛткізеді. 

Белсенді тҥрде ӛз білім ҥйрену жолына қайта қарап, ӛзгерістер 

енгізеді. 

Ӛздігінен даму технологиясы. Студентті жан-жақты 

дербестікке тәрбиелеу, студенттің санасында әлемі мен ойлау 

әрекетінің бipiгyi. Оқыту студенттің дамуына сәйкес табиғи 

(жасады емес) болуы керек, сонда студент ӛзін-ӛзі дамытады. 

Монтессори педагогикасының баланың студентке: «мынаны 

менің ӛзімнің жасауыма кӛмектесіп  жібер деуіне жету. Баланың 

туғанынан азамат болғанға дейінгі барлық ӛмipi оның еркіндігі 

мен дербестігінің дамуы болып табылады. Онда оқытудың 

бағдарламасы болмайды, әркім табиғат берген даму жолымен 

жҥреді. Оқу орнында сабақ болмайды, әр кҥн жалпы жиыннан 

басталады. Жиыннан кейін әркім ӛз еркімен қалаған 

жҧмысыммен кеттік, стандарт кӛлемінде білім беру. Әр студентті 

оның қабілеті мен айналысады. Баға болмайды, бірақ әр бала ӛз 

еңбегіне орай ҥлкендердің не,басқа бала тарапынан бағаланады. 

Ең бастысы студент ӛзін-ӛзі бағалайды. 

 Дамыта   оқыту   техиологиясы.   (Д.Б. В.В.Давыдов).   

Студентті  оқыта отырып, жалпы дамыту. Яғни студент бойында 

еркіндік, мақсаткерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, 

адамгершілік, еңбексҥйгіштік, белсенділік, т.б. қасиеттер дамыту. 

Осының нәтижесінде әр студент ӛзін-ӛзі ертуші субъект 

дәрежесіне кӛтерілуі кӛзделеді. Оқыту,  дамудың алдында жҥруі 

керек, дидактикалық қҧралдардың дамуға әcepi зор. Дамудың 

тиімділігі ҥшін: кешенді даму жҥйесі негізінде мақсатты даму, 

мазмҧнның жҥйелілігі мен тҧтастығы, теориялық, білімің 
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жетекші ролі, жоғары қиындық деңгейінде оқыту, материалды 

меңгеруде жедел ілгерілеу, оқу ҥдерісін студенттің сезінуі, оқыту 

ҥдерісінің әр тҥрлілгі, жекелеп оқыту, барлық студенттің дамуы 

жолындағы жҧмыстар болу керек. 

Модульдік  оқыту   технологиясы.   Оқытудың   тҧтас 

технологиясын жобалау, алға қойған мақсатқа жетуді кӛздейтін 

педагогикалық ҥрдіс тҥзу, оқытушыға нәтижені талдап, 

тҥсіндіріп бере алатындай жҥйені таңдау және қҧру. 

Студенттермен  жҥргізілетін қиындықтың алдын алу және тҥзету 

жҧмысының   жҥйесін   жасау.   Жалпы   педагогикалық   

біліктіліктің технологиялық сенімді даму динамикасын жасау. 

Жобаланған технологияны асыратын жаңа тәсіл қалыптастыру. 

Бҧл оқытушының  бҥкіл оқу жылында пайдааланатын әісдютерді 

жоспарлауына кӛмектеседі. Технология жобасындағы негізгі 

объект - оқу тақырыптары, дидактикалық, модуль. Студенттер  әр 

сатыға  жоғарылаған сайын олардың білімді қабылдауы ӛзгepiп, 

ӛтілетін пәндер жҥйесі кҥрделене тҥседі. Сондықтан 

студенттердің  жас ерекшеліктерін, әр сатыдағы қабылдау 

мҥмкіндіктерін ескере отырып, аталған технологияларды тиімді. 

пайалануды схема тҥрінде кӛрсеттік. 

Бірінші, екінші курста барлық пәндердің негізі 

берілетіндіктен, оқу матеиериалы кҥрделі, әрі тҥсінуде қиындық, 

туғызуы мҥмкін. Студенттер  білім алуды кӛрнекілік, тipeк 

схемалар, т.б. әдіс-тәсілдерге сҥйенеді және ӛз бетімен білім 

алуға әлі де болса икемделмегендіктен, бҧл жастағы студенттерге 

мына  педогогикалық технологияларды  қолданған  тиімді  

болмақ:  «Проблемалық оқыту технологиясы», «Дамыта оқыту 

технологиясы», «Тҥсіндіре басқарып оза оқыту технологиясы», 

«Модульдік технология», «Оқытудың компютерлік 

технологиясы»,  «Тірек сигналдары арқылы оқыту технологясы».

 Ал жоғары курс студенттері - ӛз бетімен оқу дағдыларын 

игеруге бейім, ӛзіндік кӛзқарасқа ие, белгілі бip мәселе 

тӛңірегінде ой қозғай алатын, барлық, хабардар және нақты бір  

пәнге деген талғамы бар саналы азаматтар. Осы  ерекшеліктер  

негізінде оларға мына технологияларды пайдалануға болады:   

тҧрғысынан ойлауды дамыту, ынтымақтастық педагогикасы, 

деңгейлік саралап оқыту технологиясы, бағдарламалап оқыту  

технологиясы, оқытудың компютерлік технологиясы, ӛздігінен 
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дамыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы. 

 

6.2  Қарым-қатынасты ұйымдастыру әдіс-тәсілдері 

Қоғамда болып жатқан ӛзгерістердің орта және жоғары білім 

беретін оқу орындарында әcepi оның ҥрдісіне ізгілік және 

демократиялық бағыттары енгізуді қажет етуін айқын кӛрінеді. 

Егемен жас елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, осы 

ҥлкен әлемдік білім артериясының ырғағына енуіне бағыт беруде. 

Бҧл педагогика теориясы мен оқыту методологиясының және 

оқу-ҥдерісінде   елеулі   ӛзгерістерге   байланысты   болып   отыр:   

білім бағдарламасы ӛзгерді, білім берудің жаңа мазмҧны пайда 

болуда. 

Тҥсінікті болу ҥшін тӛмемдегідей бағытта жіктеп беруге 

болады:   

- білім  берудің дәстҥрлі әдістері-ауызша және жазбаша, кино, 

аудио, радио байланыс арқылы оқыту қaзipгi заманғы 

мультимедиялық, компютерлік қҧралдарға ығысып орын беруде; 

- білім мазмҧны ҧшқыр, терең біліктермен, студенттердің 

кҥнделікті беріліп отырған ақпараттарды қабылдау қабілетінің 

дамуымен, дҥниетанымдық ғалымдағы шығармашылық және 

нарық жағдайындағы білім беру  бағдарламаларының 

нақтылауымен байи тҥседі; 

- бала тәрбиесі мен оның терең білім алуына, ата-ана және 

әлеуметтік  қоршаған ортаның рӛлі анықталып, бағдарламалары 

қҧрылуда;  

- студенттің дҥниеге жаңаша кӛзқарасын қалыптастыруда 

оның жан дҥниесінің рухани баюына, жас Отанымыздың нағыз 

азаматы болып жетіліп, нағыз тҧлға ретінде қалыптасуына кӛңіл 

бӛлуде. 

Оқыту мен білім берудің технологиясын жетілдірудің 

психологиялык-педогогкалық бағыттағы негізгі ой-тҧжырымдары 

былайша сипатталады: 

- студенттерге жалпы-жаппай орташа деңгейде білім беретін 

бағдарламадан диференциялды интегралды және қарқынды 

оқыту бағдарламасына кӛшу; 

- студенттердің ой-ӛpiciн арттырып, есте сақтауға негізделген 

оқып білім алудан бҧрынғы меңгергендігі пайдалана отырып, 
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ӛмірге деген дҥниетанымын ақыл-ойының  дамытатын оқуға 

кӛшу; 

- ескі жҥйесі (статистикалық) ҥлгісінен жаңа педагогикалық 

технологияны пайдаланып студенттердің ақыл-ойының 

дамуының  динамикалық қҧрылым жҥйесіне кӛшу. 

Қазіргі таңда елеміздің оқу орындары мен педагогикалық 

ҧжымдары отырған кӛпнҧсқалыққа байланысты ӛздерінің 

қалуына сәйкес кез келген ҥлгі бойынша қызмет eтyiнe мҥмкіндік 

алды. Бҧл бағытта білім берудің әртҥрлі нҧсқадағы мазмҧны, 

қҧрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, 

жаңа педагогикалық технологиялар бар. Сондықтан әртҥрлі 

технологияларын оқу мазмҧны мен студенттердің жас және 

психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап тәжірибеде топ 

қарудың маңызы зор. Ескерген оқу қaзipгi заманға әлемдік білім 

беру салаларының оқытудың озық технологиярымен 

қаруландырмайынша, меңгермейінше сауатты әрі жан-жақты 

жетілген маман дайындау мҥмкін емес. Жаңа педагогикалық 

технологиямен     қаруланған     оқытушының    интеллектуалдық,     

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа кӛптеген 

адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін-ӛзі 

дамытып, оқу-тәрбие ҥдерісін тиімді ҧйымдастыруына 

кӛмектеседі. Бҧдан тӛрт ғасыр бҧрын пайда болған білім беру 

саласындағы педагогикалық технология идеялары, бҧл кҥнде 

ҥлкен ӛзгерістерге душар болып отыр. Білім алуда оқытушылар 

мен студенттерге тҥрлі дидактикалық материалдармен қоса 

оқудың жаңа мультимедиялық компьютерлік техникалық 

қҧралдары жәрдемге келді. Студенттердің  ой-ӛpiciн дамыту, 

танымдық белсенділікті қалыптастыру әдістемесін жасау 

барысында, студенттердің, оқу-танымдық ic-әрекетін 

ҧйымдастырудың барлық тҥрлері,  сондай-ақ студенттерді 

қалыптасатын танымдық дербестіктің бӛліктері ескеріледі. 

Сонымен қатар психологтардың, дидакт ғалымдарды және 

әдіскерлердің іргелі еңбектерінде студенттердің ӛзіндік жҧмысы 

оқыту ҥдерісінің қҧрамды бӛлігі ретінде нақты негізделген.  

Оқу ҥдерісінде студенттердің танымдық дербестігін 

ҧйымдастырудың негізгі қҧралы студенттердің ӛз бетінше ойлау 

қабілеті соған қатысты демонстрациялық тәжірибелерді       

ҧйымдастыра       алуы       ғылыми шығармашылықпен айналыса 
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білуі, ӛзіндік жҧмыс және ол студент жастардың дербес 

танымдық ой-әрекетін жандандыруда ерекше орын алады. 

Осыған сәйкес студенттердің шығармашылық, тәжірибе қоя 

білуі, ӛзіндік жҧмыс, сабақ жҥргізудің ҧйымдастырудың формасы 

оқыту әдіci ғана емес, ол студенттерді дербес танымдық ic-әрекет 

арту, қызықтыру қҧралы деп  есептеуге болады. 

Қазіргі білім беру жҥйесіндегі студенттердің білім, білік және 

дағдыларында кездесетін негізгі кемшіліктер колледждегі білім 

беру, демонстрация,   тәжірибе    және    дҥниетанымдық    кӛз    

жеткізерлік    оқу материалдардың аздығы, студенттердің ӛзіндік 

жҧмыс жасау біліктерінің  тӛмендігінен деген қорытынды 

жасауға тіреп отыр.  Бҧлай деуге нeгiз, теориялық тҧрғыдан 

алғанда оқу ҥдерісін дамытатын кез келген мәселені шешу 

арнайы ҧйымдастырылған тақырыптық тәжірибе, демонстрация, 

арнайы есептер, лабараториялық жҧмыс  ӛзіндік  жҧмыссыз  

жҥзеге  асырылмайтындығымен тҥсіндіріледі.  Яғни,   топ   

студенттері   мен   тӛмендегі курс студенттеріне дҥниетанымдық 

белсенділікті қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

дидактикалық   шарттары   орындалуы   тиіс. Мҧндай шарттың 

алғашқысы - сабақ жҥргізу кезінде мәселелік оқыту әдісін 

(мәселелік жағдай қҧру тақырыпқа байланысты сҧрақтар қою, ой 

тҥрткі болатын шығармашылық тапсырмалар беру және т.б.) 

пайдалану. Екіншіден - оқу процесінде сабақың барлық тҥpiн 

жекелендіруге студенттердің ой-ӛpicін артыратын ӛзіндік 

жҧмысын дамытуға мҥмкіндік беретін мультимедиялық 

компютерлік техниканың мҥмкіндіктеріне қолдана білу. 

Осыған байланысты біз ҥш тҥрлі нҧсқа бойынша: 

- білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу қҧралдарындағы 

оқу материалдарына қосымша материалдар (студенттер ҥшін); 

- студенттердің танымдық кӛзқарасын тереңдетіп оның icкe 

асырылу жағын кӛздеу мақсатында студенттердің біліктілігін 

арттыратын тереңдетілген қосымша материалдарды қҧрастырдық 

(студенттер ҥшін); - оқу материалын қосымша және тҥciнiктi eтiп 

негізгі мәселелердің физикалық мағынасын ашып беретін 

илюстрациялық, қосымша методикалық, материалдарымен 

толықтырып, ата-аналар; - пайдаланып ӛзінің ҧлдары мен 

қыздарына кӛмектесе алатындай бағдарлама жасалынып 

ҧсынылды (ата-аналар ҥшін әдістемелік кӛмекші қҧрал). 
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Айта кетерлік бip жайт оқу ҥдерісінде жаңа технологияны 

пайдалану айқындығы нашар оқуға ынтасы жоқ. Студенттердің  

ӛзінде ынталандарып қабылдау, ойлау  оқуға ынтасы және 

берілген мәлімметті қайта жанғыртуға қабілеті әр тҥpлi 

студенттермен жҧмыс жҥргізуге мҥмкіндік береді. Бҧл кезде 

студенттің оқуға белсенділігін, оқытудың негізгі шарты-оқу 

ҥдepiciн дараландыру.   

Қазіргі студенттер сабақтан тыс және ҥй тапсырмасын 

орындау кезінде ғылыми дҥниетанымдық жҧмыстарын 

бақылаудан байқағанымыз, олар тапсырмалардың тҥріне 

байланысты белсенділігін әртҥрлі деңгейін кӛрсетеді. Оқуға 

деген ынта мен белсенділіктің     қалыптасуының     дәрежесі     

студенттің    әртҥрлі тапсырмаларды орындау барысында ӛз 

бетінше жҧмыс істей алу қабілетімен, деңгейімен анықталады.  

Оны  тағайындау ҥшiн  мынадай  кӛрсеткіштерді пайдалану 

қажет деп санаймыз: тапсырма ӛз бетінше орындалған, оны 

орындауға ата-ана тарапынан кӛмек қажет, тапсырманы орындау 

кезінде ҥнемі оқытушының ата-ананың кӛмегі керек. Ықыласы 

жок танымдық белсенділігі тӛмен студенттер  білімдерінің  тӛмен  

екендігін  кӛрсетіп   игерілетін   оқу материалынын негізгі мәнін 

ашып айта алмай, логикалық, байланысты баға алмай. Мҧндай 

студенттер ӛтілген материалдағы заңдар мен заңдылықтарды 

фориальды тҥрде  игереді, ӛзінің, алған білімін тҧжырымдап 

тәжірибеде пайалана алмайды. Алынатын білімге ынтасы, оқу 

танымдық белсенділігі орта деңгейде қалыптасқан студенттер 

жалпы заңдылықты игеруге және ойында тҧжырымдап 

қорытындылауға біраз қабілеті бола тҧра оқу материалын 

мазмҧнының негізгі ӛзегін ашып бере алмайды. Бҧндай 

студенттер белгілі бip ҥлгі бойынша және стандарт емес, біраз 

қиындығы бар тапсырмаларды орындау ҥшін едәуір кҥш 

жҧмсайды. Сондықтан бҧндай тапсырмаларды орындауда 

студенттерге ҥнемі кӛмек қажет. Ой-ӛpici дҧрыс қалыптасқан, 

оқуға ынталы студенттер ӛтілген материалды тҧжырымдауда оны 

ӛмірде пайдалануда жоғарғы нәтижеге жетеді, әртҥрлі 

тапсырмаларды орындауда, теориялық материалдарды меңгеруде 

белсенділік пен ынталылық, танытады. Игерілген тақырыптың 

логикалық байланысын epкiн игереді Олар стандартты және 

щартты   емес   тапсырмаларды   дербес   орындайды.   
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Шығармашылық тапсырмаларды не ӛзі, не оқытушының 

кӛмегімен орындайды. 

Бҧдан шығатын қорытынды, берілген тапсырмалар 

студенттердің білім дәрежесіне сай болуға тиіс. Сол себептен ескі 

оқыту жҥйесі бойынша жҧмыс істеген оқытушылардың, оқу 

орындарының оқытып дайындаған студенттері қазіргі таңда 

тӛмендегі нәтижені кӛрсетіп отыр. Жас егемен еліміздің 

болашағын, әлеуеттік-экономикалық, жағдайын кӛрсететін білім 

берудің жетілдіру талабы алға тартылуы. Бҧл талабының 

айрықша ерекшелігі жалпы білім беруді ҥздіксіз жетілдipy және 

оқыту ҥдерісі интенсивтендіру болып табылады, мҧның нәтижесі 

білімдерді терең, және жоғарғы мәдениетті, ғылым мен 

техниканың жаңа жетістіктерін игерген азаматтарды 

тәрбиелеумен тығыз байланысты. 

Оқыту ҥдерісінде оқытушының әдебіне назар аударатын 

болсақ, педагогтық әдеп, кең мағынасында алғанда - 

оқытушының әpбip нақты ic ҥстінде тәрбие мәселесінің ең, 

ҧтымды әдіс-тәсілдерін қолданып, студенттерді еліктіріп әкететін 

кәсіптік сапасы. 

Студенттерге  біздің тарапымыздан болатын әpбip 

педагогтық әдіс-тәсіл, әрбip ескертпе оқытушының беделін 

жоғары кӛтеретіндей, не болмаса оған нҧқсан   келтірмейтіндей    

болуы    керек.    Оқытушылар    ӛз    талаптарын студенттердің 

қалай орындайтынына маңыз бepiп қана қоймай, сонымен қатар, 

реніш тҧмау жағын да ойластырғаны жӛн. 

Мҧндай жағдайда әдепті оқытушы студенттермен 

ренжіспеген болар еді. Оқу  ici меңгерушісін араластырмай-ақ 

болған жағдайда ӛзі ақыл таразысына салып ӛлшеп, 

студенттердің  ӛтінішін орындай салғанда ештеме жок, еді ғой. 

Ешқашан да болса соған ӛз кӛзқарасын таңбайтын, 

студенттерінің тepic мінез-кылықтарына кӛз жҧмып қарамайтын, 

олардың, кез келгеніне қатты ескерту жасаудан қаймықпайтын, 

бipaқ студенттеріне де, ӛзінің оқытушы атына да ақылмен, 

қҧрметпен қарайтын, педагогтық әдептен хабары мол оқытушы, 

меніңше, ҧстамды, бipaқ талап қойғыш оқытушы, қайсар және ӛз 

дегенен қайтпайтын адам. 

Әр нәрседен хабары мол әдепті оқытушы студенттердің 

жҥрегіне жол таба біледі. Жол таба білудің нәзік жолдары: ерік-
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жігер, ҧстамдылық, ілтипаттылық, дәйектілік, талап қоя 

білушілік, зейінділік, қалжыңдай білушілік, орынды мысқыл, 

ептілік, әзіл-оспаққа ҥйрету, кӛзқарас және дауыс ырғағының мол 

болуы... 

Кӛптеген ықпал-әсер әдіс-тәсілдерінен санаулысын ғана 

пайдаланатын оқытушылар студенттермен байланыс жасау 

мҥмкіншіліктерінің, біразын жоғалтып алады. Студенттерімен 

жҧмыс барысында ешқандай ымыраны мойындамайтын 

оқытушылар да бар. Ондайлардың кӛбісі  кӛтеріңкі дауыспен 

сӛйлейді. Сабағын тҥсінбегенде, кҥлкі боғанда ондай 

оқытушылар шәкірттеріне ӛктем сӛйлейді.  

- Сонда қалай, мҧндай жәйттерге мән бермеу керек пе? 

- Мән беру керек, бipaқ тҥрліше мән беру керек. Белсенді 

емес деп студенттерді қыран жапқандай қылудың қажеті қанша? 

Одан да олардың белсенділігін кӛтеріңіз. Студенттер  айтқанды 

ҧғып алмаса, айқайдан пайда жоқ. Сол  материалды қайтадан 

тҥсіндіру керек. Кҥлді екен деп мен ӛзім, мысалы, студенттерге 

айқайламаған болар ем. Кҥлетіндей жағдай болса, олар 

кҥлкілерін бәpiбip жасыра алмайды. Оқытушы ашуланса, 

олардың кҥлкісі тіпті қозып кетеді. Одан да студенттердің 

кҥлуіне мҥмкіндік беріп, ӛзіңнің де қосылып кҥліп, содан кейін 

қҧлаққа жағымды  ҥнмен бip қызық әңгіме бастап, сӛйтіп барып 

жоспарланған материалдың мазмҧнына кӛшу керек. Мысалы, 

тақта кір болса, студенттерге peнiш білдіруге де болады немесе 

тақтаны ҥн-тҥнсіз сҥрте бастап, сәлден соң оларға естірте: «Егер 

сіздерге тақта сҥрту қиын болса, мен-сҥртейін» - десе де 

жеткілікті. Келесі жолы тақта айнадай жалтырап тҧрады. Оны, 

әрине, оқытушының беделі біледі. 

Студенттерге  ықпал-әсер ететін әдіс-тәсіл қорынын, 

молдығы қажетті нәрсе саналмағанымен, оқытушыны 

педагогтық, әдепке ие екенін білдірмейді. Оған қоса, әpбip ықпал-

әсер әдіс-тәсілін нақты ic-қимыл мен нақты жағдайға сәйкес 

қолдана білуі талап етіледі. 

Әрбір әдіс-тәсілдің орынды қолданылғаны жақсы. Орынымен 

айтылса, әзіл-қалжың ашу-ызаның, бетін қайтарады. 

Педагогикалық әдеп және оны меңгеру жолдарына келетін 

болсақ, студенттермен қарым-қатынас тҧрғысынан педагогтың 

әдеп оқытушының жан-жақтылығының, оның идеялық сенімен, 
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жҥріс-тҧрыс мәдениетінің, жалпы және арнаулы білімінің 

мамандығына байланысты ізденіс жемістері қорының жиынтығы 

іспетті. Шебер педагог болмай тҧрып, әдепті педагог болмақ жоқ. 

Педагогтың әдеп жаттау, еске сақтау және жаттығу жолымен 

жасалмайды. Ол  оқытушы ізденісінің, нәтижесі, ол оның ақыл-

ойының кӛpiнici болып табылады. Оқытушының педагогтық 

әдебінде еліктеу деген болмайды. 

Педагогтық әдеп әр оқытушыда әр тҥрлі және әр қалай 

кӛpiнic бepyi мҥмкін. Бҧл оның жас мӛлшеріне, темпераментіне, 

мінез-қҧлқына, тағы басқа ерекшеліктеріне байланысты. 

Педагогтық әдеп әр оқытушының дара қасиеті. Нақты 

математикалық есеп бip тәсілмен шығарылады, бірнеше тәсілмен 

шығатыны сирек, ал студенттердің жҥрегіне жол табудың 

тәсілдері екібастан сан алуан. Әр оқытушының педагогтық әдебі 

бірқатар ҧқсас жайттарды шешуге жарамды белгілі бip схемаға 

және формулаға сыйыспайды. Оқытушының студенттермен тіл 

табысуы кӛбiнe оның жағдайға оң кӛзімен қарай білуіне, оған 

басқа жағдайлардан да гӛpi айрықша маңыз беруіне байланысты. 

Әpбip нақты жағдайға студенттердің қалай қарайтынын аңғара 

білу де оқытушының бipaз білігін танытады. Ал, студенттердің 

нақты жағдайға қалай қарайтыны кӛбінесе олардың 

мҧғалімдермен ара қатынасына байланысты. 

Кей оқытушының студенттерге біріңғай әдіс-тәсілдермен 

ықпал-әсер eтy тәп-тәyip нәтиже берсе, екінші бip оқытушыларда 

оның кepiciншe болатын жайттері жоқ емес. Tiптi, бip 

оқытушының айтқан мәні шамалы, елеусіздеу сӛзінің ӛзі кейде 

студенттерге жеңіл әзілдей әсер етсе, екінші оқытушының айтқан 

сӛзі ерсілеу естілуі мҥмкін. Бірақ, бҧған қарамай, әр оқытушының 

дара ерекшеліктеріне бағынбастан педагогтық әдепті дамытуға 

ceптiгiн тигізетін жекелеген психологиялық және педагогтық 

жайттарды бӛліп кӛрсетуге болады. Аталған   жағдайлардан    

басқа   сергектік,    сезімталдық,    сенім,    әділдік, байсалдылық, 

ҧстамдылық сияқты қасиеттерді бӛліп алып қарауға болады. Біз 

бҧл қасиеттердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз (сурет -30). 

Байқағыштық. Бҧл педагог мамандығының маңызды 

белгілерінің бipi. Байқағыш оқытушы студенттерінің ішкі әлеміне 

терең ҥңіліп, кӛңіл-кҥйлерін қабақтарынан танып, әрқайсысының 

мінез-қҧлық ерекшеліктерімен санаса біледі. Мҧның бәрі оған 
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әрбір студенттің, тілін табуға, әpбip студенттің оның сезімдері 

мен ойларына ӛз сезімдерінен қуанып, ӛз ой, сезімдеріндей кҥйіп 

жанып қабылдауына мҥмкіндіктер береді. 

Байқағыш оқытушы студенттері талап-тілектерін қалай 

орындайды, қарсыласу бола ма, жоқ па, бәрі-бәрін тап басып 

анықтайды. Байқағыш  оқытушы, мәселен, сабақ ҥстінде  

студенттердің қайсысы тапсырманы орындады, қайсысы 

қҧлықсыз тыңдап отыр - бәрін қалт жібермейді. Мҧндай  

оқытушылар ықтиярсыз кӛндіру тәсіліне кӛп жҥгінбей-ақ та 

топтың, бҥкіл студенттерін ӛзіне тарта біледі және олардың ӛзді-

ӛздерін еркін ҧстап, іштей ашылуларына ықпал етеді. 

Айталық, сонғы партада отырған студент оқытушыны 

тыңдамай терезеге қарап ойланып қалған делік.  Мҧндай 

жағдайда студентке қарап дауысты сәл ғана кӛтерсе немесе 

қасына барса болады - ол дереу iciнe 

 кipiciп кетеді. Екінші бір ҧқыпты студент бірінші рет ҥй 

тапсырмасын орындамаған. Ол ӛзін топта мықты санайды және 

мықты боп қалғысы келеді. Бҥгін оны тақтаға шақырмай,  кейін 

алып қалып, ҥй тапсырмасын нендей себеппен орындамағанын, 

бәлкім, сҧрап білген дҧрыс болар. 

Ал анау басқалармен бipгe қол кӛтеріп отырған алдыңғы 

партадағы  студенті тақтаға шақырмай болмайды. Бҧл студент 

соңғы кезде тҥзеле бастады. Оған талпынса оқи алатындағы 

дәлелдеуге мҥмкіндік беру керек. Алайда, байқағыштық 

қыбырлаған-жыбырлағанның бірін қапы жібермеу деген сӛз емес. 

Зерделі педагог қыбырлаған-жыбырлағаннын, бірін кӛзімен кӛpiп 

отырса да кӛп мән бермейді. Егер топтағы қыбыр-жыбырдын, 

бәріне ойымыз бӛлінсе кҥшіміз де, уақытымыз да жетпеген болар 

еді. Студенттер  сабақты шамалы уақыт тырп етпей тыңдар, бipaқ 

қашанғы тырп етпейді. Кӛп реттe студенттер  оқытушыны 

тыңдап отырады да, іле-шала ӛздерімен ӛздері болып кетеді. 

Әлгінде не айттыңыз, бip студенттен сҧраңызшы, ол сарт-сҧрт 

айтып береді. Бipaқ, ол сізді тыңдап қана қоймай, қасындағы 

кӛршісіне де қҧлақ тҥреді, бҥгін киноға барып, 16 жақсы 

толмаған балаларға рҧқсат етілмейді фильмге қалай кірсем деп 

ойлайды, бipey сыйға тартқан қолшамы жарық тҥcipceмe, жоқ па? 

Соны тексереді т.с.с.  

Әдебі шамалылау оқытушы студенттердің назарын аудару  
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арқылы сабақтың сапасын жақсартамын деп, болмашы тысырға 

елеңдеп, тырысып-бҥрісіп болады. Мҧнда оқытушы қайсысына 

тиіссем екен дегендей топ ішінде әдейі олай-былай кезіп жҥріп 

алады. «Сен қайда қарап отырсың?» «Сенің қолың қайда?» «Сен 

не ҧстап отырсың, кәне, бірақ әкел!»-деген сияқты ӛктем 

сауалдармен сабағын ырың-жырыңмен ӛткізеді. Мҧндай 

оқытушылар былай қарағанда бәрін байқағыш,біраақ әдептен 

аулақ жатыр. Әдепті оқытушы кішігірім андай-мҧндайлардың 

бәрін байқаса да байқамаған бола салады. 

Аңғарымпаз оқытушының студенттерге жаман ойы болмаса 

да әдепсіздік таныту ғажап емес. Яғни, ӛз білместігінен байқамай 

ол мақтамайтын студенттің мақтап, керісінше жазығы жоқ 

студенттің жер-жебіне жетуі мҥмкін. Мҧндай оқытушы 

студенттерінің фамиляларын кӛпке шейін шатастырып, олардың 

тҥр-тҥстерін айыра алмай жҥреді. Кейде айқай-шу шығарып 

алып, басы қатады. Кейде жалпылама мағлҧматы бар демесек, ӛз 

студенттері жайында ештеме білмейтін топ жетекшілерін де 

кездестіруге болады. Олар ҥшін студенттер - бестік пен екіліктің, 

тәртіптілік немесе тәртіпсіздіктің кӛрсеткіш - бейнесі іспетті. 

Аңғырт оқытушыларды студенттер сыйламайды біреуінің орнына  

басқасы жауап қайтарып, тексеруге жоқпыз, деп, тіпті кейде 

оларды сайқымазаққа айналдырады. 

Байқағыштық педогогтық мамандық сияқты аңғару, сезу 

арқылы жҥре бара қалыптасады. Адамның жан-дҥниесіне жол 

табу тәсілдері қалай іздестірілсе, сезімталдық-байқағыштық 

тәсілдері де соған ҧқсайды. 

Ілтипаттылық. Әдетте, студенттер, ӛте жақсы кӛретін 

оқытушыларды ӛздеріне дауыс кӛтеріп сӛйлесе де кӛңілдеріне 

ауыр алып қалады. Дауыс кӛтеру, жазықсыз жазғыру, әділ 

қойылмаған баға емес, оқытушыларды кӛзге ілмей, ӛтініштерін 

қҧлықсыз, жҥрдім-бардым  тыңдаса да, ең болмағанда қастарына 

жақындап жай-жоспар білмесе де олардың кӛңілдеріне келеді. 

Ӛздеріне  оқытушылар назар аудару ҥшін әдейі тәртіп бҧзатын 

бірден-екілі студенттердің да бар екіні ӛтірік емес.        

Сенім. Педагогтік әдеп оқытушының студенттерге сенім арта 

білу қабілетін де қамтиды. Әрбір студент ӛзінің оқудағы 

табысының ынтаға, тырысуға байланысты екеніне сене білуі тиіс. 

А.С.Макаренконың пайымдауынша, қателесу қаупі тӛніп тҧрса да 
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оқытушы оқуда оқуда болсын, тәлім-тәрбие жҧмысында болсын 

студенттерге ӛзінің батыл-батыл ойларымен ықпал жасауы 

қажет. 

Студенттер ӛздерінің кҥштері мен мҥмкіндіктерін әлі 

шамалай алмайды. Олар ересектердің бағасына, әсіресе ӛздерінен 

де артық сенетін оқытушыларының бағасына сҥйенеді. 

Сондықтан оқытушы олардың қабілеттерін бағаларда ӛте сақ 

болғандары жӛн. Студенттердің қабілеттерін, әрине, асырап 

бағалау дҧрыс емес. Қҧлдыратып бағалау одан да оғаштау. 

Еске сақтай алмайтын деген сылтаумен азар да безер боп 

ӛлең жаттағысы келмейтін бір студентті білетінмін. Кейін белгілі 

болды, мҧндай мінездемені оқытушы оған І курста беріпті. 

Оқытушы солай деген соң студент кәдімгідей иланып, енді 

«ҧзақ» ӛлең жаттатпайтын болды деп тіпті қуанып кетіп (қайсібір 

оқытушылар әр студенттің жеке мҥмкіншілігін жеке 

мҥмкіншілігін ескеру – талапты азайту деп тҥсінеді, тҥптің 

тҥбінде бҧл қате), бҧдан былай сол мінездемені сылтау ете берді. 

Ашығын айтсақ, студентте еске сақтау қабілетінен гӛрі 

ықтияттылық жетіспеген. Еске сақтау кемістігі байқала қалған 

кҥнде де мҧғалім, К.Д.Ушинскийдің сӛзімен айтсақ, студентті 

ӛзіне деген сенімсіздік тудыратын кедергі атаулының бірінен 

аулақ ҧстауы керек. 

Студентке сенім арту тәлім тәрбие жҧмысының принципі деп 

А.С.Макаренко әдемі айтқан. «Ҧстаздық дастан» - адамның 

адамға сенімі жайында жазылған шежіре. Колониядағыларға 

А.С.Макаренконың ең ащы шындықты батыра айтуына болатын 

еді ғой, бірақ ол ешқашанда сенімсіздік білдіріп, ешкімнің жанын 

жараламады. 

Тӛзім және сабыр сақтау. Оқытушының педагогтік әдеп әлемі 

ҥшін тӛзім мен сабыр сияқты қасиеттердің ҥлкен, тіпті кӛп 

жағдайда шешуші мәні бар. Бҧл, әрине, ӛртеніп жатсын, кҥйіп 

жатсын, оқытушы еш нәрсеге ашуланбашы тиіс деген сӛз емес. 

А.С.Макаренко айтқандай, оқытушының кейде әлде неге 

шыдамай, тҥтеп, жарылып кете жаздайтын да реттері бар. Сондай 

жағдайларда оған ӛзін ақылға жеңдірмей болмайды. Ӛйткені, ашу 

тасыса ақыл тӛгілетіні белгілі. 

Ашу ҥстінде ешқандай да шешім қабылдауға болмайды. 

Ондай жағдайда оқытушының асығыс шешім қабылдамауы ҥшін: 
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Сурет 28 -  Болашақ мҧғалімдердің қарым-қатынасын 

қалыптастырудағы маңызды жеке тҧлғалық кӛрсеткіштері 

  

«Мен сенімен жеке әңгімелесемін», «Сенімен айналысуға 

қазір болмай тҧр» - деген сияқты кіналау тҥрлерін іздестіргені 

жӛн. Ашу басылған соң оқытушы басқашалау ойлайды, шешімі 

ақылға сыйымды болады, ол шешімін студенттерге, яғни топқа 

бір қапысын тауып жеткізеді. 

Қарым-қатынасты қалыптастырудағы жеке 

көрсеткіштер 

Коммуникативтік 

сипаттағы 

Жеке тұлғалық 

көрсеткіштер 

Жалпы 

әлеуметтік 

психологиялық 

Құндылық, 

бағыттар, 

моралдық 

көрсеткіштер 

Коммунакативтік 

биімділігі 

Сөйлеу қабілеті мен 

біліктері 

Коммунакативтік 

білімі 

Қажетсінулері  

Қызығушылықтары  

Дайындық деңгейі 

Жеке тұлғаның 

әлеуметтік статусы 

Жеке тұлғаның 

әлеуметтік 

мүмкіндігі 

Дүниетанымы  

Адамгершілік 

құндылықтары 

Ұлттық сана-сезім, 

ұлттық мәдениет 

Табиғатқа, еңбекке, қоғамға 

көзқарас 

Жасерекшелік 

сипаттамасы 

Демаграфиялық 

сипаттамасы 
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Сабырлық, ӛзін ӛзі ҧстай білушілік сияқты қасиеттер 

ҧзтаздың  белсенді қҧралы болуы қажет. Тәжірбиесі аз, жас 

оқытушылар кӛп ретте ӛздерін ыңғайсыз жағдайда қалдыратын 

лап етпе мінездерін нерв жҥйесі жағдайларынан кӛреді.  Жҥйке 

жҥйелері жастарға қарағанда әлде қандай осал байрығы 

оқытушылар, әдетте, ҧстамдырақ келеді. Демек, мәселе жҥйке 

жҥйесінде емес, керісінше, ол әркімнің ӛзіне тапсырылған іске 

жауапкершілігі мен ӛзін-ӛзі ҧстай білу дағдысына байланысты. 

Олай болса, ҧстамдылық пен сабырлық іскерлік пен дағдыға 

ҧқсас болады. Ӛзін-ӛзі ҧстай білуге тәрбиеленген оқытушы 

педагогтық әдепке қарадҥрсіндеу келеді. 

 

7 Қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда 

қолданылатын әдістердің түрлері 

7.1. Пікірталас 

Педагогтік әдепті әңгіме еткенде, оның іскерлік сияқты 

ӛзіндік ерекшелігін есте сақтау керек. Әдепті болу ҥшін 

педагогтік бірер ереже мен әдіс тәсілді білу аз. Педагогтік әдеп - 

оқытушының тҧрақты шығармашылығы. Педагогтік әдеп адам-

мен бірге туатын сапа емес екенін жоғарыда айтқан болатын. Ол 

адамның басқа сапасы сияқты жҥре пайда болады. Бірақ бҧл 

ешқандай теориалық дайындықсыз ӛзінің ӛзінен ӛзі келеді деген 

сӛз емес. Педагогтік әдеп оқытушының психологиялық білімін 

алдын ала қарастырады. Тәжірибе жинақтамас  бҧрын, -деп 

жазады К.Д.Ушинский-педагог кӛп оқып, кӛздеген мақсаты, пәні 

және ӛз еңбегінің кілті жайында жатпай- тҧрмай ойлануы керек. 

Педагогтік әдепті бойына сіңіру ҥшін әр оқытушы не істеу керек, 

деген сҧраққа, міне шамамен осылай жауап беруге болады. 

Педагогтік әдеп оқытушының студенттермен қарым-қатына-

сындағы сенім арта білу қабілетін де қамтиды. Әрбір студент 

ӛзінің оқудағы табысына, ынта-ықыласқа, тырысуға талабына 

байланысты екеніне сене білуі тиіс студенттер  ӛздерінің кҥштері 

мен мҥм-кіндіктерін әлі толық шамалай алмайды. Сондықтан 

олар ҥлкендердің бағасына, әсіресе ӛздерінің сенетін 

ҧстаздарының бағасына сҥйенеді. Сол себепті де оқытушы 

студенттердің қабілеттерін бағалауға ӛте сақ болған жӛн.  

Пікірталас – студенттердің аудиторияда немесе шағын топ 

ішінде нақты бір ӛміршеңді проблема бойынша ӛзіндік 
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кӛзқарастары мен пікірлерімен алмасып, оларды дәлелдеп, ӛзге 

позициялармен толықтыру әрекеттері.   

Қандай да болмасын дамудың негізінде пікірлердің тоғысуы 

мен олардың қарама-қайшылықтары, олар туғызатын қақтығыс 

пен даудамай жатады – бҧл диалектика заңдылығы. Бҧл 

заңдылық әсіресе қоғамның  әлеуметтік, саяси дамуы мен жеке 

адамның рухани және кәсіби ӛсуіне жан-жақты ықпал жасайды. 

Пікірталас – оқу, оқытудың тиімді тәсілдерінің бірі, ӛйткені 

студенттер қандай да бір ӛміршеңді мәселе немесе проблеманы 

жан-жақты қарастыру және талқылауда ӛздерінің теориялық және 

практикалық білімдерін жинақтап, оларды қолдана отырып, ӛз 

кӛзқарасын пайымдау мен тҥйіндеуге, ӛзге пікірлерді ескеруге 

және оларды ӛз қажетіне пайдалануға ҥйренеді.  

Студенттер пікірталаста еркін қарым-қатынаста болып, ӛз 

позицияларын қалыптастыру және қорғау, оларды ӛзге 

пікірлермен салыстыру әрекеттерімен айналысады. Сол арқылы 

олар демократиялық қоғамның басты ерекшелігі болып 

табылатын идеологиялардың қақтығысуына белсенді тҥрде 

араласады. Пікірталас студенттік аудиторияға ӛмірдің шынайы 

проблемаларын әкеліп, оларды әртҥрлі кӛзқарас тҧрғысынан 

қарастырады, ең тиімді шешімдерін табуға бағыттайды. 

Алғашында қандай да болмасын сипатта болған ҥйренушілер-

дің пікірталас пен сайыста келтірілген ӛзге тҧжырымдардың 

ықпалымен ӛзгереді, яғни олардың қасиеттерін белгілі бір 

дәрежеде қабылдайды, ӛзіне сіңіреді.  

Пікірталастың басты мақсаты - әр үйренушінің 

қарастырылған проблема бойынша ӛзіндік пікір, кӛзқарасты 

қабылдауы, бір байлам мен шешімге тоқтауы. Мҧндай 

проблеманың ғылымда, теория мен практикада  нақты шешімі 

бар болғандықтан, оны ҥйренушілер аудиторияда тек ӛздері ҥшін 

ғана қабылдайды. 

Әрине, оқытушы ҥшін бҧл проблеманың шешімі әу бастан 

белгілі, алайда ҧстаз студенттерді шешім қабылдауға әкелетін 

ізденіс процесімен таныстыруды мақсат тҧтады, оларды аяққы 

нәтижеге бағыттап, сол мәреге жетуге бағыттайды. Пікірталастың 

ӛту барысы оқытушы тарапынан алдын-ала жоспарлануы 

ықтимал, алайда оның нәтижесі алдын-ала белгіленуі міндетті 

емес, ӛйткені пікір алмасу процесінде әр ҥйренушінің қандай 
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тоқтамға келетіндігі беймәлім, уақытынан бҧрын жоспарлануы 

мҥмкін емес нәрсе. 

Пікірталас студентке бҧрынғы тәжірибесін тиімді пайдалану 

мен қарастырылатын тақырыпты толық игеру мҥмкіншілігін 

береді. Оқытушы пікірталаста ақиқатты дайын кҥйде бермейді. 

Мәселенің дҧрыс-бҧрыстығы жӛнінде студенттердің ӛздері 

дәлелдер жинау мен келтіру, оларды жақтау арқылы, қарсы 

пікірлерді сараптау мен талдау арқылы, оларға қарсы уәж айту 

арқылы ӛзіндік дербес пікір қалыптастырады. Студенттер мҧнда 

басқа пікірлермен санасып, ӛздерінің икемділігі мен 

бейімшілдігін кӛрсетеді. Топтық пікірталастар кері байланыс 

жасауға жақсы мҥмкіндік беріп, студенттердің мотивациясы мен 

қызығушылығын  арттырады. 

Оқытушы пікірталастың келесідей ережелерін қадағалауды 

талап етуі керек: 

1. Пікірталаста тҧлғаның жеке қасиеттері сыналмай, тек пікірлер, 

кӛзқарастар мен пайымдаулар ғана сыналуы тиіс. 

2. Пікірталаста басты мақсат жеңу емес – ақиқатқа жету. 

3. Басты этикалық ереже: басқа пікірлермен келіспеуге болады, 

алайда оларды сыйлау керек. 

4. Біреу сӛйлегенде, оның сӛзін бӛлуге болмайды. 

5. Басқа пікірлермен келіспеушілік болған жағдайда, оларға 

жалаң тҥрде баға бергеннен гӛрі («Бұл дұрыс емес!», «Бұл қате 

ұстаным!», «Мен мұнымен келісе алмаймын!», «Біздің пікір ғана 

дұрыс!» деген тәрізді), олардың мағынасы мен мазмҧнын 

айқындайтын сҧрақтар қойған орынды. 

6. Пікірталаста икемділік пен бейімшілдіктің жоғарғы дәрежесін 

кӛрсеткендер (яғни ӛз пікірлерін басқалардың позитивті де 

жағымды ықпалы арқасында ӛзгерте алатындар) жеңіске жетеді.  

7. Ақиқатқа жету жолы біреу емес және олардың барлығы да тең 

дәрежелі. 

Сонымен қатар оқытушының «Пікірталас ойын емес, ол - 

ӛмірдің ӛзекті проблемалары бойынша  даудамай» деген ҧғымды 

ескере отырып, ӛз позициясын жасырмауы орынды. Алайда бҧл 

жерде ол пікірталасқа тікелей қатынаспай, оның сәтті ӛтуі ҥшін 

ӛзін ерікті тҥрде дауласудан шектеген жҥргізуші рӛлін атқарады. 

Ал жҥргізуші ӛзінің позициясын ашық жарияламаса да, ӛзіне 

қандай кӛзқарастың жақын екендігін білдіре алады ( сурет 29).  
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Пікірталасқа 15-тен 30-ға дейін студенттердің қатысқаны 

тиімді. Оқытушының пікірталаста қатысушы емес, 

ҧйымдастырушы рӛлін орындайды: тӛреші болмайды, студенттер 

пікіріне «дҧрыс» немесе «бҧрыс» деп баға бермейді. Оқытушы 

студенттерді белгілі бір кӛзқарасқа ҥйрету ҥшін оларды сол 

пікірге бейімдеп, соған қарай бағыттайды.  

Студенттер оқытушыдан кез келген кӛзқарасты (позицияны, 

идеологияны) ҧстамдылық, тӛзімділік және сыйластық  

тҧрғысынан қалайша қабылдауға болатындығын ҥйрену керек. 

Олар пікірталастың демократиялық сипатта болуы тек сондай 

ҧстаныммен байланысты екендігін ҧғуы қажет.  

Кейде теледидарда біз ӛзі жақтаған позицияға қарсы 

айтылған ҧтымды дәлелді сабырлы тҥрде қабылдай алмаған 

жҥргізушілердіңкҥйіп-пісіп, пікір білдірушінің сӛзін бӛлетіндігін 

кӛріп жатамыз. Бҧл - пікірталасты сәтсіз тҧрғыдан жҥргізу ҥлгісі.     

Ҧстаз пікірталаста шәкірттерін ӛз позицияларын нақты 

айқындап, оларды тыңдаушыларға жеткізіп, дәлелдей білуіне 

ҥйренуге шақырады. Ол студенттерге ақиқатты дайын кҥйінде 

ҧсынбай, оны қалайша іздеп тауып, қорғауға болатындығын 

кӛрсетеді. 

Лирикалық шегініс 

Ақиқат немесе жеңіс   

- Молдеке, тезірек жүріңіз! Шайханада еліміздің барлық 

данышпандары пікірталас ӛткізу үшін жиналыпты. Сізге 

шынымен-ақ бұл жарыста кімнің жеңіп, кімнің ақиқат сӛзін 

сӛйлейтіндігі қызық емес пе?! 

-  Жарыстарға келетін болсақ, маған олардың ішінен бӛдене 

тӛбелесі мен аламан бәйге ұнайды. Ал ессіз пікірталаста 

ақиқаттың тууы екіталай. Бұл үшін барлық пікірсайысты 

доғару керек, ӛйткені ақиқат еш дәлелдеуді  қажет етпейді. Ал 

пікірсайысшылар ақиқатты іздеп жүрген жоқ – оларға тек 

жеңіс қана керек. Олардың таласы барған сайын ӛрби түседі, 

бұл «данышпандардың» барлығы да басқаларды жеңбей 

тыншымайды,- деген екен Қожекең. 

7.2  Пікірталастың ережелері 

Пікірталас басында студенттермен бірлесіп ҧстанатын ереже-

лерді анықтап алған дҧрыс. Бҧл ережелер ӛзара сыйласымдық, 

тӛзімділік, жанжалдардың алдын алу,  тыңдай білу, ортақ шешім 
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Сурет 29 - Дау-дамайдың даму динамикасының кезеңдері 

 

қабылдау идеялары тҧрғысынан қҧрастырылуы керек. Сондай 

ережелер ҥлгі ретінде тӛменде келтіріледі: 

1. Әрбір қатысушыда ӛз пікірін айту мҥмкіншілігі болуы 

керек. Ҥйренушілер әрқашан да (топ ішінде, пікірсайыс кезінде) 

ӛз ойларын ортаға салып отыруы керек, ӛйткені пікірталастың 

нәтижесі сан-алуан, сан қилы пікірлердің тоғысуынан пайда 

болады. 

2. Тыңдай білу керек. Топ ішінде жақтастардың да, басқа 

топтардағы қарсыластардың да пікірлерін мҧқият тыңдай білу 

керек. 

3. Біреудің сӛзін бӛлуге болмайды. Жақтастардың да, 

қарсыластардың да сӛздерін бӛлмеу керек. Бҧл мәселеге 

пікірталасты жҥргізуші асыра ден қоюы керек. 

4. Ҥйренушілерге ой шақыру немесе дәлелдерді жинақтау 

ҥшін уақыт беріп отыру керек. Мәселен, әрбір 10-15 минуттан 

кейін пікірталасты тоқтатып (2-5 минутке), студенттерге ӛз 

ойларын немесе дәлелдерін пысықтау, толықтыру мҥмкіндігін 

беру керек. 

5. Пікірталас кезінде бастапқы пікірді ӛзгерту мҥмкіндігі 

беріледі. Ҥйренушілердің ӛз пікірін пікірталастың аяғына дейін 

ҧстануы міндетті емес. Керісінше, пікірлерін ӛзгерту арқылы 
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олар ӛздерінің икемділігін, ойларының ҧшқыр екендігін 

аңғартады. Мҧндай әрекеттерді «сатқындық» деп санаудың 

қажеті жоқ, ӛйткені пікірталастың басты мақсаттарының бірі - 

ӛзгеру мен бейімделу екендігін ҧмытпау керек. 

Пікірталас ҥйренушілерде келесідей біліктерді дамытады: 

-   ӛзіндік пікір қалыптастыру; 

-  ӛз пікірін қуаттайтын нақты дәлелдер келтіре білу, 

олардың ӛміршеңді, нанымды және ҧтымды болуын қадағалау; 

-    пікірлердің айырмашылығын аңғару; 

-    басқалардың пікірімен санасу, оны сыйлау; 

- басқалардың ӛзіңмен келіспейтіндікті кӛріп, олармен 

келісім және мәмілеге келу керектігін тҥсіну; 

- ӛз пікірін ӛзгерте білу, басқа пікірлерді ҧстанудан 

«ҧялмау», қаймықпау, басқаларға бейімделе білу; 

- таңдау жасап, шешім қабылдау. 

Студенттердің топтары арасындағы пікірталастарды межелік 

немесе аралық бақылауды (емтиханды) алмастыратын бақылау 

нысаны ретінде де қолдануға тҧрарлық. 

 

7.3  Пікірталаста назар аударатын маңызды мәселелер 

 

1. Тақырып 

Пікірталаста қарастырылатын тақырып (мәселе) әлеуметтік 

маңызы бар ӛзекті  проблема болуы тиіс. Бҧл мәселе 

қатысушыларға белгілі бір дәрежеде таныс болып, олардың 

қызығушылығын тудырып, мҥдделеріне сәйкес келуі керек. 

Бҧдан басқа жағдайда студенттердің бҧл мәселе бойынша қызу 

талқы мен талас жҥргізуі екіталай. 

Тақырып бинарлы сҧрақ тҥрінде келтірілуі керек. «Бинарлы 

сҧрақ» дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы екі жауап беруге 

болатындай сҧрақ.  

2. Сұрақтар 

Пікірталаста талқылау ҥшін алдын-ала сҧрақтарды дайындап 

алған дҧрыс, ӛйткені пікірталастың қалайша ӛрбитіндігі кӛп 

жағдайда осыған байланысты болады. Сҧрақтар пікірталасты 

дамытуға бағытталуы керек, сол себепті де оларда даулы  

тҧжырымдар, кеңінен тараған тҥсініктерге сәйкес келмейтін 

ҧйғарымдар болуы керек. Сол арқылы пікірталас жанданады, 
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қатысушылар сыни тҧрғыдан ойлауды ҥдете тҥседі, пікірталасқа 

қатысушылар санын да осылайша ӛсіруге болады. 

3. Пікірталастың жоспары 

Пікірталас жоспары (сценарийі) алдын-ала дайындалады. 

Онда талқылауға ҧсынылған сҧрақтар келтіріліп, пікірталасқа 

қатысушылардың  мақсаттары, қандай техникалық (слайдтар, 

диафильмдер) және  кӛрнекі қҧралдар (плакаттар, диаграммалар) 

қолданатындығы кӛрсетіледі. 

Сценарийде пікірталасты  ҥш кезеңде жоспарлаған орынды: 

1) Берілген сҧрақты талқылау, ӛзіндік позицияны таңдап алу 

және айқындау. 

Сценарий әдетте жҥргізушінің (оқытушы немесе студент)  

алғы сӛзімен басталады. Мҧнда ол тақырыптың таңдалуын 

негіздеп, оның ӛзектілігіне, пікірталаста қатысушылардың 

мақсаттарына тоқталады, пікірталас ережелерін қатысушылардың 

есіне салады. Осыдан кейін пікірталастың сҧрағы тақтаға 

жазылады да, қатысушылар алдымен жеке, содан кейін жҧппен 

немесе шағын топ ішінде ой қозғап, ӛз пікірлерін ортаға салады. 

Бҧл кезеңде қатысушылар позиция таңдап, оны негіздеп алуы 

керек. 

2) Пікір таластыру. 

Қатысушылар кӛзқарастары бойынша екі немесе одан да кӛп 

топтарға бӛлінеді. Топтар ӛз дәлелдерін айқындап, спикерлерді 

таңдап, қарсы жаққа қойылатын сҧрақтарды қарастырады. 

Пікірталас келесідей тәртіппен жҥргізіледі: 

- Әр топтан спикер сӛз сӛйлейді. 

- Оған басқа топтардан сҧрақтар қойылады. 

- Жауап берілгенде, пікірталасқа топтың басқа да мҥшелері 

қатысады. 

3) Ой-толғаныс. 

Пікірталас аяқталғаннан кейін студенттер ӛз ойларын ортаға 

салып, талқылауы керек. Содан кейін оларды жазбаша келтіріп, 

оқытушыға ӛткізеді. 

4. Пікірталасқа дайындық. 

Қатысушылар пікірталастың тақырыбын алдын-ала біліп, 

оған жан-жақты дайындалуы қажет. Ол ҥшін келесі әрекеттерді 

атқарғанорынды: 

- пікірталас жҥргізу мәдениетімен және оның ережелерімен  
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танысу; 

- проблеманы зерттеу, оның терминологиясымен танысу; 

- қажетті әдебиетті зерттеу; 

- мамандармен  сҧхбаттасу; 

- әртҥрлі кӛзқарастарды сараптау, оларды салыстыру; 

- ӛз позициясын айқындау, оның ҧтымды жақтарын анықтау, 

дәлелдер жинақтау.  

 5. Жүргізуші  

Пікірталасты оқытушы немесе студенттер жҥргізеді. Жҥргізуші 

пікірталастың тақырыбын жақсы меңгеруі қажет, ӛйткені ол даулы 

мәселелер туындаған мезеттерде барлығы да келісетіндей беделді ҥкім 

айтуы керек. 

Жҥргізуші пікірталасты талқыланатын сҧрақпен бастап, оған қысқаша 

комментарий береді, сол арқылы қатысушыларды пікірталасқа шақырады. 

Пікірталас барысында ол  қатысушыларға сҧрақ қойып, талқылауды қажетті 

бағытта  қалдырып отырады: қатысушылар тақырыптан немесе 

регламенттен ауытқып бара жатқанда оларды пікірталас аумағында 

қалдыруға ҧмтылады. 

Алайда жҥргізуші қарсы жақтардың пікірлеріне баға беретін тӛреші 

болмауы және пікірталастың басты тҧлғасына айналып кетпеуі керек. Оның 

басты міндеті – барлық студенттерді пікірталасқа қатыстыру. Сол себепті де 

жҥргізуші сҧрақ қойып, қатысушыларды қуаттап,  олардың назарын 

тақырыптың ең қызықты әрі ӛнімді жақтарына аударып, қарама-қарсы 

пікірлерді ҧштап, аудиторияның белсенділігін жоғарғы деңгейде ҧстап 

отыруы керек. 

Пікірталасты тақырып ауқымында қалдыру ҥшін жҥргізушінің 

келесідей ережелерді қадағалағаны орынды: 

- Айтылған пікірді айқындау, нақтылау («Қандай мағынада айтып 

тҧрсыз? Мысал келтіре аласыз ба?). 

- Бағыт-бағдар беру, қолдау кӛрсету (Бҧл қалайша болған еді? Неліктен  

олай деп ойлайсыз?). 

- Басқа пікірлерге жҥгіну (Сіздің айтқаныңыз алдыңғы пікірмен 

қалайша ҧштасады? Сіз алдыңғы кӛзқараспен келісесіз бе?). 
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- Белсенділендіру (Сіз бҧл туралы не ойлайсыз? Сіздің айтайын  деп 

тҧрғаныңыз қандай мәселе? Бҧл мәселе Сіздің пікіріңізге қайшы емес пе?). 

- Қиындық тудыру (Мына мысал туралы не айтасыздар? Ал егер Сіздің 

бҧл пікіріңізбен келіспейтін болсақ қайтесіз?). 

6. Сӛйлеушілер 

Сӛйлеушілердің пікірталастың ережелерін қатаң тҥрде 

ҧстанып, ӛз ҧстанымдарын жақтап, қарсы жаққа дәлелді тҥрде 

сын айтуы ҥшін оларға келесідей біліктерді меңгеру керек:  

- қарсыластарының кӛзқарасын жақсы тҥсініп, оны дҧрыс 

баяндай  білу;  

- ӛз позицияларының ҧтымды жақтарын нақты білу; 

- ӛз пікірлерін басқаларға нанымды әрі сенімді тҥрде жеткізе 

білу; 

- қатысушылардың қандай мәселелер бойынша келісімді 

екендігін нақтылап, дау туғызатын жәйттерді айқындай білу.  

   7. Пікірталасты қорытындылау және бағалау 
Пікірталасты қорытындылау - оның тиімділігінің айғағы. Сол 

себепті де пікірталас соңында қатысушылардың қорытынды 

пікірлеріне тоқталып, проблема шешудің ең тиімді жолдары 

қысқаша сарапталады. Бҧл жерде жҥргізушіге кейбір пікірлердің 

осал жақтарына (кемшіліктеріне) тоқталуына болады.  

Талқылау барысында жиі келтірілген және ҧтымды пікірлерге 

де талдау жасалады. Мҧнда ҧстанымдардың мазмҧны, тереңдігі 

мен ғылымилығы, дербестігі, дәлелдердің ҧтқырлығы, терминдер 

мен тҥсініктердің  қолданысы сарапталады, қатысушылар ӛз 

әрекеттері мен кӛзқарастары жайлы әңгіме қозғайды. Студенттер 

пікірталаста келтірілген дәлелдер мен оларға қарсы айтылған 

уәждерге қайта оралып, оларды толықтыру мҥмкіншілігін алады. 

Бҧған қоса олар тақырыптан ауытқып, пікірталас барысында 

туындаған басқа да мәселелерді талқылауға ҧсынады.  

Талқылау соңында студенттер ӛз ойларын эссе немесе басқа 

да жазбаша тҥрде жеткізуі керек. Олардың идеялары мен 

ҧсыныстары пікірталас әдістемесін жақсарту ҥшін қолданады.  

 

7.4  Пікірталас тәсілдері 

«Торлы талқылау» немесе Қайшыланған пікірталас 
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1) Екі жақты шешімі бар проблеманы келтіргеннен кейін, 

оқытушы студенттердің осы мәселе тӛңірегіндегі ӛз ойларын 

қағазға тҥсіріп алып, ӛз кӛзқарасын айқындауын сҧрауы керек. 

Бҧл жерде студенттер «Т-кестесін» қолданғаны орынды. Олар 

оқытушы ҧсынған проблема (немесе сҧрақты) жазып алғаннан 

кейін дәптерін екіге бӛліп, сол жақ бағанға бірінші кӛзқарасты 

жақтайтын, ал оң жақтағы бағанға екінші кӛзқарасты негіздейтін 

дәлелдерді келтіреді. Осыдан кейін олар ӛздерінің қай позицияны 

жақтайтындығын кестенің астына жазып қояды. 

2) Осыдан кейін студенттер ҥш ҥлкен топқа бӛлінеді: бірінші 

пікірді ҧстанғандар, екінші ҧстанымды жақтағандар  және «Екеуі 

де мҥмкін» деген кӛзқарастағылар.  

3) Пікірлестер тобында студенттер  ӛз кӛзқарастарын 

дәлелдейтін тҧжырымдарды талқылап, дәлелдердің тізімін 

жасайды. 

4) Әрбір топ бҥкіл топ атынан сӛйлейтін спикерді таңдайды. 

5) Осыдан соң топ спикерлері кезекпен ӛз дәлелдерін 

аудиторияға белгіленген уақыт ішінде (мәселен, 2 минут) 

жеткізеді. 

6) Спикер сӛйлеп болған соң, қарсы жақтардың сҧрақ қоюына 

болады,оларға жауапты барлық топ мҥшелері береді. 

7) Осылайша ҥш топ та ӛз дәлелдері мен уәждерін 

келтіргеннен кейін қарсыластар проблема жӛнінде ӛз ойларын 

жазбаша келтіреді (мәселен, эссе тҥрінде). 

                         Пікірталастың ережелері: 

- біреу (мысалы, спикер) сӛйлегенде, оның сӛзін бӛлмеу керек; 

- қарсы жақтың кӛзқарасына жағымсыз тұрғыдан сын 

және  пікір айтпау керек («дұрыс емес!», «келіспейміз!», 

«жалған!», «біздің ойымыз ғана дұрыс!» деген сияқты); 

- егер келіспейтін жағдай болса, қарсы жақтың кӛзқарасын 

айқындайтын сұрақ  қою керек. 

Пікірталас соңында студенттерден «Қай жақ жеңді?» деп 

сҧрауға болады. Егер студенттер жеңісті біреуге беретін болса, 

онда оларды келесідей тҥсініктерге алып келу керек (мысалы, 

сҧрақ қою арқылы): 

-    пікірталас - ақиқатқа жетудің тиімді тәсілі; 

- пікірталас әркімнің ӛз кӛзқарасын айқындауға зор 

мүмкіншілік береді; 
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- пікірталаста жеңілгендер болмайды: бәрі де ұтыста 

болады. 

Диспут формасындағы пікірталас 

Пікірталасқа дайындық 

Пікірталасқа дайындықты бірнеше кҥн бҧрын бастаған жӛн. 

Студенттер оқытушы ҧсынған проблема (тақырып) бойынша 

келесі әрекеттерді атқарады: 

1. Кӛзқарастары бойынша бӛлінеді. 

Студенттер пікірталас тақырыбы белгіленген сабақта ӛз 

кӛзқарастары бойынша қарама-қарсы позиция ҧстанатын екі 

топқа қолдарын кӛтеру арқылы бӛлінеді. Топтар ҥшеу де болуы 

ықтимал: мҧндайда ҥшінші кӛзқарас «мҥмкін» немесе «дербес 

пікір» деген позиция ҧстанады. 

Оқытушы пікірталас тақырыбы бойынша әр топты бірнеше 

сҧраққа жауап беруге міндеттейді. Бҧл ҥшін ҧстаз  студенттерге 

алдын-ала сауалдар тізімін береді.  

2. Топтар жиналыс ӛткізіп, онда команда капитанын сайлап, 

жҧмыс жоспарын айқындайды. 

3.  Топтар ӛз кӛзқарастарын айқындайтын қысқаша тезистер 

дайындап, олармен қарсы топты таныстырады. 

4.  Студенттер пікірталасқа жекелей дайындалады: ақпарат 

кӛздерімен жҧмыс жасайды, оқытушы ҧсынған сҧрақтарға жауап 

іздейді, дәлелдер жинақтайды, ӛз кӛзқарастарын негіздеп, 

ҧштайды. 

5. Студенттер бір пікір ҧстанған топтар қҧрамында ӛз 

кӛзқарастарын жан-жақты пысықтайды. 

 

Диспутты ӛткізу 

1. Кіріспе 

- Жҥргізуші пікірталасты ашып, оның тақырыбы мен 

мақсаттарын хабарлап, оларға тҥсініктеме береді.  

- Пікірталаста сарапшылар (немесе тӛрешілер) алқасын да 

сайлауға болады. Олардың қатарына оқытушылар, мамандар, 

пікірталасқа қатынаспайтын студенттер кіреді. Сарапшылар  

пікірталастың жеңімпазын анықтаумен айналыспай, пікірсайыста 

туындауы мҥмкін мәселелерді шешіп, ережелердің қадағалануын 

бақылайды. 
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- Жҥргізуші пікірталасқа қатысушы жақтарды кӛрермендерге 

таныстырып, пікірталас ережелері мен регламентін жариялайды. 

Осыдан кейін ол сӛз сӛйлеу ретін анықтайды (жеребе тастап, 

немесе алдымен сӛзді қандай да болмасын кӛзқарасты 

жақтаушыларға береді: мҧндайда қарсы шығушылар сӛз кезегін 

екінші болып алады). 

2. Бірінші позицияны жақтаушылардың сөзі 

- Алдымен бірінші позицияны жақтаушы (шешен, спикер) 

сӛйлеп, топ пікірін белгіленген уақыт аумағында (мәселен, 3 

минут) келтіреді, оны тҥсіндіреді, дәлелдейді.  

- Оның сӛзінен кейін екінші пікірді жақтаушылар сҧрақтар 

қояды да, спикер берілген сҧрақтарға жауап береді. 

- Келесі кезек қарсы кӛзқарас ҧстанған жаққа беріліп, оның 

ӛкілі бірінші жақтың позициясының кемшіліктері мен 

олқылықтарына тоқталып, олардың кӛтерген проблемасы 

бойынша басқа шешім ҧсынып, қарсыластарына тағы да сҧрақтар 

қояды (бҧл әрекетке уақыт азырақ беріледі, мәселен, 2 минут). 

- Бірінші кӛзқарасты ҧстанушылар ӛз позициясын нақтылай 

тҥсіп, сҧрақтарға жауап береді (2 минут). 

3. Екінші позицияны жақтаушылардың сөзі 

- Енді тура сол ретпен екінші позицияны жақтаушы (шешен, 

спикер) сӛйлеп, ӛз пікірін белгіленген уақыт аумағында (3 минут) 

тҥсіндіреді және дәлелдейді. 

- Оның сӛзінен кейін бірінші пікірді жақтаушылар спикерге 

сҧрақтар қояды да, спикер берілген сҧрақтарға жауап береді. 

- Кезек бірінші кӛзқарас ҧстанған жаққа беріліп, оның ӛкілі 

қарсы жақтың позициясына тоқталып, солардың кӛтерген 

проблемасы бойынша басқа шешім ҧсынып, қарсыластарына 

тағы да сҧрақтар қояды (2 минут). 

- Екінші кӛзқарасты ҧстанушылар ӛз позициясын нақтылай 

тҥсіп, сҧрақтарға жауап береді (2 минут). 

4. Екі позицияны айқындайтын сұрақтар 

- Пікірталасқа қатысушы екі жақ бір-біріне ҧстанымдарын 

нақтылайтын сҧрақтар қойып, оларға жауап береді.  

- Бҧл әрекетке 3-5 минут берген орынды. Әр команда 

сҧрақтарға дайындалуға мҧрсат алғандығы да дҧрыс болады. 

Олар бірлесе отырып, ӛз жауаптарын талқылап, ӛз араларынан 

кімнің сӛйлейтіндігін белгілейді. 
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5. Позицияларды қорытындылау 

- Қарсы жақтарға соңғы сӛз беріледі. Берілген уақыт ішінде 

(мәселен, 3 минут) әрбір жақ кезекпен ӛз позициясы бойынша 

соңғы дәлелдер мен уәждерін келтіреді.  

- Пікірталас барысында топтардың ҧстанымдары қарсы 

жақтың ықпалымен ӛзгерістерге ҧшырауы ықтимал (мҥмкін 

мҧндай ӛзгерістерді  міндетті тҥрде талап ету керек те болар, 

ӛйткені бейімделу мен ӛзгеру - пікірталастың басты 

мақсаттарының бірі). 

6. Пікірталасты қорытындылау 

- Жҥргізуші сарапшылар алқасына сӛз береді. Сарапшылар 

даудың қалай ӛткендігі жайлы ӛз пікірлерін келтіріп, әр жақтың 

позициясына тоқтап, оларға баға береді.  

- Жҥргізуші пікірталастың қалай ӛткендігін 

қорытындылайды. Ол жеңімпазды анықтау ісімен айналыспай, 

пікірталастың ӛз мақсатына жеткен-жетпегендігі туралы сӛз 

қозғайды.  

7. Пікірталасты бағалау 

- Студенттер ауызша пікірталастың қалай ӛткендігі туралы ӛз 

ойларымен бӛлісіп, пікірталасқа және ӛз әрекеттеріне баға береді. 

Осыдан кейін олар ӛз пікірлерінің  дискуссия барысында 

қаншалықты ӛзгергендігі туралы жазады. Диспутты бағалау 

бойынша студенттерге келесідей тапсырмалар беруге болады: 

- Пікірталас қалай ӛтті? Ол Сізге ҧнады ма? 

- Пікірталаста не нәрсеге ҥйрендіңіз? 

- Ӛз әрекеттеріңізді қалайша бағалайсыз? 

- Пікірталаста қай кӛзқарас ҧстанғандар жеңіске жетті деп 

ойлайсыз? 

- Пікірталастың ӛту барысы бойынша қандай пікірлеріңіз 

немесе ҧсыныстарыңыз бар? 

- Келесі пікірталаста қандай мәселелерге назар аудару 

керек деп ойлайсыз?  

«Бұрыштар» пікірталасы 

1. Оқытушы тақырып бойынша екі немесе одан да кӛп 

баламалы шешімдері бар проблеманы анықтап, оларды 

жариялағаннан кейін студенттерді шағын топ қҧрамында осы 

мәселені «Ой қозғау» тәсілін қолдана отырып талқылауды 

ҧсынады.  
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2. Оқытушы студенттерге кӛзқарастардың бірін таңдап, ҥш 

минут ішінде ҧстанған позицияларды дәлелдейтін аргументтерді 

жазуды тапсырады. 

3. Бірінші кӛзқарасты ҧстанған студенттер аудиторияның бір 

бҧрышына, басқа пікірді жақтағандар екінші бҧрышына, ал енді 

ҥшінші немесе тӛртінші позицияны таңдағандар бӛлменің басқа 

бҧрыштарына барып тҧрады. 

4. Оқытушы талқыланып жатқан проблема бойынша алдын-

ала дайындаған мәтінді (мақала, лекция, ғылыми монография, 

т.б.) студенттерге таратып береді. Студенттер шағын топ ішінде 

мәтінді ӛзара бӛліп, ӛздерінің позициясын қуаттайтын дәлелдер 

іздейді. Әр топтан 1-2 студент осыдан кейінгі пікірталаста топ 

пікірін білдіретін спикер (шешен, сӛйлеуші) болып таңдалады. 

5. Топтарға кезекпен сӛз беріледі. Спикерлер 1-2 минут 

аралықта ӛз топтарының позицияларын айқындайды. 

6. Енді сӛз топтардың басқа да мҥшелеріне беріліп, олар да 

пікірталасқа араласады. Топтарды пікірталасқа ынталандыру 

ҥшін оқытушы тарапынан студенттерге келесідей сҧрақтар 

қойған орынды: «Неліктен бірінші топтың мүшелері үшінші 

топтың кӛзқарасын қабылдамады?», «Сіздер екінші топтың 

қандай пікірімен келіспейсіздер?», «Неліктен бірінші топтың 

студенттері сіздерді ӛз кӛзқарасына иландыра алмады?», 

«Неліктен сіздер ӛз позицияларыңызға ӛзгеріс енгізбедіңіздер 

(енгіздіңіздер)?». 

7. Пікірталас кезінде студенттерге олардың ӛз кӛзқарастарын 

ӛзгертіп, басқа топтарға ауыса алатындығын ескерту керек. 

Оқытушы тіпті студенттерді ӛз пікірлерін ӛзгертуге ынталандыру 

керек. Бҧл жәйт олардың ойлану жҧмысына қызу тҥрде 

қатысқандығын және ойлау икемділігінің жоғары деңгейін 

кӛрсетіп, топтың басқа мҥшелерінің жауапкершілігін кӛтереді: 

олар жақтастарынан айрылып қалмау ҥшін пікірталаста дәлелді 

болуға тырысады. 

8. Пікірталас соңында әрбір топқа ӛз позициясын қысқа тҥрде 

(1 минут) басқалардың алдында ауызша тҧжырымдау мҥмкіндігі 

беріледі (спикерлер сӛйлеп болғаннан соң оларға сҧрақтар 

қойылмайды).  

9. Пікірталас аяқталғаннан кейін оқытушы студенттерге ӛз 

ҧстанымдарын  эссе тҥрінде жазбаша келтіруді тапсырады.  
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«Академиялық даудамай» пікірталасы 

1. Оқытушы сабақта қарастырылып жатқан тақырып 

бойынша кемінде екі шешімі бар проблеманы студенттерге жария 

қылады. 

2. Студенттер тӛрт адамнан тҧратын шағын топтарға 

бӛлінеді. 

3. Топ ішінде студенттер қарама-қарсы кӛзқарастар бойынша 

екі-екіден бӛлініп, жҧптаса отырып, ӛз позициясын қорғауға 

дайындалады (бҧл жерде студенттер жҧптарға ӛз қалауы 

бойынша немесе тіпті оқытушы нҧсқауымен бӛлінуіне болады). 

4. Жҧптар уақытша бҧзылып, студенттер аудитория ішінде ӛз 

жақтастарын тауып, басқа жҧптар қҧрып, ӛз дәлелдерімен 

бӛліседі, оларды толықтырады. 

5. Студенттер алғашқы жҧптарына қайта оралып, басқа 

студенттерден естіген дәлелдерін ортаға салып талқылайды, 

алдағы пікірталасқа дайындалады.  

6. Жҧптар топ ішінде кезекпен екінші жҧпқа ӛз позициясын 

жеткізеді. Қарсы жақ мҧқият тыңдап, туындаған ойларын қағазға 

тҥртіп отырады. 

7. Екі жҧп бір-біріне сҧрақтар қойып, жауап беріп, ӛз 

ҧстанымдарын жақтап, пікірталасқа кіріседі. 

8. Пікірталас тоқтатылып, екі жақ келісім мен мәмілеге 

келетіндей ортақ шешімді іздестіреді. Мҧнда әр жақтан ҧтымды 

дәлелдер ескеріледі. 

9. Бағалау. Студенттер пікірталаста туындаған ӛз ойлары, 

позициялары мен ҧстанымдарын қағазға тҥсіріп, әрекеттері 

бойынша есеп береді.  

  

       7.5 ОЙЫНДАР 

 

Жоғары мектептің оқу процесінде қолдануға тиімді 

ойындардың ішінен келесідей тҥрлерін қарастырып кетуді 

ҧйғардық: 

1. Рӛлдік ойындар 

2. Іскерлік ойындар 

а) Іскерлік оқу ойындары 

- саяхат ойындары 

- блиц-ойындар 
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ә) Ӛндірістік ойындар 

3. Имитациялық ойындар 

 

7.6  Рӛлдік ойындар 

Рӛлдік ойындар - тиімді интербелсенді әдістердің бірі.  

Педагогика саласында зерттеу жҥргізетін ғалымдардың басым 

кӛпшілігі оқу/оқытудың ойын әдістерін кәсіби дамуды 

қамтамасыздандырудағы ең тиімді әрі болашағы зор тәсілдер деп 

есептейді. Ӛйткені іс-әрекет арқылы үйрену/үйрету – 

танымның ең тиімді тәсілі екендігі баршаға аян: адам жадында 

бірінші мезетте ӛзінің жасағаны мен бастан кешкен әсерлері 

қалады. Ал рӛлдік ойындар студенттердің ӛздерін басқа 

адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманы солардың 

тҧрғысынан қарастырып, шешімді ӛз «қолдарымен» жасауды 

меңзейді. 

«Ойын» сӛзі сабақта инсценировканың орын алып, 

әрекеттердің спектакль тҥрінде кӛрсетілетіндігін меңзейді. Ал 

«рӛлдік» сӛзі әр қатысушының белгілі бір рӛл орындайтынын 

және де бҧл рӛлдің басқа рӛлдердің қатарында болып, олармен 

тығыз қарым-қатынаста болатындығын білдіреді. Бҧл қарым-

қатынас ӛмірде орын алған қарым-қатынастарды қайталайды, сол 

себепті де рӛлдік ойындар қоғамда кең етек алған проблемалар 

мен оларды шешудегі тиімді әрекеттерді меңгеруді мақсат 

тҧтады. Мҧнда студенттер пікірталастағыдай ӛз тҥсініктері мен 

кӛзқарастарынан туындаған позицияларды ҧстанбай, ӛздерін 

басқалардың орнына қояды. 

Бҧл әдіс студенттерде жинақталған теориялық білім, 

практикалық тәжірибе, ӛмірде ҧстанатын қҧндылықтарды еркін 

тҥрде меңгеру және қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

Рӛлдік ойындарда студент ӛзінің теориялық білімдерін 

ӛмірде (практикада) кездесетін ситуациялар мен жағдаяттарда 

қолданады. Ол мҧндай ойындарда проблемалардың мазмҧны мен 

мән-жайын дҧрыс тҥсінетіндігін кӛрсетеді, олардың шешу 

жолдарын қарастыру арқылы ӛзінің шығармашылық (креативтік) 

деңгейін дамытады.  

Рӛлдік ойындарды жҥргізу алдында  оқытушының 

әдістемелік тҧрғыдан жан-жақты дайындалуы шарт, ол әсіресе 

келесі мәселелерді алдын-ала мҧқият талдап алуы керек: 
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- ойынды ӛткізудің әдістемесі (ойын шарттары мен ережелері, 

мақсаттары, кезеңдері, қатысушылар, т.б.); 

- ойынның мҥмкін нәтижелерін болжау;  

- ойынның нәтижелерін қорытындылау. 

Рӛлдік ойындардың екі тҥрін ажыратуға болады: 

1. Әрбір студент рӛл ойнайды.   

2. Студенттердің шағын топтары рӛл ойнайды.  

Рӛлдік ойынның бірінші тҥрі студенттердің қандай да бір 

берілген тапсырмаларды орындау барысында топ ішінде рӛлдерге 

бӛлініп, сол рӛлдердің ерекшеліктеріне сәйкес әрекеттер 

атқаруды меңзейді.  

Мҧндай ойындарда келесідей рӛлдерді қолдануға болады:  

Автор - ӛз кӛзқарасы мен пікірін келтіруші, ҧсынушы. 

Түрлендіруші - автордың ҧсынысын толық қабылдамай, ӛз 

тҥсінігін қҧрастыратын, содан туындаған ойларымен басқалармен 

бӛліседі. 

Сыншы (немесе Пессимист) - талқылау барысында 

қабылданған шешімдерге кҥмән келтіріп, ӛзгеше ҧсыныс жасап, 

басқа шешімдер мен кӛзқарастар келтіреді. 

Ұйымдастырушы (немесе капитан) - жасалған жҧмыстың 

барлығын да ҥйлестіріп, қатысушылардың жеке пікірлерін 

жинақтауға, біріктіруге ҧмтылып, оларды автордың кӛзқарасын 

дамытуға бағыттайды. 

Қуаттаушы (немесе Оптимист) - қандай да болмасын 

келтірілген ҧсыныс пен әрекетті демеп, қолпаштап отырады. 

Оның жҧмысы сыншы рӛліне қарама-қарсы. Ол ӛз жҧмысында 

мақтау мен мадақтауды, арқадан қағу мен қол шапалақтауды 

қолданады да, солар арқылы топ ішінде кӛтеріңкі кӛңіл-кҥй 

орнатуға бар кҥшін салады. 

Суретші - топ жҧмысының нәтижелерін плакатқа маркермен 

тҥсіруші. 

Бҧлардан басқа да рӛлдерді қолдануға тҧрарлық, оларды 

қолдану («ойнау») ойынның мақсаттары мен жоспарланған 

нәтижелеріне байланысты болады:  

- идея келтіруші («идеялар генераторы») - ҥнемі ӛз ойларын 

келтіріп, топтың әрекеттерін соларды жҥзеге асыруға бағыттау-

шы; 



 242 

- ақын - бірлескен жҧмысты жандандыру мақсатында топ 

жҧмысына немесе мҥшелеріне арнап ӛлең мен ҧйқастар 

шығарушы; 

- күмәнданушы (немесе скептик) - сыншы секілді әр идея, 

ой мен әрекетті кҥмәнданып қабылдаушы, қарсы пікір айтушы; 

- барлаушы - басқа топтарда жҧмыстың қалайша жҥріп 

жатқандығын анықтаушы; 

- жылнамашы - топ жҧмысының барысы мен 

қатысушылардың әрекеттерін қағазға тҥсіруші; 

- бақылаушы - ойын ережелері мен рӛлдерді орындау ҥшін 

қабылданған тәртіптерді, қатысушылар әрекеттерінің аяғы 

нәтижеге бағытталуын қадағалаушы. 

Мҧндай рӛлдік ойындарда келесідей ережелер қабылдаған 

орынды: 

- Рӛлдер ерікті тҥрде таңдалады. 

- Әр қатысушы рӛлдерге тиеселі міндеттер мен қызметтерді 

(функцияларды) барынша орындап, қадағалауы керек. 

- Ойын барысында қатысушылардың рӛлдермен алмасуына 

болады. 

- Ойын барысында қатысушылар басқа да  рӛлдерді ойлап 

тауып, оларды орындауларына болады. 

- Ойын аяғында әр қатысушы ӛзінің әрекеттері мен топ 

жҧмысына жазбаша тҥрде есеп беруі керек.  

Осындай рӛлдерді қолданатын ойынның мысалы ретінде 

халықаралық «Street Law» бағдарламасы ҧсынған бір ойынды 

келтірейік. 

«Кӛшбасшылық» ойыны 

(«Ерлер мен әйелдердің теңдігі» тақырыбы бойынша) 

Студенттерді жеті адамнан тұратын шағын топтарға 

бӛліп, олардың мүдделерін ескеретін тапсырмалар беріңіз: 

мәселен, «Студенттік топ екі күнгі демалуға 600 доллар 

жинады. Бұл ақшаны қалайша ұстауға болады?» 

Топтардың әр мүшесіне келесідей карточкаларды 

үлестіріңіз: 

1. Сіз нағыз кӛшбасшысыз. Сіз әрқашан да дұрыс шешім 

таба аласыз. 
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2. Сіз кӛпті кӛрген, ӛте тәжірибелі адамсыз. Ӛзіңіздің 

ӛмірлік тәжірибеңізге сүйене отырып, Сіз әрқашан жақсы 

шешім ұсынасыз. 

3. Сіз ылғи да күмәнданып, бәріне де сенімсіздікпен қарайтын 

адамсыз. 

4. Сіз қандай да болмасын идеяны жоққа шығара білетін 

сыншысыз. 

5. Сіз еш келісімге келе алмай жүргендерді татуластыра 

білетін бітімгерсіз. 

6. Сіз қорытындылауды жақсы білетін аналитиксіз. 

7. Сіз ӛзіңіздің жұмысқа деген жеңілтектігіңізбен қандай да 

болмасын ұмтылысты жоққа шығарасыз. 

Топтар ішінде кӛшбасшы рӛлдері қыздарға тиетін болсын. 

Барлық қатысушылардың ӛз рӛлдерін тиянақты түрде ойнауын 

қадағалаңыз.  

Әрбір студент ӛз карточкасын басқаларға кӛрсетпей оқып, 

сол бойынша ӛз рӛлін орындайды. Топтардың шешім қабылдауы 

үшін жеткілікті уақыт беріңіз. Әдетте бұл ойында  топтардың 

біреуі де дұрыс шешім қабылдай алмайды, ӛйткені әр топта ӛзін 

кӛшбасшы санайтындар аз емес. Топтардағы жұмыс ылғи да 

қызу және тартысты ӛтеді. 

Ойынды қорытындылағанда студенттерге келесідей 

сұрақтар қойыңыздар: 

- Неліктен сіздер ортақ шешімге келе алмадыңыздар? 

- Жұмыстарыңызда қандай қиыншылақтар туындады? 

- Бұл қиыншылықтарды қалайша жеңуге болар еді? 

- Кім ӛзін кӛшбасшы деп санады? 

Қорытынды. Бұл ойын нормативтік актілерде әйелдердің 

басшылыққа қатысу құқығы бекітілсе де, олардың 

кӛшбасшылық тәжірибесінің әлі де жетіспеушілігін дәлелдейді. 

Әйелдердің ӛздері саяси жігер кӛрсетуі керек, ӛйткені қоғамның 

оларға кӛмек кӛрсете алмауы да мүмкін. 

Кӛшбасшылық тәжірибесін қалайша иеленуге болады? 
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Мұнда кӛшбасшының туа біткен қасиеттерін, жақсы 

сӛйлей білуін, мектепте қоғамдық жұмыстарға белсене 

қатысуын, «Пікірталас», «Сыни ойлау», «ХХІ ғасыр 

кӛшбасшысы» сияқты бағдарламаларға қатысуын, қарым-

қатынас дағдыларын дамыту секілді біліктерді атауға 

тұрарлық... 

Екінші аталған рӛлдік ойында студенттердің тобы бҥкіл 

қоғамның кішірейтілген моделі немесе қоғамдық процестің бір 

кӛрінісі ретінде қарастырылып, оларға ойын тҥрінде қоғамдық 

қатынастарды (проблемаларды, ситуацияларды, т.б.) қайталау, 

модельдеу, имитациялау, «ойнап шығу» тапсырмасы беріледі. 

Сол себепті де мҧндай рӛлдік ойындардың басты тақырыбы – 

«қоғамды» ойнау, қоғам проблемаларын қарастыру және 

талқылау. Рӛлдік ойындардың бҧл тҥрі бірінші вариантқа 

қарағанда жоғары мектеп практикасында кӛбірек 

пайдаланатындығын ескертіп ӛту керек.  

Рӛлдік ойындардың мҧндай тҥрінде қатысушылардың 

топтары әртҥрлі қоғамдық топтардың рӛлдерін орындайды, 

мәселен: мемлекет, ӛкімет, парламент, партиялар, бизнес ӛкілдері 

немесе субъектілері (компаниялар, фирмалар, кәсіпорындар, 

банктар, жинақтаушы қорлар), жалдамалы жҧмысшылар немесе 

әлеуметтік топтар ( студенттер, зейнеткерлер, мемлекеттік 

бюджет тарапынан қызмет жасаушылар).  

Мҧндай ойындардың тақырыбы ретінде әлеуметтік сипаттағы 

келесідей ситуацияларды таңдап алуға болады:  

- парламентте заң қабылдау немесе заңға ӛзгертулер енгізу,  

- парламентте ӛкімет әрекеттерін партиялар мен әлеуметтік 

топтар тҧрғысынан талдау және баға беру (мысалы, 

экономикалық дағдарыстан шығу саясаты), 

- парламентте немесе ӛкімет отырысында әлеуметтік 

топтардың ахуалын қарастыру (немесе  болжау), 

- келісім шарт жасау (мемлекетаралық, мемлекет пен 

жекеменшік компаниялар, компания мен қызметкерлер 

арасында), 

- қызметкерлерді таңдау (кастинг) және жҧмысқа қабылдау,  

- компанияның бір жылдық (тоқсандық) жҧмысын талдау 

және бағалау, 
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- компанияның дағдарыстан шығу жолдарын талқылау, 

- компанияның даму мәселелерін талқылау және т.б. 

Рӛлдік ойынды келесідей ұйымдастыруға болады 

1. Проблема (тақырып) айқындау. 

Оқытушы студенттерге алдан-ала талқылауды, пікір 

таластыруды қажет ететін тақырып немесе шешімі қажет 

проблеманы ҧсынады. Студенттер жекелей тақырып немесе 

проблеманы қарастырып, ҧсынылған әдебиетпен танысып, 

сабаққа дайындалып келеді.  

2. Рӛлдік топтарға бӛліну. 

Бҧл әрекет сабақтан тыс уақытта ӛтеді: студенттер әртҥрлі 

кӛзқарастар мен позицияларды ҧстанған топтарға бӛлінеді (әр 

топта студенттердің саны 10-нан аспағаны дҧрыс). Студенттердің 

командалары пікірталастағыдай ҧстанған кӛзқарастар бойынша 

жасақталмай, басқа тҧрғыдан жасалуы керек, ӛйткені ойында 

студенттер басқа біреудің позициясын ҧстанып, проблема 

шешудің жолдарын қарастырады. 

Егерде рӛлдік ойында ауқымды мәселелер талқыланатын 

болса, онда студенттер қоғамның негізгі саяси және әлеуметтік 

топтары немесе олардың мҥдделерін жақтайтын саяси партиялар, 

кәсіпорындар, компаниялардың рӛлдерін «ойнайды». Ал егер 

ойын қандай да бір әлеуметтік маңызы бар проблеманы кӛпшілік 

тҧрғысынан шешуге бағытталса, онда студенттер пікірлер мен 

кӛзқарастар тҧрғысынан бӛлінеді: «жақтаушылар» немесе «қарсы 

шығушылар», «жаңашылдар» немесе «консерваторлар».   

Мҧндай топтардың кемінде екеу болғаны дҧрыс. Алайда 

қоғамда сан алуан пікірлерді туғызатын мәселелерді 

қарастырғанда (мәселен, ҧлт мәселесі, экономикалық дағдарыс, 

рухани ахуал), топтар  санын ҧлғайтып жіберуге де болады. Бірақ 

олардың жалпы саны 4-5-тен аспағаны дҧрыс, ӛйткені рӛлдердің 

кӛптігі талқылауды бӛлшектеп жіберіп, сабақты ҧйымдастыруды 

қиындатуы ықтимал. 

Топ ішінде де студенттер жеке рӛлдерге бӛлінуі мҥмкін. 

Мҧндай бӛліну екі тҧрғыдан жҥзеге асырылады: 

1) Лауазымдық тҧрғыдан, яғни әлеуметтік топ ішіндегі 

қызметтеріне сәйкес бӛліну. 

Мысалы, егер студенттер тобы ӛкімет рӛлін ойнайтын болса,  

онда студенттер премьер-министр, министрлер рӛлдерін  
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ӛзара бӛліп алуы керек. 

2) Қызмет (функция) тҧрғысынан, яғни топ ішінде ҧстанатын 

позиция мен атқаратын әрекеттерге сәйкес бӛліну. 

Мәселен, студенттер жоғарыда келтірілген кӛшбасшы, 

ынталандырушы, кҥмәнданушы, сынаушы, т.б. рӛлдерді ӛзара 

бӛліске салуы мҥмкін. 

3. Рӛлдерді талқылау. 

Рӛлдер таңдалғаннан кейін, студенттер топ ішінде олардың 

басты ерекшеліктерін айқындап, қандай позиция ҧстанып, 

рӛлдерді қалай ойнау керектігін талқылайды. 

4. Ӛз ұстанымын дәйектеу. 

Топтар ӛз ҧстанымын қҧрастыру ҥшін бірнеше беттік 

баяндама жасайды. Баяндаманы дайындау кезінде студенттер ӛз 

әрекеттерін таңдап алған рӛлдері бойынша атқарады. 

5. Жариялау. 

Әрбір рӛлдік топ берілген тақырып (проблема) бойынша ӛз 

позициясын жариялауы керек. Бҧл ҥшін топ атынан спикер 

берілген уақыт ішінде (5-8 минут) басқа қатысушылар алдында 

сӛйлеп, оларға топ ҧстанымын жеткізеді. 

6. Пікірталас. 

Студенттер ӛз позицияларын негіздейді, дәлелдейді. Олар 

мҧнда басқалардың пікірімен санасу, бітімгершілікке келу, 

мағыналы сӛздерді демагогиядан ажырата білу секілді 

дағдыларды меңгереді.   

                                 

7. Қорытындылау 

Оқытушы рӛлдік ойынның берілген тақырыпты 

(проблеманы) қандай деңгейде ашқандығы, бҧл жҧмыстағы 

студенттердің кәсіби деңгейі туралы ой қозғап, ӛзінің де 

позициясын келтіреді. Студенттер ӛз ҧстанымдары мен рӛлдері 

жайлы, ойынның қандай деңгейде ӛткендігі туралы пікірлерін 

алдымен ауызша келтіріп, соңынан жазбаша есеп береді. Егерде 

олар ӛзінің қателерін анықтап, оларды тҥзету ҥшін қандай білім 

мен дағды керектігін тҥсінсе немесе ӛз әрекеттерінің 

дҧрыстығына кӛздерін жеткізсе, бҧл жәйттер ойынның ӛз 

мақсатына жеткендігін меңзейді.  

Қорытындылауда басты назарды практика ҥшін маңызды әрі 

қолайлы ойын нәтижелерін талдауға аударған дҧрыс. Сонымен 
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бірге қорытындылауда бҥкіл ойын  барысын талдап, оны ой 

елегінен ӛткізгенде, келесі әрекеттерді талқылаған орынды: 

- жеке, топтық, топ аралық ойлау әрекеттерінің ӛзгерістері; 

- тҧлға аралық қатынастардың ӛзгеруі нәтижесінде туындаған 

ҧжымдық пікірлердің қалыптасуы; 

- студенттердің пікірлері мен рӛлдерінің ӛзгеруі, олардың 

қарым-қатынас динамикасы. 

Рӛлдік ойындар үйренушілерде келесідей біліктерді 

қалыптастыруға септігін тигізеді: 

- қарым-қатынастық (коммуникативтік) дағдылар; 

- шағын топтарда жҧмыс жасау дағдылары; 

- толеранттылық (басқаның пікірі мен кӛзқарасын қабылдау, 

оларды сыйлау, олармен санасу, тӛзімділік пен шыдамдылық); 

- ӛзіндік тҧрғыдан ойлау, пікір және кӛзқарас қалыптастыру, 

позиция (сенім, қҧндылықтар) таңдау, т.б. 

- ҥйренгенді (білім, білік, дағды, тҥсініктер, т.б.) практикалық 

тҧрғыдан қолдану; 

- ӛздерінің ҥйрену деңгейін анықтап, оны әрі қарай дамыту. 

 

7.7 Іскерлік оқу ойындары 

 Іскерлік оқу ойындарында студенттер қандай да бір 

сценарий ауқымында рӛлдерді ӛзара бӛлісіп, зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу және деректерді талдау арқылы нақты 

практикалық мәселелерді бірлесе отырып шешеді. Оқу 

ойындарының сценарийлері тақырып ауқымында болып, кҥрделі 

мәселелерді ойын тҧрғысынан, «ойнап» шешуге бағытталады. 

Оқу ойындарының екі тҥрін ажыратуға болады: 

1. Сабақ тақырыбы бойынша жазылған сценарийлер бойынша 

(оқытушылар мен студенттердің ӛздері жазған) қысқа 

ситуацияларды ойнау. 

2. Компьютерді қолданатын ойындар 

-    мультимедиалық ойындар, 

- интернетте ақпарат табу әрекеттеріне негізделген іздеу 

ойындары. 

Компьютерлік ойындарда студенттер бірнеше топқа 

(командаларға) бӛлініп, бӛлек аудиторияларда отырып, бір-

бірімен Интернет арқылы байланысуына болады. 
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Оқу ойындары сценарийлерінің негізінде қандай да болмасын 

мәлімет (оқулықта немесе басқа да ақпарат кӛздерінде берілген 

қҧжат, оқиға, мәтін, деректер) жатады. Мәлімет сценарийде 

ӛзінің деректік формасынан айрылып, студенттердің рӛлдерге 

бӛлініп, ойнауына мҥмкіншілік туғызатын қызықты оқиғаға 

айналуы керек. 

Оқу ойындарында бірінші кезекте студенттердің қиял мен 

фантазиясына жол ашу керек. Бҧл әсіресе саяхат ойындарында 

сәтті тҥрде жҥзеге асырылады. Студенттер саяхат ойындарында 

кӛркем шығармалар мен кітаптар, тарихи оқиғалар, аңыздар, 

карталар, қҧжаттар бойынша тарихи, географиялық, 

ӛлкетанушылық, ғылыми «экспедицияларды» ҧйымдастырып, ӛз 

қиялдарынан туындаған оқиғалар мен ситуацияларды 

қҧрастырады. Мәселен, «Отырар, 1219 жыл», «Тҥркістанға 

саяхат», «Кенесары әскерінің ізімен», «Майкрософт фирмасына 

экскурсия», «Нюрнберг процесінде», «Желтоқсан, 1986 жыл», 

т.б. тақырыптар бойынша «экспедиция» ҧйымдастыруға болады.  

Студенттер мҧндай саяхат кезінде ӛзара бӛліп алған ойын 

рӛлдеріне сәйкес әрекеттер атқарып, шығармашылықтарына 

кеңінен жол береді. Мҧндай рӛлдер қатарына тарихи тҧлғаларды, 

ғылыми немесе кәсіби мамандарды (тарихшы, мҧражай 

қызметкері, палеонтолог, археолог, геолог, экономист, ғарышкер, 

ҧшқыш, топограф, т.б.) жатқызуға болады.  

Саяхат ойындары барысында студенттер кҥнделік жазып, 

оқиға болған жерлерден репортаждар беріп, ӛз жҧмысы немесе 

ашқан «жаңалықтары» бойынша есеп дайындап, достары мен 

туыстарына хат жазып, әртҥрлі мағлҧмат жинау ісімен 

айналысуы мҥмкін. Әрине мҧндай «қҧжаттардың» қиял мен 

фантазия негізінде жазылатындығы сӛзсіз. 

Оқу ойынын қалайша құрастыруға болады? 

Оқу ойындарын қҧрастыруды Роберта Л.Росс-Фишердің 

«Игра, моделирующая реальность, как средство повышения 

эффективности обучения» (Р.Фишер, 18-22) атты мақаласында 

келтірілген  реттілік бойынша қарастырайық. 

Оқу ойынын оқытушы жеке ӛзі немесе басқа әріптестерімен 

(студенттермен) бірігіп қҧрастырады. Ойынды қҧрастыруда 

келесідей ережелерді ҧстанған жӛн: 
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1. Ойын арқылы студенттердің қандай білік пен дағдыларға 

ҥйренетіндігін анықтаңыздар. Бҧл мәселе тақырып пен ойынның 

сюжетін таңдап, ойынға қатысушы студенттердің әрекеттерін 

бағалау критерийлерін белгілеуге кӛмектеседі. 

2. Ойын студенттердің семестр аяғында қорытынды жҧмысты 

сәтті жазуына кӛмектесуі керек. 

3. Сценарий жазғанда, студенттердің қызығушылығын 

арттыратын келесі мәселелерге назар аудару керек: 

- Қызықты кейіпкерлер.  

Олардың саны топтағы студенттердің санымен бірдей 

болғаны дҧрыс; әр кейіпкердің есімін, жасын, кәсібін, отбасы 

жағдайын нақтылау керек; мҧның бәрі қатысушылардың ойынын 

жеңілдету ҥшін жасалады; мәселен: «Қуандықҧлы Бақытжан, 42 

жаста, ҥш баласы бар, Отансҥйгіш ақын, елінің азаттығын 

кӛксейді»; 

- Оқиғаның ӛрбитін уақыты мен мекен-жайы. 

Ойында келтірілетін оқиғалар қандай кезеңге жатады? Қайда 

болған? Мысалы, жоғарыда есімі аталған Бақытжан ХІХ-ғасырда, 

ХХ-ғасырдың 70-ші жылдары немесе қазіргі уақытта ӛмір сҥруі 

мҥмкін. 

- Сюжет. Сценарий жалпы тҥрде жазылады, алайда оның 

сюжеттік жолдары қатысушыларды қызықтыруы керек. 

- Жалпы проблемалар. 

Қатысушылардың шешімін қажет ететін ең кемінде бір 

проблеманы айқындау керек. 

- Нақты проблемалар. 

Сюжеттің даму кезеңдерінде шым-шытырық оқиғаларды 

келтіру керек: олар қатысушылардың ӛздігімен таңдау жасап, ӛз 

шешімі мен оның салдарына деген жауапкершілікті 

мойындарына жҥктеуі қажет. Қатысушылар «Әрі қарай не істеу 

керек? Қалайша таңдау жасаймыз? Оның салдары қандай болуы 

мҥмкін?» деген сҧрақтарға жауап бере отырып, ӛз әрекеттерін 

жоспарлайды. 

- Оқиғалардың шешімі. 

Бҧл жерде де қатысушылар ӛздігімен таңдау жасап, шешім 

қабылдайды. 

       - Ойынды аяқтау. 

Ойын аяқталғаннан кейін оның логикалық қорытындысы  
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қандай болуы керек? Мәселен, студенттер ӛз ойындары бойынша 

жаңа сценарий жазып, қажет болған жағдайда оны басқа 

студенттердің алдында ойнап беруі де мҥмкін; немесе олар 

сценарийлерді жинақ тҥрінде басып шығарады. 

4. Ойыннан кейін. Қатысушыларға ойын туралы ӛз ойларын 

білдіру мҥмкіндігін ойын аяқталысымен берген орынды. Ол ҥшін 

студенттерді шағын топтарға бӛліп, келесідей сҧрақтарды 

талқылауды тапсыруға болады: 

- Бҧл ойында ӛздеріңіз ҥйренген және білгендеріңіздің ішінде 

ең маңыздысы қандай жәйт болды? 

- Бҧл тақырып бойынша тағы да не білгілеріңіз келеді? 

- Бҧл ойынның шынайы ӛмірден қандай айырмашылығы бар? 

Талқылауға жеткілікті уақыт берген дҧрыс (15 минуттан 30 

минутқа дейін). Әр топ ӛз ойларын плакатқа тҥсіріп, содан кейін 

жариялайды: қабырғаға іліп, қорғайды, сҧрақтарға жауап береді. 

Ауызша талқылаудан соң студенттер ӛздерінің ойында 

қандай тәжірибе иеленгендігі туралы жазуы қажет.  

5. Ойынның студенттерді қандай білік пен дағдыларға 

ҥйрететіндігіне байланысты нәтижені бағалайтын жҥйе жасау 

керек. Бҧл жҥйе әр студенттің жетістіктері мен оқытушы 

жҧмысының тиімділігін бағалау мҥмкіншілігін береді. 

 

2.4 Блиц оқу ойындары 
Блиц оқу ойындары - қысқа мерзімді шағын ойындар, олар 

студенттердің нақты біліктері мен дағдыларын дамытуға 

бағытталады. 

Блиц ойындарда студенттерге ойынның жалпы нобайы мен 

тапсырмалары ғана беріліп, студенттер оларды ӛздігімен ойнап 

шығуы керек. Мҧнда да «Ойыннан кейін» кезеңі ерекше маңызды 

рӛл атқарады, ӛйткені осы уақытта студенттер ойыннан алған  

әсерлермен бӛлісіп, ой-толғаныстарын жазбаша тҥрде келтіреді. 

Блиц оқу ойындарының мысалдары 

(сценарийлердің қысқаша нұсқалары) 

Шындық детекторы 

Бір студентке 8-10 сҧрақ қойылады. Студент сҧрақтардың 

барлығына да шынайы тҥрде жауап беріп, тек біреуіне ғана 

жалған жауап қатады. Қалған студенттер шағын топтарға бӛлініп, 
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жауаптардың қайсысы ӛтірік болғанын анықтап, ӛз 

ҧстанымдарына дәлелдер келтіруі керек. 

Фотолар 

Әр студентке (немесе студент тобына) бір адамның фотосын 

беріп, оның ӛмірін (немесе ол адамның мінез-қҧлқын) қысқаша 

тҥрде сипаттап беру тапсырылады. Жҧмыс аяқталғаннан кейін 

фотолар тақтаға (қабырғаға) ілінеді. Студенттер кезекпен ӛз 

мәтіндерін оқығанда, басқалар әңгіменің қай адам туралы 

болғандығын анықтауы керек. Мҧнда да ӛз кӛзқарасын 

дәлелдейтін тҧжырымдар келтіріледі. 

Алиби 

Екі студентке белгілі бір қылмыс жасауда кҥдіктілердің рӛлі 

беріледі. Оларды аудиториядан аластатып, алиби ойлап табуды 

тапсырады. Бҧл студенттер қайтып оралғанда топтар екіге 

бӛлініп, екі кҥдіктіден кезектесіп жауап алады. Егер кҥдіктілердің 

алибилері аз да болса сәйкес келмесе, олар жалған деп есептеледі. 

Таңдау 

Студенттер басқарма отырысында директорлардың рӛлдерін 

ойнайды. Олардың мақсаты – атышулы премияны (жҥлдені) ең 

ҥздік адамға тапсыру. Студенттер ӛз кандидаттары туралы жан-

жақты ақпарат келтіріп, нақты дәлелдерді айғақтауы керек. 

Интервью 

Кәсіпорын (мекеме) басшылары жҧмысқа жаңа маман 

қабылдап, онымен әңгіме жҥргізуде. Басшылардың бір бӛлігі 

маманды жҧмысқа алуға ниет білдірсе, қалғандары оның 

кандидатурасына қарсы. Жаңа маман жҧмысқа қабылдануы ҥшін 

барлық кҥшін салып, сҧрақтарға толық әрі ҧтымды жауап беруге 

тырысады. 

                                                                                                                                                        

7.8 Ӛндірістік ойындар 

Оқу, ҥйрену процесінде қолдануға тиімді ойындардың тағы 

да бір тҥрі - ӛндірістік ойындар. Бҧл әдіс ойынға 

қатысушылардың сан қилы (кейде тіпті бір-біріне қарама-қарсы) 

мҥдделерін тоғыстырып, ойын аяқталғаннан кейін 

қатысушылардың барлығын қанағаттандыратын шешім 

қабылдауды қажет етеді. Ӛндірістік ойындар әлеуметтік немесе 

экономикалық сипаттағы нақты бір жағдайды (ситуацияны) 
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шешуде ҥйренушілердің ӛзара әрекеттесуін қалыптастырады 

(имитациялайды, модельдейді).  

Егер рӛлдік ойындарда қатысушылар әдетте әртҥрлі 

әлеуметтік мҥдделері бар қоғамдық топтар (немесе субъектілер) 

рӛлдерін орындаса (ӛкімет, оппозиция, орта бизнес, 

зейнеткерлер, студенттер, т.б.), ӛндірістік ойындарда олар бір 

әлеуметтік топ немесе бір мүдде аумағында қалып отырады. 

Қатысушылардың мҧндағы басты мақсаты – қойылған кәсіби 

мәселені (проблеманы) шешу, сол себепті де олар тиімді әрі 

нәтижелі шешім келтіру тҧрғысынан бәсекеге тҥседі, жарысады. 

Демек, ӛндірістік ойын дегеніміз сабақ аумағындағы 

кәсіпқойлардың (кәсіпкерлердің) жарысы.  

Ӛндірістік ойындарда әлеуметтік және экономикалық маңызы 

бар келесідей кҥрделі проблемаларды шешуге болады: 

- Ӛкіметтің студенттерге несие беру саясатын ӛздері оқитын 

жоғарғы оқу орнында қалайша жҥзеге асыруға болатындығын 

жоспарлау. 

- Экономикалық дағдарыста ауыл тҧрғындары ҥшін жаңа 

жҧмыс орындарын ашу туралы ӛз ҧсыныстарын келтіру.    

- Экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпорында жаңаша 

жалақы жҥйесін жасау. 

- Кәсіпорында (мекемеде) жҧмыскерлерді ынталандыру 

жҥйесін қҧру. 

- Несие берудің жаңа шарттарын талқылап, оларға ӛзгертулер 

енгізу. 

- Кәсіпорын (мекеме) жҧмысында немесе оның 

қызметкерлері арасында туындаған проблемаларды шешу: 

жанжал, ортақ мәмілеге келу, келіссӛз жҥргізу, проблеманы 

бірлесе шешу. 

Іскерлік топтардың мақсаты - теориялық білімдердің қандай 

деңгейде игерілгендігін және оларды қолдана білуді кӛрсету, 

проблемаларды жеке және бірлесе отырып шешу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ӛндірістік ойындар кӛп тҧрғыдан кейс-стади әдісіне ҧқсас: 

олар да кейс-стади секілді практикалық проблемаларды ӛмірлік 

ситуацияларға жақындастырып шешуге, кәсіби тҧрғыдан нақты 

әрекеттерді орындау дағдыларын қалыптастыруға бағытталады.  
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Ӛндірістік ойындар әдетте студенттік топтың ӛзара келісімге 

келіп, бірлескен ізденіс әрекеттері  (ой-толғаныс, талқылау, 

пікірлесу, идея жинау арқылы) тҥрінде ӛтеді. Ал мҧндай әрекет 

топ мҥшелерінің барлығын да жҧмысқа, қарым-қатынас 

процесіне жҧмылдырады. Бҧл әдіс коммуникацияның ерекше 

тҥріне жатады. 

Ӛндірістік ойындар келесідей нәтижелерге жеткізеді: 

- студенттер кәсіби (қоғам ӛмірінде орын алған) 

проблемаларды ӛздігінше қарастырып, оларды шешуде 

теориялық білімдері мен кәсіби тәжірибелерін қолданады; 

- студенттер ӛздеріне керекті ақпарат жинақтап, оны 

талдауды ҥйренеді; 

- студенттер кәсіби проблема шешудің әртҥрлі балама 

ҧсыныстарын келтіріп, ішінен ең тиімдісін таңдай біледі, оларды 

жекелей және бірлесе отырып ӛзіндік тҧрғыдан шешеді; 

- студенттер кәсіпкерлер командасында бірлесе жҧмыс жасау 

дағдыларына ҥйренеді; 

- студенттер бірлесе отырып проблема шешу – жҧмыс 

жасаудың ең тиімді әрекет екендігін аңғарады. 

Ӛндірістік ойындарды келесідей құрастыруға болады: 

1. Қатысушыларды проблемамен таныстыру.  

Мҧнда студенттер ойынның шарттары және ережелерімен 

танысып, ойында қажетті материалдарды иеленеді (заңдар, 

нормативтік қҧжаттар мен ережелер, нҧсқаулықтар мен ӛкімдер). 

2. Командаларды (топтарды) қҧрамдау. 

Топтарға бӛліну кез келген тәсіл бойынша жасалуы мҥмкін.  

3. Командалық жҧмыс.  

Әр команда мәселе шешуде ӛз идеялары мен әдістерін ҧсыну 

ҥшін бірлесе отырып, 5-8 минуттық ауызша баяндама дайындап, 

оны басқаларға қалайша жеткізетіндігін талқылайды.  

4. Жариялау және талқылау. 

Командалар баяндамаларын кезекпен жариялайды, мҧнда да 

олар ӛз рӛлдеріне тиеселі әрекеттер атқарады. Баяндамалар 

жарияланғаннан соң олардың мазмҧны салыстырылып, талқылау 

мен пікірталастар ҧйымдастырылады, сҧрақтар қойылады, сын 

пікірлері келтіріледі, ҧсыныстар жасалады. 

5. Қорытынды. 
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Оқытушы ойынның ӛту барысына талдау жасап, 

командалардың және жеке студенттердің әрекеттерін сараптайды. 

Әдетте ол ойынның жағымды нәтижелеріне тоқталып, 

студенттерден ӛз әсерлері мен пікірлерін білдіріп, кӛңіл-кҥйлерін 

келтіруді сҧрайды. Студенттер бҧл сауалға алдымен ауызша, 

содан кейін жазбаша жауап береді.  

Егер ойын жарыс тҥрінде ҧйымдастырылса, қазылар алқасы 

ӛз ҥкімін шығарып, орындарды бӛліске салады.    

Ӛндірістік ойындар басқаша да ҧйымдастырылуы мҥмкін. 

Тӛменде  берілген ӛндірістік ойындарды ӛткізудің сценарийле-

рінде басқа тәртіптерді кӛруге болады. 

 

Келіссӛз жүргізу ойыны 

Кіріспе. Студенттерді үш топқа бӛліңіз. Олар ферма 

құрушы жолдастардың келіссӛз жүргізуін ойнауы керек. 

Топтарға ойын шарттары мен тапсырмаларын түсіндіріп, 

нұсқаулықтарды үлестіріп беріңіз. 

Нұсқаулық: 

Сейітжан, Абыл және Әбдірахман есімді үш жолдас күніне  

100$ таза пайда беретін сүт ӛнімдерін шығаратын ферма 

құруды жоспарлап, бұл фермада кімнің қандай қызмет 

атқаратындығы және пайданы қалайша бӛлетіндігі жайлы 

келісіп алады. Бұл келіссӛзге олардың әйелдері де қатынасады.  

Келіссӛзде келесідей жәйттер ерекше ескерілді: 

Сейітжанның 60 гектар жері бар, Абылда жүк машинасы және 

дәнді дақылдар тұқымы бар, ал  Әбдірахманда трактор және 

сүт сауатын агрегаты бар. Сүт ӛнімдерін 44 шақырым жердегі 

қалаға әр күні апарып, сату керек. Күнделікті фермада екі адам 

жұмыс істеуі қажет, бірақ Абылдың ауыл шаруашылығымен 

айналысу тәжірибесі мүлдем жоқ, демек ол фермада тек біреуге 

кӛмекші ғана бола алады. Бұған қоса Сейітжанның жерінің 

жартысы ғана суармалы, ал Әбдірахманның тракторы ескі. 

Алайда үш жолдас та араларында бұрыннан қалыптасқан жылы 

қарым-қатынасты бұзғысы келмейді.  
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Тапсырма: Жолдастардың фермада атқаратын қызмет пен 

пайданы қалайша бӛлісуі мүмкін? Әр топ 8 минуттық 

дайындықтан кейін келіссӛз жүргізу версиясын 10 минут ішінде 

кӛрсетуі тиіс. 

Топ версияларын талқылау барысында оларға келесідей сұрақ 

қоюға болады: 

- Сіздер келісімге қалайша келдіңіздер? 

- Барлық қатысушылар келіссӛз нәтижесіне риза болды ма? 

- Келіссӛзде кім ұтты? Кім ұтылды? Неліктен? 

-Келіссӛз жүргізгенде қандай маңызды жәйттерге назар 

аудару қажет? 

Жарнама құрастыру ойыны 

Студенттер шағын топтарға 5 адамнан бӛлініп, ойында 

тауар жарнамалау ісімен айналысады.  

Кішкене қобди ішіне студенттердің парталарынан алынған 

әртүрлі заттар (кӛзілдірік, ерін бояйтын помада, қаламсап, 

дәптер, қарындаш, ұялы телефон, т.с.с.) салынған. Әр топ ӛкілі 

қобди ішінен бұл заттардың біреуін суырып алғаннан кейін, 

берілген уақыт ішінде (8-10 минут) топ мүшелері сол затқа 

жарнама (мәтін, ұран немесе слоган, плакат, т.б.) құрастырып, 

оны қалайша қолдануға болатындықты жиналғандарға кӛрсетуі 

(«ойнап шығуы») керек.  

Жарнаманы  келесі тәртіппен келтіру керек: 

1. Тауардың сипаттары. 

2. Тауардың артықшылықтары. 

3. Тауарды тұтынудың пайдасы. 

Әр топ ӛз жарнамасын кӛрсеткеннен кейін (5-6 минут), топ 

ішінде әр студенттің қандай әрекеттер атқарғанын айтып 

беруі керек. Жазба жұмысы алдында студенттерге келесідей 

сұрақтар қойған орынды: 

- Ойыннан кейін ӛздеріңізді қалайша сезініп отырсыздар? 

-Ең сәтті ойнаған топ қандай? Олардың ойыны неліктен 

сәтті болды деп ойлайсыздар? 
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- Сіздер қалай жұмыс жасадыңыздар? Топ жұмысының ең 

ұтымды мезеттері қандай болды? 

- Тауарды жарнамалау қалайша жүргізілуі тиіс деп 

ойлайсыз? 

                   

7.9  Имитациялық ойындар 

Имитациялық ойын дегеніміз адамдардың қалыптан тыс 

(экстремалды) жағдайлардағы әрекеттерін анықтайтын ӛмір сҥру 

ортасының ҥлгісін (моделін) қҧру. Мҧндай жағдайлар қатарына 

«Жанжал», «Әуе апаты», «Жер сілкінісі», «Кеме апаты», 

«Робинзон», «Жау тылында», «Тҧтқында» секілді оқиғаларды 

жатқызуға болады.  

Имитациялық ойындарда студенттер ӛмірде тууы мҥмкін 

оқыс жағдайларды қайталап (имитациялап), шаруашылық, 

басқару, әлеуметтік, психологиялық шешімдерді қабылдауды 

ҥйренеді. Бҧл ойындар қарым-қатынастың әртҥрлі тәсілдері 

арқылы жҥзеге асырылады: пікірталас, келіссӛз жҥргізу, 

презентациялау, бірлесе әрекеттесу. 

Имитациялық ойындар жаңа ортаға бейімделу дағдыларын 

қалыптастыруға ӛз септігін тигізеді. Мҧндай ойындарда 

студенттер ҥйреншікті қалыптан ӛзгеше жағдайларда 

(ситуацияларда) ӛздерінің кҥнделікті қҧлықтары мен әрекеттеріне 

ӛзгерістер енгізіп,  проблеманың шешімін табады.  

7.10 Сase-study 

Бҥгінде экономикалық және әлеуметтік мамандықтар 

бойынша білім алудың тиімді әдістерінің біріне айналған сase-

study әдісі теориялық білім алған студенттерді болашақ 

мамандықтың практикасына негізделген әрекеттерге баулиды. 

Сase-study - таңдау жасау мен шешім қабылдау дағдыларын 

қалыптастыратын тиімді әдіс. Ол нақты ситуацияларды 

(жағдаяттарды) практикалық тҧрғыдан талдау мен оларды ӛмірде 

кезігетін тҥрінде қайталауға, «ойнап» шығуға негізделеді. Сол 

себепті де кейс-стадиді кейде «нақты оқу ситуациялар әдісі» деп 

те атайды. 

Ағылшын тілінен аударғанда, «кейс» сӛзі «жағдай», «оқиға» 

дегенді білдіреді (бҧл жерде оны «қапшық», «сӛмке», «шабадан» 

деп аударудың қисыны жоқ). Сонда «кейс» деген сӛз біздің 
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ҧғымымызда жағдаятты (ситуацияны) сипаттауды, суреттеуді 

білдіреді. Ол қандай да бір субъектің (мәселен, фирма, кәсіпорын, 

ҧйым, аймақ, т.б.) тарихын (пайда болуы мен ӛсуі) және даму 

нәтижелерін сипаттайды. Ал кейс-стади дегеніміз – кейстерді 

қолдану арқылы жүзеге асырылатын сабақтың нысаны 

(формасы).  
Кейс-стади мақсаты - студенттерді келесідей әрекеттерге 

жҧмылдыру: 

- кез келген теориялық мәлімет пен ақпаратты талдау, 

- негізгі проблемаларды айқындау,  

- проблемаларды шешудің әртҥрлі балама жолдарын табу 

(ситуация - кӛп шешімі және баламасы бар оқиға екендігін 

ҧмытпайық),  

- сараптау арқылы олардың ішінен ең тиімдісін таңдау, 

- ӛз іс-әрекеттерін жоспарлау. 

Кейс-стади практикалық мәселелерді жан-жақты қарастыру 

арқылы пәннің теориялық мазмҧнын толықтырады. Кейс-стади 

әдісі кӛмегімен ӛмірде туындайтын проблемаларға жауап іздену 

арқылы студенттер ертеңгі ӛмірде кездесуі мҥмкін жағдайлар мен 

мәселелердің дҧрыс шешімін табуға жаттығады. 

Кейстерді қолдану әдісі алғаш рет ХХ-ғасырдың бас кезінде 

Еуропа университеттерінде қҧқықтану және медицина пәндері 

бойынша студенттерді ҥйретуде қолдана бастаған. Бҧл кезде 

кейс-стади қҧқықтық немесе медициналық практикада орын 

алған оқиғаларды (преценденттерді) зерттеу тәсілі ретінде 

танылып, оның негізін студенттердің ӛздік жҧмыстары қҧрады: 

практикалық оқиғаны зерттеу ҥшін студенттер кӛптеген 

теориялық мағлҧматтарды қарастыруға мәжбҥр болды. 

1910 жылы америкалық профессор Копленд (Copeland) нақты 

ситуацияларды талдауда пікірталасты бизнеске оқыту әдісі 

ретінде қолдана бастайды. Ал бизнес пәндері бойынша оқудың 

негізгі әдісіне кейс-стади тек 1920-шы жылдарда Гарвард 

университетінің (АҚШ) Бизнес мектебінде ғана айналған.  

Кейстердің бірінші жинағы 1921 жылы «The Case Method at the 

Harvard Business School» деген атпен осы университетте жарыққа 

шыққан.  

Бҥгінгі кҥні кейс-стадидің екі негізгі мектебі қалыптасқан: 

америкалық (Гарвардтық мектеп) және батыс еуропалық 
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(Манчестер мектебі). Олардың айырмашылығы кӛлемі мен дҧрыс 

шешім келтіру тҧрғысында ғана:  

1) америкалық кейстер (20-25 бет және 8-10 беттен тҧратын 

қосымша мен иллюстрациялар) еуропалықтардан 1,5-2 еседей 

кӛлемдірек болып келеді;   

2) гарвардтық кейстер студенттерден бір ғана дҧрыс шешім 

іздеуді талап етеді, ал еуропалық кейстердің шешімдері біреу 

емес, сан қилы болып келеді: мҧндағы ең басты мәселе - 

студенттердің ӛз шешімдері мен кӛзқарастарын теориялық 

тҧрғыдан негіздеп, оларды дәлелдеп және қорғап шығуы; 

еуропалық кейстерде оқытушы кӛзқарастардың сан алуандығын  

және пікірталастардың ӛрбуін қолдап отырады, алайда ол 

студенттерді кейстердің дҧрыс шешіміне қарай жетелемейді. 

Кейстің жан-жақты анықтамасы 1954 жылы шыққан Гарвард 

бизнес мектебінің басылымында келтірілген: «Студенттер мен 

оқытушылардың бизнес проблемалары немесе ситуациялары 

бойынша пікірталастарға қатынасатын оқу/оқыту әдісі. 

Бизнестің ӛзекті проблемаларының мысалы ретінде 

ситуациялар жазба түрде келтіріледі. Студенттер оларды 

ӛзіндік тұрғыдан зерттеп, қарастырады. Студенттердің бұл 

жұмысы болашақта оқытушының басқаруымен аудиторияда 

бірлесе талқыланып, пікір таластырудың негізі болады. 

Сонымен Case-studу әдісі арнайы дайындалған оқу 

материалдары мен бұл материалдарды оқу процесінде 

қолданудың арнайы технологиясынан тұрады». 

Кейс-стадидің басты қағидасы «Ақиқатты іздену - 

ақиқаттың ӛзінен де маңызды» деп тҧжырымдауға болады, 

ӛйткені бҧл әдіс оқу/ҥйренуді іздену процесі ретінде 

қарастырады: оның негізін проблема шешу  деп танып, талқылау 

мен пікірталасты,  шешім қабылдауды оның басты қҧралдары 

қатарына жатқызады.  

Кейс-стади әртҥрлі әдістер мен тәсілдерді біртҧтас кҥрделі 

жҥйеге біріктіреді. Олардың қатарына келесідей бірлескен жҧмыс 

тәсілдерін жатқызуға болады: 

- ой қозғау, 

- модельдеу,  

- пікірталас,  

- талқылау мен жҥйелі талдау,  
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- іскерлік және рӛлдік ойындар,  

- тәжірибе жасау,  

- проблемалық әдіс, 

- жазу тәсілдері. 

Бҧнымен қатар кейс-стадидің басқа да артықшылықтарын 

келтіруге тҧрарлық: 

1. Студенттер білім алу процесінде таңдау еркіндігіне ие болып,  

оқытушыны, пәндерді, оқу тәсілдерін, тапсырмаларды және 

оларды орындау жолдарын таңдай алады.  

2. Оқытушы студенттерге теориялық мәліметті толығымен 

«бермей», тек негізгі ҧғымдарға тоқталып, студенттердің 

теорияны практикалық тҧрғыдан қолдануын қадағалайды.  

3. Студенттерде ӛзін-ӛзі басқару дағдылары қалыптасады, олар 

ақпаратпен тиімді тҥрде жҧмыс жасауды ҥйреніп, оның орасан 

зор кӛлемінен ӛзіне қажеттісін таңдап, шешім қабылдауға, сол 

арқылы жауапкершілікке, ӛз іс-әрекеттерін жоспарлауға 

ҥйренеді. 

 4. Оқытушы мен студенттер арасында тиімді қарым-қатынас пен 

ынтымақтастық нығаяды, оқытушы әрбір студенттің 

қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескереді, студенттің жағымды 

қасиеттеріне кӛңіл аударады. 

5. Студенттер абстракциялы біліммен айналыспай, нақты 

нәтижеге әкелетін мәселелерді қарастыру арқылы ӛмірде (кәсіби 

практикада) кездесетін ситуацияларды зерттеу және талдау 

дағдыларын қалыптастырады. 

6. Студенттер ӛз шешімдерін дәлелдеуге машықтанады, 

шешімдердің барлық баламаларын дҧрыс бағалап, басқа 

пікірлерді ескеріп, олармен  санасуды ҥйренеді. 

7. Студенттер проблемаларды шешуде қажетті кӛрнекі 

материалдармен қамтамасыздандырылады (ғылыми әдебиет, 

мақалалар, видео- және аудиокассеталар, СD дискілері, кейсте 

қызметі қарастырылатын компаниялардың ӛнімдері). 

Кейстерді сабақтарда келесідей тәртіпте қолдануға 

болады  

1. Дайындық. 

Оқытушы сабаққа дейін  кейс таңдап, оның  негізгі және 

қосалқы материалдарын анықтайды, жҧмыс жоспарын 

қҧрастырады. Кейс студенттерге сабақ алдында (бір-екі кҥн 
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бҧрын) таратылып беріледі: олар кейстің мазмҧны мен 

ҧсынылған әдебиет тізімі. 

2. Топтық жұмыс. 

Сабақта студенттер аудиториясы 4-5 адамнан қҧрылған 

шағын топтарға бӛлініп, 1,5-2 сағат ішінде кейсті талқылайды, 

онда қойылған мәселелердің шешімдерін бірлесе іздестіреді. Бҧл 

кезеңде студенттердің шағын топтары бір-біріне бӛгет жасамау 

ҥшін әртҥрлі бӛлмелерде жҧмыс жасағаны дҧрыс. 

3. Пікірталас. 

Студенттер толық қҧрамда бір аудиторияға жиналып, кейс 

бойынша пікірталас басталады. Мҧнда әр топтан сӛйлеушілер 

(спикерлер) шығып, топтың пікірі мен кӛзқарастырын 

дәлелдейді. Дәлелдеуде алдын-ала әзірлеген кестелер, схемалар, 

таблицаларды пайдалану керек. Басқа топтардың студенттері әр 

пікірді талқылауға қатысады, бір-біріне сҧрақ қойып, проблеманы 

шешудің басқа да варианттарын ҧсынады. Студенттер ӛздерін 

белсенді ҧстап, талқылау мен пікірталастан қалыс қалмауы керек.  

4. Қорытындылау. 

Пікірталас аяқталған соң оқытушы сабақты сараптап, 

студенттердің кӛзқарастары мен әрекеттеріне баға береді. 

5. Бағалау. 

Студенттер ӛздерінің жасаған жҧмысы (пікірі, кӛзқарасы, 

шешімі) бойынша жазбаша есеп береді. Жазу уақыты мен 

форматын (кӛлемі және басқа да талаптар) оқытушы сабақтың 

мақсаттарына сай белгілейді. 

Кейс-стадиде оқытушы талқылауды ҧйымдастырушы және 

жҥргізуші рӛлдерін атқарады. Ол студенттерді ӛз кӛзқарастарын 

қабылдауға кҥштемей, талқылау барысын сабақ мақсаттарында 

кӛрсетілген нәтижелеріне бағыттап отырады, барлық 

студенттердің пікірталастан тыс қалмай, жҧмысқа белсене 

қатысуын қадағалайды.   

Кейс-стадиді оқу процесінде қолданғанда келесі 

ережелерді ескерген орынды: 

- Проблемалық ситуация бір тақырып немесе бір пәннің 

мазмҧнымен шектелмейді, әдетте ол басқа пәндердің 

проблемалары мен мәселелерімен тығыз байланыста болады. 

Кейс-стадиде студенттер пәнаралық байланыстарды табу 

дағдыларын кӛрсете білуі қажет. 
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- Студенттер курс (пән) бағдарламасында сипатталған 

тҧжырымдар, идеялар мен тәсілдерді тҥсінетіндігін, оларды 

нақты ситуацияны талдау мен ҧсыныстар жасау ҥшін қолдана 

білетіндігін кӛрсете білуі қажет. Ҥйренушілер проблемалық 

ситуацияны интерпретациялаудың (ӛзіндік тҧрғыдан тҥсінудің) 

бірнеше жолы болатындығына дайын болуы керек. 

- Ситуацияда бірнеше шешілмеген проблема болуы мҥмкін, 

сол себепті де студенттер бір проблеманың шешімін тапқан соң, 

басқа да проблемаларды іздестіріп, оларды талдаудың 

бағыттарын анықтау керек. 

- Студенттер ӛз шешімдері мен ҧсыныстарының дҧрыстығын 

дәлелдеу ҥшін ӛздерінің жеке тәжірибесінен мысалдар келтіруі 

керек.  

Кейстің форматы қандай болады? 

Ситуацияларды жан-жақты жазбаша сипаттайтын кейстердің 

шет елдерде кеңінен тараған форматы келесідей: 

1. Мҧқаба. 

Мҧнда кейстің атауы, авторы, жазылған жылы келтіріледі. 

2. Кіріспе. 

Компания немесе фирманың даму тарихы сипатталып, басты 

кейіпкерлер суреттеледі, оқиғаның басталу уақыты кӛрсетіледі. 

3. Негізгі бӛлім. 

Ақпараттың негізгі бӛлігі беріледі. Мҧнда шешімі қажет 

проблема нақтыланып, оның қиындық туғызатын жерлері 

келтіріледі, студенттерге сҧрақтар қойылып, тапсырмалар 

ҧсынылады. 

Негізгі бӛлімнің кең тараған қҧрылымы келесідей:   

- Субъектің жҧмысына ӛзгертулер енгізу (техникалық 

тҧрғыдан, жҧмыс кҥші, жҧмыс процесі, ӛнім тҧрғысынан) 

қажеттілігі сипатталады. 

- Ӛзгертулер негізделеді (дәлелдеу, ақпарат кӛздері мен 

тҧжырымдарды келтіру). 

- Ӛзгертулерді практикаға енгізу әдістері мен тәсілдері 

ҧсынылады. 

- Ӛзгертулер қандай тиімді нәтижелерге қол жеткізетіндігі 

келтіріледі. 

-   Кейс бойынша негізгі сҧрақтар (мәселелер) беріледі. 

4. Қорытынды бӛлім. 
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Ҧсынған проблеманы шешудің талаптары келтіріліп, 

студенттерге тапсырмалар беріледі.  

5. Қосымша. 

Проблеманы шешу ҥшін қажетті ақпарат: компанияның 

қаржылық ахуалы (есебі) немесе активтері, қҧжаттардың 

кӛшірмелері, фотолар, компания ӛнімдерінің тізімдері немесе 

сипаттамасы, компанияның инфрақҧрылымы, т.б. 

Кейстің оқытушыларға арналған толық нҧсқасына бҧлардан 

басқа келесі мәліметтер де кіреді (олар алайда студенттерге 

арналған нҧсқаларда жарияланбайды): 

- проблемаларды шешудің мҥмкін жолдары - кейстің 

негізінде жатқан оқиға нақты ӛмірден алынғандықтан, мҧнда 

келтірілген ситуацияның жалғасы ӛмірде (практикада, ӛндірісте) 

қандай болғандығы сипатталады; 

- оқытушыға арналған нҧсқаулық (teaching note) - мҧнда кейс 

авторының  талдауы келтіріліп, студенттердің талқылау 

жҧмысын қалайша ҧйымдастыруға болатындығы туралы 

оқытушыға арналған кеңестер беріледі. 

Кейсте қарастырылатын нақты жағдаяттар 

(ситуациялар) қандай болу керек? 

1. Ситуация практикадан (ӛмірден) алынуы керек.  

Практикалық маңызы бар бҧл ситуация (мәселен, бизнес 

тарихынан немесе практикасынан алынған оқиға) студенттік 

аудиторияда талқылау барысында шығармашылық атмосфера 

тудыруы керек, яғни ол барлық студенттерге қызық болып, пікір 

алмасу мен таластарға әкелуі керек. 

Практикада кездесетін ситуацияларды екі тҥрде келтіруге 

болады: 

а) Ӛмірде болған оқиғалар мен әрекеттердің негізінде (кейде 

мҧндай кейстерді «далалық» деп те атайды). 

ә) Жасанды ситуациялардың негізінде («кабинеттік»). 

2. Ситуация бір нәрсеге ҥйрету керек. 

Ситуацияны талқылау арқылы пән немесе тақырып бойынша 

белгілі бір прагматикалық нәтижелерге жетуді мақсат тҧту керек. 

«Студенттер қандай білік, дағды, машықтарды игереді?» деген 

сҧраққа жауап беру.  

3. Ситуацияда шешім қабылдауды қажет ететін ішкі шиеленіс 

немесе жҧмбақ болуы керек.  
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Кейсте келтірілген оқиға аудиторияда талқыланып, ол 

жӛнінде пікірталас ҧйымдастырумен бірге бҧл ситуация қандай 

да бір шешім қабылдаумен аяқталуы тиіс. Басқа сӛзбен айтқанда, 

ситуация ӛзекті бір проблеманы шешуді талап етуі керек. Сол 

арқылы студенттер ӛздерінің практикалық біліктері мен 

дағдыларын ҧштай тҥседі. 

4. Ситуацияда ақпарат мӛлшері кӛп болуы керек. 

Ақпараттың кӛптігі, біріншіден, таңдауды қажет ететін болса, 

екіншіден, студенттерден де басқа ақпарат кӛздерін тауып, 

қолдануды талап етуі керек. 

Сase-study әдісі үйренушілерде келесідей кәсіби, 

әдістемелік және коммуникативтік құзырлылықтарды 

қалыптастырады: 

- Пән аралық байланыстарды айқындау.  

- Кӛшбасшылыққа ҧмтылу. 

- Қысқа уақыт ішінде жҥйеленбеген, ретке келтірілмеген 

ақпаратты талдау. 

- Сыни, конструктивтік, аналитикалық және жҥйелі тҧрғыдан 

ойлау. 

- Сәттілікке бағытталу, жеңімпаз психологиясын дамыту.   

- Балама (альтернативтік) шешімдерді бағалау.  

- Нақты кәсіби біліктерді (мәселен, кәсіпорын жҧмысы) 

игеру. 

- Ӛздері атқарған жҧмыстың (талқылау, талдау, жоба, т.б.) 

нәтижелерін жариялау (презентациялау).  

- Белгіленген уақыт ішінде ақпараттың жетіспеушілігі 

(немесе, керісінше, оның кӛлемінің тым кӛп болуы) мен уақыт 

тапшылығы  жағдайында шешім қабылдау және оның салдарын 

бағалау.  

- Қарым-қатынас дағдылары мен бірлесе (команда қҧрамын-

да) жҧмыс жасау машықтарын игеру. 

    

4. Тренингтер 

Тренингтер – қысқа мерзім ішінде практикалық қолданыста 

қажетті әрі тиімді біліктер мен дағдыларды игеруге бағытталған 

оқу сабақтары.  

Тренингтерде әр ҥйренуші кәсіби (қоғамдық) қызметі мен 

жҥктелген міндеттерін  орындауда тиімді әрі ҧтымды әрекеттерді 
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таңдап, оларды бекітуге, ҥйреншікті дағдыға айналдыруға 

машықтанады. Тренингтер қатысушыларда (студенттерде, 

қызметкерлерде)  арнайы практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға арналады, мҧнда жҧмыстың жалпылама 

әдістемесі қарастырылмайды. 

Тренингтердің басты мақсаты - үйренудің ең тиімді 

жолдарын игеру. Мҧнда ҥйренушілер ӛз әрекеттерін қалайша 

тиімді тҥрде ҧйымдастырып, жҧмыста оң нәтижеге қалайша жету 

керектігі мәселесімен айналысады. Сол себепті де тренингтерде 

оқу мазмҧны (материалы) тек практикалық тҧрғыдан 

қарастырылады. Мәселен, ҥйренушілер тренингтерде арнайы 

берілген жағдайлар мен ситуацияларды модельдейді, оларды 

қатысушы ретінде ӛздері «ойнап шығады». Осындай әрекеттер 

арқылы ҥйренушілер қажетті практикалық білік пен дағдыларды 

бекітіп, ӛздерінің ӛмірлік тәжірибелері мен жҧмыс тәсілдеріне 

ӛзгерістер енгізеді.  

Тренингтердің соңында ҥйренушілер ҥйренген дағды және 

машықтары тҧрғысында пікір алмасып, олардың тиімділігі мен 

маңызы туралы ӛз ойларын ортаға салып, талқылайды. Мҧндай 

жҧмыс әр ҥйренушінің ӛз ойлары мен пікірлерін қағазға 

тҥсірумен аяқталады.        

Әдетте тренингтерде келесідей интербелсенді тәсілдер 

қолданады: іскерлік және рӛлдік ойындар, нақты жағдайлар мен 

ситуацияларды талдау, топтық пікірталастар, 

презентациялар. 

Мысалы, студент топтарына практикада туындаған 

проблеманы шешудің, белгілі бір ситуациядан шығудың ең 

тиімді жолдарын табу немесе қандай да болмасын әрекетті 

жҥзеге асыру тапсырмалары берілді делік. Мҧндағы мәселе 

студенттердің нақты дағды немесе тәжірибеге ҥйреніп, оларды 

практикалық әрекеттер арқылы бекітуінде. Сол себепті де 

студенттер берілген уақыт ішінде ӛз әрекеттерін талқыға салып, 

жоспарлап алып, ӛз шешімдерін ситуацияны кӛрсету, оны 

рӛлдерге бӛліп ойнау арқылы басқаларға жеткізеді.  

Мәселен, егерде студенттерге фандрейзинг тҧрғысынан 

тапсырма берілсе, студенттер белгілі бір фирмаға қалай барып, 

оның басшылығын қалайша ӛз жобаларын қаржыландыру ісіне 

қызықтырып,  жҧмылдыратындығын кӛрсетіп беруі керек. 
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Студенттер ӛздерінің позициясы мен әрекеттерін, сӛйлеген 

сӛздерін, тіпті мимика мен ишараттарын мҧқият ойластырғаны 

абзал.  

Тағы да бір мысал: топ мҥшелері ӛздеріне берілген 

тапсырмаға сәйкес жоғарғы оқу орнын жаңадан бітірген жас 

маманның бірінші жҧмыс кҥнінің ең маңызды мезеттерін ойнап 

шығуы ықтимал. Мҧнда олар жас маманның мекеме (немесе 

бӛлім) басшысымен қалайша сӛйлесетіндігін, қалайша жҧмысқа 

қабылдау туралы ӛтініш жазатындығын, ҧжыммен қалай 

танысатындығын келтіріп, «ойнап» шығуы керек. 

Әрбір топтың осындай әрекеттері тренинг аудиториясында 

талқыланады, басқа топ студенттері ӛз пікірлерін келтіреді, 

сҧрақтар қояды. Бҧл жерде талқылау пікірталасқа да айналып 

кетуі мҥмкін. Әңгіме аяғында сӛз ситуацияны кӛрсеткен топқа 

екінші рет беріліп, олар ӛз әрекеттеріне қандай ӛзгертулер 

енгізгендігі туралы баяндайды.  

Тренингтердің түрлері 

Презентацияларды ӛткізу дағдыларын қалыптастыру 

тренингтері қандай да болмасын ҧсыныстарды  баршаға тиімді 

таныстыру тәсілдерін қарастырады. Презентация - жариялау 

деген мағынаны білдіреді.  

Мҧндай тренингтерде студенттер жеке немесе топтық 

жҧмыстардың нәтижелерін басқаларға таныстырудың әдістерін 

меңгереді. Мәселен, бір топ бірлесе отырып қарастырған 

проблеманың шешімін плакатта кесте, кластер, схема тҥрінде 

кескіндеп, ӛз ҧстанымын топ ӛкілі (шешен, спикер) арқылы 

жария қылады. 

Бҧл жерде басты назар жариялаудың қандай әдістер мен 

тәсілдер арқылы нақтылы, ҧтымды әрі баршаға анық 

болатындығына аударылады. Студенттер осындай тәсілдерді іс 

жҥзінде игереді.  

Жаңа дағдыларға үйрену тренингі - студенттік топ (немесе 

кафедра, ҧйым, мекеме, фирма, кәсіпорын ҧжымдары, т.б.) 

мҥшелерінің қандай да бір жаңа білік пен дағдыларға ҥйренуі 

ҥшін ӛткізілетін жаттығулар жиынтығы. Мҧндай тренингтің 

мақсаты – топтың жҧмыс жасау деңгейін (ҧжымның бәсекеге 

қабілеттілігін) арттырып, студенттердің (қызметкерлердің) оқу 

мен жҧмыстың жаңа тәсілдеріне ҥйренуі. 



 266 

Мәселен, бірінші курстың (адаптациялық аптада) немесе 

семестрдің басында ӛткізілген мҧндай тренингтерде студенттер 

кредиттік оқудың ерекшеліктерімен, қажетті қҧжаттармен 

танысып, интербелсенді әдістер мен тәсілдерге, жаңа 

компьютерлік бағдарламаларға, интерактивті тақтамен жҧмыс 

жасауға ҥйренуі мҥмкін. 

Іскерлік қатынас дағдыларының тренингтері 
ҥйренушілерде тҧлға аралық қарым-қатынастың тиімді 

дағдыларын дамытуға бағытталады. Студенттер мҧндай 

сабақтарда топ қҧрамында бірлесе жҧмыс жасаудың, ӛзгелермен 

тіл табысудың, ортақ мәмілеге келудің, жанжалдардың алдын 

алудың тәсілдерін меңгереді.  

 Келіссӛз жүргізу дағдыларының тренингтері қарама-

қарсы жақпен тиімді талқылау мен пікір алмасудың тәсілдерін 

ҧсынады. Бҧл тренингте іскерлік қатынас дағдыларын 

дамытатындықтан, мҧнда да ӛзгелермен (тіпті қарама-қарсы пікір 

ҧстанушылармен) тіл табысудың, бітімге келудің, жанжалдардың 

алдын алудың тәсілдері меңгеріледі. 

Кӛшбасшылық (лидерлік) немесе басқару дағдыларын 

қалыптастыру тренингтері болашақ маман және басшы ретінде 

студенттердің кӛшбасшылық қасиеттерін дамытуға бағытталады.  

Мҧндай тренингтерде тыңдаушылар ҧжымды басқарудың 

кейбір ерекшеліктерімен танысып, ҧжым қызметшілерін 

ынталандыру, бірлесе жҧмыс жасауды ҧйымдастыру, шешім 

қабылдау және де басқа дағдыларды қалыптастыруға белсенді 

әрекеттер арқылы ҥйренеді. Бҧл әрекеттердің қатарына 

ситуацияларды ойнау және талдауды, іскерлік және рӛлдік 

ойындарды, пікірталастарды жатқызуға болады. 

Ҥйрену нәтижесінде қатысушылар басқару ісіне (жоспарлау, 

таңдау және шешім қабылдау, бағалау, бақылау, болжау, 

ынталандыру, т.б.) талдау жасап, басқару мәселелерін тиімді 

шешудің әркеттері мен алгоритмдеріне ҥйренеді, ӛздерінің 

кӛшбасшылық қасиеттерін дамытады. 

Мҧндай тренингтерде «Кӛшбасшы деген кім?», «Бәсеке және 

билік», «Басшының қасиеттері қандай болу керек?», 

«Келіссӛздерді жҥргізу», «Конфликтерді басқару» тақырыптарын 

қарастыруға болады. 
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Соңғы кезде ҥйрену процесінде видеотренингтердің 

қолдануы кҥрт ҧлғаюда. Олардың ерекшелігі видео жазбаларды 

оқу мақсатында қолдануда.  

Видеотренингтер ойын әрекеттеріне негізделіп, екі кезеңнен 

тҧрады. Бірінші кезеңде берілген тапсырма бойынша студент 

немесе студенттердің шағын тобы проблема шешудің жолдарын 

іс-әрекет тҧрғысынан кӛрсетіп береді. Мәселен, оқытушы 

студенттерге тҧлға аралық немесе іскерлік қатынаста 

туындайтын ситуациялар ретінде жиналыс жҥргізу немесе онда 

сӛз сӛйлеу, тҧтынушымен әңгімелесу, жҧмысқа қабылдау немесе 

жҧмысқа тҧру, бастықпен немесе қол астындағы қызметкермен 

сӛйлесу сияқты жағдаяттарды аудиторияда кӛрсетіп, рӛлдердің 

кӛмегімен ойнап шығуды ҧсынады. Бҧл ҥшін топ (топтар) ӛз 

әрекеттері мен диалогтарын бірер уақыт талқылап, жоспарлайды. 

Осыдан кейін топ проблема шешімін ӛз тҥсінігінен туындаған 

қалыпта кӛрсетеді де, олардың әрекеттері видеоға тҥсіріледі. Топ 

қойылымы аяқталған соң, студенттер оны бейне таспадан кӛреді. 

Мҧнда ситуацияны «қоюшы» студенттер ӛз әрекеттерін тағы да 

«басынан ӛткеріп», басқа студенттермен бірге оларды талқылау 

және бағалау, ҧсыныстар жасап, ӛзгертулер енгізу мҥмкіншілігін 

алады.  

Әрине бҧл жҧмыста оқытушы мен басқа студенттердің 

сҧрақтары, пікірлері мен ҧсыныстары тек позитивті тҧрғыдан 

болғандығы дҧрыс.  

 

 

7.11 Оқытудың компьютерлік технологиялары 

Оқыту технологиясы - мектепте жалпы білім беру бағдарына, 

оқытудың мақсаты мен мазмҧнына негізделген, жақсы нәтиже-

лерге жету кепілдігін беретін оқыту жҥйесін қҧрастыру. 

Білім беру жҥйесі - басқару органдарының, тҥрлі типтегі 

және деңгейдегі білім беру мекемелерінен, жҥйенің жҧмыс істеуі 

және дамуын қамтамасыз ететін қаржы қорлары мен материал-

дық обьектілерден, ғылыми орталықтардан тҧратын кҥрделі 

қҧрылым болып табылады. Технологиялық тәсіл білім беру 

жҥйесінің кез-келген саласында (басқару, білім беру, қаржылан-

дыру, мониторинг т.б.) қолданылуы мҥмкін. Сондықтан, "білім 

беру технологиясы" деген сӛз тіркесін бірыңғай тҥсіндіру мҥмкін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%B5
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емес (Сурет 30 – технологиялық оқытудың артықшылықтары 

берілген).   

Білім беру технологиясына - оқытудың техникалық қҧралда-

ры, білім беруде қолданылатын ақпараттық технология-лар, 

қашықтан оқыту да жатады. Әрбір нақты жағдайда білім беру 

технологиясының белгілі бір тҥрі туралы сӛз болады, сондықтан, 

оларды жеке қарастырған кезде тҥрлік ерекшелігін атап кӛрсет-

кен жӛн. Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік 

қызметтің ерекше тҥрі болып табылады. Инновациялық оқыту 

технологиясын меңгеру ҥшін педагогикалық аса зор тәжірибені 

жҧмылдыру қажет. Бҧл ӛз қызметіне шығармашылықпен 

қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды 

қажет ететін жҧмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа инно-

вациялық технологияны меңгеру барысында ӛзін-ӛзі дамытады 

және ӛзін-ӛзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандар-

ды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселе-

лері - кезек кҥттірмейтін ӛзекті қоғам талабы. Болашақ маман-

дардың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды 

қолдануға даярлықты қалыптастыру мына кӛрсеткіштерді 

қамтиды: 

Мотивациялық ӛлшемдеріне танымдық қызығуды 

қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ мамандарды 

қалыптастыру, қҧндылық қарым-қатынас, болашақ маманның 

ӛзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ 

мамандығын ерекше жақсы кӛруі, ҧрпақ тәрбиесінде ҧстаздың 

жетекші орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін кӛтеруге 

бағыттылығы, инновациялық іс-әрекетке ҧмтылу әрекеттері 

кіреді. 

Мазмҧндық ӛлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәде-

ниеттілік дайындығы мен мәндік әдіснамалық дайындығының 

деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртҧтас 

білім жҥйесі, біртҧтас педагогикалық ҥрдістің заңдылықтары, 

мен қозғаушы кҥштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен 

қарулануы кіреді. Оған біртҧтас педагогикалық ҥрдістің 

теориялық негіздерін және жеке тҧлға теориясының ғылыми 

негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының 

негіздерін білуі, білім алушылардың барлық мҥмкіндіктерін 
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пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің кӛбіне нәтижелі 

болатындығын сезіне алуы жатады. 

Бейімділік ӛлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға 

бейімделе алу қабілеті атады: бейімділік жағдаятына бағдарлана 

алуы, микроорта ӛзгерістеріне сай қолайлы инновациялық 

педагогикалық технологияларды таңдай алуы. Бейімділік 

ӛлшемдері болашақ маманның білімгер мәртебесінен оқытушы, 

ҧстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен 

бейімділік іс-әрекетті жҥзеге асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін 

пайдалана алуларымен ерекшеленеді. 

Танымдық ӛлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби 

қоршаған ортаны жедел тани алуымен, ӛзін кәсіби жҥзеге асыру-

дың нәтижелі әдіс-тәсілдерін пайдалануымен, инновациялық 

педагогикалық технологияларға қызығу танытумен ерекшеленеді. 

Оған болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны 

біліп тануы, кәсіптік білімін ӛз тәжірибесінде қолдана білуі, 

инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, 

ҥйренуі жатады. 

Іс-әрекеттік ӛлшемдері болашақ маманның ӛзінің кәсіби іс-

әрекетінің мақсаты мен міндеттерін  анықтай алуы және 

педагогикалық қарым-қатынастық ҥрдісті тиімді  жҥзеге асыра 

алуымен ӛлшенеді. Оған болашақ маманның ӛз пәнін жете 

меңгеруі, біртҧтас оқу-тәрбие ҥрдісінің психологиялық, 

педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық ҥрдісті 

жоспарлап, жҥзеге асыра алуымен ӛлшенеді. 

Технологияның ӛлшемдері оқытудың әдістемелік 

мақсаттары, оқыту ҥрдісі, оның міндетттерін анықтай алуы, 

оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық -

педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ 

маманның біртҧтас оқу-тәрбие ҥрдісінде сабақты тиімді 

ҧйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым- 

қатынасты жҥзеге асыра алуы, біртҧтас педагогикалық ҥрдісті 

диагностикалай алуы және сабақтың нәтижесі жоғары 

болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны  таңдай алуы 

қажет. 

Шығармашылық ӛлшемдеріне шығармашылық ептілікті, 

шығармашылық белсенділікті болашақ маман-

ның  шығармашылық-ізденушілік   дамыту   кіреді.  
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 Оған болашақ маманның ғылыми - зерттеу жҧмыстарына 

ӛзіндік талдау жасай алуы, ӛз білімін кӛтеруге, жетілдіруге 

талпыныстың болуы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануға  

ӛзіндік  жаңалықтар, ӛзгерістер енгізумен және жаңалықты 

шығармашылықпен қолдана алуымен сипатталады. 

Осы аталған кӛрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, 

іс-әрекет, игеру, нәтиже қҧралады. Білім жалпы, кәсіби, 

техникалық, арнайы білім болып бӛлініп кәсіппен  ҧштасады. Ал 

кәсіп - мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып кәсіп 

иесі болу ҥшін іскерлік қажет. Іскерлік - оқу, білім, кәсіп, 

тәжірибе, ізденушілік, ӛзіндік жҧмыс, іс-шаралар, дағдыдан 

туындайды. Іскер болу ҥшін іс-әрекетті меңгеру қажет. Іс-әрекет 

әрекеттен, операция,  қимыл-қозғалыстан тҧрады. Барлық ҥрдіс 

байланыса орындалғаннан соң  нәтиже кӛрсеткіші пайда болады. 

Ӛзімен жеке танысады, кейс бойынша ӛзіндік пікір қалыптасады. 

 

 

 

Сурет 30 – технологиялық оқытудың артықшылықтары 
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 2. Топтық жұмыс. 

Оқытудың және оқудың компьютерлік технологияларының 

қатарына интернет-технологияларды, электрондық пошта 

технологиясын, компьютерлік оқыту бағдарламаларын, 

оқыту видеокурстарын жатқызуға болады. Оқытудың 

инновациялық әдістерінің классификациясы сурет – 31 берілген. 

Электрондық пошта технологиясы білім меңгеру 

процесіндегі қарым-қатынасты виртуалды кеңістікке 

ауыстырады. Мҧнда оқытушы мен студенттердің бір-бірімен 

жасайтын оқу байланыстары интернет арқылы ӛтеді. Бҧл әдіс 

соңғы кезде жоғарғы мектепте кең ӛріс алып келе жатқан 

қашықтықтан оқыту технологиясының негізгі қҧралы ретінде 

танылады. 

Компьютерлік оқыту бағдарламалары оқу/оқытуды екі 

негізгі режимде жҥргізу мҥмкіншілігін береді: ақпараттық-

анықтамалық және бақылау жасау арқылы оқу/оқыту.  

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының ішінде гипермәтіндік, 

мультимедиалық және интеллектуалдық (мәселен, «Виртуалды 

тҥрде жҧмысқа тҧру») бағдарламаларды атауға болады.  

Бағдарламалық оқытудың басты ерекшелігі ретінде ҧсынылған 

материалдың қҧрамдас бӛліктерге бӛлініп, оны игерудің әр 

қадамын бағалауды атауға болады. Бағдарламалық оқытуда 

ақпарат шағын мӛлшердегі бӛліктермен қағазға басылған тҥрде 

немесе компьютердің мониторында беріледі. Әрбір бӛлік 

бойынша жҧмыс жасағаннан кейін, ҥйренуші ӛзіне берілген 

материалды қандай деңгейде игергендігін кӛрсететін тапсырма-

ларды орындауы керек. 

Бағдарламалық оқытудың тағы да бір артықшылығы: 

ҥйренуші оқу материалымен жҧмыс жасағанда ӛзіне қолайлы 

жылдамдықпен алға жылжып отырады. Ӛйткені оқу материалы-

ның келесі бӛлігіне ауысу тек алдыңғы бӛлік игерілгенде ғана 

жасалады.  

Бағдарламалық оқытудың бір тҥріне компьютерлік 

оқу/оқыту жатады. Компьютер ҥйренушілердің жауаптарын 

бағалап, келесі материалдың қандай болғандығын ӛзі анықтайды. 

Компьютерлік оқу/оқытудың тағы да бір ерекшелігі кері 



 272 

 
 

Сурет 31 - Оқытудың инновациялық әдістерінің 

классификациясы 

 

 

байланыстың компьютерлік ойындардағыдай ашық және реңді 

бояулармен айшықталатындығында.  

Зерттеулер компьютерлік оқуда және оқытуда ҥйренушілер  

ҧсынылған оқу материалын тез игеретіндігін анықтаған, алайда 

бҧл әдістің нәтижелері ҥйренудің басқа белсенді тәсілдерін қол-  

дану нәтижелерінен артық емес екен.  

Компьютерлік оқу және оқытуда әсіресе ҧжымды басқаруға, 

жарнамалық компанияларды ӛткізуге, келіссӛздер жҥргізуге 

ҥйрететін әртҥрлі іскерлік ойындар кең етек алған. Заманауи 

технологиялардың ерекшеліктері тӛменде берілген (сурет 32). 

Интернет-технологиялар (оның ішінде web-

технологиялар) оқу курстарын интернет желісі арқылы 
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дайындау мен ҥйренушіге жеткізу ҥшін қолайлы. Бҧл технология 

ақпараттық ресурстарды бірлесе қолдану ҥшін жинақталған 

оқыту материалдарын ҧсынады. Мҧнымен қатар интернет 

арқылы қашықтықта жҧмыс жасауға қолайлы әрі тиімді.  

Оқыту видеокурстары оқу/оқытуды электрондық оқулықтар 

негізінде ҧйымдастыруға мҥмкіншілік береді. Мҧнда аудио,  

видео және графикалық материалдар кешенді тҥрде компьютер 

арқылы студенттерге ҧсынылады. 

 

 
        Сурет 32 - Заманауи технологиялардың ерекшеліктері 
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