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Кіріспс
Білім беру саласмндагы злеуметтік-психологиялық қызметтің рөлі 

ксйінгі кечдс коптегсн пікірталастарды тудырып жүр.
Психология і ылымыпьш теориясы мен практикасына деген осындай 

үлкен қычьпупіылықтың бірнеше себептері бар. Қазіргі кездегі 
психология гылымы бүрынгы кеңестік мемлекеттердің бэрінде де жалаң 
теориялық багыттан, өмір талаптарына сэйкес, практикалық жэне 
қолданбалы гылымга айналу үстінде. Екіншіден, қогамдагы түбегейлі 
әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің болуына байланысты когам 
өмірінде психологиялык білімдерді пайдал|іна білу қажеттігі қалыптасуда. 
Сол себептен де болар, казіргі уакытта әртүрлі практикалық курстар, 
тренингтер, психологиялық орталықтар, бірлестіктердің көптеп көрінуі. 
Қоғамдагы күрделі қүбылыстардың қазіргі адам психикасына эсерінің 
нәтижесінде адамдардың психикалық күй-жағдайлары шиеленісе түсуде, 
мүндай мәселелерді шешу үшін біреулер психологтарды іздесе, енді 
біреулер бақсы-балгер, экстрасенс немесе психотерапевтерді іздестіріп 
жүр, яғни қоғамда психологиялық түрғыдан сауатсыздықтың бар екені 
көрініп отыр.

Бүкіл қоғамдағы өзгерістер білім беру саласына да өз әсерін тигізуде. 
Бүл салада түрлі оқу орындарының (мектептер, гимназия, лицей, 
университет, академиялар, т.б.) ашылып жатқаны белгілі, бүл оку 
орындарында эртүрлі бағдарламамсн жұмыс істеу үрдісі қалыптасқан. 
Бірақ сол бағдарламалар оқушы жастардың психологиялық ерекшеліктерін 
эрқашанда ескере бермейтіні де аян. XX гасыр ғылыми-техникалық 
прогресс ғасыры болды, білім саласында алдыңғы шепке-білім, іскерлік, 
дағды қойылды, бірак осы бағыттың өзі -  рухани өмірдің таяздығы мен 
тапшылығына әкеліп тіреді. Біздің елдегі руханилықтың тапшылығы, 
қоғамдағы қалыпты оқу орындарымен қатар, бүрынгы қазақ қоғамына 
жат, балаларға арналған орындардың: ата-анасыз балалар, ата-аналары 
тастап кеткен балалар, жетімдер үйі, отбасы типіндегі балалар үйі, т.б. сол 
сияқты мекемелердің көбеюінен де көрінеді. Қазіргі кезеңде, бүкіл әлемде 
руханилыққа бетбүрыстың болып отырғаны да кездейсоқ емес шығар, 
ендігі жерде алғы шепке-адами қасиеттер, адамгершілік үғымдарына қадам 
басу басталды.

Аталынған күрделі мәселелердің шешімі де қарапайым болуы 
мүмкін емес, осындай проблемаларды шешуде “жан” туралы ілім -  
психологияның өзіндік үлесі болуы, яғни әлемдік психологиялық 
ойлардың іс жүзінде, өмірде пайдаланылу мүмкіндігі болуы керек. 
Ғылымның жетістіктерін көпшілікке жеткізуде білім саласының барлық 
тармақтарындағы (бала бакша — мектеп — ж огаргы оқу орындары) 
психологиялыц цызметтің орны ерекше.

Психологияға деген қызыгушылық, сонымен қатар адамның озіндік 
қүндылыгын бірте-бірте үғына түсумен де байланысты. Кез келген 
когамның мэртебесі, ол қоғамда жогары білімді, шығармашыл тұлғаның
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каншалықты кажет екендігі мен бағалануына және де оның неғұрлым дами 
түсу үйлесімділігі мен іске асьтрылуына байланысты анықталатыны 
белгілі.

Қазіргі кезде білім бсру саласында әрбір балаға деген жеке-даралық 
көзқараска көп көңіл бөлінеді, ал оның өзі бала түлғасын жүйелі түрде 
және жан-жақты зерттеумен байланысы (түлғаға бағдарланған түрғы).

Білім беру саласының негізгі институттары -  мектепке дейінғілерге 
арналған мекемелер, мектептер, жоғары оқу орындары екені аян. Сонымен 
қатар арнаулы мектептерді, интернат типтес, интернаттық мекемелерді де 
естен шьгғаруға болмайды.

Мектепке дейінгі мекемелердеғі психолог орны, міндеттері, 
функциялары мен жүмысының мазмүны неғізінен айқьшдалған. Ол ең 
алдымен психодиагностикалық жэне психокоррекциялық-түзету 
жүмыстары.

Қоғамда орын алып отырған қиындықтармен байланысты мектепке 
дейінгі мекемелерде де, мектептегі де психологтың функцияларын анықтау 
кажеттігі туындауда. Мектеп мүғалімі оку-тәрбиелік жүмыста әрқашан 
әртүрлі жас кезеңдеріндегі балалармен жүмыс жасағанда туындайтын 
қиындықтарды анықтай алмайды, олардың интеллектілі және түлғалық 
дамуындағы ауытқушылықтардың алдын-ала алмайды, дау-дамайлық 
жағдайларды шешуде көмек бере алмайды. Кәсіби психологиялық 
дайындықтыц жоғары децгейі қажет болғандықтан психологиялық 
үсыныстарды мүғалімнің тікелей қолдануы әрдайым тиімді бола бермейді.

Сондықтан да осы еңбектің негізгі міндеттері: әлеуметтік -
психологиялық қызметті теориялық - әдіснамалық түрғыда негіздеумен; 
оеы қызметтің іске асырылуының теориялық негіздерін анықтаумен; 
білім беру саласындағы психологиялық қызметтің бірыңғай 
түжырымдамасын жасаумен; аталмыш саладағы психологтың кәсіби 
қүдіреттілігін қалыптастыру моделін ұсынумен; білім беру саласындағы 
әлеуметтік -  психологиялық қызметтің іске асырылуының теориялық -  
қолданбалы моделін жасаумен, білім саласының эрбір үзбесіндегі 
психолог қызметінің ерекшеліктерін анықтаумен; осы саладағы психолог 
қызметінің іске асырылуында психотерапиялық эдістерді қолданумен 
жэне сэйкесті әдістемелік нүсқауларды үсынумен байланысты.

1.1. Психологиялық кызметтің қалыптасуы мен дамуы
Білім берудегі психологиялық көмек КСРО кезінде 1980 жылдарда 

қалыптаса бастады. Ең бірінші рет психологтар Эстонияда жүмыс істей 
бастады (қиын балаларға арналған мекемелерде 1975 ж , орта білім беру 
мекемелерінде 1980 ж). Басқа кезде мектеп психологтарьшың іс - әрекеті 
келеңсіз, ғылыми жэне әдістемелік қамтамасыз етілуі жеткіліксіз болды. 
Психологиялық көмектің теориялық жэне эдістемелік негіздері балалар 
практикалық психологиясынын ғылыми лабораториялары негізінде 
қалыптастырылды, шетелдік психологияльтқ көмек керсету ұйымдарының



тәжірибиелерін сараптады. Лаборатория қызметкерлері мектепке 
психологты кіргізу -  кіргізбеу жонінде эксперимент жүргізді. Ол екі 
модельден тұрды: 1) тек қана мектепте істейтін психолог; 2) аудандык оқу 
бөлімдсріндс жүмыс істеп мектсптерді аралап Өақылап тұратын психолог.

Жасалынган эксперимент негізінде білім беру саласындағы психолог 
міндеттері мен жүмыс мазмұнын анықтайтын мектептік психологиялық 
кызмет туралы төмендегідей жагдайлар даярланды:

Білім беру саласындағы психологиялық қызмет іс-әрекетінің мақсаты 
оқу мсрзімі барысында оқушыларга толық психологиялық, педагогикалык 
зерттеулер жүргізіп, олардың қызығушылыктары мен бейімділіктерін 
аңгарып, уақытьтлы көмек көрсетіп, кебінесе тиімді болатын білім беру 
жолдары мен тәсілдерін қолдану. Психолог кэсіби білімдеріне сүйене 
отырып, әр балаға жеке-дара коңіл аударуға мүмкіндік жасайды. 
Психологиялық қызмет білім беру мекемесіндегі оқыту-тәрбиелеу 
жұмысының тиімді болуын қамтамасыз етеді, белсенді жан-жақты 
дамыған жеке түлға қалыптастыруына үлесін косады.

Білім беру саласындағы психолог оз іс-әрекетін осы жағдайды 
жетекшілікке алып, мұғалімдердің, ата-аналар мен оқушылардың, мекеме 
әкімшілігінің сұраныстарына негіздей отырып жүзеге асырады.

Барлық мәселелерді шешуде психолог ең алдымен оқушы 
қызығушылықтарын ескереді, оның жан-жақты үйлесімді дамуын міндет 
етіп қояды.

Психолог өз іс-әрекетін педагогтермен бірлесе отырып жасайды, бұл 
психологтың педагогика мен дидактика, тәрбие теориясын жетік білуін 
талап етеді. Психолог пен педагогтің бірін-бірі толықтырып, қандай-да бір 
жұмыс кезеңіндегі тығыз бірлестігі психологиялық қызмет жүмысының 
қызмет шарттары.

Білім беру саласындағы психологиялык қызмет іс-эрекеті ең алдымен 
оқушыларға бағытталған. Педагогикалық үжым, әкімшілік, ата-аналармен 
жұмыс жүргізу сол негізгі міндетке бағынады.

Психологиялық қызметтегі басты әрекет тек психодиагностика емес, 
сонымен бірге эртүрлі ауытқуларды түзеу, алдын алу болады. Осыдан 
белсенді коррекциялық жүмыстар жасау қажеттілігі пайда болады.

Білім беру саласындағы психологиялық қызметте жалпы 
психологиялық немесе арнайы педагогикаггық, жас ерекшелік, балалар 
психологиясы жайлы білім алган, осыларға қоса психодиагностика және 
психокоррекция жұмыстарын жүргізе апатын маман болуы керек. Ал, 
психологиялық қызметке кірістірілген педагогтер арнайы білім алып 
біліктілікті меңгеруі тиіс.

Білім беру мекемелеріндегі Психологиялық қызметтің мазмұны да 
негізгі мақсаттарына сэйкес анықталады:

1. Оқушыларды психологиялық педагогикалық зерттеу бүкіл білім беру 
мерзімінде жеке-дара тұрғыдан карауды қамтамасыз ету үшін 
маңызды.
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2. Әр оқушының интеллектілі және жеке тұлғалык дамуын жас 
ерекшелігіне сәйкестендіру, оқу талаптарына бейімдеу қажеттілігі.

3. Жеке тұлғалык дамуындағы, интеллектілі дамуындағы ауыткуларды 
түзеу, алдын алу міндсттері психологиялык қызмет мазмұнын 
анықтайды.

4. Білім беру саласындағы психологиялық қызметтің ғылыми -  
тәжірибелік міндеттері де психологиялық қызмет мазмүнын 
нақтылайды.

1989 жылы эксперименттің нэтижесін сараптау негізінде “Халыктың
білім беру жағдайы” карастырылып, екі модельді біріктіру шешілді.

Қазіргі кезде осындай жүмыстар Ресейдің көптеген аймақтарында 
жүріп жатьтр, бірақ ол әлі өзінің ұйымдастырушылық бейнесін, міндеттері, 
мақсаттарын, әдістері мен түрлерін іс - әрекетте анықтап негіздеу үстінде.

Біздің елімізде халқымыз тэуелсіздік алғаннан кейін көптеген 
элеуметтік, саяси, экономикалык және рухани өзгерістер орын алды. Бұл 
білім беру жүйесіне де өзгерістер енгізуді талап етті. Алайда, еліміз білім 
беруде жалпы білім стандартына жету үшін өзге елдермен тьтғыз 
байланыста болуы керек. Осыған байланысты соңғы жылдары 
психологиялық, педагогикалық әдебиеттерде келешек ұрпакқа білім беру, 
тәрбиелеу мэселелеріне терең талдау жасалынуда.

Кеңес және қазіргі Ресейлік ғалымдар Р.М.Битянова [1], А.А.Бодалев 
[2], Б.Ф. Ломов [3], В.В.Давыдов [4], И.В.Дубровина [5], Л.М.Фридман [6] 
және т.б. практикалық психология қиындықтарын талдай келе оны қоғам 
дамуының кажеттіліктеріне, психологиялық ғылымның қазіргі 
жағдайының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты практикалық міндеттерді 
шешудің мазмүны бойынша, үйымдастырылуы бойынша әртүрлі 
тәсілдердің пайда болуымен байланыстырады.

Практикалық психология когамның әлеуметтік белсенділігінен тыс 
іске асуы мүмкін емес. Адамзат ресурстарын адекватты басқару, 
элеуметтік процестерді ғылыми реттеу, әлеуметтік жэне психологиялық 
кызмсттсрдегі езара эрекеттестікті белсенді ұйымдастыруды талап етеді.

Қазақстанда білім берудегі психологиялық қызметтің қалыптасып 
дамуында Э.Д.Абишева, Н.С.Ахтаева, З.М.Балгимбаева, Р.Т.Мендалиева, 
Х.Т.Ш ерьязданова, т.б. еңбектері маңызды рөл атқарды. Алғаш рет 
елімізде мектепке дейінгі мекемелерде, тіпті бүкіл білім беру жүйесінде 
психологиялық қызметтің қажеттілігін көрсеткен X. Т. Ш ерьязданова 
болды [7 ].

М ектепке дейінгі мекемелердегі психолог жұмысының моделі ол 
үшін басымдықтағы функциялары мен балабақшадағы жағдайларға деген 
маман ретіндегі ұстанымын анықтайды.

Мектепке дейінгі мекемелердегі (МДМ) педагог-психолог 
жүмысының қазіргі кезде негізгі бес моделі бар:
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I -  модель: психолог үстанымы -  балабақшадағыны “сырттан 
бақылаушы”, негізгі функциясы -  кеңес берушілік (ақпараттық және 
диспетчерлік).

II — модель: психолог үстанымы — білім беру процесіне
қатысушылардың озара эрекеттесуініц “фасилитаторы” (“жеңілдетуші 
адам”), негізгі функциялары -  диагностикалық жэне кеңес берушілік.

III -  модель: психолог үстанымы -  “белсенді қатынасу”, негізгі 
функциялары -  диагностика, коррекция (түзетушілік) жэне профилактика.

IV — модель: психолог үстанымы — “жетекші”. Моделде білім беру 
процесінің кешенді сүйемелденуін қамтамасыз ету мақсатымен МДМ 
педагогикалық қызметкерлері мен әкімшіфктің педагогикалық бағдарлары 
жэне үстанымдарымен жүмыс істеу енгізіледі. Психолог функциялары -  
диагностика, коррекция, профилактика және пропедевтика.

V- модель: психолог үстанымы -  “зерттеуші” . Бала дамуыньщ 
мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес үйымдастырылатын білім беру 
процесі, бала дамуына жағдай жасайтын білім беру процесіне 
қатысушылардың үлесі — зерттеу нысаны болып табылады. Психолог 
функциялары — диагностика, профилактика жэне пропедевтика, 
үйымдастырушылық-ағартушылық.

Балабақшасындағы педагог-психологтьтң тікелей міндеттері осы 
моделдерге сәйкес анықталынуы мүмкін.

Мектепке дейінгі мекемелердегі психологиялық қызметті қүрудың 
нүскаларын жасау мен ендіру мәселесі Ә.Д.Абишеваның зерттеу 
жүмысында қарастырылған [8]. Мектепке дейінгі мекеменің іс-эрекетінің 
ерекшеліктеріне сэйкес, автор — МДМ психологиялық қызметінің үш түрлі 
моделін үсынады.

I — модель — “Кеңесші”.Бұл модель көпшіліктік балабақшаларына 
арналған, ондай бақшаларда экспериментті немесе инновациялық білім 
беру бағдарламалары іске асырылмайды және штатында бір ғана педагог- 
психолоғ болады. Психологтың іс-эрекеті сүраныс жэне мекеме 
әкімшілігінің бекіткен жоспарына сэйкес іске асырылады. Негізгі бағыты — 
балалардың бейімделуі, оқу мен дамуында психологиялық қиындықтары 
бар балалармен жүмыс істеу.

М ақсаты — мектепке дейінгі мекеменің білім берушілік ортасында 
нақты жағдайларды күрудың арқасында мектепке дейінгінің 
психологиялық даму процесін сүйемелдеу.

М індеттері: мектепке дейінгілердің психологиялық дамуын бақылап 
отыру; дамуындағы проблемаларды шешуге қажетті психологиялық көмек 
керсету жағдайларын жасау; білім беру бағдарламалары мен 
технологияларын психологиялық талдау; балабақшаның білім беру 
ортасындағы балалардың оқу, тәрбие және дамуын консультативті жэне 
акпаратты психологиялық қолдау.

II — модель — “Сарапшы” . Бүл модельдің іске асырылуына екі жағдай 
әсер етуі мүмкін:
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1 .МДМ-де балалардың дамуына бағдарланган нақты іске асырылып 
жатқан білім беру бағдарламасының болуы (балабақша дамуының өзіндік 
тұжырымдамасы, экспериментті бағдарлама, жалпықалалық немесе 
аймақтық білім беру бағдарламасы, жобасын іске асыруға қатысу). 
Осындай жағдайда білім беру процесін психолоғиялық қамсыздандыру 
объективті түрде қажет болады;

2.МДМ-де балалар отбасымен жүргізілетін жүмысты 
үйымдастырушы және диспетчерлік кызметті атқарушы әлеуметтік 
педагогтің болуы. Осы жағдайда психолог кейбір консультативті 
функцнялардан босатылып, мектепке дейінгі мекеменің білім беру 
багдарламалары мен жобаларын қамсыздандыру іс-әрекетіне кіріседі. Осы 
модельде психолог мэртебесі (ага тәрбиеші мәртебесіне жақын) бойынша 
да, маманның біліктілігіне қойылатын жоғары талаптар бойынша да, іс- 
әрекеттіц мазмүны (әдістемелік және сараптамалық жүмыс) бойынша да 
ерекше болады. Мүндай модельге деген сүраныс қалыптасқанымен де, оны 
іске асыратын мамандардың саны тым аз.

III -  модель -  “Куратор” . Жүмысты үйымдастырудың негізгі 
қагидасы, мектепке дейінгілердің нақты тобын (бес топтан артық емес) 
кешенді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. Бүл жерде психолог 
білім беру процесінің толыққанды мүшесі болады.
Білім беру саласьгадағы психологиялық қызметтің неғүрлым көбірек 
зерттелінгені -  мектептегі психологиялық қызмет екені анық.

Мектептік психологиялық қызметтің мақсаты әр адамның даралық 
мүмкіндіктерінің максималды дамуына жағдай жасау болып табылады. 
Көрсетілген мақсат келесі міндеттерді шешуді көздейді:

1) Ауытқудың алдын алу үшін психикалық даму барысын үнемі 
қадағалау;

2) Балалардың мектепте оқуға психологиялық даярлығын 
анықгау, мүғаліммен бірлесе отырып мектепте бейімделуіне бағытталған 
жеке дара бағдарлама қүрастыру;

3) Әр жас кезеңіне байланысты дамыту міндеттерін жеке — дара 
ерекшеліктерін ескере отырып дамытушы багдарламалар қүрып, іске 
асыру;

4) Қиын балалармен диагностикалық, коррекциялық жұмыстар 
жүргізу;

5) Қалыпты оқу -  тәрбие процесінде кедергі жасайтын 
инттелектілі, тұлғалық және эмоциялы — еріктік ерекшеліктерді диагностау 
(анықтау);

6) Оқушылардың мұғалімдермен, ата -  аналарымен және
қүрбыларымен түлғааралық қатынастарының бүзылуының психологиялық 
себептерін анықтау және жою;

7) Мектеп әкімшілігіне, мұғалімдерге жэне ата -  аналарға 
оқушылардың танымдық үрдістерін дамыту, оқыту және тәрбиелеу, 
окытудың психологиялық мәселелері бойынша кеңес беру;
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8) Ө'зін - өзі тәрбиелеу, әмірде өзін көрсету мәселелері, даму, 
білім алу сүрақтарьт бойынша оқушьтлармен жеке -  дара жэне топтық 
кеңес беру шараларын өткізу;

9) Озіндік кәсіби анықталу барьтсында кемек корсету;
10) Мектен әкімшілігіне оку -  тәрбие проиесіиің жагдайын 

багалауда жэне оның тиімділігін арттыру шараларын жоспарлауда 
комектесу.

Мектептің психологиялық қызметінің мәселесі өткен гасырдан 
қарастырыльтп келе жатыр және қазіргі уақытта біраз болса да оның 
өзіндік теориялық тұжырымдамафары мен модельдері құрастырылған.

Шетелдік психологиялық қызметтер модельдерін талдау, бұл 
құрылымдардың қоғаммен бірге езгерістерге ұшырап отыратындығын 
корсетеді, қызметтің өзіне ғана емес, сонымен қатар бұл аймақта жұмыс 
жүргізетін мамандарға да қойылатын талаптар өзгереді. Бұл мәселеге коз 
жеткізу үшін мектептегі психологиялық қызметтің тарихи даму 
жағдайларына қысқаша тоқталуға болады.

В.В. Веселова АҚШ -тағы психологиялық қызмет жұмысының 
тәжірибесіне талдау жасаған [9].

20 ғасырдьтң басында негізі салынған АҚШ -тың орта 
мектептеріндегі “Гайденс” психологиялық, педагогикалық қызметі 
американдық мектептің езіндік селективті механизмі ретінде болды. 
Негізгі құрал ретінде тестер қолданылды.

Олар индивидуумдардың даму деңгейлерін анықтауға себепкер 
болады. Соңғьт жылдары “Гайденстің” мақсат, міндеттері елеулі 
әзгерістерге ұшырады. Негізгі акцент оқушының өзіндік дамуына, өзіндік 
тәрбие, өзін бақылау дағдыларын қалыптастыруға, өзін және қоршаған 
ортасын езгертуге талпынысын дамыта алуына бағытталып отыр. 
“Гайденс” кеңестік қызметі оқушыларға әлеуметтену, нақты жеке 
қасиеттерді қалыптастыру мақсатында тәрбиелік эсер етуді іске асырды. 
Бұл міндетті шешу үшін “Гайденс” үш негізгі аспектіні беліп 
қарастырды:1) экономикалық (кэсіби багдар беру); 2) оқу (күш -ж ігері 
жететін пәндерді таңдауға көмек көрсету); 3) әлеуметтік (жеке адамды 
зерттеу жэне оның дамуын негізге алу).

“Гайденс” қызметінің құрылымына: а) әр оқушы туралы, оның жеке- 
дара ерекіпеліктері туралы ақпарат жинаумен айналысатын инвентарлы 
қызмет; э) оқушыларға арналған үш аумақтағы: оқуга, кәсіби білімге және 
жеке басына байланысты жеке-дара ақпараттандыру қызметі; б) 
оқушыларға жеке-дара және топтық кеңес беру үрдісімен айналысатын 
каунслинг қызметі; в) оқушылардың мектеп бітіргеннен кейінгі іс- 
эрекетінің әр түрлерінде кемек керсететін орналастыру қызметі; г) мектеп 
бітіргендердің тағдырлары жайлы ақпарат жинайтын “бағдарламалар” 
нәтижелерін бақылау қызметі енеді.

Барлық керсетілген белімдерде каунслерлер оқушылармен, ата- 
аналармен, мектеп экімшілігімен, қоғаммен жұмыс жүргізеді. Каунслерлер 
багдарламаларға қатысушьтлар болып есептелетін барлық адамдар
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ортасында жетекші координатор релінде болады. Әр мектептегі кеңес беру 
қызметінің негізгі функцияларына байланысты Гайденстің ерекше 
багдарламасы жоспарланды. Мектептегі оқушылардың акыл-ой, 
адамгершілік және үлгерімін кадагалауды іске асыратын каунслерлерге 
бекітілді. Кей мектептерде әр сфера бойынша оқу, кэсіби жэне жеке бас 
мәселелеріне байланысты бірнеше каунслерлер арасында функциялардың 
бөлінуі іске асырылып отырды.

АҚШ -та Гайденс кызметіне білім беру жүйесіңде аса маңызды рөл 
болінді.

Қазірде барлык дамыған елдер педагогикасында баланың жеке бас 
рссурстарын дамыту үшін мектеп багдарламаларын негіздеу бірлігін 
анықтауда мектептік білім беру мазмұны аумағында ізденістер 
жүргічілуде.

Ііүгінгі мектептегі білім беру міндеті әртүрлі өмірлік жағдаяттардағы 
моселелерді тиімді шешу, өз болашағын болжау, өз бетінше білім алып, 
оқу білгірлігін қалыптастыру үшін шекті ойлауын дамыту жэне өзіндік 
жеке-даралығын анықтау үшін жағдай жасау ретінде түсіндіріледі. XX- 
ғасырдыц 2-ші жартысында Англияда мектептік білім беру жүйесінде 
Пасторальді бағдарлама пайда болды. Ол тәжірибе арқылы оқыту 
(ехрегітепіаі 1еатіп§) бағытының ішінде аса елеулі бағдарламалардың 
бірі. Бұл бағдарламаның негізгі идеясы оқуш ьты ң жеке басын тиімді 
қалыптастыру мақсатында мектептік тәрбиенің гуманистік, жалпы 
азаматтьщ багыттылыгын, тәрбиелік оқытудың қайта қүрылуын 
күшейту.

Пасторальді бағдарламада психологиялық мэселені анықтау барлық 
ақпаратты қарастыру негізінде қалыптасады. Психолог болашақга мәлімет 
алудың негізгі көзі болатын бала дамуының тарихы туралы мәліметтерге 
ие болуы шарт; диагностика аса күрделі кезеңдердің бірі. 
И.В.Дубропипаныц пікірінше психологияда жеке-дара ерекшеліктерді 
диагнос гаудыц екі негізгі бағыты бар:

а) сандың, яғни статистикалық заңдылықтарды анықтау;
э) сапалық, ягни индивидтің қайталанбас, ерекше жан екендігіне 

багдарланады. ГІсихологиялық қызметте бұл бағыттардың үйлесімділігі 
маңызды, ал ең бастысы алынған мәліметтердің сапалық ерекшеліктері. 
ІІсихолог әртүрлі психологиялық әдістермен қаруланып, оларды еркін 
қолдана алуы қажет; оқушының жеке басының қалыптасуына жэне 
психикалық даму компоненттеріне негізделе отырып, қорытынды шығару, 
психологиялық диагноз қою. Диагноз психологиялық зерттеу нэтижесі 
бойынша ғана емес, сонымен қатар өмірде байқалатын ерекшеліктерін де 
ескереді. К.Роджерс пікірі бойынша қорытынды үнемі салыстырмалы 
диагнозда алынған мәліметтерге негізделуі керек. Диагноз түсіндірмесінде 
болашақ даму жолдары мен ерекшеліктеріне байланысты болжамның 
берілгені жон; практикалық нұсқауларды жеке адамның тұтастығын, оның 
барлық қасиеттері мен сапаларының үйлесімді бірігуін түсінген жағдайда 
беруге болады.
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Психолог жұмысында оқушының психикалық жэне жеке бас 
дамуьтн тереңдете түсінуге елеулі назар аударылады. Ол түрлі формада: 
психологиялық кеңес беруде, эңгімелесуде, психологиялық зерттеуде, 
байқау, бакылауда іске асуы мүмкін.

И.В.Дубровина [8] диаптостикалық, коррекңиялық жүмысты ең 
басты эрекеттердің бірі деп анықтайды.

II. Психопрофичактикалык жүмыс (алдын алу жүмыстары).
Психопрофилактикалық жүмыстардың міндеттері:
A) психикалық саулыкпен байланьтсты моселелерді шешуде ата- 

аналарға көмек керсету;
Ә) мектепте оқушының жеке басының қалыптасуына және жан- 

жақтьт дамуына қажетті псАадлогиялық жағдайдың сақталуына 
жауапкершілікті болу;

Б) баланың интеллектілі немесе жеке бас дамуында ақауларға, 
қиындықтарға әкелуі мүмкін ерекшеліктерін дер уақытында анықтап 
отыру;

B) оқушылардың келесі жас кезеңіне өтуіне байланысты пайда 
болуы мүмкін ауытқулардың алдын алу;

Психопрофилактикалық жүмыс мазмүны мектеп психологының 
келесі шараларды іске асыруымен анықгалады:

1) эр жас кезең міндеттерін ескере отырып, эр жастағы оқушылар 
үшін дамыту багдарламаларын қүру және іске асыру;

2)келешекте баланың интеллектілі немесе жеке бас дамуында 
қиындықтарга, кемшіліктерге экелуі мүмкін психикалық ерекшеліктерін 
анықтау;

3)келесі жас кезеңіне өтумен байланысты қиындықтардың алдын алу 
жэне педагогтер мен ата-аналардың бүл кезеңдерге тэн ерекшелітггер 
мазмүнын біліп, ескере алуға мүмкіндік жасау;

4)оқушылардың үжымда үзақ уақыт болуымен, өз біліміне 
сенімсіздіктен, тақтаға шығьтп жауап беруден қорқыныштан пайда болған 
қысымнан психологиялық қиналысының алдын алуға байланысты 
жүмыстар жүргізеді.

5)оқушының өз қабілеттерін жэне қызығушылықтарын, сондай-ақ 
қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, болашақ мамандық аумағын саналы 
және адекватты таңдауға, нақты мамандық таңдауга даярлау бойынша 
әрекет етеді;

6)мектепте жағымды психологиялық ахуал қүру бойынша жүмыс 
атқарады, педагогикалық үжымда қарым-қатынас формаларын 
тиімділендіреді, педагогтер мен окушылардың, ата-аналар мен балалардың 
өзара қарым-қатынас формаларын жақсартуға жағдай жасайды.

Қарым-қатынас және даму өзара байланысты, жеке бас дамуы 
неғүрлым жоғары болса, қарым-қатынас та согүрлым өнімді болады, жэне 
ол керісінше жеке бастың прогрессивті дамуына көбірек әсер етеді.

III. Психологиялык, педагогикалыц консилиум.
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Педагогикалық консилиумдагы психолог міндеті — интеллектілік 
дамуды багалауда, оның жеке басындагы негізгі қасиеттерін есепке алуда, 
тэртібінің күрделілігімен бірмонді еместігін анықтауда, өзін-өзі бағалау, 
мотивация мәселелерін ашуда, танымдық жэне т.б. қызыгушылықтарының, 
эмоциялы жагдайларының ерекшеліктерін анықтауда мұгалімге жан- 
жақты көмектеседі.

Психологтың педагогикалық консилиумга қатысуының бірнеше 
мақсаттары бар:

1 .Педагогикалық ужымга міндетті түрде жағымды жэне күшті 
жақтарын бөліп көрсете отырып, оқушының психикалық және жеке бас 
ерекшеліктерінің әртүрлі жақтарын көрсету;

2.Мүғалімнің нақты бір оқушыға деген қальштасып қалған 
қатыиастарын бүзып, эр мүғалімнің түсінушілігіне қол жеткізу. Өйткені, 
тапсырмалардың кептігінен кэсіби біліктілігінің немесе жеке бас 
дамуының жеткіліксіздігінен мүгалімдер әдетте оқушыға баға қойғанда 
иақты қалыптасқан қатынас танытады;

3.Барлық мүғалімдер үшін оқушылар мәселелерінің мәнін, оның 
жеке басыныц болмысын түсінуін қамтамасыз ету.

IV. Психологиялык кецес беру.
И.В.Дубровина психологиялық кеңес беруді келесі түрде ұсынады: 

тікелей психологиялық кеңес беру түрлері, жанама кеңес беру. 
Оқушылармен тікелей қатынаста психолог ттайда болған мәселелерді 
шешеді, ол тікелей кеңес беруге негізделеді. Ал оқушьшар мәселелері 
бойынша мұғалім немесе ата-аналарға кеңес беретін болса жанама кеңес 
беру процесі іске асады.

Мектептегі кеңес беру жұмыстарының өзіндік ерекшеліктері бар. 
Психолог мұғалімдер мен оқушылардың өзара қатынастарының жағымды 
жэне жағымсыз жақтары пайда болатын, дамитын қоғам ішінде болады. Ол 
баланы немесе мұғалімді жекелей көре алмайды, тек күрделі гұлғааралық 
қатынастар жүйесінде ғана көрінеді. Сэйкесінше, кеңес беру де жалпы 
жағдаятты талдау барысында басқа жұмыс түрлерімен бірлестіре іске 
асады.

Кеңес берудің исихологиялық мағынасы -  адамда пайда болған 
мәселені өзіндік шешуге көмек көрсету. Тек, солай ғана ол болашақта 
осындай мэселелерді шешу тәрбиесін жинақтайды.

V. IIсихологиялық агарту.
Психологиялық ағартудың негізғі мәні келесіде:
1.Мұғалімдер мен ата-аналарды балалар, педагогикалық жэне 

әлеуметтік психология негіздерімен, ал оқушыларды өзін-өзі тэрбиелеу 
негіздерімен таныстыру;

2. Ж аңа психолоғиялык зерттеулер нэтижелерімен таныстырып, 
қызыгушылықтарын ояту, түсіндіру;

3. Психологиялық білім қажеттілігін қалыптастыру, оларды 
балалармен жұмыс барысында немесе өз дамуын жетілдіру барысында 
қолдануга себепкер болу [5].
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И.В.Дубровинаның пікірінше, барлық ұсынылып отырган формалар 
мазмұны абстрактілі теориялық деңгейде өтпеуі қажет. Олар мектептің 
нақты мэселесінің талдау поніне айнала отырып, психологияльщ білім 
оцыту мен тэрбиелеудің нацты мэселелерін шешуге тікелей катынасы 
бар екендігін көрсетуі қажет. Психологиялық функцияларды әлшеу немесе 
бала дамуының тұтастық контекстінен тыс тұлғалық ерекшеліктерін 
анықтау мектеп психологы үшін онша мэнді емес.

Д.Б.Эльконин табылған кемшіліктерді коррекциялау мақсатында 
психикалық дамудың барысына бақылау жасауға бағытталған арнайы 
диағностиканың қажет екендігі жайлы пікірін білдірген. Даму процесін 
бақылау аса тәптіштелген бол^ы шарт, ол кейіннен дамудағы 
кемшіліктерін түзетуде, дамудьтң неғұрлым ерте іске асуына мүмкіндік 
береді [10].

Л.М. Фридман мектептік психолоғиялық қызметтің негізгі мақсаты 
ретінде мектеп жасындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің белгілі 
психологиялық тұжырымдамаларына сэйкес мектептің окыту тәрбие 
процесін қамтамасыз етуді ұсынады. Психолог әр оқушының 
психологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Өйткені, психолог оқушылармен 
және оның мұғалімдерімен бірлесе отырып, онын дамуының артта қалуын 
немесе кемшіліктерін коррекциялаудың жеке-дара жоспарын жасайды. 
Мүғалімдер мен оқушылардың езара арақатынасының ерекшеліктерін 
зерттеу, бұл арақатынастарды демократты тұргыда әр оқушының жеке 
дамуына бағытталуына көмектесуде деп біледі. Мектеп психологы 
мектепте педагогикалық ұжымның бірлігіне тиімді жағдай жасауы қажет. 
Олар ата-аналармен, оқушылармен бірлестікте әрекет етуі шарт [6].

Л.М. Фридман мектептік психологиялық қызметтің мақсаттары мен 
мектеп мақсаттары сәйкес келуі керек деп есептеген. Ол мектеп мақсаты әр 
оқытушыны білімді, мәдениетті, адамгершіліғі жоғары, шығармашылык 
белсенді және элеуметтік жетілген жеке адам ретінде тәрбиелеу деп 
аньщтайды. Тек оқушының жеке басын тәрбиелеу процесінде ғана 
оқытудың мақсат міндеттерін іске асыруға болады. Тәрбиелеу әр жас 
кезеңцерінде оқушының жеке басының қалыптасуларының және 
дамуының психологиялық заңцылықтарын ескере отырып қана жүзеге 
асырылады.

Мектептік психологиялық қызметтің дамуының алғашқы 
сатыларында У.В.Кала және В.В. Раудик “Мектеп психологы рөлінің екі 
негізгі түсіндірмесі” болатындығын керсеткен. Біріншісі “дәрігер 
моделіне”бағдарланған, оның басты міндеті оқушының психикалық 
дамуындағы ауытқулардың алдын алу және түзету[11]. Бұндай бағыт 
көптеген Еуропа елдерінде кең тараған, сондай-ақ, И.В.Дубровина жэне
А.М. Прихожанның мектептік психологиялык қызметі туралы 
тұжырымында ұсынылған багыт [12].

Келесі бағытта мектеп психологы педагогикалық ұжымның мүшесі 
және тәрбиелік мақсаттың іске асырылуына тікелей қатысады. Л.М. 
Фридман психологты мектептегі педагогикалық ұжымның аса беделді
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және орталыктагы фигурасының бірі деп бөліп қарастырады. Ол өзінің 
арнайы мүмкіндіктерін әдетте тікелей окуші.ілармен емес, мүгалімдер, 
сынып жетекшілері жоне окушылардың өзіндік басқарулары арқылы 
жанама түрдс іскс асырады.

Л.М.Фридмаи бойыиша, мектептік психологиялык қызметтің 
ерекшеліктері, берілген түжырымдаманың мектеп психологының келесі 
жүмыс түрлерін орындайтыгын көрсетеді:

1. Балаларды мектепке цабылдау және оқу сыныптарын 
кешенділеуді ұйымдастыру. Бүл үшін қүрамына болашақ бірінші сынып 
мүгалімдері, мектеп менгерушісі және мектеп психологы енетін арнайы 
комиссия қүрылады. Балаларды қабылдау ата-аналары жоқ кезде 
балалармен әңгімелесу процесінде іске асады. Психолог алдын ала эңгіме 
сценарийін қүрастырады.

Комиссия мектепке келетін балалармен эңгіме нәтижесін келесі 
корсеткіштер бойынша талдайды:

- мектепте оқуга психологиялық даярлық талаптарына толығымен 
сайксс кслсді жәнс бірінші сыныпқа қабылдау мүмкіндігі бар;

- мектепте оқуга психологиялық даярлығында біраз аса елеулі емес, 
ксмшіліктері бар және бірінші сыныпқа тек бүл кемшіліктерін жою 
мақсатыидагы коррекциялық жүстардан кейін ғана қабылдана алады;

- баланың мектепте оқуга даярлығының жоқтығы, онымен жүмыс 
мекгеііте оқуға даярлықты дамытудың арнайы бағдарламасы бойынша 
жүмыс жүргічетін мсктеп алды даярлық тобында жүргізіледі.

Мекгепке қабылданган барлық балалар енді бірінші сыныпқа 
тоіппстырылады, одетте ол гетерогенді қағида бойынша, яғни бірінші 
(.'і.іііыпқа күштілер де (жақсы даярланган), элсіздер де (даярлығы 
жеткіліксіч балалар) жіберіледі.

2. Мүтлімдср мен ата-аналар арасында өзара достық, серіктестік 
қатынастар ңүру. Ьүл жагдайда психолог оқушылардың ата-аналарымен 
ганысады жоне олардың балаларын оқытуда немесе тәртібінде қандай да 
бір сүрақтир нсмссе қиындықгар пайда болса, оларды мектепке, 
психологке немссс мүгалімгс ксңес алуға шақырады.

3. Оқуиіылардың жеке васының даму процесін зерттеу. Жыл 
басында психолог сынып жетекшілеріне диагностикалық әдістемелер 
жэне оларды өткізу тлртібі жөнінде нүсқаулар береді.

Диагностика ногижесі туралы сұрақтар талқыланып, жекелеген 
оқушылардың нақты жеке бас қасиеттерінің қарқынды дамуында бірлесе 
қөмек беру үшін олардың ата-аналарына бұл ақпаратты қандай формада 
жеткізуге болатындыгы жайлы шешім қабылданады.

Л.М. Фридманның пікірінше оқыту, тәрбиелеу, мәселесінде мектеп 
психологы және мұғалімдер бірлесе эрекет жасаса, олардың мүмкіндіктері 
ауқымды жэне сол мүмкіндіктерін максималды қолдана алады.

4. Оқушьілардың тәрбиелілігін багалау. Оқушылардың жеке бас даму 
процесін жоспарлы психодиагностау окушы тәрбиесінде өз үлесін қосады. 
Оқушының өзін-өзі тэрбиелеу жэне әзін-өзі танумен айналысуы үшін
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жалғыз психодиагностика жеткіліксіз. Талдау көрсеткендей жеке бас даму 
процесін тежейтін себептердің бірі осы жұмыс бағаланатын мектептегі 
көрсеткіштер жүйесі. Қазіргі уақытта бұндай көрсеткіш жалғыз, ол 
оқушылардың оқу үлгерімі [6].

5. Мектеп психологының мугалшдермен жұмысьг. Л.М. 
Фридманның пікірінше мүғаліммен жүмыс жүргізудегі психологтың басты 
міндеті мұғалімдерге оқу процесін ұйымдастыруга кемек беру. Бұл 
цроцесс оқушылардың жеке-дара ерекшеліктерін, қызығушылықтары мен 
бейімділіктерін ескере отырып, әр оқушының есейе келіп, осы процестің 
субьектісіне айналуын, езінің оқу әрекетін жоспарлауда, жоспарланған 
әрекеттерін орындауда, бакыла^да, бағалауда және нәтижелерін 
коррекциялауда іске асыруы қажет.

Бұлардың барлығын да Психолог оқытудың, дамытудың және 
тәрбиелеудің психологиялық, педагогикалық теория мазмүнын, 
оқушылардың оқу іс-әрекеттерін, оның іс-әрекетінің мотивациясын, оның 
тәрбиелік және дамытушылық нәтижелерін белсенді үгіттеуі жолымен іске 
асырады.

Психолог оқушылар мен оқытушылардың, сондай-ақ, оқушылардың 
езара қатынастарының ерекшеліктерін зерттеуге баса назар аударуы шарт.

Психолог мұғалімдер ұжымындағы тұггғааралық өзара қатынастарды 
зерттеуді және адамгершілік және іскерлік езара қатынастар туралы 
қамқорлық жасауы қажет. Психолог мұғалімнің психологиялық, 
педагогикалық мәдениетін арттыруға, олардың кәсіби өзіндік жетілуіне іс- 
әрекеті мен тәртібінің үнемі рефлексияда болуына баса назар аударуы 
маңызды.

6. Мектеп психологының мектеп әкімиіілігімен және сынып 
жетекшілерімен жүргізетін жүмыстары. Психолог әкімшілікке ез іс- 
әрекетінің нәтижелері жөнінде ақпараттар береді, жекелеген мұғалімдердің 
жұмыстарын, әкімшіліктің езініц жұмыстарын коррекциялау женінде 
нұсқау береді.

М ектеп психологы мектеп мүдірімен, сынып жетекшілерімен бірлесе 
отырып, әзіндік басқару жүйесін құрады. Ол сыныптардағы езін-езі 
басқарудың әртүрлі формаларын дамытуға ерекше кеңіл беледі. Өйткені, 
өзін-өзі басқарудың бұл түрі оқу-тэрбие процесінде оқушыларды 
тәрбиелеу мен жеке басын дамытудың ірі құралына айналуын қамтамасыз 
етеді.

Психологтер XX ғ. 90-жылдардың басында білім беру мәдениеттен 
тұтастай бөлініп шыщандыгын ескерген. Бұл түсінік әсіресе рухани 
адамгершілік және психологиялық тәрізді гуманитарлық мәдениет 
аумақтарына тэн. Оқушылардың психологиялық мәдениетін арттырудьщ 
және оны жалпы орта білім берудің тұтастай бағдары ретінде 
қарастырудың маңыздылығын көптеген педагогтер мен психологтер 
керсеткен.

Л.С.Колмогорованың пікірінше, қазіргі білім беру социумда жэне 
мәдениетте өзін-өзі анықтауга, шыгармашылық іс-әрекеттің көп
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аспектілігіне қабілетті жеке адамды дамытуды қамтамасыз етуі қажет [13]. 
Берілген тұжырымдамаптлн негізгі түсініктері төмендегідей:

1 .Адамзат туралы білімді интеграциялау. Адамтанудың бүл 
аспектілерін басымдылық көрсететін байланыстар ретінде бөліп 
қарастыру.

2. Білім берудің практикалық аспектілерінің теориялықтан
басымдылыгы: жас ерекшеліктеріне сай окушыларды даярлаудың
теориялық және практикалық оптималды ара қатынасы іздестіріледі. 
Негізгі мақсаты қазірде және болашақта ез өміріндегі мәселелерді шешуге 
даярлық.

3.Баланың жақын аймақтагы дамуын құру, баланың жеке бас 
тажірибесін ескеріп, толықтыру негізінде әртүрлі формалар мен әдістерді 
қолдану, қатал регламенттің болмауы, оқушылардың қажеттіліктері мен 
сүрпныетарып ескеруді, жеке адамга бағытталган педагогика мен 
нсихоііоі ия үстанымында қүрылган педагогикалық процесс.

4. Оқушылардыц жас ерекшеліктеріне сэйкес оқылатын 
міітсрнилдарды біргіндеп күрделсндірудің бірізділігі жэне жүйелілігі.

*>. Ііалаларды мәдспистке жүмылдыру да өчге мәдениеттерді 
чсрттсумсп салыстыра отырын, үлттық негізде болуы кажет, осы мақсатпен 
Кігііргі үриак үміін кокейтесті мэліметтер талданылып, колданылады.

Ііүп қі.пмеітің пегічгі максаты дамудагы және тяртіптегі 
о\'ы>Ш\үіііі/>і)ың апдыи алу, оапаның психикалық дамуын уйлесімді ету 
мрм.пім Інііім беру мекемслерінің іс-әрскеттерінің тиімділігін арттыру.

І() М іиПродиітіц түсінігі бойынша практикада накты міндеттерді 
і іи м і іу.лі' т іпіиш.чінпһіқ ві.чімдсрді сауатты қолдану процесі тек психолог 
ічіи ні' (іікқа м індспі імеіпуді және оның мүмкіндіктерін адекватты 
(щі іпіііу іп.пі іііиііі мгшіидс қажст ексндігін сезінгенде ғана іске асады [14].

І() М 'іиОродип бойыіііпа мектептік психологиялық қызметтің
м і і .і і с и и ім і ' і н ч і х о і і о г и я і і і . і қ  білімді қолданудың міндеттері мен
(|)(ірмпіііірі.іііі.ің коіггүрлілігі практикалық психологияның негізгі 
фуііһпимішрі.ііі і і і і ы қ т т і і і д і . і , 'іабродип бүл функцияларды екі топқа бөледі:
I )/ісімо'/і<,' /і' ,>рі’кс»ііні>і т.н-ілдсрі жяне формалары бойынша жэне
2)т'и\»іц>.'ннііық і>ііііидс/>ді қоадану гэсілдері бойынша.

Ііі/чнші ітііі»кі.-'һі функцняларга кеңес беру, эксперттік, жобалау, 
нормш іікп іпіндаргичациялық жүмыстар енеді. Бүл функциялар 
туттигпіі і і і 'ч і ч о і і о г и я л ы қ  қызмет жүйесін үйымдастыруды дамытумен 
байламі.іп ы Гкіінні тоита үш функцияньт бөліп қарастырады. Олардың 
эрқайсі.нч.і арпайы эдіс-тәсілдер жүйесінің көмегімен іске асады:
психоднагнос гика, психопрогностика, психологиялық баскару.

I>1 рі11111і функция -  психодиагностикалық жағдаятты бағалау, яғни 
нсихоногияііі.іқ жагдаят терминіндегі нақты мэселені анықтау.

I кііііні функция психопрогностика, жаңа жағдайларда талданылатын 
мэселслср динамикасын багалау мүмкінділігі.
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Псіьходиагностика және психопрогносіикадан үшінші функция 
психологиялық басқару функциясы гуындайдьт. Психологиялық білім 
нақты әрекеттерде психолог нұсқауларында тәжірибелік қолданылуымен 
ерекшеленеді. Практикалық психологияның функциялары міндеттерді 
тұтастай ш еш уде, талдауда және оның жекелеген компоненттерін (жеке 
адамдармен немесе топпен жүмыс жүргізуде, олардың іс-әрекеттерінің 
компоненттері мен жағдайларының багапануы мен өзгеруінде) 
қарастыруда да іске асады. Бұдан, бұл функциялардың өзі арнайы 
талдауды қаж ет ететін өзара байланысты практикалық психологияның 
жүйесін құрады. Забродин пікірінше өз араларындагы нақты обьектілерді 
салыстыру үш ін тиімді шара ретінде те^рияны қолдану керек. Соиымсн, 
қорытынды мақсат — білімді, оны ңолданудьің мүқият цұрылган әдістер 
жүйесімен біріктіру және сол арқылы психологиялық білімді психологтың 
нақты объектілерімен жұмыс істей алу белгілеріне айналдыру шарт.

В.Войтко еңбектерінде психологияның қазіргі қогамдағы маңызды 
функциясы оның тәжірибеге эсер етуі деп көрсетеді. Психологиялық 
қызметтің басты міндеті ретінде ол адамның интеллектілі және эмоциялы 
ресурстарын оның еңбек және қогамдық іс-әрекеттерінің барлық 
түрлерінде тиімді қолдану деп түсіндіреді [15].

М .Битянова өз еңбектерінде мектеп психологы іс-эрекетінің өзіндік 
моделін ұсынады. Автор озінің теориялық бағытын “демеу (сүйемелдеу) 
парадигмасы ” деп атай отырып, іс-эрекеттің обьектіге емес, обьектімен 
жұмысқа бағыттылығын баса керсеткен. Оның пікірінше мектеп 
психологының міндеті: бала отбасының және мектеп педагогтерініц 
талаптарына сэйкес өнімді қозғалыс жолдарын өзі таңдап, сол тэсілді іске 
асыруы қажет, балаға бұл күрделі әлсмде саналы жеке таңдауларды іске 
асыруға, қақтыгыстарды конструктивті іпеіпу тэсілдерін, танымның, 
қарым-катынастың, өзін-өзі жэне өзгені түсінудің жеке-дара мәнді және 
құнды әдістерін меңгеруіне көмек беру шарт [1].

Автордың көзқарасы бойынша, психолог іс-әрекеті мектептегі 
баланың нақты элеуметтік, отбасылық және педагогикалық жүйесімен 
анықтапады.

М ектептің психологиялық қызмет обьектісі ретінде мектептік өзара 
эрекеттестік жағдайында баланың оқуы және психологиялық дамуы, пәні 
ретінде - нәтижелі (тиімді) оқыту мен тәрбиелеудің элеуметтік 
психологиялық жагдайлары, жұмыс әдісі ретінде демеу қарастырылады.

М .Битянованың мектептік психологиялық қызметінің моделінде 
демеу, бұл - мектептік өзара әрекеттесу жағдайында баланы оқыту мен 
психикалық дамыту үшін әлеуметтік-психологияльщ ж агдай ж асауға 
багытталган психологтың кэсіби іс-әрекет жүйесі.

Сонымен, психологиялық кешенді қызмет екі орталықтан тұрады. 
Педагогикалық реабилитация орталыгының мақсаты балалар мен 
жеткіншектердің психологиялық қорғанысын, педагогтер мен ата- 
аналардың әлеуметтік-психологиялық білгірлігін көтеру, болашақ 
ұрпақтың психикалық саулығын қолдау және күшейту.
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I Ісихологиялык реабилитация орталығының негізгі міндеттері 
т , ін.ч'і:

-келісім шарт бойынша мектептермен жұмыс жүргізу (мектепке 
Сісііімдслуіндс киындықтары бар балалардың дамуын әдістемелік- 
исихологиялық кешенді диагностау; жеке-дара бағдарланган 
коррскңиялық дамытушылық жұмыстар; тиімді қарым-қатынас 
длгдыларын дамытуга бағытталған балалармен, жеткіншектермен 
жүргічілсгін топтық жұмыстар; “оқушы-оқушы” рухани әлемі жэне 
отГсісыпдагы очара қатынас жүйесіндегі өзара қатынас мәселелері 
Скіііышпа ллеумсгтік чергтеулер);

-білім бсру мекемелсрі бастамасы бойынша, сондай-ақ ата- 
іімііііарыш.ің басгамасы бойынша балалар мен жеткіншіктерге кеңес беру 
(Ііміііпііірді.ің нсихикалык дамуын тереңдете диагностау, арнайы 
і н і | ) |Ч ' к і і і і м і і і .і к  комск ко|іссгу);

Гііііім Сісрү сфсрасі.інда жүмыс жүргічетін адамдарға арналған 
( и і і і к г і і і і г і м  мрггыру курсгарі.ш откічуде білім берудің әдістемелік 
іірімпыгыіт кпмсн (н-рү.

( Ірімім.ік кү))ыиі.імы жэнс опыц функциялары:
ІІгих<іікі.-ііН’іі,іқ һонім мектепке бейімделуде қиындықтарға кезігетін 

омимішр ақнуларі.ш диагностау және коррекциялау бойынша іс-эрекеттерді 
үйі.імдмсгырады, псдагоітер мен ата-аналарға оқыту мен тэрбиелеудің 
мдскиаггы эдісгсрін таңдауга көмек береді.

Олсумсттік педагогикалыц бәлім әлеуметтік психологиялық 
білгірлігін аргтыру үшін баламен алдын алу шараларын жүргізеді.

Жеткіншектермен жүмыс бағдарламасына келесі бағыттар кіреді:
1. Гиімді қарым-қатынас және эмоциялы сфера дағдыларын дамытуға 

іімгі.гп млган гоіггык жүмыс;
? ..'Г ш і і >і м д ы қ  мотивацияны кеңейту жэне қызығушылықтарды 

ііііі.іһ іму, сондмй-мк .тнеумсп ік жагымсыз нэрселер мен жағдайларға сынды 
һііім.мпштмру м м к і  м г і.м ід іі  пікір-таластық топтар үйымдастыру;

• Жскс дмрм һ с ң с с  Сн-ру жүмыстары.
О қм іу мси г.іріімслсудің сшіасыи арггыру үшін психологиялық 

чсрпсулсрдс ііііі.імгмм (іілімдср ксііісііінс сүйснетін, педагог пен 
мснчологгмц Г)і|)лссксм іс-лрсксгі ҚІІЖСГ.

Ьічдің слімічдс Гііиім саласыидагы психологиялық қызмет түтастай 
жүйс ретіиде, нсгічгі үш болімнем түрады:

I .Ьалалар пеихолоіъі, нақты оқу-гэрбие мекемесінде жұмыс істейді 
(балабақпшда, мектептс, балалар үйінде, мектеп-интернатта, колледжде, 
гимназия мен лицейлерде т.с.с.);

2.Аудандык білім басқару бөлімінде психологиялық кабинет (немесе 
қалалық немесе облыстық білім басқару бөлімдерінде);

3.Білім беру жүйесінде психологиялық кызмет орталығы.
Сонымен, шетел және отандық психология тэжірибесінің көрсетулері

бойынша, білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет қоғамның
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сұранысына, міндетіне байланысты, мекеме психологтарыиыь, шешетін- 
мэселелеріне байланысты түрліше уйымдастырылуы мүмкін.

Әкімшілікке бағынуына байланысты психологиялық қызмет 
қүрылымының үйымдастырылуы түрлі статуста болады:

1. психолог немесе психологтар тобы, балабакшада, балалар 
үйінде, интернатта, меқтепте, лицейде, гимназияда, колледжде, 
техникумда сол оқу мекемесінің басшылыгымен бірлесіп қызмет 
атқарады;

1. психолог немесе психологтар тобы, қалалық немесе аудандық 
білім департаментінің басқаруымен (немесе жетекшілігімен) бірнеше 
оқу орындарына қызмет керсетуіне болады;

1. консультациялық психология:Іық орталық, қалалық, аудандык 
немесе облыстық білім департаментінің әкімшілік басқаруымен 
өзбетінше бөлімше (мысалы, психологиялық-педагогикалык 
консультация) немесе мектептен тыс мекемелер қүрамьгада (мысалы, 
медициналық-психологиялық-педагогикалық комиссия, отбасына 
және балаларға әлеуметтік, педагогикалық, медицинапық және 
психологиялық көмек көрсету орталыгы);

2. психолог және психологтар тобы, гылыми-әдістемелік орталык 
немесе кабинет ретінде қалалық, аудандық, облыстық немесе 
мемлекеттік білім департаментінің басқару қүрамында және 
солардың әкімшіліктерінің басқаруымен.
Қаржыландыруға байланысты психологиялық кычмет калалык, 

аудандық, облыстық, мемлекеттік немесе жекелік болуы мүмкін. 
Саңгылбаев О.С. пікірінше, біздің елімізде біліс саласыпдагы 
психологиялық қызмет түтастай жүйс рстінде, нсі ізгі үш болімнен гұрады:

1. Балалар психологы, нақты оқу-тәрбие мскемесіиде жүмыс ісгсйді 
(бала-бакшада, мектепте, балалар үйінде, мектеп-интернатта, колледжде, 
гимназия мен лицейлердет.с.с.);

2. аудандық білім басқару белімінде психологиялық кабинет 
(қалалық немесе облыстық білім басқару бөлімдерінде );

3. Білім беру жүйесінде психологиялық қызмет орталыгы.
Сонымен шетел және отандас психологиясы тәжірибесінін

көрсетулері бойынша, білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет 
қоғамның сүранысына, міндетіне байланысты мектеп психологтарының 
шешетін жұмыстары түрліше үйымдастырылуы мүмкін.

Әкімшілікке бағынуына байланысты психологиялық қызмет 
күрылымынын үйымдастырылуы түрлі статуста болады:

1. психолог немесе психологтар тобы, бала-бақшада, 
балалар үйінде, интернатта, мектепте лицейде, гимназияда, 
колледжде, техникумда сол оқу мекемесінің басшылығымен бірлесіп 
қызмет атқарады;

1. психолог немесе психологтар тобы, қалалық немесе 
аудандық білім департаментінің басқаруымен (немесе 
жетекшілігімен) бірнеше оку орындарына қызмет көрсетуіне болады.
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2. консультацияльтк психологиялық орталык, калалық, 
аудандык, немесе обльтстық білім департаментінін экімшілік 
басқаруымен өзбетінше бөлімше (мысалы, психологиялық- 
исдагогикалык консультация) немесе мектептен тыс мекемелер 
кұрамында (мысалы, медициналық-психологиялық-педагогикалық 
комиссия, отбасына жэне балаларға элеуметтік, ледагогикалық, 
медициналық және психологиялык көмек керсету орталығы);

3. психолог және психологтар тобы, гылыми-эдістемелік 
орталық немесе кабинет ретінде қалалық, аудандык, облыстық 
псмссс мемлекеттік білім департаментінің басқару құрамында және 
со.иардыц лкімшіліктерінің басқаруымен.
Қііржылапдыруга байланысты психологиялық қызмет қалалық, 

ііудііидық, оГшыстық, мсмлексттік немесе жекелік болуы мүмкін.
ІІсміс м с и х о л о г і  Н.ІІІрамлі, классикалық, аналитикалық түрғыдан 

іусіидіру мкмімдс мсдаіоітердщ келесі типологиясын үсынады. Оган 
“можОүрисуміі’’, “фаллистік”, тимтегі; депрессивті типтегі, “нарцистік” 
( (тисм іріііһ) і і м г і с і  і медаіогіер спеді [16].

Лп К Ю м п іц  іімалигикалык іісихологиясында әсер ету нысанына 
Гі м й і і і і м ы іты іорбиелсудің үш түрін қарастырады: жеке бейсаналық, топтық 
(іеіісмимпық жлме жеке саналылық. Бүл жағдайда педагогтің 
і і с и х о і і о і  иялык саулыгына баса назар аударьшады [ 1 7].

1 Ісихоаналитиктер алғашкылардың бірі болып психолог пен 
медагоггің мрактикалық іс-эрекетінің теориясын қүрған. Оған А.Адлердің 
кеңсс беру орталықтары дәлел бола алады. Бүнда педагог психологтен 
мақгы комек алуға жагдай жасалынады. Айтылған бағыт әрине өмір сүруге 
күқылы, алайда оны білім беру жүйесіндегі нақты тәжірибеде қолдаңу 
п с д а т п  ермен жүмыс жүргічуде тым үзақ уақытты қажет етеді. Сондай-ақ 
жогарм дэрсжодегі мсихоаналитикалык багыттағы мамандардың шамалы 
г ііі ііі  ноііуы б ү и  моделі.ді кеңіпси қолдануга мүмкіндік бермейді.

Ііичсііиорііііьді багьп исгічшде педагог тәртібін жақсарту нақты 
ішсрміиіомшигтцинлиу мегічіидс жүчсге асады. Педагогпен жүмыс жүргізе 
оімрмм, мсмхолог фумкциомалды галдау жэне әлеуметтік мәнді 
мақсмггіірдм ( ) с . ім ілсу  іірқыпм і і с д і і г о г г і ң  емір сүру контекстін түсінуі 
кажсг, мсдагог балаларды Қіібылдііп, сыйлауы керек.

Ьүгінгі күмдсгі психология мсн псдагогикада кәсіби іс-әрекет 
субьектісі ретіпдегі педагог ерекшеліктерін зерггеуге баса назар 
аударылуда. Ол мүгалімнің жэне оның тәрбиеленушісінің жеке басындағы 
сапалык өзгерістерімен өзара байланысты (У.Глассер, Р.Бернс, 
И.В.Дубровина, А.К.Маркова, К.Роджерс). Білім берудің гуманисттік 
багытында негізгі назар өсу негізінде жатцан оцушының позитивті 
“Мен ” түжырымдамасының цапыптасуына аударылады.

Гуманистік багытталаган психолог педагогке өзбеттілік, автономдық, 
тэртіпке қабілеттілігін дамьттуға көмек береді. Азаматтық өзара 
қатынастарға көңіл бөледі.
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Ь.лім берудегі психологиялық кьізметтің (түрлі авторлардьщ 
пікірінше) негізгі бағыттары мен қалыптасуының салыстырмалы талдауы 
кестеде көрсетілген.

1 кесте
Білім берудегі психологиялық қызметтің даму кезеңдері мен негізгі 
багыттары

№ Кезеңд
ері

Психологиялық
қызмет

Авторлары Психологиялык кызметтің негізгі багыттары

1 2 3 4 * 5
1.

ХХг.
ортасы

Мектепке 
дейінгі 

мекемелер 
дегі 

психология 
лық кызмет

Х.Т.Шерь
язданова,

Т.И.
Чиркова,

Э.Д.
Абишева

Психодиагностикалық жэне 
психокоррекциялық, дамытушылык жұмыс, 
балалармен жекедаралык жұмі.іс, ата-аналар 
мен тәрбиешілерге кенес беру, психологтың 

сарапшы ретіндегі жұмысы

2. XX г. 
басы

Г айденс 
кызметі, АКДІ 

(мектептегі 
психология 

лык кызмет)

Кеңес берушілік, кэсіби бағдар беру, оқу 
пэндерін тандау, әлеуметтену, жеке 

қасиеттерін кальштастыру

3. Г х х " г .
орта
сы

Пасторальді
багдарлама,

Англия

Окушының жекс басын тиімді калын 
тастыру максатындагы мектептік тэрбиенің 

гумаиистік, жалпы адимчаттық 
Ьагыттылыгын, торбислік окытудың қайта 

қүрылуын күшсйту
4. XX г. 

90-жыл 
дар

Білім берудегі 
психологиялык 
кызмет тұжы 
рымдамалары 

(орта оқу 
орындары)

И.В.
Дубровина

Максаты -  мскіспке дейінгілср мен мсктеп 
оқушыларының психолоі ия 

лық денсаулыгын сақтау үшін: 
диаі ностикалык, коррекциялық, 

профилактикалық, психологиялық ағартуды 
исургізу, кеңес беру, дамытушы жұмыстар

5. Л.М.
Фридман

Балаларды мектепке қабылдау; 
мұгалімдер мен ата-аналардың өзара карым- 

катынасын тиімділеу; 
окушылардын тұлғалык дамуын зерттеу; 

мұгалімдермен жұмыс, әкімшілікпен, сыньш 
жетекшілері, тэрбиешілермен жұмыс

6. М.Р.
Битянова

Оқушыларды психологиялык демеу 
(сүйемелдеу), психодиагностика, 

психокоррекция, ағартушылык жұмыс, 
психологиялық кеңес беру, әлеуметтік- 

диепетчерлік кызмет
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II) Жоі арт.і оқу 
орі.шл.ірып 
даі м исичо 
ЛОІИЯЛІ.ІК 

кьпмег

А.И.
Красило,

А.ГІ.Новгоро
дцева,

З.М.Калгимб 
аева, Н.С. 
Ахтаева

А.А. ІІура 
хунова, И.К.

Аманова,
О.С.Саңгыл

баев

ІМ . Мсн 
лллиеиа

ІІ.В. Абаева, 
I І.Г.ІҢербан 

ева,
И.Н. Лилиен 

таль, 
А.А. 

Герсакова
И.А. 

Абеуова, 
Г.А.Дусманб 

егов, М.Н. 
Махаманова, 

X Т ІІІерь

Үйымдастырушылык -  психологиялык 
жүмыс; дамытушы және фасилитациялық 

ж ріы с; психонрофилактика, псн- 
ходиагностика. психокоррекция. Качір гі 
психологияныц жетістіктерін окыту және 

тэрбиелеу практикасына ендіру

Білім берудегі бірыңгай психологиялық 
қызмет: балабақшалар, эр түрлі мектеп 

тердегі, арнаулы орта оқу орындарындагы. 
жогары оқу орындарындағы практикалык 
психологтар; қапалық немесе аудандық 

білім департаментін 
дегі кабинеттер; конеультациялық, 

________ психологиялық орталыктар_______
Диапюстика: жалпы, арнаулы; коррекция, 
профилактика, психологиялық агарту: ата- 

аналарды, мугалімдерді; окушыларды 
нсилогиялык оқыту (мектептегі психология 

курсы); окыту мен тәрбиелеудін сапасын 
жогарылату; фасилитациялык жумыс
Жогары оку орындарына бейімделу 

процесіне психологиялык қолдау көрсету; 
тұлгалык взіндік айқындалу, өзін-өзі 

бакылау, реттестіру, багалауды 
қальштастыру; кәсіби касиеттерін 

қалыптастыру, психикалық куйлерін түзету

Жогары оқу орын білімгерлері, интернаттык 
мекемелерді бітірушілер жэне 

оралмандармен жұмыс; жогары оку 
орындарының педагогикалық ұжымына 

көрсетілетін психологиялык көмек

( 'онымсп, Оілім (ісру жуйссіндсгі психологиялык қызметке арналған 
коитсгсм лдсГ)Исгісрді галдііу іісгічіпдс іомспдегідей қорытынды жасауға 
болады: білім берудсгі психологиялі.ік кі.пмсг -  еліміздің психологиялык 
кеңістігіпде бірыцғаи тік қүрылым рстіндс корінеді: жекеленген білім 
беру мекемелерінін пеихологиялық қьтзметі; білім берудің қалалық, 
облыстық психологиялық қызметінің орталықтары, білім берудің 
аймақтық психологиялық қызметінің орталықтары, білім және гылым 
Министрлігінің бөлімі. Кез-келген мекеменін психологиялық қызметі: 
ғылыми, қолданбалы, практикалық, ұйымдастьгруіпылык аспектілерінің 
бірлігінде қарастырылады.

Психолоғиялық қызметтің мақсаттары -  білім беру мекемелерінің 
типіне байланысты анықталады.
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Ө зінің кәсіби іс-әрскетінде педагог-психолог жұмыстын гемендегідей 
негізгі тұрлерін атқарады: психологиялық ағарту, психологиялық
профилактика, психологиялық диагностика, психологиялық коррекция, 
психологиялық консультация (кеңес беру). Ж үмыстың осы түрлерінің 
әрбіреуі, педагог-психологтың шешетін ігроблемасг.і, ол жүмыс істейтін 
мекеменің ерекшелігіне сэйкес, негізгі болуы мүмкін.

1.2. Практикалық психолог енбегініц жалпы мәселелері
Практикалық психологтың жүмысы, қазіргі қоғамда еңбектің ерекше 

түрі ретінде, жалпы да, өзіндік ерекшелігі бар еңбек болып саналады. Оны 
біртұтас феномен ретінде талдау үш ін негізгі бөліктерін бөліп қарастыру 
қажет: кэсіби іс-эрекет, кэсіби қарым-қатынас, “дамитын түлға” жэне 
еңбек нәтижелері. Олардың бэрі әлеуметтік субьектінің өзіндік қорларын 
тиімді белсендіруде қол жеткізілетін ортақ элеуметті мақсатпен 
біріктірілуі қажет.

Аталған бөліктер психологтың кәсіби іс-әрекетінің процесуалды 
және нәтижелік аспектілерін, оның күнделікті қатынастары мен түлғалық 

дамуын бейнелейді. Бүл жерде психолог өзінің қайталанбас 
микросипаттамаларымен -  индивид, түлға, іс-әрекет субьектілерінде 

біртүтас феномен болып көрінеді.
1.
2. 1 Сьтзба



г

Практикалык
психолог
міндеті

М індетгерді 
ш сиіуге 
кажет кәсіби  
функциялар

/■------------“
I Іряктикалы 
к психолог  
сң бсп м ің  
жалша

т
Субективті симаттамалар 
(кәсіби мацызды  
касиеттер)

Психологга мүлдем  
болма>ъг тиіс касеттер

/ГІс - зрексттік 
рөлдік
сипаттамалар

_У
Х :.

Субьектілі іс -
әрекетгік
қасиеттері

Білім,керлік,
дагдалары

К әсіби  іс -
әрекет
нәтижелері

Қ а р ы м -  
катьгнас 
жасай бігту

Психологиялық  
касиеттері 
(жеке даралдык

Практикалық
исихологтың
кәсіби
уг.тяшам ііяпы

Акмеологкял
ик
инварианітар

I Ірак іикалмк психолог еңбегінің әрбір аталмыш бөліктері белгілі 
і к н х о л і і і  нилі.ік снііапамалармен бсйнсленеді. Оларды критерийлі 
модулыс іоіігпсп.іруга боладі.і. Осыидай модульде психолог еңбегінің 
арқмрларыи сииаггау жанс нақп.і сипатгамаларын бағалауда обьективті 
кажсггі білімдср, дагды мсп ісксрлікгср, акмсологиялық инварианттар мен 
психологиялық срскшеліктер (қасиеггер және үстаным) көрсеткіштер 
ретінде пайдаланылады.

Практикалық психолог (оған педагог-психлогта жатады)еңбегінің 
әрбір қырлары мен олардың өзара байланыстарын модульдік 
сипаттамаларды пайдаланып талдау, оның кәсібилігінің дәрежесін 
аныктайды. Кәсіби білгірлік (қүзыретгілік) психологтың дайындық деңгейі 
мен қызметтік функцияларды орындай алу қабілеті туралы бағалауға 
мүмкіндік беретін, интегралды сипаттамасы болып табылады. Ол тек 
кәсібилік өлшемі ғана емес, тіршілік әрекетіндегі функциялардың да 
өнімді іске асырылуы соған тәуелді болатын, үжым, отбасы өмірі немесе
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накты адамның еңбек процесіндеғі анықтаушы фактор болып табылатын 
әлеуметтік те өлшемі.

Кэсіби білгірліктің мэні мен маңыздылығын анықтағаннан кейін, 
осыған жетуді қалай іске асыруға болады, деген мәселеге көшуге болады.

Практика.пык психологтың кәсіби білгірлігі, оның бүкіл еңбегінің 
кажетті нэтижелерін камтамасыз ететіндіктен осы мәселені шешудің 
өзіндік түрғысын Деркач А.А. жэне т.б. үсынады [18]. Бүл түргыны іске 
асыру үшін, алдымен практикалык психологтын акмеограммасын 
пайдалану кажет. Үсынылып отырған акмеограмма практикалык 
психологтың моделі ретінде, оны кэсіпкер түрінде сипаттайды. Осы 
түрғыдан оның нақты жағдайларда өз (^нкцияларын жемісті орындауын 
қамтамасыз ете отырып, өз шығармашылықты әлеуетін эрқашан дамыту 
мен іске асыруға көмектесетін талаптардың жүйесін бейнелейді.

Қазіргі профессиографияның жетіСтіктерін дамыта отырып, 
акмеографиялық түрғы, обьективті жэне субьективті сипаттағы 
компоненттердің жиынтығын қамтитын практикалық психологтың енбегін 
біртүтас феномен ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. Осындай түрғыны 
іске асыру сызба түрінде (1-сызба) көрсетілген. Біз, авторлардың үсынған 
моделіне қосымша ретінде -  практикалық психологтың қарым-қатынас 
жасай білу білгірлігін қарастьтру кажет деп ойлаймыз.

Практикалық психологтың акмеограммасьтнда оньщ еңбегінің 
обьективті және субьективті сипаттамалары келтірілген. Обьективті 
сипаттамалары мақсат гіен міндеттерін қамтиды. Оларды іске асыру үшін 
обьективті түрде белгілі функцияларды жасау қажет, демек, функциялар да 
психологтың обьективті сипаттамасына жатады. Субьективті 
сипаттамалары: білім, ісксрлік, дағдымсн қатар, кәсіби үстанымдар, 
психологиялық қасиеттер мен акмеологиялык инварианттарды қамтиды. 
Осы сипаттамага толығырақ тоқталайық.

Кәсіби білімдер практикалык исихолог еңбегінің барлық бөліктері 
туралы қажетті обьективті білімдері болғандықтан, практикада талап 
етілетін жалпы және жекелеген компоненттерден қүралады. Олар 
психологтыц психологиялық -  педагогикалық мәдениеті мен тікелей 
психолог еңбегіне қажетті нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік 
туғызатын технологиясы қалыптастырылатын негізді қүрайды.

Кәсіби іскерліктер іс-әрекет процесінде міндеттер мен 
функцияларды іске асыруда қолданылатын әрекеттері мен “техникасы” 
болып табылады. Олар оньтң әлеуметтік — психологиялық еңбегінің 
біртүтас технологиясының бастауы түрінде көрінеді. Дағдылар, бүл жерде, 
практикалык психологтың кәсіби эрекеттер, эдіс-тэсілдер, нақты қызметтік 
функцияларды жасай алуындағы игерілген қабілеттерін бейнелейді.

Арнаулы психологиялык ерекшеліктер (сапалар) кәсіпкер психолог 
гісихикасының барльщ компоненттерінің қалыптасқандыгын көрсетеді -  
оньтң тандап алган іс-әрекетін орындауға мүмкіндік беретін психикалық 
процестері, касиеттері, күйлері, кұрылымдары. Олардың өзіндік
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ерекшеліктері психологтың табиғи өзгешеліктерімен де, сңбектің сипаты, 
обьектінің өзіндік ерекшелігімен де анықталады.

Практикалъщ психологтың кәсіби үстанымы , бұл — біртұтас 
психологиялық құрылымы, оған нақты бағдарлар жүйесі, багыттары, жеке- 
даралық қатынастарының жүйесі мен ішкі және сырткы тәжірибені, 
болмыс пен перспективаны бағалауы, сонымен қатар таңдалынған еңбекте 
іске асырылатын (іске асырылмайтын, қайсыбір деңгейде іске 
асырылатын) өзіндік қол жеткізулері енеді. Бүл үстаным психологтың 
езіндік айқындалуының, оның өзіндік кәсіби -  іс-әрекеттік 
түжырымдамасын қабылдауы мен іске асыруының тәсілін көрсетеді. Оған 
жалпы - әлеуметтік, кэсіби жэне акмеологиялық -  психологиялык 
аспектілер кіреді. Бүл аспектілердің өзі сыртқы психикалық белсенділік -  
іс-әрекет арқылы көрінеді.

Практикалық психологтың акмеологиялық инварианттары да, 
калыптастырылатын және қолданылатын кәсібилік құрылымының 
компоненттері болып табылады, олар тиімді шыгармашылық әлеует пен 
сыртқы жағдайлар мен факторлардың ықпалдарынан тәуелсіз еңбектін 
негұрлым жоғары нәтижелілігін шарттандырады. Кэсібилік шыңына 
орлеуін анықтайтын психологтың жалпы және арнаулы акмеологияльщ 
инварианттарының арасынан -  шешім қабылдау процесіне эрдайым 
даярлығын, алдын-ала квре білу, көрегенділігі, қырағылығы, түлғальтқ қол 
созулар, жетістіктік мотивациясы, өзін-өзі реттеушілігі және де басқа 
бұрын қажет етілмеген кэсіби маңызды сапалары мен жеке-даралык 
ерекшеліктерін беліп көрсетуге болады.

Практикалық психолог білгірлігінің негұрлым толық жүйелі 
сипапам асы  ретіндегі акмеограмманы қолдану оның қалаулы 
компомеіптерін беліп алу ғана емес, жемісті іс-әрекетке кедергі 
Гіоіііт.ііідарып да айқындауға мүмкіндік беретінін айта кетейік. Мүндай 
ккмісрі іііср психологиялык қиындықтар, барьерлер, блокатордың рөлін 
ін киріі/и.і

I үрі ».і іі.іііі іііі акмеограмманың негізінде жатқан критерийлі 
модулі.діи ш і і . ікіііііі.іні аіі корссі кіііпері, практикалық психологтың кэсіби 
с ц і і о і  і і і і ң  (шрлык і үрлі жііктирымыц жүйелі конқырлы сипаттамасын алуға 
мүмкіндік береді. Осы еңбекііц прбір қыры дербес, мэні, меншікті салмағы 
жоне отілуі бойыішіа басқалардан ерекшс болатыны бекітілген. Сонымен 
қатар, олар диалектикалык бірлікге корінеді, олардыц ішінде кәсіби іс- 
эрекет басымдылық танытады.

Демек, практикалық психолог еңбегінің аса маңызды кыры ретінде 
кэсіби іс-эрекеті, дербес құбылыс ретінде көпжоспарлы талдауды қажет 
етеді. Ол оның басқа да іс-әрекет түрлерімен: күнделікті қарым-қатынас, 
тұлгалык даму жэне бірлескен еңбектің нэтижелерімен неғұрлым тығыз 
байланыста болады. Осы байланыстар мен критерийлі модульдің 
көрсеткіштерін есептей отырып, өнімді іс-әрекетке қажетті психологтың 
кәсіби білгірлігінің негізгі құраушыларын талдауға болады.

27



Психолог іс-әрекетінің внімділігін камтамасыз ететін обьективті 
қажет кәсіби білімдеріне -  зерттеу обьектілері туралы мэліметтер, 
қызмеітік міндеттерді іске асырудың психологиялық технологиялары, 
қалаулы нәтижелерге қол жеткізудің жемістілігін анықтайтын барлық 
детерминанттар туралы мәліметтер кіредіү Психолог өз кызметін іске 
асыратын аумактағы еңбектің максаты мен міндеттеріне біртұтас іс- 
әрекеттік -  тәрбислік процесс пен гтсихологиялык сипаттагы шаралар 
арқылы қол жеткізеді.

Психологтың кәсіби іс-орекетінің толық қүрылымында: 
мотивациялық -  багдарлык бөлім, диагностикалық, дамыту, терапиялық, 
түзетушілік жэне кеңес берушілік сипгігтагы кәсіби іс-эрекеттің біргүтас 
ансамблі, соньтмен бірге бакылау -  багдарлаушылық талдау элементі де 
қамтылады. Бүл процесс алгоритмі 2-кестеде келтірілген.

4.
5. 2 кесте

6. Психологтың кәсіби іс-әрекетінің алгоритмі

1 .Практикальтк іс-әрексттін максаты мен 
міндеттерін айкындау

2.Нақты жағдайдын психологиялық 
шарттары мен факторларын зергтеу

З.Әлеуметтік -  психологиялық жүмысты іске 
асыру туралы шешім қабылдау

4.Психологиялық іс-шараларды жоспарлау 
мен орындалуын ұйымдастыру

5.Еңбек нэтижелерін, элеуметгік 
субьектілердіп емір т іршілігін жэне 
элеуметтік психологиялык жұмыс 
нэтижелерін талдау

б.Өзінің бүкіл іс-эрекстіне түзетушілік 
енгізу. Қызметтік міндеттерді орьшдаудың 
қатидалары мен технологиясын 6ілуі'е баса 
кеңіл бөлу қажет

Сонымен қатар практикалық психолог білуі қажет:
- өзінің кэсіби іс-эрекетінің жалпы бітістерін, ерекшеліктерін, оның 

қүрылымы мен іске асырудың жемістіліі ін;
6 озінің жеке — даралык езгешеліктері, қабілеттері, 

мүмкіндіктері, өзінің күшті және әлсіз жақтарын;
7 өз кемшіліктерінің орнын толтыру тәсілдерін;

8 зерттеу обьектілерінің дамуының негізгі психологиялық 
ерекшеліктерін, нақты процестер мен өзара байланыстарының 
сипаттамаларын. Бүл жерде адамның индивид, түлға, іс-эрекет 
субьектісі, жеке-даралық макросипаттамалардың біртүтас феномен 
ретінде зерттеуге бағдарлануы қажет екені негізгі назарда болуы 
керек.

Кәсіби іскерліктер:
- клиент өмір тіршілігінің мақсаты мен міндеттерін, накты жағдайлар 

мен факторларды обьективті және жан-жақты талдай білу іскерлігі;
9 әлеуметтік -  психологиялык жүмысты адам, топ, қоғам 

заңдары мен мүдделеріне және ғылыми үсыныстарға сэйкес 
жоспарлау жэне тиімді түрде іске асыру;
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койылған мақсатқа жетуде негізгі р^л атқаратын іс-шараларды тиімді 
іске асыра білу; осы жагдайда неғүрлым адекватты, жогарырақ реттегі 
іскерліктерді игеру өте маңызды.

Іскерліктерді дамытудың базалык компоненттері -  дағды болып 
табылады.

Олардың жиынтығы, психологтың кәсіби іс-эрекетінің тәсілін, 
орекетін, операцияларын орындай алатын, қалыптастырылған,
тұракты қабілеті, яғни, негізі болады.

Практикалық психологтың психологияльщ цасиеттері психикалық 
ресурстардың белсенді элементтерінің жиынтығы болып табылады, 
олардың әрқайсысы оның іс-әрекетінен өзінше көрініс табады. Олар кәсіби 
ойлау ерекшеліктері мен сананы, рефлексия мен өзін-өзі бағалауды, мақсат 
кою мен мотивациялық сфераны, өзара байланыстар, қатынастар және 
ирактикалык эрекеттерді камтиды. Практикалық психологтың ең маңызды 
нсихологиялық қасиеттеріне мыналар жатады: анализдік (талдаушылық)- 
конструктивті ойлау құрылымы мен ой-тұжырымдарының дербестігі; 
стреске турактылык пен әр түрлі жагдайлар мен факторларға бейімделе 
білу; эмоциялық-еріктік түрактылық пен төзімділік; клиент өмірі мен 
еңбегінің бірлескен контексінде де, сондай - ақ, жеке мақсаттық 
шараларды жүргізу кезінде де міндеттерді орындау; эмпатия мен 
рефлексия; жалпы психофизикалық белсенділік.

Психологтың кзсіби ұстанымы оның өзіне үйгарылған іс-әрекет 
процесіндегі багдарлары, орны мен рөлін анықтайды. Қатынастардың 
түрақты жүйесі ретінде ол оның өзін-өзі багалауын, кәсіби талаптану 
деңгейін, іс-эрекеттін мотивациялануын жэне өзінін соған арналғандығын 
түсінуді білдіреді. Оның бүл жалпы жағы диагностикалық, дамытушылық, 
терапевтік, түзетулік, кеңес беру, аналитикалық, бақылау-бағаланушылык 
жопе баска да сипаттағы іс-эрекет функцияларын атқару кезінде 
артыкпп.ілыгы бар накты ситуациялықэлементтеріментолығатүседі.

1 Ірактикалық психологтың кәсіби үстанымы оның белсенділігінің 
іұтас деіерминііігп.і түрінде көрінеді. Сондай-ак, ол атқарылатын кәсіби 
іс-әрскегге коіігрупгі гік олшемі де бола алады. Егер психологтың жалпы 
багдарыиың негізінде олеумеггік мацызды қүндылықтар жатса, ал 
таңдалған іс-эрекет сферасын олар өмірлік маңызды басымдық ретінде 
мойындаса және қабылдаса жәнс егер практикалық әрекет қазіргі кәсіби 
мәдениетті, қазіргі психика мен акмеологияның ең жақсы дәстүрлері мен 
өнімді инновацияларын іске асыру болып табылса, онда мүндай үстанымда 
психологтың негізгі қызығушылыктары жэне қоғам мен клиенттің 
ялеуметтік маңызды қызығушылықтары орын алады. Мұндай ұстанымды 
тиімді деуге болады. Ол практик психологтын кәсіби іс-әрекетінің ең 
жоғары өнімділігіне қол жеткізуіне себепші болады.

Ж оғарыда практик психологтың кәсіби іс-эрекетіндегі 
акмеологиялық инварианттардың маңыздылығы көрсетілді, оларды 
қүрайтын сапалары қарастырылды.
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Екінші жағынан, психологтың дәл осы іс-әрекетте жеке жетістіктер 
шыңына ерлеуін анықтайтын, ол үшін өміріндегі маңызды іс болып 
табылатын сапалары да бар. Бүл жерде түрақты іс-әрекеттік 
багыттылықты қолдауга деген қажеттілік, психологтың бейімділігін 
камтамасыз ететін жоғары компенсаторлық мүмкіндіктер мен психикалық 
қалпына келушілік, жоғары денгейдегі рефлексияға қабілеттілік, кәсіби іс- 
әрекетті “аса қолайлы психикалык күй жағдайында” жүзеге асыра білу, 
өзін-өзі мобильді реттеу мен функционалдык күйін басқарудың жеткілікті 
деңгейі, т.б. сол сияқты жеке акмеологиялық инварианттар ықпал етеді.

Практик психолог іс-әрекетінің табысты болуы үшін оның өзінің 
психологиялық ресурстары меи мүмкіндіктерінің шексіз емес екендігін 
айқын түсінуі де маңызды. Оның жеке таектеулері немесе қарама-қайшы 
көрсеткіштері кәсіби іс-әрекеттің табысты болуына кедергі келтіретін 
түлғалык қиындықтар, кедергілер мен блокаторлар тобын 
қалыптастыратын объективті база болып табылады. Акмеограммада 
аталмыш сипаттамалар - қарама-қайшы көрсеткіштер жеткілікті түрде 
жан-жакты келтірілген. Бүл жерде әр түрлі еңбек сфераларында тиісті 
функцияларды атқару ерекшеліктері анағүрлым кең талаптар жүйесін 
үсынатындығын ескеру қажет [18].

Сонымен, кәсіби іс-эрекет практик психологтың түтас еңбегінің 
басты компоненті болып табылады. Оньт критерийлік модуль 
көрсеткіштерін қолдана отырып талдау, оның кәсіби білгірлігін жан-жақты 
бағалауға мүмкіндік береді. Осындай бағалау іс-әрекеттің субъектілі 
жағын көрсетеді. Оның обьективті сипаттамаларын (міндеттер, 
функциялар, нәтижелер) ескере отырып, акмеограмманың бастьт бөлігі -  
нақты білім беру, басқару, өндіріс, бизнес, сауда және т.б. сфералардағы 
психологтың профессиограммасы қүрастырылады. Нақты қалыптасқан 
сапалардың профессиограмма талаптарына сэйкес келу дәрежесі практик 
психологтың практикалык іс-эрекетте табыска жетуіне дем беретін кэсіби 
білгірліктің деңгейін сипаттайды. Практик психологтың кэсібиліктің 
шыңына жету стратегияларын көре білуі және оған өрлеу логикасын 
сактауы, әрқайсысы кәсіби білгірліктің кезекті шебін алуды білдіретін 
бірқатар сатылардан өтуді үйғарады. Олар: кәсіби іс-эрекетті табысты 
орындауға ңабілеттілік', түракты өнімді ецбек етуге даярльщ\ функциялар 
мен міндеттерді іске асырудағы кәсіби шеберлік; кәсіби іс-әрекеттің 
зерттеу —инновацияіьщ стилін шыгармашыльщ тургыда меңгеру сияқты 
кәсібиліктің деңгейлерін сипаттайды.

Кәсіби білгірліктің көрсетілген деңгейлері багалаудың эталоны 
болып табылады және кэсіби өсу эволюциясын қадағалауга, онын 
тенденцияларын анықтауға жэне кэсіби іс-әрекеттің тиімділігін анықтауға 
мүмкіндік береді. Кэсіби білгірлік нақты іс-әрекеттің және түтас еңбектің 
негізгі компоненті болып табылатыны әбден анык. Дэл осы кәсіби бірлік 
пен біліктілік қалаулы нәтижелерге жетудегі анықтаушы фактор болып 
табылады.
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I Ірактик психол-угтың енбегі жүйесінің сипать. көптеген 
талаптарға
негізделгенін айта кету керек. Егер еңбек күрамындағы жетекші жақ — 
кэсіби іс-әрекетті бөліп көрсетсек, онда төменде келтірілген принциптерге 
сәйкес осы іс-арекеттің аумагын көрсетуге болады. Білуге тиісті негізгі 
принциптер (кағидалар) мыналар:

Кәсіби білгірлік принципі. Аталмыш принцип, тиісті кызметтік 
функцияларды іске асыру, әлеуметгік-психологиялык күбылыстың 
(процестің) мәнін және оның нақты жагдайлар мен ситуацияларда көріну 
ерекшеліктерін білуге негізделетінін көрсетеді. Өзінің кұқықтары мен 
міндеттері, мүмкіндіктері мен шектеулері туралы анық түсінігінің болуы 
өте маңьтздьт. Кәсіби білгірлік нәтижесінде функционалдык міндеттерді 
іске асырудың қүралдарын, тәсілдері мен өнімді технологияларын жете 
меңгеруді көчдейді.

Бүл гтринцип психологтың мынандай ережелерді сақтауға міндетті 
екендігін анықтайды: психолог пен тапсырыс берушінің мүдделі жэне 
білгірлікті негізде ынтымақгасуы, клиентпен кәсіби қарым-қатынас және 
өзара әрекеттесу қалаулы нәтижеге жету үшін психологтың ғылыми 
негізделген кэсіби іс-эрекеті.

Сыналушыга зиян келтірмеу принципі. Бүл принцип практик 
психологтың назарын проңесс те, оның іс-әрекетінің нэтижелері де 
адамның денсаулығына, әлеуметтік жағдайьт мен кызығушылықтарына 
зиян келтірмей, оның элеуетті мүмкіндіктерінің таңдалған еңбек сферасы 
мен толықканды белсенді өмір сүруіне анағүрлым жемісті әсер етуіне 
мүмкіндік туғызатындай болуы керектігіне аудартады.

Бүл жерде жүмыс істеуге тура келетін кез келген адамнын 
ерекшеліктерін ескеру, максатка жетуде қауіпсіз және ең колайлы 
эдістемелерді колдану, сыналушыға психологпен өзара эрекеттесулері 
жайлы хабардар болуы, психологтың алған нәтижелері колданушы 
адамдарга чиян келтірмеуін қамтамасыз ету маңызды.

Осы принциптің талаптары практик психологгың келесі ережелерді 
сактауын кездейді: психолог пен клиент арасындағы өзара қүрмет, 
қолданылатын модельдердің, алгоритмнің, технологиялардың жэне тікелей 
әдістемелердің сыналушы үшін кауіпсһдігі, тапсырыс берушінің қате 
эрекеттерінің алдын-алу.

Әділдік принципі практик психологтан кез келген адамға күні бүрын 
ойланған қатынас жасамауды, ғылыми мэліметтерғе қайшы келетін 
психологиялық сипаттағы эрекеттерді жүзеге асыру мен қорытындылар 
жасауга жол бермеуді талап етеді. Бүл жерде субъективті пікірге немесе 
үшінші бір адамның талаптарына тәуелді емес объективті позицияны 
алған жөн. Бүл принцип сондай-ақ, жүмыстың мақсаттарына, зерттеу 
объектісінің ерекшеліктеріне және нақты мүмкіндіктерге адекватты 
құралдар мен технологияларды қолдануды үйғарады. Алынған 
нэтижелер эрдайым ғылыми негізделген, тексерілген жэне жан-жақты
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карастырылған болуы тиіс. Ьұл нәтижелермен үшінші адамның таныс 
болуы тек клиенттің келісімімен ғана жүзеге асырылады.

Аталмыш принцип талаптарына сай психолог келесі ережелерді 
басшылыкқа алуға міндетті: психологиялық қүралдардың мақсаттарға, 
накты клиенттің жағдайлары мен ерекшеліктеріне адекваттылығы, 
нәтижелердін объективтілігі және ғылыми негізділігі. психологтың 
тапсырыс берушіге беретін мэлімеітерінің мақсатқа сай келуі мен акылга 
қонымдылығы.

Құпиялылыц принципі кез келген матсриалдың саналы түрде немесе 
кездейсок таралуына жол бермеуді білдіреді, ол кімнің болса да - 
сыналушының, практик психологтың, Йасшының, т.с.с. беделін түсіруден 
аулақ болуға мүмкіндік береді.

Еңбектің кейбір сферасында бүл принцип нормативті түрде 
бекітілген [20].

Бүл принципке сәйкесті міндетті ережелер: алынған мәлімет қатаң 
түрде тіркелуі қажет (мүмкін шартты белгілер жүйесімен); психологиялық 
жүмыс нәтижелерін әрдайым бакылап отыру және онымен клиентті, 
тапсырыс беруші немесе баска адамды таныстыру шектеулі болуы керек. 
Психологиялық сипаттағы мэліметтерді әдептілікпен пайдалану.

Оң багдарланган белсенділік прииципі. Осы принципке сәйкес, 
практикалық психолог, клиенттің бүкіл өмірі мен іс-әрекетіне мақсатты 
түрде араласуын жэне де олардың психолоғиялық қүрушыларының барлық 
кешеніне үтымды ықпал етуін болжамдайды. Бүл жерде қүрылымды және 
функционалды компоненттерінің қалыптасуы мен дамуына ғана емес, 
олардың көрінуіне кедергі жасайтындарды есте сақтау керек. Ең алдымен, 
іс-әрекет тиімділігін, қатынастары мен адамның ігіығармапіылық әлеуетін 
шектеушілер жэне де психикалык, әлеуметтік нормалардан ауытқуларды 
есте үстау қажет.

Бүл принцип, интефативті функцияны орындай отырып, 
практикалық психологтың бүкіл іс-әрекетінің гуманистік багыттылыгын 
анықтайды. Іс-әрекеттегі оң көзқарас барлық компонентерде - өзара 
эрекеттерде, қатынастарда, еңбек нәтижелері және т.б. қатысты болуы 
керек.

Практикалық психологтың іс-эрекетінің регламентациясын осы 
принциптер және баска да нормалар анықтайды. Бүл жерде А.А. Крылов 
пен А.И. Ю рьев үсынған тұрғыға сүйенуге болады [21, 264-2716]. Ол -  
практикалық психологтың кэсіби функцияларын өнімді түрде іске 
асыруын қамтамасыз ететін тиімді байланыстары мен қатынастарын 
айқындауға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік-психологиялық жүмыстың жетекші субьектісі ретіндегі 
практикалық психолог -  кәсіби маман түрінде көрінеді, оның қьізметке 
сәйкестілігі мемлекеттік диплом немесе сертификатпен бекітіледі. 
Ол нақты әлеуметтік қүрылымның штаттағы қызметкері болып табылады.
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Тапсырыс беруші ретінде психологиялық проблемамен келген 
элеуметтік (ұйым, отбасы, нақты адам) субьект болуы мүмкін. Аталмыш 
проблема практикалық психологтың нормативті талаптарга сай іс- 
әрекетінің аумағында 
болуы керек.

Көбінесе психологиялық проблема, клиенттің психолог көмегімен 
шешілуін қалайтын қандай да бір қиындық, кедергі, шектегіштер ретінде 
болады. Психолог үшін аталмыш проблема оның еңбегінің обьектісінің 
басты компоненті болып табылады.

Практик психолог еңбегінің негізгі нэтижесі ретінде психологиялық 
мәселені шешу процесіндегі алынған барлық нақты нәрселерді айтуға 
болады (еңбек объектісіне психологтың эсер етуі). Бүл психодиагностика 
материалдары да, бұл психологиялық дамыту, түзету, ағарту, кеңес беру 
нәтижелері дс. Психолог еңбегінің нәтижелеріне оның кәсіби білгірлігінің 
осуін, оның бүкіл еңбек қүрлымының тиімділігін жэне т.б. енгізуге 
болады. Ол сондай-ак, нақты клиенттің психологиялық мэселелерін 
шешугс ыкпал стсгін нэгижелер.

I Іракгик і і с и х о л о і ' іс-эрекеті сферасында психолог пен басқа 
субьскгілср (тансырыс беруші, клиент, т.б.) жэне объектілер 
(психологиялық мэселе, шарттар, факторлар, құралдар жэне т.с.с) 
арасында белгілі бір өзара байланыстар мен қатынастар қалыптасады. 
Психологиялық мэселені шешу кезінде олар субъектілі -  объектілі сипат 
алады, өйткені практик психолог көбінесе басты эсер етуші адам ретінде 
болады.

Практик психологтың іс-әрекет циклі төмендегідей болуы мүмкін. 
Тапсырыс ала отырып, ол еңбек объектісін зерттейді, осы еңбектің 
мақсатын анықтайды жэне кәсіби іс-эрекетгі атқару женінде шешім 
кабылдайды. Бүл кезде нормативті регламентациялар, байланыстар мен 
катынастар сипаты орнығады, көзделген нэтижеге жетудің шарттары 
анықталады. Барлық аталмыш мәселелерді келіссөз, еңбек келісімі, жоспар 
немесе басқа да нормативті актілермен рэсімдеу керек. Содан соң практик 
психолог күтілетін нэтижелерге қол жеткізу үшін практикалық іс-әрекеттің 
қолайлы моделін, алгоритмін жэне технологиясын жасайды. Алынған 
нэтижелерді практик психолог тапсырыс берушіге береді. Оның 
қорытындысы негізді үсыныстардан түруы тиіс. Тапсырыс беруші оларды 
өз өмірі мен еңбегінің жалпы контексінде, сондай -  ақ 
психодиагностикалық, дамытушы, түзетуші немесе баска да сипаттағы 
мақсаттық шаралар ретінде пайдаланады.

¥сынылган жүйе шеңберінде практик психолог негізгі бағыттарды 
бөліп көрсете отырып, өз іс-әрекетін анағүрлым өнімді құруға мүмкіндік 
алады. Оның кәсіби іс-эрекетінің негізгі бағыттарына төмендегілерді 
жатқызуға болады: үйымдастырушы - әдістемелік, зерттеуші -
талдаушы, психотерапевтік кеңес беру -  ағарту жүмысы, сондай -  ақ, 
кэсіби білгірлігі мен еңбегінің жагдайларын
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жетілдіру. Тұтастай алғанда ол психодиагностика, дамыту жэне 
психологиялық түзету, психологиялык реабилитация, психогигиена, 
психопрофилактика, элеуметгік субьектілердің еңбегі мен өмірін 
психологиялық суйемелдеу, психологиялык кеңес беру мен ағарту, 
психологтың кэсіби білгірлігі мен оның 
еңбек жағдайларын жетілдіру мэселелерін қамтиды.

Аталмыш бағыттар бір-бірімен тыгыз байланысты. Дегенмен 
әрқайсысының белгілі бір мазмұнын бөліп көрсетуге болады.

Психологтың үйымдастырушылыц - әдістемелік жұмысы оның 
еңбегін жоспарлаудың барлық деңгейлерінен, сондай -ақ , әлеуметтік 
психологиялық қолдау аспектілеріне вайланысты дайындық жэне тікелей 
іс-эрекеттерінен тұрады. Бұл бағыттың шеңберінде психология саласынан 
алынған білімдерді қолдануға үйрету; психологтарды тиімді әрекеттерге 
дайындау; клиенттерге психологиялық кеңес беру жэне ағарту міндеттері 
де шешіледі.

Зерттеуші -  талдау жұмысы бір жағынан, әлеуметтік -  
психологиялық құбылыстарды зерттеудің тұжырымдамалы тұрғыларын 
жасауды, алынған ақпаратқа талдау жұмысын жүргізуді, 
психодиагностикалық әдістемелерді нақты тэжірибе жағдайларына 
бейімдеуді, сондай -  ақ, ғылыми -  зерттеу жұмыстарына қатысуды 
қамтиды. Екінші жағынан, ол элеуметтік -  психологиялық кұбылыстарда 
кездесетін тенденциялар мен заңдылықтарды іздестіруді көздейді. Бүл 
жерде клиентгердің психологиялық ерекшеліктерін, олардың катынастары 
мен өзара байланыстарын анықтаудан тұратын психодиагностикалық 
жұмыс басты орын алады. Психологтың тиімді кэсіби іс-әрекеті мен 
еңбегінің детерминантын аныктау да, өнімді психотерапиялар мен 
процедураларды анықтау да өте маңызды болып табылады.

Психотерапевтік эсер объектінің қажетті қасиеттері мен сапаларын 
орындалатын тапсырыстың мүддесіне орай максатты түрде өзгертуді 
қамтамасыз етеді. Ол адамның -  клиенттің, ұжымның, отбасының 
пікірлеріне, эмоциялық — еріктік жэне интеллектуалдық сферасына 
вербальды және вербальды емес түрде эсер етумен, сондай -  ақ, олардың 
өмірлері мен өнімді еңбек етулері үшін жайлы жағдай туғызумен 
сипатталады. Бұл жерде психопрофжактика, психокоррекция, 
псшологиялыц реабшитация, психогигена сияқты компоненттерді бөліп 
көрсетуге болады. Психопрофилактика -  клиент психикасында ұнамсыз 
көріністерді болдырмауға бағытталған алдын -  алу іс-эрекеті. 
Психокоррекция (психологиялық түзету)- қажетті психологиялык сапалар 
мен күйлерді озгерту, бекіту немесе қалыптастыруды көздейтін мақсатқа 
бағытталған әсер ету жұмысы. Психологиялыц реабилитация — тұлғалық 
жэне әлеуметтік мәртебелік күйлер, бұзылған психикалық функцияларды, 
күйлерді қалпына келтіруге, түзетуге немесе орнын толтыруға 
(компенсациялауға) бағытталған психологиялық, педагогикалық, 
элеуметтік тұрғыдағы шаралар жүйесі. Псгіхогигиена - клиенттің қажетті

34



іісішікшімқ функцимлары мсн күйлсрін қамтамасыз ету, бекіту және 
піктму іііирітирыіі жасауга байланысты психологтын жүмысы. 
I Іриктикіілі.ік жүмыс процссінде психолог өз функцияларын 
і і с і і х о л о і и н л ы қ  ксңес беру, психопрофилактика, психокоррекция, 
иснхоіигисіш, психологиялық реабилитация сияқты бағыттар бойынша 
ксшснді і үрдс жүзеге асырады. Бүл бағыттардын барлығы бір -  бірімен 
о'шрп Гшйланысты жэне тәжірибеде жүмыстар бөлінбейді, тек бірін -  бірі 
очари голықтырып отырады. Алайда осы бағыттардың өзіндік 
срскімсліктсрін анықтау үшін олардың ішінен практик психологтың
о іскгілсйтіи жэне өзінің кэсіби іс-әрекеті процесінде іске асыратын 
нсгі ігілсрін бөліп көрсетуге болады.

ІІспхоло.чіялық кеңес беру және агарту. Кеңес беру, бүл - 
і і с і і х о л о г т ы ң  орын алған күйлердің себептері мен кемшіліктерін клиентпен 
(іірлссс отырып анықтауға негізделген, ұсыныс беру сипатындағы 
жүмысы. 1 Ісихологиялық агарту күнделікті тіршілік ету контекстінде жэне 
миксагп.іқ шаралар түрінде жүзеге асады. Ол клиенттің психологиялық 
млдсиіісіін арттыруға бағытталған.

Ор түрлі сфералардағы практик психологтардың іс-эрекетімен 
гшіысу олардың күнделікті еңбегін ұйымдастыруда шешілмеген мэселелер 
мси коптеген келеңсіздіктердің кездесетіндігін көрсетеді. Оның ішінде, 
психологтың еңбек шығыны мен негізгі іс-әрекет бағытгарының көріну 
дсңгсйін қолайлы деп айтуға келмейді.

Практикалық іс-эрекеттің жекелеген бағыттарында енбек 
шығындарының жеткіліксіздігі байқалады. Ол шамамен 31%-ы құрайды. 
Ол басқа жүмыстарға қолайлы нормадан 34 %ы жоғары, артық уақыт пен 
күш жүмсалады. Сонымен қатар, психологтар өз күштерінің 17%-н
0 ідсріпс тэн емес функцияларды орындауға жұмсайды. Жаппы өлшеуде 
іірнкгнк психологтардың еңбек шығындарының тек 35%ы ғана олардың 
к п і і и Н і і і .і сңбск болжамына сэйкес бөлінеді [46, 35 б.].

ІІрикгик психолог шығармашылығының құпиясы неде деген 
ііііііымдиудың соңында мынапарды атап кеткен жөн. Қандай да бір 
м.ірісііссі (шр і|»уіікңионер ретіндегі практик психологтың шығармашылық 
(іигы гі.і мсн согин сэйкес жүзеге асыратын өнімді кәсіби іс-эрекеті еңбектің 
қилийлы жүйесін енгізу жағдайларында ғана мүмкін болады. Мүндай 
жүйсні жасау мен жүзеге асыру перспективалы жэне ағымдық 
жоспарлармен берілетін қолайлы модельдер, алгоритм жэне технологиялар
1 үріндс болса мақсатқа сай болады. Өмір сөзсіз оз түзсгулерін енгізеді, 
алайда негізі тактикалық тексерілген, ғылыми негізделген жэне 
сгратсгиялық түргыда да, тактикалық түргыда да қүрылган болуы тиіс. 
Осының барлыгы практик психологгың озініц коп қырлы еңбегінде 
шыгармашылық псн инициатива танытуының исгі іі болып табылады.

Практик психологгың іс-эрсксгі ол үшін жеткілікті негіздер болған 
ксщс тиімді болады деу заңды. Мүндай қорытындыны салыстыру немесе 
баламаларды
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тақцау кезінде жасауға болады. Аталмыш салыстыру мына екі мәселе 
шешілген жағдайда мүмкін болады: біріншісі - тиімділік көрсеткіші 
дегеніміз не жэне салыстыру немесе тавдау кандай белгі, ереже бойынша 
жүзеге асырылады.

Психологтың практикалық іс-эрекетінің тиімділік критерийлерін 
таңдау оны тиімдендірудің маңызды кезеңі болып табылады. Бүкіл 
әлеуметтік -
психологиялық жүмыстың барысы мен нәтижесі оның дәлдігіне 
айтарлықтай дәрежеде тэуелді болады.

Критерий (гр. тіл ауд. Кгііегіоп -  пайымдау үшін қүрал) - әлденені 
бағалауға, анықтауға немесе топтастыр^ға негіз болатын белгі; пайымдау, 
бағалау өлшемі. Критерий объектінің мэнді өзгерістерін көрсетеді жэне 
шекті білу, оның мэнінің нақты түрде көрінуінің шегі, толықтығын білу 
болып табылады [22,23,24]. Бүл қүрал- бағалауға қажетті құрал, бірақ оның 
өзі баға болып табылмайды. Сонымен қатар, критерийді таңдау көп 
жағдайда білгірлікті, барынша нәтижелі жэне психолог үшін ең маңызды 
іс-әрекеттен гүратын практикалық қызығушылықтарымен анықталады. Бүл 
жағдайда ол практик психологтың кәсіби іс-эрекетінің маңызын, ол туралы 
білімдердің жиынтығын немесе осы іс-эрекетті тиімдендірудің нақты 
жетістіктері мен мүмкіндіктері жайлы білімдердің жиынтығын 
сипаттайтын ғьшыми негізделген “модель” ретінде көрсетілуі мүмкін.

Психологтың кэсіби іс-эрекетінің тиімділік критерийін таңдау 
кезінде оның мэніне сүйенген жөн. Мэнділік дәрежесін, нақты белгінің 
даму деңгейін анықтау принципі ретінде түтастай еңбекті бағалауга негіз 
болатын бір ғана критерий бар деген көзқарас әбден дүрыс. Критерийдің 
мэні еңбектің аталмыш белгіге сэйкес келу деңгейін анықтайтын тиімділік 
өлшемі ретінде болады. Бүл жерде кәсіби іс-эрекетті барлық нақты өзара 
байланыстары мен қатынастарының жиынтығында карастырған жөн.

Интегралды белгіге топтастырылған криетрийлерді осы критерийге 
қатысты жекелеген критерийлер деп санауға болады. Бүл жерде 
интегралды критерийдің де, жеке критерийдің де мағынасы 
өзгермейтіндігін айтып кеткен жөн. Интегралды критерийді кейбір жеке 
критерийлердің жиынтығы ретінде қүру мүмкіндігі бар екенін атап 
кетейік. Зерттеулер көрсеткендей, жалпы жүйе қүрушылық белгісі соның 
негізі болып табылады. Мақсат - осындай белгі ретінде негізді түрде 
қабылданады. Еңбектің накты сферасы үшін оның күтілетін өнімдері 
мақсат болып табылады. Мүндай мақсатка еңбектің эрбір субъектісі өзінің 
тэсілдері жэне қүрапдары арқылы қол жеткізеді. Психологтың кэсіби іс- 
әрекеті еңбектің бүкіл архитектоникасын тиімділендіретін технология 
болып табылады жэне осы арқылы психологтың ұжымның жалпы 
міндеттерін шешуге, сондай-ақ, жеке маңызды мақсаттарға жетуге немесе 
клиенттің психологқа келуіне итермелеген өмірлік мэселелерді шешуге 
қосар үлесі анықталады (1 сурет).

Практик психологтың кэсіби іс-эрекетінің сферасы үш компонентті 
қамтиды: негізгі мақсатқа, қосымша жэне психологтың жеке мақсатына
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қол жегкізу. Бұл тиісті критерийлерді -  жалпы жэне жеке критерийлерді 
тшщауга негіз болады. Жалпы немесе интегралды критерий психологтың 
кпсіби іс-эрекетінің жалпы мақсатымен байланысты -  еңбек жэне өмірлік 
мәселелерді шешуге жағымды ықпал етуді қамтамасыз ететін еңбек пен 
омір үшін тиімді әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеуді жасау.

I сурет. Практикапық психологтың тиімді кэсіби іс-эрекетінің 
кри гсрийлері мен көрсеткіштерінің мазмүны

Интегралды критерий: 
олоуметтік еубьектінің емірі мен еңбегінің тиімділігі 

Жеке критерийлер

1 ||111к 1 ІІИІІІІІ.ІК ІКІІ I кііхолоі ІІ.ІҢ і ү ас сңбеііиің Психологтың кэсіби іс-
чііііін іі.ін һ.н іПпиіі і ІІ.ТМІЖСЛІГІ лрекстшіц тиімдшіп

Кирсеікііпгср
Һ.ПЧОИ Оііінріш і 1 ісіікоііопт.ің гү гас (жнлпы) 

сңбсгіііің корсегкінггері
1 Ісихологтың
эрекетінің
көрсеткіштері

кэсіби іс- 
тиімділігінің

....................... . ін .ііісуеіш
|> .І|НКСІІІ' ІСКС ІІСІ.іруі.ІІІЫҢ 
му МКІІІДІҺ гсрі

Іісрілгсн іілтижслсрге қол 
жегкііуге болатын еңбек 
сфераларыиың мүмкіндіктері

Психологтың кәсіби іс- 
эрекетінің оны 
тиімдендірудегі мүмкіндіктері

1ІСІІХПЛОІТЫҢ
іікмсчілогимлык күйлерге 
жсгуіиің гшіаптиры

Түтастай еңбек тиімділігін 
жогарылатудың талаптары

Психологтың кэсіби іс- 
эрекетін тиімділендірудің 
тапаптары

ІІсихолог оз іс-әрекетінің жэне өзінің өмірлік стратегиясының 
суіи.скіісі рсгінде болганда интегралдыға карағанда психологка қатысты 
ііміи урлым і і і і к т ы  критерийлер қолданылады. Нақты бағалау үшін эр 
нрмтсрнйді' іиісіі кіірссткіштер қолданылады. Критерийлер мен 
кіі|кі'ікіім іс|і (іүл жерде о ііидік срскшслік, тек өздеріне тэн функцияларды 
пікіірпді.і Гүіпс алітміди олар мракгик психологтың іс-эрекетінің 
крмтсрміілік оагалау нсгічіи қүрайдм. Демек, критерийлер мен 
корссгкіштсрді оіара Гіслгілі Гіір Гіайламысга болатын, біріңғай бағалау 
(ілогымың дсрбсс қүрылымишлары ретінде қарасгырған дүрыс.

ІІрактик психологгың гиімді кэсіби іс-орскстінің критерийлері мен 
корсеткіштерін қалыптастырудың кслгірілген бағыты таңдалған бағалау 
блогының қүрамын схемалы түрде көрсетуге, оның негізгі қүрамдастары 
арасындагы өзара байланыстарды анықтауға мүмкіндік береді. Схемадан 
психологтың кэсіби іс-эрекетінің критерийлерінің тығыз байланысты 
екендігін жэне қажетті көрсеткіштерді таңдауды тікелей 
аныктайтындығын байқауға болады. Нақгы практикалық іс-әрекетті 
бағалау, оның нәтижелерінің барлық детерминанттарының ықпалын ескере 
отырып қойылған талаптарға сэйкес келу дәрежесін көрсетуге (өлшеуге) 
мүмкіндік беретін ең орынды көрсеткіштерді таңдауга мүмкіндік береді.
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Жалгіы жағдайда тиімді кәсіби іс-әрекет көрсеткіштері оны бағалау кұралы 
рөлінде, ал критерийлер -  бағалауда қабылданған бағытты жүзеге асыруға 
кемектесетін өлшем ретінде болады.

Нэтижелі жүмыс істейтін психолоғтардың іс-эрекетінде біз таңдаған 
критерийлер мен оған сэйкес көрсеткіштерді қолданудың белгілі бір 
жүйесі қалыптасқан. Практик психологтың тиімді кэсіби іс-эрекетінін 
критерийлері мен көрсеткіштерін жасау жэне қолдануға байланысты 
мэселелерге жүргізілген талдау оларды қолдану практикалық іс-әрекеттің 
ең тиімді стратегияларын тандауды, сондай -  ақ, оны объективті, жан- 
жакгы жэне нақты бағалауды қам там а^із ететіндігін байқауға мүмкіндік 
берді.

Келтірілген ережелер мен қорытындылар айтарлықтай деңгейде эр 
түрлі субъектілердің өмірлері мен факторларын, психологтың, оның бүкіл 
еңбегінің жалпы контекстінде жүзеге асырылатын кәсіби іс-эрекетін 
ескеруге мүмкіндік береді. Олар аталмыш мэселені бағалауға да, өзіндік 
бағалауға да мүмкіндік береді.

Практик психологтың тнімді кәсіби іс-эрекетінің критерийлері мен 
көрсеткіштерінің нақты қолданылуы, оны клиенттердің мойындауынан, эр 
түрлі тексерулер мен аттестаңиялар кезінде, сондай -ақ , үздіксіз өзін-өзі 
бағалау барысында көрініс табады.

Практик психологтың іс-эрекетін зерттеуге, тексеруге жэне 
бағалауға байланысты жүмыста оның ең өзекті мэселелерді көре білуіне 
жэне оларды шешуге дүрыс күш жүмсай алуына ерекше назар аудару 
қажет. Жүйелі түрде ол клиенттердің эр түрлі категорияларымен эсіресе, 
“қатер тобындағылармен” жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, клиенттердің, оның 
ішінде экімшіліктегілердің де практик психологтың еңбегіне: оның 
көздеген мақсатттарға жету үшін қолданатын модельдеріне, апгоритміне, 
технологияларына, нақты тэсілдері мен эдістеріне, қүралдарына, т.с.с. 
деген нақты катынасын ескерген жен.

Нақты элеуметтік -  психологиялық, психологиялық — 
акмеологиялық қызмет немесе білім беру, басқару, ендіріс жэне басқа да 
еңбек сфераларындағы психолог, өмір тіршілігіндегі барлық мәселелерді 
шешуге белсенді түрде қатысады, оны элеуметтік -психологиялық тұрғыда 
қолдауды үйымдастырады. Ол кәсіби білгірлігін жетілдіруғе жэне қызмет 
көрсету сферасындағы барлық категориялардың және өзіне көмек сұрап 
келген клиентгердің психологиялық -  акмеологиялық мәдениетінің 
деңгейін жоғарылатуға ерекше көңіл бөле отырып, өзінің кәсіби іс-эрекетін 
тиімдендіру мэселелерін шешеді.

Психологтың практикалық іс-эрекетін аттестациялау немесе бағалау 
кезінде нақты мэселелер зерттеліп, тексеріледі. Олардың ішіндегі 
бастылары мыналар:

1. Тиісті міндеттерді орындаудағы білгірлік деңгейі жэне кэсіби іс- 
әрекетке қатысуы;

2. Әлеуметтік -  психологиялық жүмыстың нэтижелілігі жэне оны 
үйымдастырудағы психологтың рөлі;
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3. Тиімді әлеуметгік -  психологиялық жұмыс жүргізуге қажетгі 
жагдайлар мен мүмкіндіктердің сай келуі;

4. Психологтың кәсіби іс-эрекетінің нақты әлеуметтік -  құқықтық, 
үйымдастырушылык жэне материалдық түрғыда қамтамасыз етілуі.

Осы мәселелердің эрқайсысын нақтырақ қарастырайық.
Тиісті міндеттерді орындаудағы білгірлік деңгейін анықтау мен 

үжымның кәсіби іс-эрекетіне, клиенттің тіршілік эрекетіне қатысу 
мыналарды тексеруден түрады:

а) психолог жүмысының этикалық кодексін сақтауын;
о) исихологтың еңбектің, өмірдің барлық сферасындағы жэне оның 

кпсіби іс-эрскетіндегі уақыттық жүктемелерін;
0) пснхологтыц эр түрлі категориядағы клиенттермен (адам — 

(і гГшсы-үжым) жүмыс іс гсуге жеке қатысу жүйесі;
н) м с іт ш н т ы ң  элсумеітік -  психологиялық жүмысты 

үііымлнсгмругн жлмс жүргічугс 'іиісті басқа адамдармен өзара эрекеттесу 
жүікчімің тиімділігііі, Гшскн олсумстгік нсихологиялық қызметкерлермен
о іиріі кигыішсгирі.іплагм коммупикабслдігін;

г) (шсқнру іпешімдерін қабылдау кезінде психологтың мэліметтерді 
14'ксру лсңгсйіи;

д) і і с і і х о л о і т ы ң  эр түрлі комиссия жүмыстарына қатысуы жэне оның 
тиісті міидсітсріііің шегінен тыс функцияларды атқаруын;

с) өзін өзі жетілдіру жэне әлеуметтік-психологиялық жүмыстың 
омімді технологияларын меңгеруін .

Әлеуметтік -  психологиялық жұмыстың нэтижелілігін жэне ондағы 
практик психологтың рөлін жан-жақты зерттеу жэне бағалау келесі 
мэсслелерді қамтиды:

а) клиенттердің омірі мен еңбектерін олардың жалпы контектсінде, 
сондай-ақ, олармен функционалдық міндеттер шеңберіндегі жалпы 
міидсггсргс, қажсггіліктерге сэйкес мақсатты жұмыс істеу кезінде 
ллсумсггік псих(ілогиялык колдаудың тиімділігі;

аікнпсігггсрдің шмгармашылық элеуетін дамыту мен жүзеге 
іісмруді.щ жэис (ілирги лр гүрлі моселелерді шешуде көмек көрсетудің 
үгі.імдмлмгм;

б) психіілогиялық агаріу мсн ксңсс бсрудің эр түрлі міндетті және 
иіінонаңиялық формалармнда жүчсгс асырылатын психологиялық 
даярлауды үйымдастмру жэнс оиың нотижслілігі;

в) диагносгикалық жүмысты ұйымдастырудың оған қойылатын 
талаптарға сай келуі; психодиагностикалық жүмыстың нәтижелеріне 
байланысты қорытындылар мен ұсыныстардың дұрыстыгы, оларды ескеру 
дәрежесі жэне іске асыру кезіндегі тиісті адамдардың білгірлігі;

г) әсіресе девиантты мінез-құлықтың эр түрлі көріністерінің алдын- 
алуға, дағдарыстық жағдайларды жоюға жэне әлеуметтік субъектілердің 
өмірі мен еңбегіндегі мәселелерді шешуге байланысты психологиялық 
алдын-алу (психопрофилактикалық) жүмыстарын ұйымдастыру жэне оның 
нәтижелілігі;
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д) психологиялық түзету жэне психологиялык реабилитация 
жүмыстарының білгірлік деңгейі мен нәтижелілігі; психологиялық 
реабилитация элементтерін элеуметтік -түрмыстық тәжірибеге, спорттық -  
сауықтыру шараларына, бос уақытты үйымдастыруга жэне т.с.с., енгізу 
дәрежесі.

Тиімді элеуметгік-психологиялық жүмысты жүргізу шарттары мен 
мүмкіндіктерінің сәйкес келуін талдау жэне бағалау төмендегі мэселелер 
бойынша жүзеге асырылады;

а) элеуметтік -  психологиялық объектілерінің материалды- 
техникалық базасының болуы, күйі жэне жүмыс істеу жүйесі:

- элеуметтік-психологиялық яфмысқа қажетті оку-эдістемелік 
кабинетінің болуы;

- практик психолог өз функцияларын атқаратын қүрылымдағы 
психологиялық кеңес беру орталығының бар болуы;

• психологиялық релаксация бөлмесінің бар екендігі;
в) кітапханада, жүмыс орындарында, клиенттердің жеке 
қолданыстарында әлеуметтік - психологиялық жүмыстың оқу- 
әдістемелік қорының болуы.

Практик психологтың кэсіби іс-эрекетінің нақты элеуметтік -  
қүқықтық, үйымдастырушылық жэне материалдық қамтамасыз етілуін 
анықтау төмендегілерді тексеруден тұрады:

а) жұмыс бөлмесінің, құжаттарды, есеп қисап - қүжаттарын сақтауға 
арналған сейфтің болуы;

б) негізгі есеп -қисап қүжаттарының болуы жэне олардың 
дұрыстығы;

- практик психолог жұмысының жоспары (перспективалық, айлық 
және кәсіби жетілу);

- психодиагностика нэтижелері, тексеру, зерттеу актілері (карталары) 
жэне клиенттердің психологиялық портретін жасау;

- істелген жүмыс жөніндегі ай сайынғы анықтамалар -  баяндамалар 
жэне басқа да қажетті қүжатгар;

- істің, мэселенің мән-жайы, күйі жөніндегі жедел ақпараттық 
хабарламалар жэне т.с.с.;

- тиісті адамдарға жэне клиенттердің басқа категорияларына 
үсыныстар, сондай-ақ, элеуметтік-психологиялық жұмысты 
ұйымдастыруға байланысты талаптар;

- элеуметтік-психологиялық жұмысты үйымдастыруға байланысты 
тиісті адамдармен өзара әрекеттесу жүйесі;

- оқу -әдістемелік материалдар жэне психологиялық ағарту мен кеңес 
беруге арналған материалдар.

Практик психолоғтың іс-эрекетін тексеру, бағалау, атгестациялау 
нэтижелері бойынша тексеру актісі жасалады, онда әлеуметтік- 
психологиялық жүмысты үйымдастыру мен жүргізу істерінің жай-күйі 
талданады. Қорытындыларда оның тиімділік (эффективтілік) критерийлері

40



мен көрсеткіштеріне сәйкес келу деңгейі көрсетіледі. Психологтың кэсіби 
білгірлігінің жан-жақты сипаттамасына және оның тиісті функцияларды 
атқаруға жарамдылығына ерекше көңіл бөлінеді.

Әлеуметтік -психологиялық жұмысты осы саладағы алдыңғы 
катарлы тэжірибені ескере отырып жетілдіруге байланысты ұсыныстар 
беріледі.

1.3. Әлеуметтік-психологиялық қызметтің теориялық негіздері

XX ғ. кәсіби психологиялық-элеуметтік жұмыстардың даму 
тарихында әлеуметтік-психологиялық бағыттылықтың дамуы көрінеді 
ж о і і с  ол XX гасырда психологиялық-элеуметтік тұрғының пайда болуына 
іші.іп келді. Лтшімыш түрғыны эдетте М. Ричмонд пен Ф. Холлиздің 
ссімлсрімеи баИламыстырады, ал 1950-1960 ж.ж. оның қалыптасуына 
ФреІІдтің іісихошішіитикалі.іқ идеялары, ал кейін Дж. Боулбидің еңбектері 
үлкси і.ікпалі.ііі гигі іді |25 |.

I Іспхо-ялсумсітік 'і үрп.іга арналган зерттеулерде клиенттің тұлғасын 
оііі.щ қоршш іні олсммсн очара қатынастары тұрғысынан түсіну қажеттілігі 
іісгі ідследі. Ііаеқаша айтқанда, “ситуациядағы адамның” тұтастығын, яғни 
иснхоолеуметгікті түсіну үшін ішкі элем мен сыртқы ақиқат деген 
үгымдарды боліп қарамау керек.

I Ісихоэлеуметтік тұрғының мақсаты -  адамның ішкі психикалық 
омірі мен оның тіршілік әрекетіне әсер ететін жүйеаралық қатынастар 
арасындағы тепе-теңдікті сақтау. Психоэлеуметтік түрғыда адамның 
мүмкіндіктері оптимистік түрде қарастырылады, тұлғаның элеуеті жэне 
гиісті шарттар, ресурстар мен көмектер болған кезде оның өсуі мен дамуға 
қабілегтілігі жоғары деңгейде бағаланады. Көмектің мэні -  “ситуациядағы 
і үлгаіи.ің” психологиялық, түлғааралық жэне әлеуметтік проблемаларын 
ііісіиуге іиімді түрде қатысу.

Ксңсс жоне посткеңестік әдіснама мен тэжірибеде жэне 
і і с і і х о л о г і і я л і .іқ  і іс і і  олеуметтік жүмыстарда психологиялық пен 
олсумсгіікгің сіімісіі идеясы барлық деңгейлерде -  халыққа 
мсихологііялық жопс олсумспік комек көрсетудің мақсаттары мен 
мімдстгсрім қалі.штастыруда, олеуметтік қызметкерлердің, 
психолоітардың біліктілік тплаитары мсн тиісті міндеттерінде, элеуметтік 
жұмыс пен гісихология мамаіідарыіі даярлаудың мемлекеттік білім беру 
стандарттарында басшылыққа алынды. Соган сэйкес, шын мэнінде 
психикапық іс-эрекет пен элеуметтік кызмет жөніндегі нормативті 
қүжаттар мен психологтар мен әлеуметтік қызметкерлердің (тиісті) 
қызметтік (лауазымдық) міндеттерінде де интегративті тұрғы есептелінген 
[26, 27].

Мэселен, азаматтарға білікті әлеуметтік-психологиялық көмек 
көрсету, оның ішінде кеңес беру; клиентгерге дау-дамайлық жэне 
психозақымдаушы жағдайларда көмек көрсету; туындаған мәселелерді өз 
бетінше шешу жэне қиындықтарды жеңу үшін клиенттердің әлеуметтік
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жэне тұлғаға сәйкесті кұралдарының аясын кеңейту; клиенттерге олардың 
шығармашылық, интеллектуалдық, тұлғалық, рухани жэне физикалық 
ресурстарын дағдарысты күйден шығару үшін өзектілендіруғе көмек беру; 
клиенттердің езін-езі күрметтеуіне және олардың өздеріне деген 
сенімділігіне дем беру сияқты іс-эрекет түрлері кездеседі.

Қазақстандық психологиялық ғылым да негізінен осындай 
теориялық түрғылардың аясында дамып келеді, соған негізделеді. 
Мектептерде, жоғары оқу орындарында психологиялык қызметті дамыту 
мен жетілдіруге бағытталған ғылыми зерттеулер мен практикалық 
жүмыстар да баршылық. Дегенмен, білім берудің барлық салаларын 
(балабақша-мектеп-жоғары оқу орындаріін) камтитын кешенді зерттеулер 
элі де жеткіліксіз. Осыған байланысты психоәлеуметтік жүмыстағы 
бірнеше көзкарастарға кеңірек токталайық.

Психодинамикалық теориялар адамның элеуметгік қызмет етуін 
оның е^осын, эмоционалдығын, үғынылмайтын мотивтері мен дау 
дамайларын, өз импульстерін баскара алу/алмауларын талдауға сүйене 
отырып бағалайды. Қоршаған орта факторларына көп көңіл бөлінеді, 
өйткені олар эгоның кызметіне түзетулер енгізеді.

3. Фрейдтің түлға түжырымдамасының негізінде дамудың қозғаушы 
күші ретінде қақтығыстардың мәні жөніндегі ой жатыр. Бүл негізінен 
жыныстык инстинктер мен аштық жэне ауыру инстинктері арасындағы 
конфликтілер; кейінірек ол индивидуалдықтың дамуында өмір мен 
күйрету немесе өлім инстинктісі арасындағы конфликт сияқты маңызды 
конфликтілерді бөліп көрсетіп, конфликтілердің қатарын кеңейтті.

Түжырымдама төмендегі жағдайларға негізделеді:
• Мінез-күлықтарының психологиялық себептілігі бар (психикалық 

детерминизм).
• Саналы процестерге қарағанда адамдардың ойлары мен мінез-күлқын 

үғынылмайтын ментальді процестер көбірек анықтайды, сол себепті 
біздің мінез-қүлқымыздың шынайы себептерінің көпшілігі бізге 
беймэлім.
Осы жерде мынандай қорытынды шығарылады:

• Адамдар сезімдері мен эмоцияларын басып-жаншуға әкелетін ауру мен 
қолайсыздықтан қашу үшін әрекет етеді.

• Сезімдері мен эмоцияларын айтарлықтай үзақ басып-жаншу кезінде, я 
олардың бүрқ етіп көрінуі, я белгілі бір символдық бейнемен 
бүркемеленіп көмескіленуі көрінеді.

• Фрейд либидо деген арнайы үғымды енгізді. Бастапқыда ол барлық 
жыныстық көріністердің негізінде жатқан сандық түрде өлшенуі 
мүмкін спецификалық жыныстық энерғияны білдірді.

• Фрейдтің тұлға қүрылымы жайлы түжырымдамасы бойынша, адамның 
мінез-кұлқы үш негізгі қүрылымның айналасында үйымдасқан: Ид, 
Эго, Суперэго (ол, мен, жоғары-мен). Ид -  түлғаның анағүрлым 
архаистік негізгі бөлігі. 3. Фрейд көзқарасы бойынша, түлға
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құрылымының бұл бөлігі генетикалық тұрде, туғаннан анықталған 
болады. Ид (ол) барлық тұлга үшін энергия көзі болып табылады, онда 
импульстерді басып-жаншуға қабілетсіздікпен сипатталатын алғашқы 
иррационалды процестер көрініс тапқан. Ид түтасымен санасыз 
инстинктивті биологиялық қажеттіліктерге байланысты (үйқы, тамақ, 
дефекация жэне т.с.с). 3. Фрейд Ид ағзадағы соматикалық жэне 
психикалық процестер арасындағы өткізгіш болып табылады деп 
санады [3].

Эго Ид-тан дамиды. 3. Фрейд бұған байланысты былай деп жазды: 
“Мен” “Олдың” өзгерген бөлігі болып табылады. Өзгеріс саналы арқылы 
сыртқы әлемнің тікелей ықпал етуінің салдарынан болады. Ол сондай-ақ, 
іске сыртқы элем мен оның ниеттерінің ықпалын да қолдануға тырысады 
жэне “Олда” шектеусіз үстемдік ететін қанағаттану принципін 
шынайылык принципімен алмастыруға тырысады [4].

Эго Ид энергиясымен қоректенеді, ол тэжірибе жинау процесінде 
қауіпті тітіркендіргіштерден қашуға үмтылады. Дами келе, бірте-бірте Ид 
талаптарын қадағалайды. Эго үнемі сыртқы (орта) жэне ішкі (ид) 
импульстердің ықпалында болады. Осы импульстердің күшеюі немесе 
бэсеңдеуі не “күштенуге”, не “релаксацияға” экеледі.

Суперэго -  тұлға қүрылымындағы келесі компонент. Супер эго 
олеуметтену процесінде дамиды жэне онда нормалар мен 
қүндылықтардың қоғамдық жүйелері көрініс табады. З.Фрейд 
Суперэгоның үш функциясы бар дейді: ар-үят, өзін-өзі бақылау жэне 
идеалдарды қалыптастыру.

Ар-ұят ретінде Супер эго саналы іс-эрекетті шектейді немесе іске 
асырады. Ата-ана жетекшілігі арқылы қалыптасқан бұл жүйеше өзін-өзі 
бақылаумен тығыз байланысты. Өзін-өзі бақылау Суперэгоның 
кііжспіліктерді қанағаттандыруға багытталған іс-әрекетті бағалау 
ка()ілеі інен іуындайды. Идеалдарды қалыптастыру Суперэгоның өзінің 
днмуымеи баіілшіысты 110,30 б].

Дпму процесінде >ю мазасыздық көздерін ауыздықтай отырып 
қорі ііні.іс мсхшіігімдерін іске қосуды үйренеді. Мұндай механизмдерге 
мі.ишлир ж і ч и д і .і : (шсі.ш-жшішу, сублимация, реакцияны қалыптасыру, 
мойыпдамау, фиксшіии, рсгрссс, проекция.

К. ІОнітің (1875-1461) Фрейдтен ерекшелігі психикалық процестерді 
негіздеуде ол 'жсперимент пеп ирактикадап горі, оларды философиялық 
тұрғыдан ұғынуға көбірек багдарланды. Сонымен қатар, ол аналитикалық 
психология деп аталатын терапевтік түрғыны дамытты. Психоанализдің 
аналитикалық психологиядан басты ерекшелігі либидоны түрліше 
түсінуінде. К. Юнг үшін либидо тек жыныстық энергиямен ғана 
шектелмейді, соңғысы тек компонент болып табылады, өсу мен көбеюден, 
“сондай-ақ, аталмыш уақыт мезетінде нақты адам үшін не ең маңызды 
болуының табиғатына қарай, басқа да іс-әрекет түрлерінен көрініс 
табады” [17, 440 б]. Ю нг адамның рухани дамуы адамның психикалық 
өмірінің ішкі детерминанты болып табылатын, алдыңғы үрпақтан мүра

43



ретінде берілген тәжірибемен байланысты деді. “ Алғашқы “біріншіні” 
жэне “бастапқыны” білдіреді, алғашқы бейне, демек, жанның ең ертедегі 
көріністеріне қатысты. Адам бұл бейнелерді оның адами, сондай-ак , 
адамзаттан бұрынғы немесе жануарлар ұрпақтарының 
бұрынғы тегінен алады [28 ,1356]. Дегенмен, адам өз болашағын өзі 
жасайды жэне өзінің бұрынғы басынан өткендерінен тэуелсіз болады деп 
санаған.

К. Юнг тұлғаныц күрделі жүйесін жасады жэне түлғаның сыртқы 
немесе ішкі элемге (экстраверсия -  интроверсия) бағыттылығына 
байланысты мінез типологиясын үсынды.

А. Адлер (1870-1937) 3. Фрейд пен К. Юнгтен ерекше,
индивидуалдылықтың даму неғізінде түкым қуалау арқылы берілетін 
санасыз инстинктер мен биологиялық факторлар жатады деп санамайды, 
ол эрбір түлғаның бірегейлігін жэне оның элеуметтік байланыстар мен 
қатынастар жүйесінде дамуының маңыздылығын баса айтты.

А. Адлердің түлға теориясы немесе индивидуалды (жеке-даралық) 
психолоғия күрделі жүйе болып табылады жэне төмендегі негізгі ойлардан 
түрады: фиктивті финализм; артыкшылыққа үмтылу; толымсыздық сезімі 
мен компенсация (орнын толтыру); қоғамдық қызығушылық; өмір стилі; 
шығармашылық “М ен” [29,59, 5-56]. А. Адлердің түжырымдамасы 
бойынша, эрбір адам қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін күрес болып 
табылатын өмір стилін сана астында дамытады. Типтік мінез-құлык 
толымсыздықтың нақты немесе болжамды орнын толтыру болып 
табылады. Толымсыздық сезімі адамның басты қозғаушысы, ол 
қиындықтар мен адамның осал тұстарды жеңуіне мүмкіндік береді; эр 
түрлі салаларда басқалардан басымдык таныта отырып, адам өз элеуетін 
дамытады.

К. Хорни (1885-1952) невротикалық тұлға кұрылымын қарастыра 
отырып, балалық шақтағы сезімдерге кебірек кеңіл беледі. Өз 
тэжірибесіне сүйене отырып, ол қоршаған орта -  невротикалық түлғаны 
қалыптастырудың басты көзі деген қорытындыға келді. Ол жалғыздық пен 
дәрменсіздікті терең сезіну ретіндегі базальды мазасындану үғымын 
енгізді. Аталмыш сезім балалық шакта, бала- ата-ана қатынастарында 
қалыптасады [30, 64 б].

Э. Фромм (1900-1980) тұлға табиғатын экзистенциалдық адамның 
бірегейлігі мен әрбіреудің ез мэселелерін езінше шешуге қабілеттілігі. 
дихотомияларына сүйене отырып қарастырады: осыган сэйкес ол түлға 
деп, “индивидті сипаттайтын жэне оны бірегей ететін туа біткен жэне жүре 
игерілғен психикалык қабілеттердің тұтастығын түсінді [31, 44 6. ]

Э. Эриксон (1902-1994) түлғаның психоәлеуметтік теңдестірілуі 
(идентичность) тұжырымдамасын ұсынды. Бүл тұжырымдамаға сэйкес, 
түлға ез Менін езінің барлық элеуметтік байланыстарымен ажырамас 
бірлікте қабылдайды. Әлеуметтік байланыстардың өзгеруі бүрынғы 
теңцестірілудің (идентичность) трансформациясына әкеледі, ол индивид
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жаңа теңдестірілуді қалыптастырғанша, белғілі бір дағдарыстарды 
туғызады [32].

Психодинамикалық тэжірибе 3. Фрейдтің психоанализіне неғізделеді. 
Клиент пен терапевт арасында қалыптасатын қатынастар пациент пен 
дэріғердің арасындағы қатынастар секілді. Психоаналитикалық тұрғыда 
көмек сұрап келген клиентгің пациент ретінде анықталатындығы да 
сондықтан. Бастапқыда аталмыш эдіс пациенттің бағдарлары мен қажетті 
процедураларды қатаң түрде анықтады, сол арқылы медициналық 
тәжірибедегі сияқты өзара қатынастардың директивті принциптері 
қүрылды. Кейінірек 3. Фрейд аналитик пен пациент арасындағы езара 
катынастар терапевтік байланыстың (контакт) бөлігі болып табылады жэне 
олар пациенттің мәселесін шешуге кедергі келтіруі немесе көмектесуі 
мүмкін деген қорытындыға келді.

Психоаналитикалық түрғыда терапевт дэрігер рөлін қабылдайды, бірақ 
пациентке қатысты позициясы бейтарап болуы тиіс, бүл оған тасымалдау 
катынасын еркін дамытуға мүмкіндік береді.

Тасымалдауда шешілмеген конфликтілер, көрінбеген сезімдер, іске 
аспаған тэжірибе көрініс табатындықтан тасымалдау аналитикке көп 
материалдар береді.

Психоаналитиктер, пациент мэселенің көзі оның өзінде жатқанын 
жэне оның қиындықтары - тілектері мен қорқыныш арасындағы 
конфликтіден, сэйкес емес тілектер арасындагы конфликтілерден бастау 
алатындығын мойындауы тиіс деп санайды. Осы жерде К. Хорнидің 
айтуынша, пациенттің алдында үш міндет түрады:

3. өзін мейлінше қалтқысыз жэне толығырақ таныту;
4. өзінің санасыз қозғаушы күштері мен олардың өз өміріне тигізер 

ықпалын үғыну;
.V оч-озімен жэне қоршаған ортамен үйлесімді қатынастарын 

оүчіт.іп ссбептерді талдай білу қабілетін жетілдіру.
Кпікчіпің сркін ассоциациялары конфликтілердің табиғатын 

ііііі.ікіпуііі, ііікіііпкі.і мэсслслік жагдайларды табуға көмектеседі. Еркін 
цссоцишіпилирді.і "іугі.ічи йілугс" мбілстгілік -  қабілетсіздік К. Хорнидің 
іпщіісіптсрдіп исіічіі ііпгісріи Гиіліи корсетуіне мүмкіндік берді: еркін 
ііссоңіиіііиялирі.і коркі.п іі.ііп і.ір псмссс ішкі гыйымдарды туғызатын 
ііациеттер; “бстисрдс” киіп алаіі.ш жэис сркін ассоциацияларға кіруге 
“жол бермсйтін" м ацисттср: аналитиктің бслсенді араласуынсыз еркін 
ассоциациялар туғызуга қабілетсіз пациен п-ер [10. 301-309 б.б.].

Клиенттерді топтастыру мен қатынастарды жүйелеумен қатар 
невротикапық түлғаларға қатысты түрғылары мен эдістері эр түрлі, 
емдеудің жеке эдістерінің түрлері бар.

Адлер жеке-дарапық терапияда пациентпен жүмыс істеудің үш 
сатысын бөліп көрсетті: психотерапевтің пациенттің езгешелік өмір стилін 
түсінуі; пациенттің өзін жэне өз мінез-қүлқын түсінуіне көмектесу; оның 
жоғары әлеуметтік қызығушылығын қалыптастыру.
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Бірінші саты пациенттің өмір стилін тануға бағытталған. Ол ұшін 
одан өзінің балалық шағы, тап болған қиындықтары туралы айтып беруін 
сұрайды, пациенттің гиперкамкорлык немесе шеттетілуіне ерекше
кеңіл бөлінеді. Адлер сондай-ақ, мінез-кұлықты, эмоцияларды, 
интонацияларды, мимика мен ым-ишараларды ескеріп отырды. Әңғімемен 
қатар тұс көрулер, еркін ассоциациялар, суреттер және т. с.с пациенттің 
өмір стилін дәлелдейтін материалдар бола алады.

Зерттеудің екінші сатысы терапевтің алдына пациенттің өмір 
стилінің шынайы құрылымын ашу, жалған мақсаттар мен міндеттерді 
аныктау, оларды ұғыну формасына келтіру мақсатын қояды. Түсіну -  
Адлер бойынша, оның қоршаған ^ртада алатын орнын ұғынуы. 
Түсіндірулер пациентке анық жэне тусінікті болуы тиіс, олар сенім мен 
эмпатиялық неғізде қалыптасады.

Үшінші саты -  жеке мәселелерден қоғам мәселелеріне ойысу. Адлер 
невротикалық сезімдердің неғізінде невротиктің өзінің мәртебесі туралы 
қам жеуі жатыр деп санайды, сол себепті оның қызығушылықтарын қоғам 
мәселелеріне аудару терапевтің терапевтік жэне реабилитациялық міндеті 
болып табылады [10, 49-50 б.б.].

Психоанализде неғізгі терапевтік максат клиенттердің өз мәселелерін 
сана астындағы үғынылмайтын материалды ашу арқылы түсінулеріне 
мүмкіндік беруде.

Клиенттермен жүмыс істеудің негізгі терапевтік эдістері: 
интерпретациялар, түсіндірмелер, армандарымен жұмыс істеу, тасымалдау, 
еркін ассоциациялар.

Интерпретациялар терапевтке пациентке санасыз қылықтары мен 
тілектерін түсіндіру, сол арқылы оның өз импульстерін түсінуіне көмек 
көрсету қажет болған жағдайларда қолданылады.

Арман терапевтік тэсіл ретінде, терапевтің пациенттің мэселелерін 
символдар жүйесі арқылы түсінуі үшін санасыздыққа (бейсаналығына) 
рұқсат алу мақсатында қолданылады.

Тасымалдау терапевтік процесте бастапқы невроздың 
трансформациясы (тасымалдануы) болып табылады. Өзара әрекеттесу 
процесінде пациент терапевке өзінің басылған (түншықтырылған) 
сезімдері мен іске аспаған тәжірибесін проекциялайды. Тасымалдау 
қатынастары терапевке ата-аналардың тэрбиелеу процесінде жіберген 
қателіктерін түзетуге мүмкіндік береді.

Еркін ассоциациялар -  арнайы тэсіл, бұл кезде терапевтер 
пациентгердің ез ойларын, сезімдерін, идеяларын, ассоциацияларын еркін 
түрде көрсетулеріне түрткі болады. Терапевт санасыз (бейсаналы) 
мотивтерді саналыға ауыстыру арқылы басылып қалғандардан арылуға 
көмектеседі [10. 46 б.].

Сонымен, психодинамикалық түрғы психоәлеуметтік жүмыс 
тэжірибесінен орын тапты, өйткені индувидуалдықтың қүрылымын жэне 
оған негіз болатын процестерді түсінуге мүмкіндік берді.



Ертеректегі аналитикалық теория инстинктер мен олардың тұлғалық 
дамудағы рөлдерін зерттеуге тэуелді болды. 1930 ж.ж. басында З.Фрейд 
пен А. Фрейдтің еңбектеріне көптеген психологтар қол жеткізе алатын 
болды. Эгопсихология 1950 жылдары психологтар мен әлеуметтік 
қызметкерлер үшін индивидуалдық мәселелерінде жаңа мүмкіндіктерді 
анықтап берді. Адам биологиялық, психикалык жэне элеуметтік 
процестердің жиынтығы ретінде түсініле бастады. Қиын өмірлік 
жағдайларға тап қылған себепті факторларды бүрынғы өмірлік 
тэжірибенің негізінде ғана емес, сондай-ақ түлға дамуының қандайда бір 
кезеңіне тэн дағдарыстар контекстінде түсіну психологтар мен әлеуметтік 
қызметкерлерге клиенттердің индивидуалды сүраныстарын шешуде жаңа 
мүмкіндіктер берді.

Психоэлеуметтік жүмыс тэжірибесінде психодинамикалық модель 
1930ж. кейін Тафт, Робинсон, Хамильтон еңбектерінде көрініс тапты. 
Неофрейдизм мен эгопсихикалық ағымында атапмыш модельге Холлиз, 
Перлман, Тимс, Сейнсбери, Шайдлингер, Стрин мен Вассерман сияқты 
зерттеушілер көңіл аударды.

Әлеумеггік-психологиялық жүмыс теориясы мен тэжірибесінің 
маңьпды принңиптерінің бірі “орта-түлга” психодинамикалық түрғы 
контекстінде жаңа түсінікке ие болды. Бүл интрапсихикапық процестер 
мен қоршаган ортаның жүйелі ықпалдарына екі жақты бағдар 
исихоэлеуеметтік жүмыс тэжірибесінде өз көрінісін табады.

Бақылаулар индивидуалды мәселелердің қоршаған ортаның 
өзгешілігіне: индивидтің этникалық ортасы, тапқа жіктелу, түрғылықты 
жері, отбасылық қатынастар, мінез-қүлықтарының топтық нормалары жэне 
т.с.с -  тэуелді екендігін көрсетті.

Екінші жағынан, психодинамикалық теориялар, адамдар -  
жағдайлардың өнімі, енжар обьектілер ғана емес, қоршаған ортаны 
өзгертетін, қатынастар мен жағдайларды өзгертуші субьектілер болып 
табылады дейді. Мүндай түрғы психологтар мен элеуметтік 
қызметкерлерге клиентті қүрбан ретінде емес, өзара әрекеттесу субьектісі 
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді жэне олар үшін субьект-субьектілі 
қатынастарда ортаның қысымы нақты болатындығына қарамастан, 
элеуметтік қызмет ету мэселелерін шешуде оның дербестігін дамытуға 
мүмкіндік береді.

Психоаналитикалық көзқараста тасымалдау ситуациясында көмек 
жақсы көрсетіледі, индивидуалдық қүрылымы қалпына келеді деп 
болжанады. Басты мақсат -  Ид, Эго мен СуперЭго арасында үлкен 
үйлесімділікке қол жеткізу. Индивдуумға интерпретациялар арқылы 
басылған, түншықтырылған сезімдерін рационалды түрде өздігінен 
түсінуге, сол арқылы Эгоның күшін арттыруға көмектеседі. Санасыз 
импульстерді бастау алған көздеріне дейін қадағалай отырып сынайды.

Қарсыласумен жүмыс істеу -  психологтың да, элеуметтік 
қызметкердің де басты міндетгерінің бірі. Психологтың міндеті -
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қарсыласуды жою жэне жағымсыз эгосинтондық мінез-кұлыкты 
эгодистондыққа айналдыру.

Терапевтік қатынастар - “арқылы жұмыс істеу” және “түзетуші 
эмоциялық тәжірибе” жағдайларында қамтамасыз етіледі. Мұндай 
түрғылар эгоның энергиясын арттыруга, • өзіндік кұндылык сезімін 
дамытуға мүмкіндік береді, индивидтің жүйеде қажетті элеуметтік 
өзгерістерді енгізуіне жол ашады.

Психоэлеуметтік жүмыстың психодинамикалық моделі 
индивидуалдықты дамыту, реабилитация жэне адаптациямен байланысты 
жағдайларда қолданыс табады.

Сонымен, клиент мэселесінің табцғатын тану, түлға мен орта өзара 
қатынастарының рефлексиясы, пациент пен терапевт арасындағы 
қатынастар, көмек көрсету жүйесі мен стратегиялары, емдеу сатылары 
психоәлеуметтік жүмыстарының психодинамикалық моделі тэжірибесінде 
көрініс табады.

Г. Хатчинсон мен С. Олтедал үсынған сызба (1.3 кестені) 
психоанализдің бастау көздері психоэлеуметтік жүмыстардың қазіргі 
теориясы мен тэжірибесінде қалай көрініс табатындығын көрсетеді [33, 61- 
62 б.б.]

Бихевиористік кезкарастың өкілі Эдвард Ли Торндайк (1874-1949) 
адамдар мен жануарларды үйрету мэселелерін зерттеді. Оның “Мэселелік 
қорап” деп атаған, өзі жасаған қүралы мінез-күлықтың бірқатар заңдарын 
ашуға мүмкіндік берді: эффект заңы, жаттығулар заңы, ассоциативті 
жьшжу заңы жэне т. б.

Эффект заңын ол былайша түжырымдады: “Аталмыш жағдайда 
қанағаттану туғызатын кез-келген әрекет сол жағдаймен ассоциацияланды, 
сол себепті ол қайта туындағанда осы әрекеттің көрінуі бүрынғыға 
қарағанда анағұрлым ықтимал сенімділеу болады. Керісінше, жайсыздық 
туғызатын кез келген эрекет аталмыш жағдайдан алыстайды, сол себепті 
ол қайта туындағанда осы әрекеттің көріну ықтималдығы аз болады” [34] 
[17,2596.]

Ассоциативті жылжу заңы бойынша, егер екі тітіркендіргіш бір 
мезетте пайда болғанда, олардың бірі жағымды реакция туғызса, онда 
екіншісі де дэл сондай реакция туғызуға қабілетті болады [29, 1286.].

Э. Л. Торндайк механистік-биологиялық үстаным түрғысынан мінез- 
күлықтық психологияның негізін қалады.

И. П. Павлов эксперименттік жолмен шартты және шартсыз 
рефлекстердің болатындыгын анықтады, “сыртқы агентгің ағзаның оған 
жауап ретіндегі іс-эрекетімен түрақты байланыстарын рефлекс деп, ал 
уақытша байланысын-шартты рефлекс деп атау заңды” [35,116.[8, 2456.].

Зерттеушілердің айтуынша, И. П Павлов рефлекстер деп қарапайым 
реакцияларды адам психикасының феномендері деп түсінген жоқ, олардан 
анағүрлым терең процестерді, “адам белсенділігінің жогарғы 
формаларының нақты іргетасы ретіндегі тіршілік иелері қылығының 
заңдарын” түсінді [35,116.].
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Сол себепті оның адам белсенділігіне қатысты мақсат рефлексі жэне 
еркіндік рефлексі сиякты ұғымдарды енгізуі кездейсок емес.

Павловтың жұмыстары Дж. Уотсонға ез көзқарастарын 
түжырымдауға ықпал етті, оған дағдылардың дамуы мен мінез- 
қүлықтардың жаңа формаларының пайда болуын түсіндіруді негіздеуіне 
мүмкіидік берді.

3 кесте
Психоәлеуметтік жүмыстардың психодинамикалық модельдеріндегі 

психоанализ

I Ісихоаншштикалық теория Психоэлеуметгік теория
З.Фрсйдтіц классикалык 
исихоаишіи гикалық тсориясы

Психоанапиздің анагұрлым кейінгі теориясы 
(өкілі -Э.Эриксон)

Ііасты срскшсліктері
Санасыз процестсрдіц ролі басым 
корсетіледі
Ііаланың психосексуалды дамуы 
Ііір-бірімен динамикалык катынаста 
Гюлаіын іулганың үш бөлікті кұрылымы: 
()л, Мен, Жоғары-мен.

Басты назарда -  тұлға дамуы мен 
психикалык азаптарының себептерін 
түсіну үшін санасыз процеетер эгосының 
басылуы

Санасы:) процсстердін болуы болжанады. 
Басқшіарға түрақты қатынас кажеттіліктерді 
қанагаттандыру үшін ғана емес, баланың дамуы 
үшін де маңызды

Эгоның белсенді рөлі мен сыртқы әлемнің 
қысымына қарсылык көрсетудің динамикалық 
сипаты баса айтылады.
Өмір барысында туындайтын дамудың 
дағдарыстық жағдайларында өсу мен стагнация 
үшін мүмкіндіктер пайда болады

Әрекет моделі
Түлганың ішкі конфликтілері мен 
динамикалык процестері айналасына 
шоіт.ірлаіігап модель табу қиын.

Кундылық

Қазіргі психодинамикалық модельдер 
психоанализдін біршама кейінгі теорияларьша 
сүйенеді, алайда оларда катынастар мен орта 
жағдайларын түсіну үшін басқа да теориялар 
қолданылады. Бұл эсіресе жүйелер теориясына 
қатысты.

багдарлары
Психикшіық дстсрминиім: барлыгыныц 
себебі бар, оны бүрынгы ссчімдср мсн 
оларға деген реакциялардан іздеу керск. 
Биологиялық инстинктер адамның мінез- 
кұлкыныц негізінде жатыр; ол 
адамдардьщ оларды қалай 
басқаратындығымен анықталады.

Лднм іго-процсстсрдің биологиялык жэне 
элсумсггік процссгсрдің онімі ретінде көрінеді.

')го-ныц анагүрлым белсенді болу мүмкіндігі 
болжанады.

Қатынастардын бағыттылыгы
Маман санасызды (бейсана) саналы ету 
үшін жэне пациентке шешілмеген 
конфликтілерін шешуге көмектесу үшін 
жұмыс істейді.

Басты рөл пациентті бірегей тұлға ретінде 
қабылдайтын атмосфера (ахуал) жасауға 
беріледі. Жұмыс бұрынгы конфликтілермен 
(көбінесе санасыз), Эғо-ны күшейту жэне орта 
жағдайлары мен жеке өміріне бейімделудін 
анағүрлым тиімді тэсілдерін іздестіру 
бағытында жүргізілуі тиіс.
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Сын
Мәселенін элеуметтік себептері жокка 
шығарылады, себептер ішкі процестерден 
гана ізделеді,
Маман "сарапшы” болады, Пациент 
дэрменсіз деп танылады.

Индивидтер мен топтардьщ өмір 
жағдайларымен байланысты мэселеріне көңіл 
аударылмайды.
Қатынасхэрдағы биліктін бөлінуі 
“көмескіленуі” (мэселен, “карама-қарсылық” 
идеясыиан)

Дж. Уотсон (1878-1958) психология сана туралы ғылым дегенге 
қарсы шыкты, сананы жаратылыстану ғылымдары әдістері арқылы 
зерттеу мүмкін емес, ал интроспекция әдістері психологиялық процестер 
туралы обьективті түсініктер бермейдідеп санады. Осындай үстанымнан 
ол психология ғылымыныц нағыз пэні ретінде мінез-күлықты зерттеу 
қажеттілігін негіздеді. “Психология бихеворизм екілінің тануынша, 
жаратылыстану ғылымдарының таза обьективті эксперименттік саласы. 
Оның теориялық міндеті мінез-қүлықты болжау жэне мінез-қүлықты 
басқару болып табылады” [34, 2826.].

Позитивизм философиясынын, ықпалында бола отырып, Дж. Уотсон 
адамның мінез-қүлқын 8-К. реакциялар жүйесі ретінде түсіндіретін 
сызбаны үсынды, мүндағы 8-стимул қандай да бір К. - реакцияны 
туғызады. Стимул-реакция қатынастары мінез-қүлықтың бірлігі ретінде 
анықталды. Осы түрғыға сүйене отырып, Дж. Уотсон адам үйренудің өнімі 
жэне сыртқы факторлар оның дүниетанымы мен өмірлік бағдарларын 
қалыптастыруда анықтаушы болып табылады дейді. Ол: “Маған дені сау, 
қалыпты оншакты бапаны сеніп тапсырыңыздар жэне оларды мен қажетті 
деп санайтындай етіп тәрбиелеуге мүмкіндік беріңіздер; олардың кез 
келген біреуін тандай отырып, езім ойлағандай адам: оның бейімділігі, 
қабілеттеріне, оның ата-бабаларының нәсіліне қарамастан, дәрігер, заңгер, 
суретші, саудагер жэне тіпті кедей бейшара немесе үры- етіп шығаруға 
кепілдік беремін”[36, 87 6.]. Мінез-қүлықты басқаруға байланысты 
түрғылар осы кезде психологтар мен педагогтар арасында кең таралған 
көзқарастардың біреуі.

Б.Ф. Скиннер (1904-1990) мінез-қүлық түжырымдамаларын 
дамытуды жалғастырды. И.П. Павловтың шартсыз жэне шартты 
рефлекстер туралы теориясына сүйене отырып зерттеуші оперантты 
үйрету теориясын үсынды. Бүл түжырымдамаға сэйкес, ағза бекіту арқылы 
жаңа реакцияларға ие болады. Аталмыш бекітудің жагымды немесе 
жағымсыз болуына қарай, мінез-қүлық актісі не белгілі бір тенденция қүра 
отырып қайталанады, не қайталанбайды, не оған мэн берілмейді. Б. 
Скиннер бекітудің төрт түрлі формасын үсынды: түрақты қатынаспен, 
түрақты интервалмен, вариативті (өзгермелі) қатынаспен жэне вариативті 
интервалмен жауап қату.

Оперантты үйрету түжырымдамасының негізінде Б. Скиннер 
психиатриялық клиникалар, мектептер, элеуметтік қызметтер, түзету 
мекемелері үшін мінез-қүлықты модификациялаудың (өзгертудің) 
бағдарламасын үсынды. Мінез-құлықты модификациялаудың (өзгерту)
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Гшідарламасы кадағалау мақсатымен жағымды (оң) бекітуді қолдануға 
негічделген [37].

А. Бандура (1925 ж. туған) бихевиоризм идеяларын дамыта келіп, 
1Ч70ж. элеуметтік үйрету теориясын ұсынды. Бұл теорияда таным 
процестері басты орын алады. Басқа адамдардың мінез-қүлықтарын жэне 
оиыц салдарларын бақылай отырып, адам ез мінез-құлқын 
модификациялай (өзгерту) алады.

“Олемнің менталды бейнелерін” жасай отырып, оларды түрлендіре 
отмрмп, сыртқы элеммен кездеспей-ақ оқуға қол жеткізуге болады. 
Осмлайша, басқаның тэжірбиесі бекіту ретінде бола алады. А. Бандура бүл 
ироцесті жанама бекіту деп аныктады.

Жанама бекіту деп, ол, жеке өзі алған бекіту негізінде емес, басқа 
пдішдардмц міпеч-күлыктарын жэне осы мінез-құлықтарының 
сшідирлнрміі Гшқмлау пегічінде жүретін үйренуді түсінді. Өз 
і үжмрммднміісмна сүйепе отмрып, ол өз күндылығын сезіну, әзін-өзі 
(шгшіну. омірлік млселелсрді шешудегі білгірлік сияқты түсініктерді 
қ н м г і і і і .іі і  ‘‘гүлі а іиімділігі” үгымын енгізді [38,340-3416.].

Л. Ііііидурн мінеч-қүлык модификациясына қатысты түрғыларды 
кі'ііеІІ гі і, оіімң і үргмсы клиникалық тэжірибеде ығыр ететін невроздарды, 
/һ і . і і і і .іс  і і .і к  дис(|)умкциялардм, мазасыздану күйлерін емдеу кезінде
қолднііі.ілндм, сондай-ақ, ол білім беру мен әлеуметтік жүмыс
тэжірибесінде қолданылатын элеуметтік когнитивті түрғы әдістерін 
жасады.

Әлеуметтік модельдеу техникасының негізінде басқа адамдардың 
мінеч-қүлқына еліктеу принципі жатыр. Клиентке элеуметтік мінез- 
қүлықты модельдеуді үйрете отырып, көмек көрсетеді. Мінез-қүлық 
үлгілеріи клиент терапевт үсынған ситуацияларды имитациялау арқылы 
меңгореді. Бүл жауап кату таптауырындары мінез-қүлық теориясы
ііроңесіндс қолдау табады жэне бекиді.

Міиеч-қүлмқ гсрапиясының парадигмасы айтарлықтай кең, ол мінез- 
күлі.ік модіміі.дерін нс элсіреіугс, не күшейтуге мүмкіндік береді. Жүмыс 
прііңесііідс гсршісні лр іүрлі моделі.дерді қолдануы мүмкін: дыбыстық 
моделі.дср. омірлік (іцқі.ілиулир, алі.іп тасталыпган модельдер.

Лсссргиші грсііиііггің иегічіпдс ор түрлі жағдайларда мінез- 
күлі.ікгм ж апы қіы ру жаіч.ір. Ьүл трениііі' процесінде клиент жағымды 
немссе жагымсыз эмоцияларды тежеусіз немесе агрессиясыз беруді 
үйренеді. Үйрену топтың өзара әрекеттесу жағдайларында жүреді, ол 
процесте клиент баска клиенттердің қүқықтарын бүзбауды, өз сезімдерін 
ашық және тура, бірақ зақымдамайтын тәсілдермен білдіруді үйренеді. 
Психоэлеуметтік жүмыстағы мінез-қүлык түрғысы элеуметтік адаптация 
модельдерімен, мінез-кұлық модификациясымен, элеуметтену 
тэжірибесімен байланысты, олардың негізінде бихевиористік психология 
мен мінез-құлық терапиясы жатыр. Мінез-құлықтық түрғыда адам мінез- 
құлқында проблемасы бар индивид ретінде қарастырылады. Индивид ез 
қателерін тани отырып, элеуметтік үйрену процестері арқылы мінез-
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құлқының репертуарын кеңейтеді. Психоэлеуметтік жұмыс процесінде 
индивидтің мінез-құлык механизмдерін зерттеу үшін жағдайлар жасалады, 
нақты қоршаған орта үшін өнімді мінез-қүлық тәжірибесі 
қалыптасады.Клиентпен жүмыс істеудің мінез-қүлықтық тәжірибесінің 
басқа терапия типтерінен ерекшелігі бар’' оның негізінде мінез-қүлық 
жатыр, клиенттің эмоциялық жағдайына қарамастан сезімдері мен ойлары 
екінші орында болады. Мінез-қүлық терапиясы клиентгерге мінез- 
қүлықтың жағымды модельдерін үйретуге бағытталған. Р. Дастин мен Р. 
Джордже мінез-қүпық терапиясының мынадай негізгі принциптерін бөліп 
көрсетеді: Терапевтің басты назарында -  клиенттің мінез-қүлқы.

• Терапевтік мінез-қүлық максаЛтарын түжырымдамалау.
• Клиенттің мінез-қүлық проблемаларына қүрылған емдеу 

процедураларын дамыту.
• Емдеу процесінде қол жеткен терапевтік мақсаттарды обьективті 

бағалау.
Мінез-қүлық терапиясы рефлексиялау ғана емес, сондай-ақ, клиентте 

болған өзгерістерді влшеуге де, клиенттің қойған мақсаттарына жетуін 
қамтамасыз етуге де мүмкіндік береді. Осы орайда мінез-қүлық терапиясы 
клиенттерге: мінез-қүлқын өзгертуге, шешім қабылдау процесіне енуге, 
мүмкін болатын проблемалардың алдын алуға, қажетті мінез-қүлықты 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Мінез-қүлық терапиясында басқа терапияларға қарағанда процеске 
аз мән беріледі, клиенттің неврозы айтарлықтай жақсы зерттелгеннен кейін 
ғана мақсаттар үлкен мэнге ие болады. Дэл осылар мінез-қүлық 
модификациясының стратегияларын анықтайды.

Терапевт алдында түратын басты мақсаттарды былайша 
түжырымдауға болады: терапия процесінде бейімделуі жеткіліксіз мінез- 
қүлықты өзгерту қажет; клиентке тиімді шешімдер қабылдауға көмектесу; 
оған мінез-қүлқына байланысты проблемапарын шешуге, сондай-ақ, 
болашақта мінез-қүлқына байланысты проблемалардан бойын аулақ 
салуға көмектесу.

Блэкхэм мен Зильберман түжырымдамасы бойынша, мінез-қүлық 
модификациясы мынандай ретпен жүзеге асады: клиенттің мінез-қүлқын 
идентификациялау, қажетті мақсаттарды белгілеу; мінез-қүлық өзгертетін 
ситуацияны модельдеу; қажетті мінез-қүлықты бекіту немесе оған 
жақындауға үмтылу; емдеу процедурасын бағалау, мақсатты мінез-қүлық 
өзгерістерін колдау [38, 156.].

Мінез-қүлық терапиясының жүйелі десенсибилизация эдісі эр 
түрлі фобиялар (қорқыныш), мазасызданудың жоғарғы деңгейімен 
байланысты мінез-қүлық реакцияларында қолданылады. Әдіс жаңа мінез- 
қүлық реакцияларын қалыптастыру үшін пайдаланады.

Оның негізінде реципрокті тежелу принципі жатыр. Дж. Вольпе 
реципрокті тежелуге мүмкіндік беретін жэне оның көмегімен клиенттің 
мінез-күлқын өзгертуге болатын төмендегідей бэсекелес реакцияларды 
бөліп көрсетті: ассертивті реакциялар; жыныстық рекциялар; релаксация
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реакциялары; тыныс алу реакциялары; мазасыздануды жецілдету 
реакциялары; жарысқа негізделген моторлық реакциялар; эр түрлі өмірлік 
ситуацияларда туындайтын (медикаментпен күшейтілген) “жағымды” 
реакциялар; интервьюден туындайтын эмоциялық реакциялар; абреакция.

Мінез-күлық терапиясы процесінде жаңа реакция қалыптасады жэне 
Г)ір мезетте қорқыныштың шартты тежелуі жүреді. Терапевт бірте-бірте 
клиснттің қорқыныштарының иерархиясын қүрады және содан соң оларды 
і үсіндіреді. Қорқыныштар иерархиясын түсіндіруді босаңсуды үйренумен 
комбинациялай отырып, терапевт клиенттің мазасыздануын бәсеңдетеді. 
Мінез-күлық терапиясы процесі мынадай элементтерден түрады: терең 
бүлшықеттік релаксацияға үйрету; мазасыздануды туғызатын 
стимулдардың такырыптық иерархияларын жасау, терең деңгейде 
босацсыі іш клиенгтердіц қиялына иерархия пункттерін үсыну.

Міпсі-күлықтык контракт клиентпен жүмыс істеу техникаларының 
Оірі Гіолып іііПылады. Оның неі ізінде кандай да бір жағдайларда клиент 
үіиіи қолайлы міисі-қүлықты нсгіздеу жатыр. Контракт -  мінез-қүлықты 
ои ср іу  кижспілігі мен ол үшін клиенттің қолдануы тиіс шараларын 
іісгіідсіігііі кслісім. Кслісім ауызша немесе жазбаша болуы мүмкін, алайда 
Оүл жсрдс клисіп жаі дийлармен келісуі тиіс.

Мііісі-күлықгы оігсрту коршаған ортада табысты қызмет етуге 
мүмкіндік берстім мінез-қүлық үлгілерін меңгерту мақсатында 
имдииидісргс комек көрсетуге бағытталған. Оған элеуметтену жэне білім 
беру багдарламалары арқылы қол жеткізуге болады.

I Ісихолог, әлеуметтік қызметкер көмек көрсетудің мінез-қүпықтық 
моделінде сарапшы, оқытушы, гид ретінде болады, бейімдеуші, 
элсуметтендіруші, терапевтік функциялардың кең диапазонын қамтиды.

Томснде келтірілген кестеде психо-элеуметтік жүмыс тэжірибесінде 
мінс ч-қүлық эдістеріне ықпал еткен бихевиористік түрғы мен әлеуметгік 
үіірсіу гсоринлирының қалыптасу тенденциялары көрсетілген [33, 120-
I І О  (і.|,

4 кесте
I Ісихоллсумсіі ік жүмысгигы бихсииористік козқарастар

І і іІЧ С ІІІК ір іГ ІМ

У і і і с ш ш і .щ  к л і і с с и к а л м қ  і іі іі .ік ііімііс і .і 
I, ( ' к и і ш с р д і ң  о м с р а і г і і ы  ү й р с т у  і с о р и я с ы

!)лсумсгі ік үйрсIу гсориясы
Үйрстудіц ксйіііірікгсгі тсориясы. Басты өкілі -  
Л Ьапдура _____________________

Сииатгык бслгілсрі
Басгы рол сырггай бакылаиаіын мшсч- 
қүиыкка берілсді. Мінсз-күлық үйрету 
иптижссі болып табылады. Үйрету 
окиғалардың өзара эрекеттесулері мен 
адам кылыктарының салдарларына 
иегізделеді.
Жануарларды зерттеуді кеңінен қолдану, 
адамдарға тәжірибе жүргізу эрекеттері

Үйретудс мінсз-қүлық қана емес, сондай-ак, 
адамдардың ойлауы мен сезімі де рөл аткарады. 
Үйрету бұрын жинақталған тэжірибемен 
белсенді байланыс орнату кезінде жүреді. 
Үйретуді “әлеуметтік жағдайларда” зертгейді
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Әрекет модельдері
Бихевиорюм теориясын тікелей 
бейнелейтін мінез-кұльіқты түзету.

Бнхевиоризм принциптеріне негізделген 
әдістемелер, жүмыстыц теориялык 
базасына бихевиоризм кіретін әлеуметтік 
жумыс мекемелерінде колданылады.

Міндеттерді шешуге бағытталған
Рейд пен Эпштейннің кыска мерзімді
модельдері

Күиді.і.іык багдарляры
Туған сэтте адам “бос жэшік” ретінде 
қарастырылады. Тұлға үйрету аркылы 
қалыптасады.

Дүрыс оқыту аркылы адамды элеуметтік 
тапсырысқа сэйкес калыптастыруға 
болады. Адамдарды үйретуді жоспарлай 
отырып, қоғам дамуыньщ бағытын 
анықтауға болады.

Адам тіршілігі мен неғүрлым жаксы өмір сүруін 
қамтамасыз ететін мінез-қүлық тэсілдеріне 
үйрАіеді.
Адам ортамен өзара әрекеттесе отырып 
үйренеді, сондай-ак, өзінің үйренуге 
кабілеттілігіне ықпал етеді; адам белсенді бола 
отырып ортаны өзгерте алады.

Қатынастар бағдары
Үйретуге тэуелді; адам мінез-кұлыктьщ 
адекватты емес формаларын жэне 
мақсатты формаларды үйрене алады.

Мінез-кұлыкты егжей-теғжейлі таддау, 
эсер ету шараларын тандаудың алдында 
жүргізіледі.

Қатынастар міндеттерді орындауға бағытгалған 
жэне уакытпен шектеледі. Кебінесе мақсаты 
элеуметтік қызметті өзгерту болып табылатын 
мэселелерді шешуге бағытталған. Сондай-ак, 
ортамен байланысты элеуметтік кызметгің 
негіздерін өзгертуге болады.

Сын
Адамды үйретуге механистік көзқарас. 
Жұмыс барысында адамнын мінез- 
күлқына эсер ету пациентке манипуляция 
жасау мақсатында қолданылуы мүмкін. 
Мінез-қүлыктыц жағымсыз салдарлары 
ретіндегі жазалаудан бас тарту

Әлеуметтік мэселелерді элеуметтік кызмет 
призмасы аркылы қарастырады жэне элеуметтік 
контексті “байқамайды”.

Психологиядағы Мен -  тұжырымдамасьг мен адамның өзін-өзі 
өзектілендіру мәселесін зерттеген тұргыларды дамыта отырып А. Маслоу 
(1908-1970) ғылыми айналымға езінің гуманистік психологиялық 
тұжырымдамасындагы негізгі ұғым - өзін-өзін өзектілендіру 
(кемелдендіру) ұғымын енгізді.

А. Маслоу адамның өз қабілеттерін анағұрлым толық ашу мен 
әлеуетін іске асыруды өзін-өзі өзектілендіру деп түсінді.

Әлемде белгілі он сегіз көрнекті түлғаны зерттей келіп, ол өзін-өзін 
взектілендіруші адамдардың ерекшеліктерін бөліп көрсетті:

• ақикатты анағүрлым тиімді қабылдау мен оған анағүрлым 
жайлы қатынас;

• қабылдау (өзін, өзгелерді, табиғатты);
• еркін болу, қарапайымдылық, табиғилық;
• мәселеге шоғырланушылық (өзіне шоғырланудан ерекше бөлек);
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• кандай да бір бөлектену жэне оңашалануға кажеттілік;
• дербестік, мәдениет пен ортадан тэуелсіздік;
7) эрдайым баға берудегі жаңа көзқарас;
8)мистикалық жэне жоғары күйлер тэжірибесі;
9) баскалармен бірге қатысушы және бірлесу сезімі;
10) анағұрлым терең тұлғааралық қатынастар;
11 )мінездің демократиялық кұрылымы;
• кұралдар мен мақсаттардың мейірім мен зұлымдыктың 

айырмашылығы;
• философиялық, зілсіз эзіл сезімі;
• өзін-өзі озектілендіруші шығармашылық;
• аккультурацияға қарсыласу [28,410-4116.].
Очін-очі очсктілендіруді А. Маслоу белгілі бір мінез-кұлык 

акчілсрііісн түратын процесс ретінде карастырады, олардың ең 
маңычдылары уайыммен, міндетті тұлғалык дамудың пайдасына шешумен, 
акиқшчі.і иеленумен, өз әрекеттері үшін жауапкершілікті сезінумен және 
г.с.с. Гііііілаіп.ісіі.і.

А. Маслоу адамның басты қажеттіліктері жайлы тұжырымдаманы 
үсынды ж.іис ол қажеттіліктерді төменгі деңгейдегі, жоғары деңгейдегі деп 
(нілді. І»үл қажеггіліктер оның пікірінше, белгілі бір иерархияда 
ормаласады, оларды қанағаттандырмау невроздарға жэне тұлганың 
психологиялық бейімделмеуіне экеледі. Қажетгіліктер иерархиясы 
мынадай:

А. Маслоудың теориялық тұрғылары білім беру, психиатрия, 
элеуметтік жұмыс сфераларында көрініс тапты.

Тұлга теориясында К.Роджерс (1902-1987) толыкканды қызмет етуші 
адам түжырымдамасын қалыптастыра отырып, емірлік даму процесінде 
іііідііиидтіц озін-өзі корсету жайлы ұғымдардың белгілі бір жұйесін
ЖІІСІІДІ.І.

Адам ош.щ кочқарасы бойынша, өзімен-өзі болуға ұмтылыстан жэне 
солай Гюлудап “каі гы қорқудан”, очінің нақты өмірлік тэжірибесін тануга 
үмтылысіан ж о і і с  о і і і .і ісіеудсп “қатты қоркудан” көрініс табатын 
сэйксссічдік салдарынан үнсмі мачасыч күйде жүретін субьект болып 
табылады.

2 сурет
Адами қажеттіліктердің иерархиясы (Маслоу бойынша)

Өзін-өзі кемелдендіру (өзектендіру) қажеттіліктері
Өз мақсаттарын, қабілеттерін жүзеге асыру, әзінің жеке тулгасын дамыту 
Эстетикалық кажеттіліктер
Үйлесімділік, симметрия, тәртіп, сулулық (эсемдік)____________________
Танымдык кажетгіліктер
Білу, түсіне (уғына) білу, зертгеу______________________________________
Сыйластық қажеттіліктері____________________________________________
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Біліктілік, жетістіктерге жету, қолпаштау, мадактау. бедел, абырой____________________
Махаббат пен тиістілікке қажеттіліктер
Қауымдастыкқа тиістілік, адамдар қатарында болу, олардың қабылдауы мен мойындауы 
Қауіпсіздікке кажетгіліктер
Өзін-езі қоргалғандай сезіну, қорқыныш пен сәтсіздіктер, агрессиядан арылу___________
Физиологиялық қажеттіліктер '
Аштық, шәлдеу, жыныстық эуестік және т.б._________________________________________

К.Роджерс адамның “өзімен-өзі болуға” ұмтылысына оның өмірлік 
қызмет етуін күрделендіретін белгілі бір тенденциялар кедергі келтіреді 
дейді. Оларға ол “ол кім болуға тиіс” бейнесіне бағынуды және “шын 
мәніндегі Менінен қашу” қорқынышын|жаткызады.

Мұндай қадағалауда болатын адам өмірлік тәжірибе негізінде әзін- 
озі өзектілей алмайды, дамыта апмайды, ол толыққанды қызмет ете 
алмайды. Толыкканды қызмет етуші адам өзінің жеке, конформды емес, 
элеуметтелген тэжірибесін үғынған кезде нактылыкка сәйкес келетін 
жэне “өз тұлғасын гана емес, сондай-ақ, қоршаған адамдардың түлгасын да 
байытуға” әкелетін конструктивті мінез-қүгіыққа ие болады [40].

Толыққанды қызмет етуші адамды сипаттай келіп, К. Роджерс 
мыналарды атап көрсетті: сезімдердегі ашықтық; экзистенциалды өмір 
салтын ұстану тенденциясы; азалық; сенімділік,эмперикалық бостандық, 
тыйымдар мен шектеулерсіз өмір сүру; креативтілік [41, 548-550 б.б.].

Өз теориясында К. Роджерс адамның өмір сүру процесінде 
меңгеретін түлғалық тәжірибесіне көп көңіл бөлді, ол оны “феноменалды 
өріс” деп атады. Осыған орай ол конгруэнттілік -  конгруэнттілік емес 
ұғымдарын енгізді.

Конгруэнттілік- хабарлама (сіздің айтатыныңыз), тәжірибе (сіздің 
өрісіңізде болып жататын) жэне үгыну (сіздің байқағаныңыз) арасындағы 
сәйкестік дәрежесі.

Конгруэнтті еместік -  хабарлама мен тәжірибе арасындағы 
сэйкесіздік дэрежесі.

A. Маслоу сияқты К. Роджерс те өзін-өзі өзектілендіруді адам
өмірінің маңызды феномені ретінде қарастырды. Өзін-өзі өзектілендіруге 
ұмтылысты ол адам дамуының ең жоғары психикалық деңгейі деп санады, 
ол былайша сипатталады: кез-келген түрдегі тәжірибеге қатысты ашықтық; 
өмірдің кез-келген сэтінде толық өмір сүру ниеті; қоршағандардың 
ақылдары мен пікірлеріне қарағанда, әзінің инстинктері мен
интуицияларына көбірек жүгіну қабілеті; ойлары мен қылықтарындагы 
еркіндікті сезінуі; шығармашылықтың жоғары деңгейі. [42, 4796.].

Психология мен әлеуметтік жүмыстар тэжірибесінің дамуына К. 
Роджерстің клиентке бағытталған терапиясы үлкен ықпалын тигізді. Ал 
оның элеуметтік қызмет ету түжырымдамасы психо-әлеуметтік жұмыстың 
теориясы мен тәжірибесінде негізгі болып табылды.

B. Франклдің (1905ж.) психологиялық жүйесінде еркіндік 
(бостандық) сияқты категорияға үлкен мэн беріледі. Адамзат болмысына 
қатысты ол адамның дербес рухани өмір сүруінің шарты ретінде болады.
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Еркіндік үш феноменге қатысты карастырылады: елігулер;
түкымкуалаушылык; ортаға [43,106-1076.6.].

Еркіндік үғымын осылайша қарастыра отырып, В. Франкл адамды 
биологиялық, түқымкуалаушылық факторлары мен орта факторларының 
контексінде түсіндіреді: “адам -  бүл тұқым қуалаушылық пен ортанын 
жемісі; адам сайып келгенде өзі үшін шешімді өзі қабылдайды!” [43. 
1096.].

Оның адамға қатысты түрғыларының ішіндегі маңызды проблема 
адамның тіршілік әрекетінің мотивациялық күші ретінде магынсиіарды 
қарастыруы болып табылады. Олар түлғаның психикалық денсаулығы 
контексінде де, оның тагдырының контексінде де түсіндіріледі.

Мағынаға үмтылу В.Франклдің пікірінше, адамның басты 
қажеттілігі, өмірді жалғастыру, не жалғастырмау себебін анықтайтын 
төтенше жағдайларда маңызды стимул болып табылады. Мағынаны іздеу 
адамға ішкі күйзелісті арттыруға, сол арқылы психикалық денсаулықты 
жақсарту үшін алғышарттар қалыптастыруға мүмкіндік беретін 
ынтапандырушы міндет ретінде көрінуі мүмкін. Оның көзқарасында, 
күштенуден арылған өмір невроздардың дамуына душар етеді, эсіресе 
қайғырулармен байланысты өмір тәжірибесінің нэтижесінде қалыптасатын 
жалпы адамзаттық қүндылықтарға көп орын беріледі. В. Франкл адам 
оміріне ықпал ететін күндылықтардың үш тобын бөліп көрсетеді: 
шығармашылық қүндылықтар, күйзелістік кұндылықтар, қатынастык 
қүндылықтар.

Шығармашылық күндылықтар шығармашылық жэне өндірістік іс- 
эрекеттерде меңгеріледі.

Күйзелістік кұндылықтар табиғат немесе өнер туындыларының 
эдемілігіне қатысты көрініс табады.

Қатынастық қүндылықтар адами қүндылықтар иерархиясындағы 
жогары күпдылық ретінде қарастырылатын адам тағдырымен байланысты. 
"Ойтксні іідіімиың оз үлесіне тиген тағдырға қатынасы шын мэнісінде 
мпңі.гіді.і (нілі.мі гпбі.ілады. Басқаша айтқанда, адам өз тағдырымен бетпе- 
беі кеідеседі жпнс ош.і қабылдауға мэжбүр, дегенмен де күнды 
Кігп.пшсгарді.і жү іеі е асыру мүмкіндігіне ие [43, 1746.].

1 і с и х о л о г и я д і і г і . і жчистенциалды түргыларды дамыта отырып, Р. 
Мей (1909-1994) туіу<і дегеиімі рухани бастамаға ие, әлеуметтік 
интеграцияланған индивидуумдап.і омір сүру процесін еркін іске 
асырушы” деген түсінікке келеді [44,126.|. 'Гүлганы ол шығармашылык 
белсенділікке ие динамикалық күрьілым ретінде түсінеді. Р. Мейдің 
көзқарасы бойынша, түлға белгілі бір қүрылымға ие, оның маңызды 
компоненттері: еркіндік, жеке-даралык, элеуметтік интеграциялану,
діншілдік больгп табьглады.

Еркіндік (бостандық) -  адамды жануардан ерекшелейді. Р. Мейдің 
көзқарасынша, тек адам ғана “стимулдар мен реакциялардьгң берік 
тізбесін” үзе аладьг, өз импульстарын басқара аладьг. Еркіндік тура 
пропорционалдьг тэуелділікте болатьгн түлғаньгң, оньгң рухани
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денсаулығының даму факторы болып табылады: “неғұрлым адам рухани 
жағынан сау болса, соғұрлым ол өзін еркін түрде өмірлік материалдан 
туындатады жэне де ондағы еркіндіктің әлеуеті де соғұрлым жоғары 
болады” [44,17-186.6.].

Жеке-даралыцты ол адамның өмір сүруіне жэне қоршаған ортамен 
өзара эрекеттесуғе тура келетін біреғейлік деп қарастырады. Әлем түлғаға 
өзінің “қоғамдағы бірегей рөлін” аныктауға ғана емес, сондай-ақ, өзінің 
жеке-даралығын “саналы “Менін” сана астының түрлі деңгейлерімен 
біріктіре отырып, өмір сүру формасы ретінде тануына мүмкіндік беретін 
көрініс болып табылады. [44, 20-216.6.].

Әлеуметтік интеграциялану, бүл* - адамның эволюциялық даму 
процесінде калыптасқан қасиет. Ол үжымдық бейсаналық ретінде көрінеді. 
Р. Мей жеке-дарапық пен элеуметгік интеграциялану біртүтастықты 
қүрайды, өйткені, “ұжымдык сана асты арқылы біз өз ішкі әлемімізде 
басқа адамдармен біртүтастықты қүраймыз” деп санады.

Діншілдік немесе руханшьщ  түлғаның ішкі күйзелісі ретінде 
қарастырылады. Р. Мей өмірдің тэн мен рухани әлем арасындағы 
бинарлық оппозициясы адамда осы екі қарама-қайшылықтар арасындағы 
“ішкі күйзелістік байланысты үстап тұруға” мәжбүрлейді, бүл байланыс 
адамды руханилыққа экеледі. “Тік жэне көлденең жазықтықтардың 
қиылысқан жерінде адамгершіліктік өсиетгерді түсіну пайда болады”, - 
деп көрсетеді [44, 32-336.6.].

Түлганы Р. Мей болмыс-болмыстың жоқтығы жүйесінде өмір сүруші 
ретінде қарастырады. Болмыс адамның қоғамдық қатынастардағы 
конформдык түрғылары салдарынан басылуы мүмкін. Болмыстың 
жоқтығы -  адамның ез әлеуетін толығымен іске асыра алмағандағы өмір 
сүру формасы. Осыған сәйкес Р. Мей элемдегі адам болмысының үш түрін 
бөліп көрсетті. Оны “сыртқы әлемнен” -  табиғат және қоршаған орта 
элемінен табуы. Адамның “бірлескен элемде” - элеуметтік қарым қатынас 
элемінде” болуы. Оның “ішкі әлемінде” болуы, бұл - элем индивидтің өзін- 
өзі дамытуымен байланысты. [39, 143-1446.6.].

Түлғаға бағытталған терапия клиенттің өзін-өзі өзектілеуіне, өз- 
өзіне, қоршаған элемге, өз мінез-қүлқына өзінің қатынасын үғынуға 
бағытталған. Ол түлғаның шығармашылық элеуетін, оның өзін-өзі 
жетілдіруіне қабілетін дамытады.

Оның негізінде адамдар кез-келген дау-дамайларды шешуге 
қабілетті, алайда олардың өздері туралы білімдері шектеулі деген түсінік 
жатыр. Дау-дамайлар жеке ағзаның бағалау процесінің қоршаған ортаның 
қүндылық бағалау үстанымымен сэйкес келмеуі нэтижесінде туындайды.

Егер терапевт қажетті түлғалық сапаларға ие болса, клиенттер 
сыртқы, сондай-ақ, ішкі тэжірибені қабылдау кедергілерін жоюға, өзі 
туралы толыққанды қызмет етуші түлға, өзін-езі өзектілеуші индивид 
ретінде түсінікті қалыптастыруға қабілетті. Еғер осы шартгар сақталса, 
онда клиенттер өзін-өзі өзектілеуге қол жеткізе алады, дау-дамайларды
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шеше алады, жағымды құндылыктарды иелене алады, тұлғанын ойдағыдай 
өсу тенденциясын жоғарылата алады.

Тұлғаға - бағдарланған терапия философиясы тұжырымдасындағы 
терапевтік процестің мэні мынада: клиент өзі үшін маңызды жэне қажетті 
болып табылатын өз мінез-қүлқы мен өз қатынастарындағы өзгерістерді 
осы мэселелерді үгыну негізінде өзі іске асырады.

Терапевтік процестің негізгі ережелері төмендегіше: 
клиенттің өз жағдайын өзгертуіне үмтылысын пайдалану қажет;

терапевтік өзара эрекеттесу процесінде интеллектуалдық емес, 
эмоциялық аспектілерге ерекше көңіл қою қажет;

терапияны клиенттің өткен тәжірибесіне (бүл орайда терапевтік 
процесте диагностика қолданылмайды, өйткені ол клиенттің өсуіне 
кедергі келтіреді) емес, терапевт пен клиент арасында қалыптасатын 
тікелей ситуацияға бағыттау (“қазір жэне осы жерде” қағидасы) керек;

клиенттің инициативасына сүйену, терапевтің қатысуы өте аз 
мөлшерде;

негізгі процедуралар -  жанама сүхбат, эмпатиялық тыңдау, 
(|>разаларды қайталау, түсініктеме беру (интерпретация), тікелей сұрак алу 
немесе зерттеулерге қарағанда бейнелеу қызметін атқарады [44; 45; 39].

Клиентке “толыққанды қызмет етуші адам” мәртебесін қайтару үшін 
терапевтің араласуы қажет, ол шынайылыққа, эмпатияға, клиентке деген 
жағымды қатынасқа негізделген терапевтік шарттарды жүзеге асырады:

1) клиент түлғасын ойдағыдай өзгерту клиент “терапевті білген” 
жағдайда өзара қатынастар байланысын орнату кезінде мүмкін болады;

2) сэйкессіздік күйінде болған клиент осал, мазасыз болады және 
көмекті қажет етеді;

3)терапевт өзара қатынастарда үйлесімді жэне интеграцияланған, 
бірі үтас жэне шынайы болып табылады;

4) тсраиевт клиентке (шартсыз) жағымды назар аударады, оның 
сечімдері меп күйчелістеріне баға бермейді;

5) шраііоні клиеіптің ішкі жан дүниесіне эмпатиялық түсінікпен 
карайды жоне опы клисшке білдіруге тырысады;

6) клисіпкс імпаіиялык жпне шартсыз жағымды түсіністікпен қарау 
қажет [41, 564-5071.

К. Роджерстің гуманистік іүргылары психологтар, элеуметтік 
қызметкерлердің клиентгермен озара әрекеттесу эдістерін
қалыптастыруға ықпалын тигізді. Қалыпты кьпмет етуші адам концепті 
әлеуметтік жүмыс тәжірибесінде эдіснамалық бағыт болып қалыптасты.

Р. Мейдің түргылары бойынша, экзистенциалды терапия 
“мазасыздықтан арылтуға” емес, клиенттің “өмір элеуетін жоғарылататын 
куат көзі болып табылады, өмір сүруге стимулятор ретінде қалыпты 
мазасызданумен өмір сүре алуына” көмектесуге бағытталуы тиіс.

Алайда терапияның басты мақсаты -  адамдардың еркін болуына, 
“олардың өз мүмкіндіктерін үгыну мен сынап көруіне” көмектесу. Р. 
Мейдің көзқарасы бойынша, адамдар еркіндіктен айрылған кезде, енжар
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бола бастайды, оларда эр түрлі невроздар дамиды, ап бұл түлғалык 
ресурстарды төмендетуге ғана экеліп қоймайды, сондай-ақ адамдардың 
коммуникативті іс-эрекетке -  қатысуға, “өз сезімдері мен ойларын 
басқалармен бөлісуге” қабілетсіз болуынан көрініс табады.

Зерттеуші тұрғысынан алғанда, психотерапия —XX ғ. мәдениетгің 
токырауға ұшырауының көрсеткіші, адамзаттың “тэртіпсіздікте” 
болуының жэне оның еркіндікті жоғалтуының көрсеткіші. Адам тағдыры 
мен жеке бас еркіндігінің кикілжіңдері өзара байланысты, олардың 
шешілуі қаншалықты бірге ұғынылуына байланысты болуы мүмкін. Бүл 
түрғыда терапия - “еркіндік тэжірибесін арттыру үшін тағдырды түсіну” 
әдісі [44]. ,

Көмек көрсетудің экзистенциалды эдістерін пайдаланатын 
терапевтерде қолдау көрсету парадигмасы кең: біреулері еркін
ассоциациялармен жэне интерпретациялармен жұмыс істейді, екінші 
біреулері іс-эрекетін клиент тұлғасына бағыттайды, үшіншілері -  
вербалды коммуникацияға жүгінеді.

В. Франкл “парадоксальды интенция” техникасын ұсынды. Бұл эдіс 
бойынша, терапевт клиенттің қорқыныш сезімін қолдайды, ол неден 
қорқады, дэл соны арандатады. Мінез-құлық терапиясының нэтижесінде 
клиенттер бойын аулақ салуға тырысатын реакциялар әдейі күшейтіледі. 
Осылайша, В. Франкл мазасыздану мен қорқынышқа ұласа жүретін жүрек 
қағысының жиілеуінен жапа шегуші клиентіне осы симптомдарды 
туындататын жерлерде әдейі болуды кенес етті. Нэтижесінде біршама 
уақыттан соң клиенттің қорқыныштары мен жүрек қағысының жиілігі 
сейілді [43, 4426.] .

Практикалық әдістің мэні клиенттердің экзистенциалды 
мазасыздануларға экелетін өз күйзелістерін ұғынуында. Клиент “өзінің 
жеке Менімен қатынасқа” түседі, “мағынаны сезінеді”, сол арқылы өзінің 
кептеген проблемаларынын шешімін табады. “Мағынаны сезінуге” 
индивид өзінің экзистенциалды мазасыздануларына эсерленіп жэне 
интерпретация жасауды үйренген кезде өз тэнін түсіну арқылы жетеді, сол 
арқылы ол өз қорғаныс механизмдерін басқаруға негізделген өмір сүрудің 
жаңа тэжірибесін меңгереді.

Терапевт пен клиенттің арасындағы қатынастың негізінде эмпатия 
жатқандығы айтылды. Эмпатия деп Р. Мей “кеңес беруші мен клиенттің 
Эго-сы мен психикалық күйі бір психикалық тұтастықты кұра отырып, 
уақытша қосылганда болатын күйді түсінді [44, 526.].

“Қазір жэне осы жерде” қағидасына кұрылатын қатынастар терапевт 
пен клиенттің өзара эрекеттесуінің маңызды факторы болып табылады. 
Аутенттілікке зор көңіл бөлінеді, терапевт клиент үшін оның 
проблемасын түсінуге жэне сезінуге ұмтылатын нақты адам ретінде 
болады.

Қатынастар эмпатиялық көру мен есту негізінде ғана емес, сондай-ақ 
клиенттің тілін түсіну негізінде де құрылады. Клиент тілін игеру
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терапевтік процестердің кажетті компоненті, терапевтің клиентпен 
теңдесуінің белгілі бір дэрежесінің көрінісі болып табьшады.

Экзистенциалды -  гуманистік принциптерге негізделетін 
психоэлеуметтік жұмыстың теориясы мен тәжірибесінде адам қалыптасқан 
“М ен” -  тркырымдамасы бар жэне өзін-өзі іске асыруға ұмтылатын 
бірегей тұлга ретінде қарастырылады.

Қоршаган орта клиент үшін мэні бар бірқатар экзистенциалды 
ситуациялардан түратын жэне оның таңдау жасауына итермелейтін жүйе 
ретінде қарастырылады. Өмірлік ситуациялармен бетпе-бет кездесе 
отырып, тұлға жеке-дара өсу мен даму қабілеттерін жүзеге асырады, сол 
аркылы ол өз бетінше шешім қабылдай білуге, теңдестіру мен 
қүндылықтар жүйесін игеруге қол жеткізеді. Алайда өмірлік 
сценарийлерді жүзеге асыру процесінде адамдар қиындықтарға тап болуы 
мүмкін, әсіресе элеуметтік шеттетілу немесе тандау жасау, т.с.с. 
жағдайларда.Осы кезде психологтың, әлеуметтік қызметкердің көмегі 
қажет. Мүндай көмек төмендегідей тәрізді эрекеттер жүйесі арқылы іске 
асырылады.

Ситуацияны дагалау. Бұл процесте индивид пен ситуацияның 
экзистенциалды аспектілеріне, индивидуумның даму ерекшеліктеріне, 
оның құндылықтарына, өмірлік мақсаттарына, оның Мен -  
тұжырымдамасың талдауға көңіл аударылады. Ағымдағы ситуация 
клиенттің эмоциялық тәжірибесі терминдерінде -  мазасыздану жэне кінэ 
терминдерінде -рефлексияланады.

Контракт экзистенциалды проблемалармен байланысты, алайда 
көзделген мақсаттар материалдық сипатқа ие болуы тиіс.

Интервенциялар индивидтер, отбасылар, топтарға көмек көрсетудің 
экзистенциалды философиясын көрсетеді. Әлеуметтік қызметкерлер мен 
нсихолоғтар клиенттерге ситуацияны түсіндіреді, өмір барысында жаңа 
жоспарлар қүруға көмектеседі, жаңа философияны жэне өмір стилін 
Кіібі.ілдауі іі жағдай жасайды. Жаңа мақсаттар, идеалдар мен құндылыктар 
клиеігпергс басқа адамдармен байланыс орнатуға, өз-өзіне жаңа 
қатыипсгы қалыигасгыруі а, ішкі ресурстарын өзектілендіруге көмектеседі.

Психолог, олеуметтік қызмсткср, кеңес беруші, дос, компаньон, 
“нақты” адам ретінде көрінеді.

1.4. Әлеуметтік-психологиялық қызметтегі тұлғага — багдарланған 
парадигманың әдіснамалық негіздері

Физикалық әлем мен адам психикасының таным пәндері эртүрлі 
болғандықтан адам психикасы мен объективті элемді танудың логикалық -  
психологиялық механизмдері де аса өзгеше. Математиканы жэне 
психиканы тану, материалды жэне энергетикалық сипаттамалары 
болмайтын объектілердің бір-бірімен қатынасының ерекшеліктерін 
(сандық, кеңістіктік, т.б.) танумен теңдестіріле алмайды. Осыған сәйкес, 
формальді ғылымдардың объектілері, өте ерікті түрде өзара берілген
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қатынастары сақталатындай, түсіндіріле береді. Мұндай ғылымдар ойша 
берілген қүрылымдар мен дедуктивті ой-түжырымдарға негізделген, 
сондықтан да автономды абстракциялар элемінде қызмет етеді. 
Математика гылымдарынын пэндік аумагының ерекшелігі, математикалық 
обектілердің өзара қатынастарының ереқшеліктерімен байланысты, 
объектілер салыстырмалы түрде өзгермейді, о-бастан бір-бірінен нақты 
түрде ажыратылган элементтер жэне де олар кез-келген өзара әрекеттерде 
бастапқы қасиеттерін сақтайды. Және осындай жағдайда математикалық 
объект өзгермейді де, жоқ болып кетпейді де, бұл осы элементтердің 
басынан-ақ оңашаланғандығын немесе осы элементтердің 
дизъюнктивтілігінің сапдары болып табылады. Демек, олардың бір-біріне 
өтуі мен араларында ішкі байланіістардың орнатылуына кедергі 
жасалынады. Математикалық жэне жаратылыстану ғылымдары 
негізделетін жалпы формальді логика, объектілердің дизъюнктивті 
қасиеттері басым болатын абстракциялық деңгейде екені белгіленген. 
Сонымен, формальді ғылымдардың маңызды ерекшелігі -  олардың 
дизъюнктивтілігі. Мұндай ғылымдардағы теориялар қатаң түрде
детерминделген сипатта болады. Осындай теориялардың базистік 
құрылымдарынан ықтималдық жэне кездейсоқтық түсініктері алынып 
тасталынған, өйткені материалды элемнің қасиеттері мен тэуелділіктерін 
бейнелегенде түрлі мағына мен белгісіздіктер болуы мүмкін емес.

Психологияның таным пэні болып табылатын психикалық
процестер, керісінше, эрдайым континуалды сипатта , эрбір уақыт
мерзімінде өзгеріп отырады. Сонымен бірге, жаратылыстану -  математика 
ғылымдарында негізгі болып есептелетін танымның «объективті»
эдістерін ғана пайдаланумен психиканы тану мүмкін емес. Кезінде, мінез -  
құлықтың сыртқы көріністері аркылы психикалык процестерді тануға 
ұмтылған бихевиоризм осындай еді.

Адам психикасының дамуы сырткы жэне ішкі детерминанттардың 
ғана емес, анағұрлым дәрежеде оның өз белсенділігімен де анықталынады. 
эрбір нақты уақыт мезгілінде күші эртүрлі жэне эртүрлі мэндегі факторлар 
эсер етеді. Дегенмен, психологтың прогностикалық жэне түзетушілік іс- 
эрекеттері, әдетте, тұлға дамуының алғашқы екі факторларының (сыртқы, 
ішкі) ықпалын айқындау негізінде ғана құрылады. Жэне осы жағдайда, 
«объективті» де, «субъективті» де диагностикалық инструментарийді 
қолдану, субъектінің рефлексивті сипаттамаларымен, сонымен қатар 
психологтың өз элемінің бейнесімен анықталатын субъективті сипатта 
болатыны, алынған нәтижелерде есептелінбейді. Жэне де психолог 
зерттелінушінің мінез-құлқы мен тұлғасын талдаудан өткізгенде, оның 
элемінің бейнесін озінікінің эсерімен мүлдем өзгертеді, нәтижені содан 
кейін ғана клиентке ұсынады. Сондықтан да проблеманың нақты 
сипаттамалары бірнеше рет өзгеріп, оның шынайы мәнінен алшактай 
түседі. Осыған байланысты, практикалық психологтың клиентке берген 
барлык ұсыныстары, эрқашанда зерттелінушінің де, зерттеушінің де 
субъектілігімен шартталынатын ықтималдылык сипатта болады.
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Әдетте ғылыми психологияда клиенттің де, психологтың да 
тұрмыстык санасының ерекшеліктері ескерілмейді, психолог өз 
ұсыныстарын кез келген, оның ішінде психологиялық проблемаларды 
шешудің де дихотомиялық тұрғысына негізделген позитивтік логиканың 
постулаттарын басшылыкқа ала отырып құрастыратыны белгілі.

Жекеленген психологиялық процестерді біртұтас тұлғадан бөлек 
қарастырудың жеткіліксіз екендігі туралы ой-пікір қазіргі кезде неғұрлым 
кең тарала түсуде. Бұл проблеманы шешудің бірнеше бағыттары 
ұсынылады -  мәселен, ғылыми зерттеулерге ментальды репрезентация (өз
- өзіне ұсынылған) ұғымын енгізу, ол субъективті бейне проблемасы енетін 
психикалық бейнелеу проблемасын қарастырудың нұскасы ретінде [45].

Психология эдіснамасының аса маңызды мэселесі -  тұлғаның 
субъективті элемінің бейнесін айқындау, практикалық психолог оны 
көбіне қарама -  кайшы теориялық негіздері бар инструментарий арқылы 
айқындауға тырысады. Өз кезегінде сана проблемасына соқпай әлем 
бейнесінің проблемасын зерттеу мүмкін емес.

Бейне ұғымы психологияның негізгі категориясы болып табылады. 
Бейне, кез -  келген таным актісінің бастапқы пункті жэне де бір мезетте 
нәтижесі де болып табылады. А.Н.Леонтьев сананы екі жоспарда - сана -  
ішкі іс-әрекет жэне де сана -  бейнелену (бейне), психиканың екі аспектісі, 
өмір сүруінің екі жагы деп қарастырған. Сыртқы (материалды) жэне ішкі 
(психикалық) іс - эрекеттің құрылымы бірдей деп болжамданған. Бейне іс- 
әрекеттен бөлінбейді, демек іс-әрекет аясында белсендірілмесе ешқандай 
да бейне болуы мүмкін емес. Бейнелер табиғатын осылайша түсіндіру, 
олардың өзіндік белсенділігін жоққа шғарады. Осы тұрғыдан қарағанда, 
бейнелер амодальді, ол дегеніміз, олардың сана алдындағы модальдігі, 
оның өзіндегі, мәселен, сенсорлы модальдігінің басымдылығымен емес, 
пламін.ің іс-эрекетінің түрімен анықталады.

Тар магынада «бейне» сөзі сенсорлық негіздегі (түйсінулер, 
кабылдау бсйнелері жэне т.б.) бейнелеудің сезімдік формаларын 
бслі ілеудо қолдапылады . Олі күнге дейін таным психологиясы бойынша 
коптегеп ецбскгердс. қабылданатын объектінің бейнесін құруды 
сипаттауда, коршагапдардың бсйнссін түргызу белсенді емес, реактивті 
сипатта, деп болжамдайтыи стимулды иарадигма колданылады. Әсер 
ететін стимулдар (тітіркендіргіштер) психикалық бейненің туындау 
процесінің түрткілері ретінде түсініледі.

Қазіргі кездегі психологиялық зерттеулер, бұл схема ары қарай 
өндеу үшін сезімдік эсерлердің калай іріктеліп алынатынын 
түсіндірмейтінін көрсетеді. Сонымен катар, егер де бейненің қалыптасуы 
реактивті емес, белсенді процесс деп қарастырсақ, ол объективті 
болмыспен сэйкестендірілмейтін, өзіміздіц когнитивті болжамымыз деп 
түсіну қажет.

Осылайша түсінілетін әлем бейнесі функциялы да, генетикалық та 
тұрғыдан кез келген нақты бейне немесе жекеленген сезімдік күйзелуге 
қарағанда бастапқы. Сонда, кез келген таным процесінің нэтижесі, элдебір
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жаңа жекеленген бейне емес, жаңа элементгермен толықтырылған, 
модификацияланған элем бейнесі болады. Демек, жеке когнитивті 
конструкт өз бетінше дербес мэн емес, тек әлем бейнесінің элементі ғана 
болады (С.Д.Смирнов).

А.Н.Леонтьев психикалықтың проблемасы «индивид санасында көп 
өлшемді элем бейнесін, болмыс бейнесін түрғызу проблемасы» ретінде 
болуы керек деп белгілеген (1983.254 б.). Қазіргі кездегі психологияның 
үстанымдарына сэйкес, элем бейнесі, барлық таным процестерімен 
туындатылатын, солардың интегралды сипаттамасы. Әлем бейнесі эрбір 
секунд сайын адам мінез-қүлқын басқарады, ол континуалды түрғыда 
рефлексивті емес, дегенмен белгілі цәреж еде жэне дамудың белгілі 
кезендерінде ұғынылуы мүмкін. Сенсорлық модальдік емес, психикалық 
қатынас деңгейінде түсінілетін психикалық бейне белсенді жэне 
тандамалы [46].

Әлем бейнесін тануға қол жеткізуден стимуляцияға қарсы жүру 
когнитивті болжамдарды үздіксіз қүру жэне тексеру формасында болады. 
Осы жағдайда әлем бейнесінің өзі түрлі деңгейдегі үздіксіз болжамдардың 
жиынтығы түрінде түсінілуі мүмкін. Жоғарғы деңгейге қандай да сезімдік 
модальдіктерде (көру, есту жэне т.б.) іске асырылған перцептивті 
болжамдарды жаткызады. Әлем бейнесінің тереңдегі деңгейлерінде 
болжамдар, мәндер мен түлғалық маңыздылықтар тілінде 
түжырымдалады.

Саналы түрде ұғынылатын элем бейнесінде сананың 3 қабатын 
бөліп көрсетеді: оның сезімдік бөлшегі (сезімдік бейнелер); мәндер, заттық 
жэне операциялық мәндерді интериоризациялау негізінде 
қалыптастырылатын белгілік жүйелер; түлгалық магына. Бірінші қабатын 
сананың сезімдік бөлігі күрайды, бүл -  сезімдік күйзелістер. Сананың 
екінші қабатын мэндер қүрайды. Мэндердің иеленушілері ретінде: 
материалдық және рухани мэдениет заттары, салт жоралары мен 
дәстүрлерде бекітілген мінез -  қүлық бейнелері мен нормалары, белгілік 
жүйелер, ең алдымен, тіл, болып табылады. Мәндерде болмыста жэне 
болмыспен эрекет етудің қоғамда жасалынған тәсілдері бекітілген. Белгілік 
жүйе негізіндегі операциялык жэне заттық мәндердің интериоризациясы 
үғымдардың (сөздік мэндердің) туындауына әкеледі. Сананың үшінші 
қабатын түлғалық мағыналар қүрайды. Нақты оқиғалар, құбылыстар 
немесе үғымдардың объективті мазмүны, яғни олардың қоғам, оның ішінде 
психолог үшін мағыналығы, ол, индивидтің өзі үшін ашатынымен сәйкес 
келмеуі де мүмкін. Адам қандай да бір оқиғалар мен қүбылыстардың 
объективті мазмүнын жай ғана бейнелеп қоймайды, қызығу, эмоция 
түріндегі оған деген өзінің қатынасын да бекітеді. Мағына үғымы 
контекст (мэн-мэтін) емес, аффективті-еріктік сфераға тиісті мэтінмен 
біріктіріледі. Кез келген жекеленген іс-эрекет пен жалпы өмірді 
анықтайтын магыналар жүйесі эрдайым өзгеріп жэне дамып отырады, ал 
ғылым негізінен мэндерді өндеумен айналысады.
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А.А.Ухтомский әлемнің интегралды бейнесін функционалды 
ағзалар қатарына жатқызады. Мұндай ағзалар морфологиялық ретпен 
калыптасқандардан бөлекше. Функционалды ағзаны, ол, белгілі жетістікке 
жетуге кабілетті қандай да бір кұштердің уақытша жиынтығы деп түсінген. 
Функционалды ағзаның ерекшелігі, бір функцияны физиологиялық 
кұрылымдардың эртүрлі жиынтығы орындай алады, ал кандай да бір 
құрылым эртүрлі жағдайларда мүлдем эртүрлі процестерге қатысуы 
мүмкін [47].

А.Н.Леонтьев, жеке-даралық әлем бейнесінің негізінде тек сезімдік 
қана емес, тіпті субъектінің бүкіл әлеуметтік -  мэдени тэжірибесі жатады 
деи ерскше көңіл аударған. Әлемнің психологиялық бейнесі жаңа сезімдік 
слсстсрмси ксліп түсетін ақпараттарға тор қабық түрінде салынатын 
оіісрмсйііп жпмс қатып қалған емес өзгермелі жэне дамымалы болады. 
Олсм бсйнссін, бір жагынан субъсктінің мінез-кұлқын анықтайтын, іс- 
орсксітіц ігикалык жлпс қүлықтық нормаларын өзіне енгізген жалпы 
жекс-даралық модснистімсн себептелінген институтционалды деңгей, 
тұжырымдамалы негіздер, адамгершілік ұстанымдар, моральдік қағидалар 
қалыптастырады. Екінші жағынан, санасыздық аумағымен тыгыз 
байланысқан сананың тұрмыстық деңгейі қалыптастырады. Осындай 
жағдайда, әлем бейнесінің тұрақтылығы мен тұлғалық себептелінуі, 
көбінесе «біздің эмоция, аффект, талаптарымыздың бізде тұрақты болуы, 
олардың өмір сүруінің белгілі кезендерінің барысында субъект 
тұлғасының бірлігі мен оның мінез -  кұлқының бірізділігін қамтамасыз ете 
отырып сезінілмейтін психологиялык бағдарлар ретінде көрінуінде”[48]. 
Сонымен, элем бейнесі сана астындағымен өзектелінеді, ол да тұлғаның 
мінез-кұлқын себептендіреді жэне де адамның тіршілік әрекетінің 
тиімділігінің негізі болады. Әлем бейнесін осылайша бөлектеп, жіктеп 
кнрасгі.іру онша тиімді емес, себебі шындығында, ол -  біртұтас 
ингсгрплді.і қүрылым. Екі деңгейге бөлу де -  шартты түрде, өйткені 
накты гіршілік орскстіндс элсм бейнесі, элемге қатысты белгілі гештальт 
түрінде корінсді жпнс карасгырылган екі фактордың аракатынасы да 
әркашанда дербес.

Тұлғаның дамуындағы ғылыми білімдердің рөлін зерттеуге арналған 
еңбектер, психология ғылымының неғұрлым кең қарастырылған жэне 
маңызды бөліғі. Әлемнің ғылыми бейнесі, субъектінің мақсатқа 
бағытталған, рационалды іс-эрекетін анағұрлым деңгейде шарттандырады 
(басқарады). Тұлға дамуында эмпирикалық элеуметтік -  мэдени 
тэжірибенің рөлін қарастыратын зерттеулер оншалықты көп емес.

Нақты адамның элем бейнесіндегі ғылыми және эмпирикалықтың 
аракатынасы эркашанда да жеке -  дара. Дегенмен, әлем бейнесін, 
неғұрлым эмоциялы түрде қаныққан жэне тұлғалық шартталынган, дәл 
сол-үйреншікті(тұрмыстык) сана құрайды деген көзқарастар үстемдік ете 
түсуде. Бұл ұстаным, XX ғасырдағы ірі жаңалықтардың ашылуына 
байланысты (Гегельдің толықсыздық теоремасы, Гейзенбергтің 
анықталмагандық арақатынасы мен Бордын косымшалық кағидасы) ресми
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білімнің толық еместігіне негізделген. Егер де жаратылыстанушылар 
жекеленген проблемаларды шешу барысында осындай қорытындыға келсе, 
олардан ерте ұлы Әл-Фараби мен орыс философы П.А.Флоренский де 
осыған сэйкес тркырымга келген. Әл-Фараби: «Жан күштеріне сонымен 
бірге ойша жорытылган ақыл-парасат жатады, соның арқасында жанның 
субстанциясы мүлтіксіздікке жетеді жэне өзекті парасатты субстанцияға 
айналады. Бүл ақыл-парасаттың өзінің сатылары бар: бір жағдайда ол 
материалды ақыл-парасат, екіншісінде иемденген ақыл-парасат, 
үшіншісінде тауып алынған парасат ретінде болады”, - деп жазды [49] 
(2486). П.А.Флоренский, ғылымның әдісі -  күнделікті тұрмыстық 
дүниетанымды електен өткізіп, оның^гек белгілі үзінділерін бөліп алуға 
назар салып, калғандарын өз аумағының сыртында, демек зандастырмай 
қалдыруында деп есептейді. Әрбір дербес ғылым, осындай таңдау мен ой 
тоқтатуды өзінше жасайды; бір ғылымның эдісінен екіншісінің әдісіне 
көпір жоқ, -  деп көрсеткен [50]. Демек, тек логикалық ойлауға негізделіп, 
қоршаған элемнің біртүтас бейнесін қалыптастыру мүмкін емес.

Қазіргі кезде әлемді тануда рационалды ойлаудың шектеулілігін, 
көптеген зерттеушілер көрсетіп жүр. Мәселен, ресей филологы 
Я.Э.Голосовкер, имагинативті (біртүтас) жэне логикалық ойлауды 
салыстырады. Айтылған қарама- қайшылықты ғылым -  түрлі интегративті 
жэне жалпылайтын теорияларды (кибернетика, синергетика, семиотика, 
жүйелердің жалпы теориясы жэне т.б.) күру арқылы жоюға тырысады. 
Деғенмен бүл теориялардың өздері де басқа теориялармен жэне бір- 
бірімен де синтезделуді талап етеді. Бүл жерде, ғылым заңдары 
болмыстың өзін емес, тек оның ойдағы үлгісін, яғни біздің логикалық 
қүрылымымызды сипаттайтыны туралы айтылып отыр. Демек «ғылымныц 
қысымымен элем өзара механикалық түрде байланыскан жеке боліктерге 
болінеді. Гылыми, яғни абстрактылы -  логикалық білімнің жойылмайтын 
қарама-қайшылығы да осыдан. Ал адам, өзі біртүтас болғандықтан, әлемді 
біртүтас түрде қабылдау мен түсінуге үмтылады».

Ғылыми білімнің дамуы екі орасан парадигманың ауысуы: себептілік 
(детерминистік) түрғының мақсатгылыққа (телеологиялық, іс-әрекеттік) 
жэне редукциондықтың (біртүтасты -  оны құрайтын бөліктердің 
жиынтығы деп есептейтін) элевацияға (бөліктерді біртұтастық призмасы 
арқылы қарастыратын) ауысуы ретінде іске асырылуында. Осындай 
бағдардың өзгеруі, барлық дерлік негізгі ғылымдарда, оның ішінде 
психологияда да жүріп жатыр.

Қазақстандық философтар А.Н.Нысанбаев, Г.Т.Соловьеваның 
пікірінше, Қазақстанда жаңа философиялық парадигма қалыптасты: «... 
адамның мэні, оның рухтандырылған жаны, сондықтан да маңыздылары 
ретінде коғамның рухани негіздерін айқындаушы деп есептеу керек» [84; 
116].

Субъектінің психикалық омірінде вербальді-логикалық
интеллектінің рөлін абсолюттеу, ойлау процесін белгілі логикалық 
операциялар жиынтығы деп түсінуге негізделеді. Психометриялық
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ііпгсллскт тестілерінің барлыгы дерлік ойлауды осылай түсінуге 
мегі чделген. Қазіргі кездегі ойлау психологиясы мен тестологияның дамуы 
дп, нп.іи мэнінде белгілі ойлау операциялары жиынтығының қалыптасуын, 
нліижелілігін тапдауға негізделеді. Дегенмен, психологиялық түрғыдан 
ийлиу ііроцесічде (жэне жеке-даралық сана да) логикалык операциялардың 
(ілпрдып мэндерінен кеңірек екені белгілі. Мэндер өз бетгерімен ой 
гуі.індіігнайды, оларды тек жанамалайды (Леонтьев А.Н.). Демек, сана -  
сі.ірггші игсрілген мэндердің қызмет етуіне тірелмейді. Ол дегеніміз, 
млндердің озі жэне олар белгілейтін абстракциялар өз бетінше психология 
птіі Гюла нлмайды. Мәндер, тек жеке-даралық сананың қүраушыларымен 
(шіһшш.істы карпсгырылганда ғана психология пэні бола алады. Саналы 
іүрде гүсіішістін оСуі.ектинті мән жэне де оның субъект үшін мэнін 
й*і.ірпіу мііксіпымен психологияда түлғалық мағына метафорасы 
«IIIҺііііічі ( IІыс'иііГ)іісн 15.1(і.17 ,1X)

Иііцікініііілы жлнс імоцноналды сфералар арасындағы 
үіііісчтіруііііиіһ ік ч ііс і і, оИгксні сгср ол логикалы, егер ол өмірдің барлық 
ммкіы жіішіірі.іни кіругс үмгылмнса, омірді қоргаштауға бағытгалмаса 
щіі Иһініык оіілиу рііңііоніілды смсс. Гсхникалық прогрессті, интеллектіні 
Аогпргы күнлі.ілі.ікіар дсп санау бстбүрысы, адамдардың жансыз (өлі) 
*лис жисшідыгц дсгсп үйірлігініц күшейе түсуінен көрінеді жэне екінші 
жіігі.ііііін гірінің күндылыгын, адам мен оның өмірінің құндылығын азайта 
түсіи когамның рухани азғындауына, адамгершіліктен ажырауына 
экслсді.Оліге үйірсектік «омірді қастерлеудің» орнына, оган деген 
исмкүрайдылықты іудырады. Өлінің жолын үстаушылар, заң мен тэртіпті 
і ірі күрылымнан, бюрократиялык эдістерді - спонтандықтан, механикалық 
коіідыргыларды тірі жандардан, қайталауды -  ерекшеліктен, 
іісдшгггі.ікгі.і жсмістіліктен, жинаушылықты -  берушіліктен жоғары 
коиіыидіір (’).<І>ромм) |ЗІ |.

Жскс диршіык жянс плсумстгік мәдени тэжірибеден жинақталған 
іүиніиі.ік мші.ініі мсп копім, оныц і і і і і і і д с  мсктептің үсынатын мэндерінің 
і ліікіч' копмсуі гүлііі димуі.іни ксрі лссрін тигічеді. Түлғалық мағыналарды 
формііііі.ді ііоііікн іісгі ііндс күрылгші жлнс койылган сүраққа дихотомды 
жііупнііірді.і кижсг сгсгін длсгүрлі іісііхометриялық тестілер арқылы 
шп.ікшу мүлдсм мүмкіп смссгігі мацычды.

О с і . і г ш і  байлшіысгы конгсгсн психологгар, тестік үлгі аясындағы 
ингсллскгілі дарындылык, тск білім мен дағдыларды игеру деңгейі мен 
бслгілі тесттік тапсырмаларды шешудің көрсеткіштерінің негізінде 
аныкгалатын белгілі танымдық функциялардың калыптасу дэрежесімен 
айқындалатынына баса көңіл бөлуде. Интеллектіні осылайша түсіну 
үйреншікті танымның стихиясына сэйкес келмейді[52].

Түлганың түзетушілік жэне дамытушылық ықпалдарына 
рационалдық (позитивтілік) ойлауға негізделіп бағдарлану, элем 
орксниетіндегі жэне оның ішінде тұлғаның дағдарысының туындау 
проблемаларының негізінде жатыр. Психологиялык проблемалар Шығыс 
модениеті мен технология дамуының төменгі деңгейіндегі коғамдарға
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қарағанда жоғары деңгейде дамыған (логикалық ойлауының деңгейі) 
еуропалық өркениетке неғұрлым тэн болып келеді.

Адам элемді тірі жэне біртұтас мэн ретінде емес, өлі абстрактілі 
схема ретінде жүрегімен емес, ақылымен, жанымен емес, логикамен ұғына 
бастады. Бұл ойлаудың дэлдіғіне (бірмағыналылығы) ықпал еткенімен, 
бірақ оның икемділігі мен көпөлшемдігі жоғалтылды.

Сонымен бірге көптеген зерттеушілер, кез келген ғылымдағы жаңа 
идея мен теориялардың пайда болуы логика емес, мифология заңдарымен 
орындалады дейтін тезисті уағыздайды. Дэл осылайша ғылымда логикалық 
пен мифологиялық, саналық пен санасыздықтың бірігуі іске асырылады.

Шын мәнінде, кез келген -кориялық құрылымның негізінде 
мифологиялық тұжырым -  дэлелдеуді қажет етпейтін аксиома жатады. 
Екінші жағынан, ғылым эрдайым тек мифологиялық тэсілмен шешілетін 
қарама-кайшылықтарға кездесіп отырады. Мифология ғылымға қажетті 
креативті (айрықша) ортаны ұсынады. Психологияда мифология ерекше 
рөл атқарады: шындығында қазіргі жасалынған тұлға теориялары қандай 
да бір дэрежеде мифологемалар болып табылады. Мэселен, психоанализ, 
таза түрдегі мифологема.

Қазіргі философиялық ой-пікірлердің дамуы тұргысынан, миф 
дегеніміз -  жеке-дара тұлғалык маңызбен қанықтырылған, адам санасыз 
түрде өзектендіретін бейне. Мұндай бейне адамның ғылыми білімдеріне 
қарама-қайшы болуы мүмкін, дегенмен адамның өмір тіршілігі үшін аса 
маңызды, өйткені эмоциялы қанық жэне тұлға үшін мэнді. Ал ғылыми 
білімдердің оған қарағанда субъектінің қажеттіліктері мен өмір 
тіршіліғімен байланысы өте салыстырмалы.

Мифтің логикасы жоқ, оның логикасы -  диалектика. Миф 
рационалды логика ұстанымымен жасалынбайды, ол -  санасыздық 
(санадан тыс) сферасында қалыптасатын аксиома, догмат. Мәселен, адам 
өз өмірінде мүлтіксіз (идеалды) мэндер мен оның қиялдағы өнімдеріне 
сенбей өмір сүре алмайды: мүлтіксіз еркек жэне мүлтіксіз әйел, мүлтіксіз 
күйеу жэне мүлтіксіз әйелі, мүлтіксіз ана жэне мүлтіксіз әке, мемлекеттің 
мүлтіксіз басшысы жэне мүлтіксіз қоғамдық кұрылыс, қандай да бір 
ұлттың мүлтіксіз бейнесі -  міне, осы мифтердің бэрі біздің бүкіл 
өмірімізде бірғе жүреді. Мифтер жеке-даралық жэне ұжымдык болуы 
мүмкін. Үжымдық мифтер көпшіліктің санасын билейді, олардың рөлі 
әсіресе қоғам дамуының дағдарыстық кезеңдерінде аса зор болады. Жеке -  
даралық мифтерге, ең алдымен, адам бүкіл өмірінің барысында түрғызатын 
Мен -  бейнесі жатады. Бұл бейне өз өмірі туралы (“менің өмірімнің мифі”) 
елестеріне тікелей ықпал етеді, онда адам өз өмір тіршілігінің ең маңызды 
мәндерін табуға тырысады.

Қазіргі ғылымның мэліметтерінен туындайтын жалпы қорытынды, 
тек қана ғылыми құралдармен элемнің біртүтас бейнесін түрғызуды 
қамтамасыз ететін білімдер синтезін қүрастыру мүмкін емес.

Оған қарама-қарсы үйреншікті санада көптеғен жекеленғен 
эдістемелер бар, өмірдегі бүкіл жагдайларға жарамды жэне де өмір сүруғе



кажеіті өнеркәсіптік, элеуметтік, медициналық, метеорологиялық жэне т.б. 
тажірибе, сонымен бірге метафизикалық та, тіпті мистикалық та бекітілген 
і лжірибе бар. Қандай да болсын бүкіл шектеулер мен ұсыныстар рецептер 
мсн 'іиым салулармен толықтырылган, олар негізінен технологиялық 
сиішгпі (нормативті, рецептура, процедура) болады: егер де айтылған 
ііроцсдурапы қатаң үстанатын болсаң, онда күтілген нәтижеге міндетті 
іүрдс қол жеткізесің; жэне де жасалынатын процедураның мэні мен 
мсхаии імдсрін түсіну мүлдем қажет емес.

І'1гср де ғылыми білімнің құрылымын анықтау жеткілікті түрде 
жсмісгі болса, ойткені ол -  рационалдық диалектикаға негізделген 
кліісснкалық лоі ика, ал гылыми емес, эмпирикалық білімнің ерекшелігін 
іііімкгпугіі гі.ірысушылык онша көп емес, өйткені ол формальдік 
ііопікііш.ііі іііңдіірі.ін үсгамнуга, сң алдымен үшіншіні алып тастау заңына 
іірі і ідрііііі күршіі іін. Дсгенмсп ирслогиялык ойлаудың да өз реті бар: ол -  
формиіи.лі ііогикіілі.ік байланысіардың орнына мистикалықты
(куіііініи.ікгы), уіііінііііиі млі.ііі гасгау іаңының орнына -  мистикалық 
ОІццрсудІ ("іінріицимііңия") коиды. Осындай мағынада элем бейнесі 
мрічіогиилі.ік оіілиу црқі.ілы бсрілсді - алсм неғүрлым тұтас, объективті мен 
суОі.скіингіиің, іііынайі.і мсн идсшідықтың, сенімді мен иллюзиялықтың, 
I пОіігіі мсн қүдіреітіліктің, кшіаулы мен шын мэніндегінің бірлігінде 
киіч.ілдічтды. Осы үстанымдағы элем бейнесі -  затгардың сезімдік 
ОсИнссі смсс, идсялар мен мағыналар бейнесі болады. Субъектінің өз 
плсмііііц бсйнесін үғынуды қамтамасыз ететін өзіндік рефлексияның 
срскшслігі, прелогиялық ойлауға негізделудің басымдылығы жэне де 
нсихология гылымы мұны есептемей тұра алмайды. Екінші жағынан, 
пракгикалық психология көбінесе, клиенттің тұлғалық мағыналарына 
смсс, опыц соібсн жеткізетін мәндеріне бағдарланған. Сөз,эрі символ 
(іішрпі.і бслгі), лрі бслгі екенін есептеу қажет. Символ ретінде, ол - көп 
мдиді, Осні і рсгіпдс бір мгшді.

1'ікі.індп ца, ксі кслгсп гшеуметтік -  мэдени құрылым маңызды 
і|іумкциоишіді.і ілсмсігг рсгіндс үйрсішіікті сананы да қамтиды. Сонымен 
ОІріе, кимдаІІ діі Оолсып глжірибс, адамдардың күнделікті тэжірибесі 
спмкіі.і гсріс спншталган смсс, оган сң гомендететін сипаттамалар 
(ісрілгсні бслгілі. Түрмысгық глжірибснің ролін осылайша түсінуге, оны 
байланыссі.гі, иррационшіды, эфсмсрлі, жалпмлыққа бөтен, деп бағаланған 
гсгелі.дік философияныц ықпалы зор. Дсгенмен, ең алдымен 
іісихологиялық козқарас тұргысынан, элем адам санасында тұрмыстық 
гэжірибе аркылы керінетіні, ол басқа да таным формаларының, оның 
ішінде ғылыми теориялыктың да негізінде екені аса маңызды. Тұрмыстык 
(күнделікті) тәжірибе, эрине, ғылыми білімдер жүйесін 
қалыптастырмайды, оның құрылымдары көбіне қарама -  қарсы 
болатынымен келісуге болады. Дегенмен де, оның артықшылығы басқа да 
білімдердің түрі қол жеткізе алмайтын, оның эмбебаптылығын құрайтын 
табиғи тілінің байлығы мен иілімділігі болып табылады. Адамның 
күнделікті тәжірибесі, оның тұрмыстық білімдері әлеуметтік -  тарихи
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сипатта болады, ол, элем бейнесі калай өзгерсе, солайша өзгереді, демек 
оны туындататын ойлау стратегиясы, яғни ойлау процесінің қағидапары 
мен идеалдары да өзгереді.

Өз генезисінде ғылым мифологиядан ,өсіп шығады, даму барысында 
ол, одан неғұрлым алыстай түседі, бірақ қоғам дамуының қазірғі кезеңінде 
ғылым өзінің мифологиялық бастауларына неғұрлым орала түсуде. Жаңа 
идеялар мен жалпыламалар, ең алдымен әлемнің жаңа ғылыми бейнесін 
тұрғызу, неғұрлым мифологиялық сипат ала түсуде.

Таным процесінде бейнелік -  сезімдік ойлауға, интуиция, айқын 
емес білім, сана табалдырығының ар уағындағы аумағына көбірек көңіл 
бөлінеді. Айқын емес білім - түлғаның жеке -  даралык, өмірлік -  
практикалық тэжірибесі дейтін айқын емес білім түжырымдамасы 
(М.Полани), неғүрлым кең тарала түсуде. Айқын емес білім тұлғадан 
бөлінбейді жэне де өз негізінде логикалық -  сөздік формада бола алмайды. 
Бүл тұрғы бейнелеудің когнитивті жэне сөздік тэсілдерінің 
айырмашылығында негізделген.

Айқын емес білімді енгізудің кең таралған тәсілдеріне дедуктивті 
қорытындыны жатқызады, ол, айқын емес білімді түсіндіруші ретінде 
ұғынылуы мүмкін. Айқын емес алғышарттарды енгізудің үлкен 
мүмкіндіктері интуитивті эдістерге (индукция, аналогия, экстраполяция) 
тэн. Бұл жерде ой логикасы ықтималдық сипатта екенімен, оның 
шынайьшығы туралы болжам толық емес ақпаратқа негізделген жэне 
тұлғалық сипаттағы түрлі айқын емес алғы шарттарға тэуелді екенімен 
байланысты. “Логикадан тыс” танымдық процедураларда -  салыстыру, 
таңдау, болжамдар, әдістер, проблеманы бағалау мен шешу, дәлелдеу 
тэсілдері, негіздемелер де ғылыми танымның интеллектілі жэне құнды 
фонын тұрғызатын интуитивті, түсіндірілмейтін, сөз жүзіндегі емес жэне 
эрдайым ұғыныла бермейтін элементтер өте көп деңгейде.

Ұзақ уақыт бойы психологияда оқушылардың теориялық ойлауын 
дамыту негізгі мақсат деп саналған оқу процесін ұйымдастыруда ғылыми 
танымдағы эмпирикалық білімнің рөліне теріс көзқарас ұсталынып келді. 
Ғ ылымнан тыс (тұрмыстық) танымға деген негативті қатынас 
сциентизмнің алғашқы формаларынан бастау алады. Ғылым дамуының 
қазіргі кезеңі біржақты -  сциентістік бағдарды теріс деп есептеумен 
сипатталады. Ғылым адамның бүкіл рухани өмір тіршілігін алмастыра 
алмайды. Ғылыми және ғылымнан тыс таным, бір-бірінен бәлек, бір- 
біріне қарама-қарсы қойылмауы керек, өйткені олар -  адамның жалпы 
танымдық мэдениетінің қөрінулері деген пікір үстемдік ете түсуде.

Дэуірдің элеуметтік -  мэдени бейнелерін білумен, жэне де жеке- 
даралық ерекшеліктерге қатысты -  субъект таным процесі барысында 
түрлі пропорцияда жэне қалауынша бақылау мен экспериментті, ақыл -  
парасаттың идеяларын, дэстүрлі елестер мен метафизикалык
қағидаларды, үйлесімдік пен сұлулық сезімдерін, интуиция мен логиканы, 
метафора мен тұжырымдарды қолдана алады.
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Түлганың эмпирикалың әлеуметтік -  мәдени тәмсірибесі -  
копдеңгейлі когнитивтілік, эмоциялык -  кұндылықтық, мінез -  құлықтық 
жлие коммуникативтік компоненттерінің психологиялық бірлігі түрінде 
корінуі мүмкін. Әлеуметтік -  мәдени тэжірибенің когнитивті компоненті -  
("іілімдср, слестер, пікір мен түжырымдардан көрінеді.

І пжірибенің эмоциялық -  құндылық компоненті -  субъектінің бүкіл 
омір тіршілігінің барысында қалыптасады жэне де көбінесе 
сшіасі.идықтың аумагымен анықталады. Тэжірибенің мінез -  құлыктық 
коммонснті белгілі мінез -  құлыққа практикалық дайындықты адамның 
омір ііршілігі барысында оның санасында анықталатын жэне бекітілген 
Кшм.імііісқіім ллсуметтік көріністер мен мэдени құндылықтарды іске 
шч.іругп Гшгі.гпі.ілықіы шарттандырады. Субъектінің коммуникативті іс- 
оррцмімдг' жнцн коріміс слссгср, қатынастар, багдарлар пайда болады, 
нирі.ім кміі.імік п.ің мормііларі.і мсм срсжелері игеріледі.

Түрмі.ісгі.ік сіншмсм мгсрілгсм элеменгтердің ішінде -  дарвинизм 
мем і смегмкнмы. сшм.ісгі.ірмшіық тсориясын, психоанализ жэне т.б. атайды. 
< Іиіірді.іц коОІікчс кіііідіііі дп гылыми тұжырымдаманың аясындағыдан 
Пік кіі моііі е ме (ниіі.ін гүрмысіық іпжірибенің мазмұнына тұлғапық мағына 
күрі.ші.іміішсы рсгіндс смсгіні күмэмсіз.

Гүрп.пмлыіі огыріим тсория тұргысынан, элем бейнесі, бұл -  
гүіігшіық ішірггилыііган, о -  бастан рефлексияланбаған, адамдагы барлық 
иррііңиоіішіды багдарларды қамтитын, субъектінің өзіне жэне қоршаған 
олсмгс дсгси біртүтас қатынасы. Бұл, эмоциялықпен айқын әрленбеген 
бслгілі ойлау опсрацияларын болжамдайтын, тар магынадагы ойлау емес. 
1>үл жагдайда ойлау, болмысты жалпылама түрде бейнелеумен 
сніштгшштым мэсслелерді шешу процесі мэнінде қарастырылады. 
Осі.ііідіій мпгынада, ойлау, эрқашанда теориялық когнитивті жэне 
рсііііісксмнішнгим іс-орскст болып табылады. Ойлау іс-эрекетінің 
иліп»һі'ік'рі, қііріісп.ірылагын объекті туралы субъектінің білімінде 
норімсді. оліір. омың осы объсктіге дсген қатынасымен (“ол жақсы адам 
екеніи Оілсмііі, оірііқ міігші үішмийды”) сойкес келе бермейтіні белгілі. 
Осымдиһ мигі.іішліі мүмдиһ кіпымис кобімс иррационалды сипатта болады. 
Дсгсммсіі плсм Гісймссімің гүгіісчыгы қшідай да бір мазмұндық, яки 
формшм.ді жшіммлама тиніме мира мар смсс. Психикалық бейнеде 
түлгалық мэмділік, ақпараіта бсрілгсмнің түлгалық магынасы жасырылган. 
Олем бсйнесі мэпді дярсжсдс мифологгі. ('онымен қатар, психолог 
беретін барлық (сыртқы) үсыныстар, мегізінде мәндер аумағында 
туындатылады, олар диадапық түлгалық магымаларды ескермейді, міне 
сондықтан да олардың адам дамуына мүмкін ықпалдары эрдайым 
ықтималды сипатта болады.

Әлем бейнесі феноменін теориялық ұғынуда В.В.Налимов ұсынған 
сананың ьщтгмалды - магыналық түжырымдамасы ерекше назар 
аудартады. Осы тұжырымдама бойынша, сана, біздің түсінуімізді, 
мағыналық тұрғысынан түсіндіруімізді қажет ететін кандай да бір мэтін, 
мағыналарды алып жүруші -  деп қарастырылады. Дәлірек, сана синонимі
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ретінде “мәтін -  магына -  тіл” триадасы көрінеді. Әрбір сөзде, әрқашан 
осы жағдайда, барлық семантикалық әлеует қамтылған, соған сэйкес, ол 
мағыналығы гұргысынан нақты емес жэне көпмәнді болады. Мағына 
континиуумына неғізделген тілде, эрқашанда формальді -  логикалық 
сипаттау неғұрлым толық болмайды. Демек тіл де логикалық емес, 
мифологиялық категория ретінде түсініле бастайды. Тілдің 
мифологиялығы ең алдымен, оның мағына квантгарын спонтанды 
өзгертуге даярлығымен анықталады. Сананы мазмұны түрғысынан 
түсіндіру, тілді түсінудің өзіндік ерекшелігімен сипатталады, онда атомды 
мағыналардың көрінуі мүлдем мүмкін емес. Тіл, осы жағдайда логикалық 
қарама -  кайшылықтарды жіберіЛейді, өйткені оның мэтінінде 
мағыналардың бар байлығы сақталынған, демек ол үшіншіні алып тастау 
заңынан ерікті. Осы түрғыдан әлем бейнесі, мағыналар байлығы біздің 
санамызбен бейнеленген эмбебап жэне интегралды мэтін болып табылады.

Сонымен, ғылым әдіснамасы аумағында, бір жағынан, логикалық 
ойлау, ойлау дамуының неғұрлым кешірек кезеңі, екіншіден адамның 
қалыпты күйі үшін оның мифологиялық ойлауының дамуы қажетті жэне 
жеткілікті деген ой-пікірлер айқын көріне түсуде. Сонымен бірге, 
генетикалық жағынан кейінгі формасы болып табылатын рационалдық 
(логикапық) ойлауға қараганда, мифологиялық ойлау о -  бастан адамға тән 
жэне оның тума қасиеті болып табылады. Сонымен, біз қарастырып 
отырған түжырымдама түрғысынан, мифологиялық когнициялар 
анағүрлым маңызды дэрежеде субъектінің әлем бейнесінің қалыптасуын 
қамтамасыз етеді.

Тұтас элемді тек ғылыми диалектиканың көмегімен ғана түсінуге 
болмайды, бірақ оны символдық (мифологиялық) диалектика көмегімен 
түсінуге болады, өйткені ол элемді тұтастай (синкретті) қабылдайды. 
Осындай ойлаудың құралы символ болып табылады. Символ рационалдық 
ойлау тұрғысынан түсіндірілмейді, өйткені ол трансцендентті. Ғылымда 
символ белгі деңгейіне дейін қарапайымдатылады, заттар мен заттық әлем 
қатынастарына тағылған таңба ретіндегі қарапайым белгілеу, ап бүл енді 
символ емес, өлі сызба ғана. Белгілер жүйесі (семиотика) туралы ғылым 
адамзатқа зор жэне күмәнсіз практикалық пайда келтіргенімен де, ол бізді 
адамның мэнін түсінуде бір қадамға да жақындатпайды. Басқадай болуы да 
мүмкін емес: өйткені символ да, адам сияқты, өз табиғатында синкретті 
жэне диалектілі, ал ғылым, жалпы рационалды ойлау сияқты -  қарама -  
қарсылы жэне формальді. Символ ез табиғатынан синтезді, ол “сезімдік 
пен рационалдының ажыратылмас бірлігі: бейне, онда -  идея, ал идея -  
бейне болады. Бейне мен идеяны ажыратқанда символ жойылады”. 
Символдың негізгі танымдық функциясы -  тұжырымдау жэне жалпылау, 
осы мағынада символ -  болмыстың заттары мен кұбылыстарын нақты -  
сезімдік жалпылау. Бұл жердегі жалпылау операциясы былайша 
жасалынады: нақты зат, алдымен белгі, содан соң басқа заттардың 
символы ретінде “өзінен зор” болады да, оларды алмастырып және 
көрсетуге қабілетті болады. Осындай жағдайда қандай да бір объект түрлі
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мағынамен толтырылуы мүмкін, демек түрлі символдық жүктеме алып 
жүреді. Символ жалпы мен нақтының неғүрлым синтезді, жалпылама 
түрдегі бірлігі. Қазіргі ғылым ғылыми білімдер мен ғылымның өзінің 
синтезді проблемасы алдында түр. Дегенмен, көптеген ғылым 
пдіснамашылары, кейінгі кезде бүл проблеманы шешу, тек символ ғана 
чатты оның “эйдетикалык түтастығында” үстай алатынына байланысты, 
рационализация емес, символизация жолына түсуде.

Символ саналылық пен санасыздықтың, логикалық пен 
алоіикалықтың бірлігін көрсеткендіктен, ол түлғалық мағыналарды 
мегүрлым тереңірек танудың кұралы болып табылады. Символ мифтерде 
иеі үрлым голық жэне анық көрінеді. Қоршаган элем заттары өз бетімен 
симіиіл Гкілмийды, оларды символға айналдыратын адаммен өзара эрекетте 
гшш. сіімноліа айішлады. Осы магынада, бүкіл адамзат мәдениеті -  
і им тніли Осі.і мпгышіди плем бейнесі де -  символ, оның көмегімен адам 
кііріішіиіі лісмді і үсінеді. Олсм бейиесін осылай түсінудің дэлелі ретінде 
һоііісісн гшіі.імдіірлі.иі үсгаііі.імын айіуга болады, олар үшін мағыналар 
йііемі, Оүл "ссміііі гикшіық болмыс", срекше “ақпараттық өріс” [54].

( 'ііііммсіі, ллсм (ісйнссі, бүл нақгы (белгілі) мифтегі символ (рэміз) 
жйііс ііні.ің ііліім гүлгасі.ін гүсінудегі ролі өте ерекше, өйткені дәстүрлі 
мніімлнгі.і адам үшін мис|>, барлығын қамтушы жэне жалғыз 
лүіііісгаііымын, синкрепі түрде өзіндік гносеологиясын да, психологиясын 
дп, оіггологиясын да қамтитын оның “философиясын” көрсетеді.

Миф, бүл - әлемді сезінудің ерекше түрі, ол табиғат қүбылыстары 
мсн қогамдық омірдің синкретті, өзіндік ерекшелікті, бейнелі, сезімді 
коріиісі 150). Осылайша түсінілетін әлем бейнесін жасау қандай да бір 
срсжслсрге сэйкес емес, санасыз, интуитивті, спонтанды эрекет ететін 
формшіі.ді логикага емес, “логикалық емес” (имагинативті) логикаға 
(Гіикчіінкср Я.’).), диалектикалық логикаға (Лосев А.Ф.), интуитивті -  
мііггнмілі.іқ логикага (Флоренский Л.А.) негізделіп қүрылады.

Адим кисисггсрііі бүкіл қоршаған әлемге тарататын, мифтердің 
іііггроиоморі|ііі.і спішіі.ііі срскшс атаи оту қажет. Психологияда мифтерді 
максиггы гүрдс ісрпсу Ч.<І>рсйдгси басгалады. Дэл осы психоанализ түлға 
іісихологиисі.ш мік|і псііхол(ігнясымсп тспе-теңдестіруге анағүрлым 
тырысады. Осы магыпада, гүлганыц очі миф, ол символды, шексіз жэне 
аса озгермелі: оііың габигаты кобіпдс сионтанды, ал өмірі ғылым 
категорияларымен түсіндіріле алмайды. Қарастырылған үстанымнан, 
гылым-түлғаның тек жеке бөлікшелерін, оііың чволюциясын, тек жеке 
кезеңдерін ғана сипаттай алады. Осындай үстанымнан сыртқы ортаның 
факторларына бейімделу мен поттшшшде түрақты деп саналатын 
жеке -  даралыща багдарлангач практикалық психологтыц түзетушілік 
жұмысы дәстүрлі түрде ситуативті жэне алдын -  алу жағынан жеткіліксіз. 
Өйткені ол психологтың өзінің субъектілігімен іске асырылатын клиенттің 
элем бейнесін өзгертуге негізделген. Мүндай жүмыс түлғалық мағыналар 
емес мэндер өрісінде жасалынады, сондықтан да оның мүмкіндіктері 
шектеулі. Мүндай қорытындылар, психология ғылымындағы теориялық
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зерттеулердің мэнін төмендетпейді, олар практикалық психология тек 
психика дамуының жалпы зандылықтарына ғана емес, әрбір нақты 
жағдайда танымның объективтілігі біршама шектеулі бірегей жеке -  
даралықпен жұмыс жасауға бағыттапуы қажет, соның салдарынан нақты 
симптом емес, агартушылыц және алдын — алу жүмыстарының негізінде 
субъектінің бүкіл өмір тіршілігінің аумагымен жүмыс жасау әдіснамалыц 
түргыдан мацсаттылы және тиімді болады -  дегенді көрсетеді.

Психологияның әдіснамасына арналған зерттеулердің дені, оның 
даму барысындағы неғұрлым күрделі мәселе екендігін көрсетеді. 
Практикалық психологияға арналған зе)Ьттеулер қаншама көп болғанымен 
жэне де гуманитарлық ғылымдағы теориялық рефлексияның маңызы 
бірінші орында болғанына қарамастан, оның әдіснамалық аспектілеріне 
арналған зерттеулер тым жеткіліксіз. Мэселенің маңыздылығына, 
психология клиенттердің нақты мэселелерін шешу түрғысынан емес, 
маңызды бөлігі адам жэне оның психикасы саналатын элем қүрылымының 
моделін теориялық іздестірумен айналысқан психологияның даму тарихы 
да куэ.

Кез келген психологиялық феноменнің қарастырылу бағытына 
гылыми білімнің жаратылыстану - ғылымилықтан элем моделінің 
антропоцентрлікке жылжуының жалпы бағыты да көп ықпал етуде. 
Бірінші модель принципті түрде субъектіліксіз, қатаң себептілі, 
объектілерді бөлектеп талдау бағдарымен сипатгапатын физикалық 
редукционизммен байланысты. Екінші бағыты, өзара әсерлердің 
субъектілік аспектісіне акцент жасайтын, мақсаттылық түрғыға, заттың 
бірегейлігі, оның біртүтастығына бағдарланған антропоцентрлік 
элевационизммен сипатталады.

Біздің елімізде осы мәселенің көріністері ретінде қазақ 
философтарының (А.Нысанбаев, т.б.) түжырымдамаларымен қатар, 
бірнеше жылдан бері эксперимент ретінде жүргізіліп жатқан, еліміздің 
бірінші ханымы -  С.А.Назарбаеваның жобасы «Өзін-өзі тануды» айтуға 
болады [53]. Қазіргі кезде түлғаның ең негізгі (бастаулық) қажеттіліктерін 
талдау, оның ішінде шығармашылық әлеуетті іске асыру қажеттілігіне баса 
назар аударылады. Осындай негізде түлғаның дамуы — оны басқару емес, 
оның өзін-өзі кемелдендіру мен өз әлеуетін іске асыруына қажетті 
механизмдерін қалыптастыруға жағдайлар жасау деп түсініледі.

Психология дамуының қазіргі кезеңінің ерекшелігі, шетелдік 
ғылымдағы, біз үшін үзақ уақыт бойы «жабулы» болған түлға дамуының 
теорияларын, ендігі жерде зерттеп қарастыруға қол жеткізілуімен 
байланысты. Дегенмен де осы мэселе бүрынғы теориялық талдауды сыни 
рефлексиядан өткізу қажеттілігінен айырды. Практика жүзінде, бүл, 
психоанализдің ортодоксті нүсқауларын, трансактілі талдауды, НЛБ (НЛП) 
технологияларын қандай да бір сыни үғынусыз пайдаланатын көптеген 
қүрылымдардың пайда болуынан көрінеді. Гомеостаз идеясына 
«табиғатын», түлғааралық әсерлерде жыныстық багыттылыққа баса назар 
аударылатын топтық психотерапия неғүрлым танымал бола түсті.
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Сонымен бірге, қазіргі психолог -  практиктердің арасында клиентгің 
моселесін дэл қазір шешуге арналмаған психология бағыттары кең 
таралмады. Мәселен, оған когнитивті психологияны жатқызуға болады. 
Ігліміздегі осы мәселені зерттеуші С.М.Жақыпов пен оның ізбасарларының 
түжырымдары ғылыми қауымдастыққа белгілі болганымен де, практик -  
психологтар кең түрде қолданып жүрген жоқ [56]. Бүл бағытқа деген 
мемқұрайды қатынасты, адам тұлғасының табиғатын жаратылыстану -  
гылымилық тұрғыдан түсінетін бұрынғы дидактикаға деген теріс 
ко іқараспен түсіндіруге болады.

Гуманитарлық білімде, оның ішінде психологияда эдіснамалық жэне 
ісориялық талдауға көңіл аударылмады, көптеген ғалымдардың (әсіресе 
ГМД-лық психолоғияның негізін қалаған ресейлік) технологтар қатарына 

о і і і і  кетуі, қандай да бір жалпы эдіснамалық платформамен бірікпеген 
жлектикалық практикалардың құрылуына, жэне де практикалық 
ішрапсихологтардың қаптап кетуіне әкеледі.

Сонымен қатар, психология тарихында, рационалды жэне өнімді 
идеялары мен техникалары жоқ теориялық тұжырымдамалардың 
Оолмаганын атап кетейік. Психология тарихындағы эрбір келесі теория, 
(і і і і і і ң  алдындағы теорияның кемшіліктері мен элсіз тұстарын алып тастау 
мақсатымен жасалынып отырды. Эклектикалық емес, тұлға дамуының 
жалпы парадиғмасымен біріккен жүйелі түрдегі -  теориялардың 
жиынтығы -  психологиялық ғылым мен психологиялық практиканың 
дамуында аса мэнді фактор болуы керек.

Осындай теорияны қалыптастыруда, тұлға дамуының теориясындағы 
субъективті факторды талдау тұрғысын есепке алу керек. Бұл орайда осы 
мроГшсмамм зерттеуге арналған А.Сосланд еңбегін ерекше атау керек. 
Оммң оіімміііа, кез келген тұлға теориясының танымалдылыгы эрқашанда 
дн о м і .і н  оГи.скгиніі сипаттамапарымен анықтала бермейді. Осындай 
мікірлиі. димуда суОп.ективті компоненті аса мэнді саналатын кез келген 
і уміммііііріімк і і.ілі.імі а да гэм екемііі айтуга болады.

I іі іічішін іі.іц о і мроГшсмаларм, очімің колайсыз күйлерін түзетудің 
іімгуіііиніі .ідісіері, коОімссс оүкіл адамчатқа таратылады (экстраполяция). 
Дсгсммсм дс испхологіімлі.іқ і.іқішлдмм срекшелігі де, оның қандай 
дэрежсде жскс даралмқ, ягмм бірсісйлігіме байланысты тиімді де 
Гюлатымдмгымда. ('оііммсм біргс коіггегсн зерттеушілерде өз 
түжырммдамасым барлмқ адамдардмң іімкі элеміме тарату тенденциясы 
басым. Бұл, эсіресе мсихологиялық түчсту эдістерін жасауда көбірек 
көрініс береді. Осы эдістер қандай да бір жсмерименттік тексерусіз, өзіне 
көмектескендіктен жэне де жекеленгем эмпирикалық мэліметтер негізінде 
ғана, автордың жасаған теориялық бағытының құрылымына міндетті түрде 
кіргізіледі. Мәселен, Фрейдтің өзіндік инфантильді күйзелістері, оның 
Эдип кешені тұжырымдамасының негізінде жатыр, Франклдің 
концентрациялық лагердегі тэжірибесі оның логотерапияны құруына 
себепкер болған. Адам туралы ғылым дамуындағы осындай тенденция 
негізделген жэне заңды да, дегенмен психолог эрбір адам өмірі мен
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тағдырының біреғейлігін, оның өз белсенділігі, жеке -  даралық түлғалык 
мағынасы мен өзіндік қана жекеленген тэжірибесімен байланысты екенін 
үмытпауы керек.

Әрбір түлға теориясының негізінде; психолог пен клиенттің 
бірлескен күшімен қол жеткізуге болатын түлғаның идеалы (мүлтіксіз 
түлға) жатыр. Адам мінез-қүлқына деген тікелей қатынас -  ол ішкі 
факторлармен бе, әлде адамның өзі туындатты ма немесе сыртқы эсерлерге 
реакциясымен себептелінді ме -  «проактивті -  реактивті» категориясын 
иемденеді. Дэл осы категория түлға дамуының жаратылыстану -  ғылыми 
(объектілі -  бағдарланған) жэне гуманистік (субъектілі -  бағдарланған) 
парадигмаларының шегінде жатыр. Неғүрлым теорияда ішкі, 
биологиялықпен себептелінген немесе сыртқы факторларға көбірек назар 
аударылса, яғни осы мағынада , реактивтілік категориясына жатқызылса, 
солгүрлым ол түлға дамуының жаратылыстану -  ғылыми (объектілі - 
бағдарланған, позитивистік) парадигмасына жатқызылады. Егер де 
теорияда адам мінез-қүлқын өзі туындатыіі және өзі толығымен оған 
жауапты, демек, теорияда проактивтілік категориясына баса назар 
аударылса, онда тұлға теориясы түлғалық -  бағдарланған, субъектілі 
парадигмаға жатқызылады.

Қазіргі кездегі психология -  білімнің парадигмасыз, парадигмаға 
дейінгі немесе мультипарадигмалы саласы емес, бүл түлға дамуының 
гуманистік (тұлгага багдарланган, субъектілі) парадигмасы қалыптасқан 
ғылым. Сонымен бірге, қазіргі кезде осы парадигма адам туралы 
ғылымдардың бэрінде де үстемдік етуде. ТМД -  лық психологияда осы 
парадигма, қайта қүру кезеңіне дейінгі психологияда үстемдік етіп келген 
жаратылыстану -  ғылымилық (позитивтік, объектілі -  бағдарланған) 
парадигмаға қарсы түрады. Позитивистік парадигма бойынша, адам дамуы 
социумға (адам-үжымның өнімі) жэне биологиялық факторларға 
байланысты. Даму формасы, осы жағдайда, бейімделу (адам дамуының 
негізгі өлшемі, оның социумға бейімделу дэрежесі) деп түсіндіріледі. 
Тұлгага -  багдарланган парадигма ұстанымынан, адам дамуының 
тиімділігінің шарты -  оның базалық (ең негізгі, іргелі) қажеттіліктерін 
қанағаттандыру. Даму формасы: оның өзін-өзі кемелдендіруі (адам 
дамуының негізгі өлшемі оның белсенділігі мен социумды озгерте алу 
қабілеті, өзінің шығармашылықтық элеуетін дамыту).

Сонымен қатар, психология ғылымының даму тарихына үңілсек, кез 
келген түлға теориясын дихотомия үстанымынан қарастыру тиімсіз екенін 
көреміз. Шынымен де, эрбір түлға теориясында екі парадигмаға да 
жатқызуды неғіздейтін идеялар мен техникалар бар [57]. Қазіргі кездегі 
психологияның дамуында, түрлі психологиялық мектептер мен олардың 
идеяларын негүрлым интеграциялау тенденциясы бар екені белгілі. 
Практикалық психологияда осы тенденция, эдетте, интеграция емес, түрлі 
әдістер мен техникаларды ортақ парадигмалы негізде емес (кейде қарама -  
қарсы теорияларды да), эклектикалы түрде біріктіруде көрінеді. 
Жагдайдың осылайша қапыптасуы, психологиялық теория мен
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психологиялық практика арасындағы алшақтықтың неғұрлым ұлғая 
түсуімен, кейде тіпті бұлардың бір-бірін есепке алмауымен байланысты. 
Тсориялық психология, практикалық психологиядағы дүмшелікке , оны 
жүйелі теориялық сынға алуды қажет санамай, кез жұмбайлық көрсетеді. 
ІІрактикалық психология осыны пайдалана отырып, өз қатарларына 
ннантюристерді психологиялық теория мен әдіснамасының тіпті 
қарапайым түсініктерімен таныс емес адамдарды тарта түсуде. Бұл 
жаі дайда, алдымен осындай “психологқа” баратын клиент қор болса, ал 
түтастай алғанда психологияның ғылым ретіндегі дәрежесі төмендейді.

Сондықтан да, қазір, психологияның теориясы мен эдіснамасының 
ироблемаларымен қатар, теориялық идеялардың тұлға дамуы мен түзету 
ирактикасына тікелей бағытталуын қарастыратын еңбектер аса өзекті 
Оолыи отыр, психологиялық теорияның тұлға дамуының практикасымен 
іікслей байланысының болмауы, психологиялық теорияның жалпы 
моріебссін төмендетуге экеледі жэне психологиялық -  педагогикалық 
ңиклдің практикаға бағдарланған пәндерінің дамуын анағүрлым тежейді. 
I Ісихологияның осы мэселелерге жеткілікті көңіл аудармауы, баланың 
омір сүруімің бүкіл кезеңдерініңде қажетті психологиялық қолдаудың 
болмауынам педагогикалық практиканың жекелеген бағыттарының 
біржакгы дамуында көрінеді. Қазірғі кездегі білім берудегі дағдарыстың 
бір себебі де осы.

Қайта құруға дейінгі психологияда неғұрлым рацио - аумағына 
багдарлану жэне адамның теориялық ойлауын дамыту тэн болады, өйткені 
гек сол гана болашақ емір тіршілігінде оның тиімділігін қамтамасыз етеді. 
Сомымен қатар, адамның бейнелік, практикалық жэне әлеуметгік 
ойлауына, оның эмоциялары мен сезімдерінің аумағына жэне де 
сшшсі.пдық сферасына жеткілікті назар аударылған жоқ, міне, осының бэрі 
мсдіноі икамың дамуына өз эсерін тигізді, сабақ беруде авторитарлы 
соідік лдіс, ші оқі.ггу мақсаты оқушыларда вербальді -  логикалық, 
гсііріммм.ік, іаггі.ік ойлауды қалымтастыру (баланың жеке -  даралық 
гажірмОссіндс млнлі корімсгім эммирикалық құраушысын есептемей) 
болі.іи 'габылды. Балада імоциялық бейнелік жэне элеуметтік 
иигеллск гісім димы гуга бірдей қагынас болмады.

Қазіргі теориялық козқарастар, тұлга дамуында эмоция сферасына 
анағұрлым көбірек көңіл аударады, бұрын ол көлеңкеде қалып отырған, 
өйткені даму -  тек рационалды, теориялық ойлаудың дамытылуы деп 
есептелінді. Дегенмен, адамдардың көбі үшін, эмоциялардың мінез- 
құлықты сана астынан бақылауы, парасаттың санамен бақылауынан басым 
екені анықталды.

Психологиялық ғылым мен практикада түлганыц гуманистік, 
субъектілік парадигмасына багдарлану маңызды дәрежеде осы 
кемшіліктің орнын толтырады. Сонымен бірге, тұлға дамуына 
жаратылыстану -  ғылымилык та, гуманистік те бағытгарға үйлесімді 
идеялары бар, тұлганың жетекші теорияларын шын мэнінде еыни 
талдаудың жетіспеуі, осы теориялардың бар әлеуетін жүйелі жэне кешенді

77



түрде пайдалануга мүмкіндік бермейді. Ал оның езі, психологиялық 
түзету, психотерапия, психологиялык кеңес беруді іске асыратын ең 
алдымен түлға дамуының гуманистік бағытында қарастырылуы қажет 
практикалық психологияның дамуында теріс әсерін тигізеді.

Адам - өз тагдырыныц иесі, ол сыртқы жағдайлар мен саналы түрде 
бақыланбайтын соқыр сезімдердің қуыршағы емес деген негізгі идеяны 
ұстанатын түлгага -  багытталган гуманистік парадигманың тұргысы дәл 
осындай. Медиңиналық емес психотерапиядағы гуманистік бағдар да, 
негізгі міндет -  түлғаның тиімді дамуы -  негізгі назарды психологиялық 
түзетуден психологиялық ағарту мен пАхологиялық алдын -  алуға аудару 
керек дегеннен бастау алуы керек.

Жасалынған түлға дамуының теорияларының теориялық 
рефлексиясы практикалық психологияның шынайы ғылымилық 
қүралдарын: түлғаға -  бағдарланған идеялар түрғысындағы зерттеу 
әдістерін таңдауға мүмкіндік береді, демек статистикалық, 
психометриялық тестілерден (эдіснамалық түрғыдан мүлдем ескірген, 
ейткені олар нормалды үлестірілген, іріктелінген зерттеулшілердің 
интеллектілі жэне түлғапық сапаларының өзгермейтіні, оларды түзету 
мүмкіндігі жоқ деген түрғыда жасалынған) -  критерийлі -  бағдарланған, 
дамытушы жэне негізінен төмен деңгейде формалданган диагностика 
әдістеріне бет бүру, ең маңыздысы, формалды көзқарастан “артық” , “көп 
мөлшердегі”, сонымен бірге оны түзету мақсатында зерттелінуішінің 
санасында рефлексияланса, сол нағыз дәл мәлімет болады. Дегенмен, 
осыган байланысты, ғылыми психологияға, практикалыц психология 
педагогика сияқты ғылым ғана емес, өнер деген көзқараспен келісуіне тура 
келеді. Психологтың өз басында, оның кәсіби іс-эрекетін тиімді 
орындалуына қажет болатын гуманистік сапалардың кешені болуы керек, 
Мүндай сапаларға, ең алдымен, позитивті адамгершілік ұстанымы, 
теорияльщ және әлеуметтік ошауының жогары деңгейі, эмпатш, 
рефлексия, фасилитацияга қабілеттілік, оптимистік өмірлік ұастаным, 
адамның гуманистік әлеуетіне сенушіліктер жатады. Осындай мағынада, 
практикалық психолог, адам жанының емдеушісі болып табылады, ал 
мұндай қасиет көпшілікке тән емес жэне ол өте міндетті іс. Өкінішке орай, 
қазір, практикалық психологты кепшіліктік кәсіпке айналдыруға 
тырысушылык бар, ал оның пайдасынан зияны көп.

Жогарыда аталып кеткендей, тұлгага -  багдарланган негіздегі 
практикалыц психологияның дамуы, тұлғаны психологиялық 
ағартушылықпен байланысты, өзінің шығармашылык элеуетін неғұрлым 
жоғары деңгейде іске асыра алуға қажетті білімдер және іскерліктермен 
қаруландыруы қажет. Нақтылағанда, эрбір адамда өзінің танымдық 
сферасы жайында білімдері, шығармашылық қабілеттері, өзін-езі 
тануының тұлғалық сапалары мен дағдыларын қалыптастыру; социумдағы 
рационалды мінез-құлқы жэне тұлғааралық тиімді қатынастар дағдыларын; 
ез мінез-құлқының мотивтерін білуі жэне де тиімді өмір тіршіліктік 
мотивтерін қалыптастыру, оның ішінде трансцендентті де, психикалық
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қысымды алып тастау тәсілдерін білуі мен релаксациялык іскерліктері ,т.б. 
болуы тиіс.

Осындай міндеттерді шешуге арналған практикалық техникалар, тек 
гуманистік психология теорияларында ғана емес, қандай да бір дәрежеде 
біірлык тұлға теорияларында бар; когнитивті психология, психоанализ, 
Пихениоризм, ең алдымен үйрету теориясында, аналитикалық психология, 
жске даралық психологияда, гештальтпсихология жэне де қазіргі 
психологияның көптеген бағыттарында. Олардың жетістіктерін, әлемнің 
антропоцентрлік бейнесіне сай жасалынган жүйелі функцнялы талдау 
че/пінде біріктіру, қазіргі психология ғылымы мен практикасының 
міндеті болып табылады жэне нақ осы түлға дамуының түлғага -  
багдарланған парадигмасының негізі болады.

1. 1.5.1 Іоіиі іівисі ік і і с и х о л о г и я  және гуманистік психология

I Іоіигинисгік іісихологияда ж еке-даралық, коғамдық-тарихи 
ііроцссгсрмси ссОсіггілсіігсіі, соған сэйкесті, ол -  адамның қоғамды қ 
Кіііміінсі аргіі смгічілуі мси мэдени нормалар мен қүндылы қтарға 
кіііысгііірі.ілуі.іііың онімі рсгінде қарастырылатынын тағы  да айта кетейік.

|{ң алдымси, гуманистік психология, экзистенциализм және 
іісрсоііализміісн іуындаған гуманистік парадигма аясында, жеке- 
даралі.ікіы қалыптастыратын касиеттердің ішінен жетекші рөл -  
шыгармашылык әлеуетке беріледі. Осы жағдайда дэл субъектінің өзі 
модснист пен қоғамдык дамудың бастауы ретінде көрінеді, 
іпыгармашылық бастауы ретінде жеке-даралық өзінің бірегейлі әлеуметтік 

модспи гэжірибесі аркылы көрінеді.
Когнитивтік сфераны зерттеуге қатысты түлғалық түрғы, таным 

ирііңссгсріидс міндетті түрде түлғалық қасиеттер көрінеді -деген тезиске 
сүіісисді, дсгсммсн ол когнитивті сфераның ерекшеліктерін түлға 
кпсисггсріііс дсйін гомсидсгу дегенді керсетпейді. Түлғаның бөлек-бөлек 
күрі.ілі.імдіірі.імі.ің ирлсіііида қагал ссбептілік шегін кою (төменгіден 
жогарыга, мсмссс ксрісіншс) - лрқашамда да дүрыс емес, өйткені жеке -  
даралык күрылымы мсн оның нрофилі эрқашанда бірегей.

Осы уакытка дейін психологияның дамуында түрақты түрде 
бекітілген мифолегамалар болды: ғылыми білім қатаң эмпирикалык 
фактілерге негізделген, теориялар фактілерден шығарылады, сондықтан да 
екінші болып табылады, ғылым дамуы фактілердің бірте -  бірте қор болып 
жинақталуына байланысты, фактілер теорияға тәуелсіз, теориялар 
логикалық түрмен фактілерден рационалды интуиция арқылы шығарылып 
жэне оларды міндетті түрде эксперимент арқылы тексеру негізінде 
қабылданады. Көптеген белгілі ғалымдардың пікірлері бойынша аталынған 
позитивистік догматтар (М.Планк, П.Фейерабенд, М.Полана, У.Селларс, 
А.В.Юревич жэне т.б.) мифтер екені еш күмэнсіз. Бүгіндері, теорияны 
фактілер анықтамайды, теория фактілердің түсіндірмесін беретінін бэрі де 
мойындайды, “объективті фактілер” болмайды, өйткені адам санасында
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олар субъектіде қалыптасқан әлем бейнесіне сәйкес нақты 
тұжырымдалуды автоматты түрде иемденеді; қандай да бір теорияның 
басымдығы мен үстемділігін, оны бекітетін практика айғақтай алмайды, 
теориялар өз үстанымдары мен ізбасарларын басқа теорияның пайда 
болуына байланысты жоғалтуда. Жаңа теория, көптеген субъективті 
көрсеткіштері бойынша мамандар арасында жэне халықта танымал бола 
түсуде; ғылыми білім рационализация емес, интуиция мен инсайт 
негізінде тұрғызылады.

Қазіргі психологияның көптеген проблемалары “объективті” 
жаратылыстану ғылымдарына үқсау жэне де қазіргі жаратылыстану үшін 
эдіснамалаық анахронизм болып та<|ылатын, ғылымның позитивистік 
мифологиялық бейнесіне негізделуінен туындаған толымсыздық 
кешенімен байланысты, деп айтуға болады. Бүл, қабылданған позитивистік 
нормативтер мен стандарттарға сәйкес психологиялық болмыстың дүрыс 
түсінілмеуіне экелді. Психологияны осылайша, “объективтендіру”, ең 
алдымен, “математизаңиялауды” үдету, кез келген түжырымның 
эмпирикалық сенімділігінің қажеттілігі, Корреляция коэффиценттеріне 
деген қүдіреттілік қатынас, психологиялық зерттеулердің стандартты 
қүрылымынан көрінеді [58]. Позитивистік стандарттарға сай болу үшін, 
жасалынатын психологиялық теориялар максималды түрде өзіне тэн емес 
математикалық аппаратпен жабдықталды, ол психологиялық 
теориялардың мазмүнын ешқандай да сенімділемей, керісінше оның 
мазмұны мен мағынасын көмескіледі. Осының бэрі, психологияның 
позитивистік мифтерге негізделген қол жетпейтін стандарттарға 
бағдарлануы, оның ары қарай тиімді дамуын қиындататын белгілі 
компенсаторлық (орнын толтырушылык) реакцияларды туындатты. 
Осындай реакция түрінде психологияда кеңінен тарапған зерттеулерді 
сипаттауда апынған нәтижелер тек эмпирикалық мэліметтер негізінде 
жасалынады деген тенденцияны атайды. Психологиядағы позитивистік 
тенденцияның біреуі, психологиялық қүбылысты физиологиялық 
қүбылыспен алмастыратын жаратылыстану -  ғылыми парадигмаға 
сыйдыруға тырысуы болып табылады. Психологияда “объективтендіру”, 
өзін жеткілікті санау үшін категориалды аппаратпен қанықтыруынан да 
көрінеді. Бүл категориялар арасында, жасанды түрде онтологиялық мағына 
берілетін абстрактілі қатынастар орнатылады. Категорияларды осылайша 
диалектикалық материализм түрғысында пайдалануды біліммен теңдестіру 
қиын. Осының бэрі психологиялық болмыстың өзіндік тілін түсінуден 
алшақтатып жасанды тілдердің пайда болуына әкеледі. Психологиядағы 
позитивистік ғылымилыққа үқсастықтың дәйексіздігін түсіну жэне оны 
мүлдем қабылдамау, психологиялық феномендерді ендігі жерде 
философиялық емес, тіпті метафорлық категориялармен белгілеуге экелді. 
Осы бағыттың алғашқы бастаушысы жэне оның ары қарай дамуына үлкен 
үлес қосқан, эрине, З.Фрейд. Оның метафоралары (Ол, Мен, Меннен -  
жоғары) жэне соның негізінде құрылған психоанализ тұжырымдамасы, 
психологиядағы жаратылыстану -  ғылыми эдіснамадағыдай, бұл
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метафоралардың артында шын мәніндегі психологиялық болмыс тұр, деп 
дэлелдеуге ол тырысқан жоқ. Психологияда метафоризмге багдарлану, 
негізгі психологиялық теориялардың, оның ішінде психоанализ, НЛБ 
(НЛП), сияқтылар, өзінің сапалы жэне формалды сипаттамалары 
бойынша, тек сенімге негізделген діни ілімдермен толықтай сәйкестенуін 
туғызды.

Психология гылымында ортодоксальді позитивизм нормасына 
сэйкестенумен қатар, психологиялық зерттеулердің феноменологизмін 
есептемеу де бар (психологтар психологиялық болмыстың өзін емес, осы 
болмыстың субъективті бейнесін қарастырады), демек психологиялық 
болмысты өз қабылдауына сэйкес терминдер мен міндеттерді 
қалыптастырып зерттелушіге ұсынатын зерттеушінің феноменологиясына 
ісрпелінуш інің феноменологиясы қапталдастырылады. Ал оған 
черттелінушінің әрекеттерін өз қабылдауының терминдерімен түсіндіретін 
тағы да зерттеуші феноменологиясы салынады. Математиканы пайдалану 
осы “қатпарлы” феноменологизмді көмескілеп жібереді, өйткені 
субъективті тәжірибені математикалық өңдеу оны объективті етпейді, 
бірақ солай көрінуі мүмкін. Демек, зерттеушілер көбінде психиканы өз 
қабылдауының жеке -  даралык ерекшеліктерін психиканың өзіне таңады 
[58].

Позитивистік (жаратылыстану -  ғылыми) те, метафоралық та 
(иррационалды) бағыттар сынау үшін аса қолайлы болып келеді. Қазіргі 
мсихологияның эдіснамасы олардың кемшіліктерін ескеріп, түлгалық 
дамудың маңызды детерминанты болғандықтың рационалды ойлау 
сферасын есептей отырып ғылыми рационапизмнің жетістіктеріне де, 
санасыздық сферасының жасырын элеуеттерін (зерттеу жэне практикалық 
іс-орсксттсгі интуиция мен инсайтты) түсінуге де негізделуі қажет.

Д.М.ІОрсничтің пікірінше, психологияның көптеген проблемаларын 
психоііогимні.іц феиомепологизмін алып тастайтын жэне психологиялық 
Оолмі.ісгі.щ (ііііііц магыііасыіі корсстстін жаңа парадигманы жасау арқылы 
шсшу мүмкіп (2001). Осылай болуы мүмкін емес шығар, өйткені 
жаратылысгаиу гі.ілымдирының одіснамасының өзінде де, “объективті 
нэтижелер” кебіндс зсрттеушінің өз субъектілігіне тэуелді, деген пікір 
үстем бола түсуде. Гуманитарлық білімдерде бүл фактор әрқашанда да 
маңызды болады, себебі оны алып тастау мүмкін емес. Ғылым тарихы 
антропоморфты негізде дамығанын көрсетеді -  зерттеуші эрқашан 
“объективті” болмысты өз түлғасының қүрылымы арқылы 
түсіндірмелеген: неғүрлым табиғатты зерттеу өзін антропоморофты емес 
деп санаса, солғүрлым ол сондай болады. Ол табиғат бейнесінен 
жекеленген адами бітістерді түрақты түрде алып тастап отырады, ең 
соңында таза жалған табигат қасиеті мен таза және түтас түрде 
адамшылықтын өзінен үстем болады (О.Шпенглер).

Ғылым дамуының қазіргі кезеңі де, адамның өз сапаларын қоршаған 
элемге тарататын, анық айқындалған антропоморфизммен сипатталады. 
Антропоморфизм, барлық ғылымдар ішіндегі ең рационалды ғылым
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математикаға да енген. Платонның рационалдық ғылым, ойлаудың жалғыз 
эдісі жэне ең жақсысы емес жэне де адамның шығармашылық бастауларын 
оның ақыл-парасаты емес, санасының астындағысынан, жүрегінен іздеу 
керек, деген тезисін растайды. .,,

Шындығында да қазіргі жаратылыстану классикалықтан элемнің 
релятивистік бейнесіне қарай жылжуда, квантты элем бейнесінде 
зерттеуші тек бақылаушы ғана емес, тікелей нәтижелеріне ықпал ететін 
эксперименттіц белсенді қатысушысы да. Квантты физикада бақылаушы 
табиғи түрде әлем бейнесі мен оны сипаттайтын математикалық 
теңцеулерге енеді. Мамандардың ^айтуынша, элемнің релятивистік 
бейнесідек абстрактілі логика мен дискретті үғымдарға сүйеніп, 
рационалистік сипатта түсінілмейді, бірақ мифология тілінде түсінілуі 
мүмкін. Ғылымдағы барлық анықталмағандықтарды түсіндіруде дэл тілді 
жасау мүмкін болмады. Сондықтан ғылым үшін метафоралық жэне көп 
мэнді тіл қажет болады. Ең дэл ғылым математика үшін К.Гедель осы 
заңдылықты - теориялық білімнің толық. еместігі теоремасымен берсе, 
квантты физикада В.Гейзенберг анықталмағандыктар қатынастары 
теоремасын үсынды. Бірінші теорема, адам танымын толығымен 
формалды ету мүмкін емес десе, екіншісі -  тіпті дэл теориялардың 
жиынтығымен де объектінің түтастығын (толығымен) айқындауға 
болмайды, дейді.

Атақты физик В.Гейзенберг, ғылым эдіснамасы проблемаларын да 
зерттеген, бэсекелес ғылыми болжамдардың ішінен, қайсысынан ең 
гуманды адамгершіліктік нәтижелер алынса, соны шынайысы деу керек, 
деп санаған. Осындай жағдай, психология ғылымының дамуында 
неғүрлым жоғары дәрежеде болуы тиіс. Психологияда оның гуманистік 
бағыттылығы мен гуманистік пафосы теорияның шынайылық өлшемі 
ретінде санапады: қандай теория адам тагдыры сыртқы ықпалдардың 
нэтижесі емес, оның өз қолында, деген бағдарымен байланысты.

Адам эрқашанда табиғи жүйелердің ішіндегі ең күрделісі болып қала 
бермек. Оны тану мүмкіндігі ешқашанда сарқылмайды. Кім -  де кім өзі 
туралы бэрін айтып бере алса, ол бүкіл ғаламды сипаттайды -  деп санаған 
Р.Декарт. Адам эрқашанда өз мэнін түсіну үшін өзін-өзі танумен 
айналысады. Өзімізді тану арқылы, біз, ғаламның зандарын ашамыз. 
“Адамдағы ең негізгі мен ең тереңдегісі эрқашанда анықталмайды жэне 
үстатпайды. Өз-өзімізді тану, осы ғүмырлық жүмбақты шешу, адамзат 
тарихы мен мәдениетінің негізгі мазмүнын қүрайды. Егер біз осы 
жүмбақты шешсек, бүкіл тарихымыз сонымен бітеді. Оны ары қарай 
жалғастырудың мэні жоқ”.

Зерттеуші -  психолог пен практик -  психологтың ең нэзік қүралы -  
субъектінің танымдық, коммуникативті жэне іс-эрекетінің мэні емес, оның 
өмір тіршілігіндегі психологиялыц магыналарын түсінуге цабілеттілігі 
болып табылады. Мүндай қабілеттілік -  іскерлік қана емес, интуиция 
механизмдерімен қамтамасыз етілетін өнер болып табылады. Бүл 
механизмдер негүрлым психологтың мэдени жэне интеллект деңгейі
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жопірм Оолса, іүлгасының гуманистік бағыттылығы неғүрлым айқын 
Оолсп, солгүрлым ықпалды болады. Психологияның әдіснамасы адам 
тчічшітыіш саіі жасалынуы цажет, ол табиғатты жасанды модельдер 
жоне сьпГшлармсн озгертуге болмайды.

І үлі іі дамуының позитивистік парадигмасының маңызды ерекшелігі, 
омі.щ түлги дамуының биогенетикалық жэне элеуметтік -  генетикалық 
іеормилпрынп негізделуі, яғни түлға дамуының үстем жагдайлары 
іүкымкушіиушылық пен орта (сыртқы факторлар) деп саналуында. Адам 
ііИпіпіі мсм когамнын фатальді күштерінің ықпалымен дамиды деп 
Ооижіімдшіады. Түлға дамуының негізгі формасы -  түлганың Социумға 
ін<ііі\иһ"іуі жэне де өзінің жеке -  даралық өзгешеліктерін түрақты 
Кіісмс п  ср дсм қабылдауында. Сондықтан да қоғамның талаптарына немесе 
інімім жекс даралык өзгешеліктеріне бейімделе алмаған адам, невротик 
дічі ииі.імилилы. Сонымен, осы парадигманың аясында түлға дамуының 
киіімир коідсрі биологиялык немесе элеуметтік детерминанттар деп 
ІИІМІШІЛМ

I Іо м тінисгік  парадигманың тағы бір ерекшелігі, психологтың езінің 
іуіишм.ік жпмс имтсллектілік ерекшеліктерін есепке алмауы, яғни 
мімчішог клмснгмсн жүмыс істегенде дамытушы жэне түзетуші 
Піігмгпірлм дүрыс таңдауға мүмкіндік беретін мүлтіксіз жэне әмбебап 
ОІлімдсрді иісргсм деп саналады. Бірақ, психологтың практикалық іс- 
лрсксті, іск гылым ғана емес, өнер де екені белгілі. Осы мағынада жақсы 
даммгим имтуиция, жақсы дамыған абстрактілі -  логикалық жэне 
ллсумепік имтсллсктінің болуы, рефлексия, позитивті адамгершіліктік 
симнлир, (|шсиля'іивтілік, эмпатияның жоғарғы деңгейі, рөлдік мінез -  
күлмкі і.щ ксң ііумип.місыз гиімді практикалық психолог болу мүмкін емес. 
1>уіі сшішшр, лриме, комшілікке тэн емес, ал практикалык психолог 
мііміімлмім сомдиІІ комшіліктіккс айналып отырган кезде, көптеген 
мнмимлирші оі і.і кік меітер боли коймийтмммм да мойындауға тура келеді. 
іііі.іміініі лике ліірінм.ік кііеііеггердіц қплммгасмауы мен практикалық 
Мі миощіі іі.щ іі/ік міімііш.ік жші.ііііін сііуагсі.пдмгы, оның жалпы 
кйі ІОимІіІмІц юмеіиі ллрсікедс (ниіуі.пш лкеледі.

I улііі анмуі.іім.ііі іумііммсіік ннрадиімаеы, мсихолог түргызған 
ііііпмім.ім кеі кешем міисі куикы мсм гүлгасының моделі әрдайым 
Ооижіімді.і, осі.і мам.ішіди мсм.хологқа длрігср сияқтм ең озекті кағида “зиян 
кешірме" Гюлым габыладм, ойтксні психологиялық диагноз дүрыс 
коііміімиса, адимш очіме тон емес, оның түлғасын күйретуге экелетін 
омірлік сгриісгия таңылуы мүмкін. Осы орайда ең гуманды, демек 
не.''у/>ііым онімдісі, психологтың іс-әрекетінің мына түрлері: 
ін ихоло.чіялық агартушыльщ пен психологияльщ алдын -  алу шаралары 
оолі.іп табылады. Олар адамды өз-өзіне диагноз қоюға үйрететін, оның 
(піи-очі оқыту мен өзін-өзі тәрбиелеу механизмдерінің негізінде 
қіілмптасқан өзін-өзі дамытуын қамтамасыз ететін білім, іскерлік, 
дагдыларын қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.
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Әлем бейнесінің антропоцентрлік моделіне негізделген, тұлға 
дамуының гуманистік парадигмасы бойынша, тұлға дамуының негізгі 
шарттары оның базалық (негізгі) кажеттіліктерін қанағаттандыру болып 
есептелінеді. Мұндай қажеттіліктерге біз төмендегілерді жатқызамыз:

• субъектінің элеуметтік мәртебесін қамтамасыз ететін, аса
қолайлы тұлғааралык қатынастарға қажеттілігі;

• түсінілуге қажеттілік (терең сырластық, руханилық,
тұлғааралық жақын қатынастар);

• өмірлік мақсат пен мағыналардың болу қажеттілігі;
• коршаған ортаны танып -  білу қажеттілігі;
• шығармашылық әлеуетін ісіе асыру қажеттілігі.

Тұлға дамуынын гуманистік парадигмасы тұрғысынан, адам- қоғам 
мен мэдениетті жаратушы, өз дамуының бастауы. Тұлға дамуының 
формасы, осы тұрғыдан, өзін-өзі кемелдендіру (адам дамуының маңызды 
өлшемі, оның белсенділігінің дэрежесі жэне социумды өз мүдделеріне 
сэйкес өзгерту, шығармашылық әлеуетін ісқе асыру) болып есептелінеді. 
Дамудың қайнар көзі ретінде -  тұлғаның өзіндік белсенділігі көрінеді. Бүл, 
әрине, түқымқуалаушылық, мәдениетті иемдену мен әлеуметтік үйретудің 
рөлі бағаланбайды дегенді көрсетпейді. Түлғаның өзіндік белсенділігі 
аталған бастауларды өз мүддесінде пайдаланып, өзінің дамуына олардың 
ықпалдарын өзгерте алады, деп болжапданады.

Аталынған теориялық постулаттар, адам табиғаты түбіне шейін 
анықталмайды, оның элеуеті шексіз, ал дамуы көбінесе спонтанды екенін 
көрсетеді. Адам психикасы озін-озі дамытатын жүйе жэне оның дамуы 
ішкі және сыртқы жағдайлармен толық себептелінбейді.

Тұлғаға бағдарланған тұрғы ұстанымынан тұлғаның дамуы 
төмендегі қағидаларды іске асырғанда тиімді болады:

1. Тұлға дамуында өмір тіршілігінің трансцендентті мотивтеріне 
бағдарлану қажет (өз өмірінің шынайы мағынасын, адам, басқа адамдарға 
қажет болуынан, өз ісіне берілгендігінен табуы мүмкін; осындай түсінікте, 
адам, өзін максималды түрде басқа адамдарда іске асырады).

2. Адамның басқалармен қатынасы ең негізгі қозғаушы күші жэне де 
жеке -  даралық психикасының жаңа құрылымдарының қайнар көзі.

3. Тұлға дамуына тиімді ықпал тек оның жеке -  даралығын 
есептегенде ғана мүмкін (осыдан, жалпы классификациялар мен 
типологияларға негізделген, таза
түрдегі рецептілік эрекеттер психологта болмауы керегі туындайды).

4. Тұлға дамуы, адам психикасының белсенді, шығармашылықтық 
сипатын есептей отырып іске асырылуы қажет, демек психикасына немесе 
оның атрибуттары мен құраушыларына тікелей араласу мүмкін емес. Ягни, 
тұлғаның кез келген білім, іскерлік, дағдылары, кез келген тұлға бітістері, 
тұлғаның өз белсенділігінің нәтижесінде ғана қалыптасады немесе 
өзгереді - тұлғаның өз іс-әрекетінен туындайды (сыртқы жағдайлардың 
ықпалы оларды ілгерілетеді немесе тежейді, бірақ бұл процестердің орнын
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ішмисп.ірмийды жэне де гұлғаның өзіндік белсенділігінен бөлек психикаға 
пріііііку ндим үшін катерлі болуы мүмкін).

5. Тулганың дамуы тек рационалды сфераның ғана емес, санасыздық 
сфсріісыи қүрпйтын процестерге де негізделуі қажет.

0. Түлгішың дамуы социум жағдайларына бейімделуге емес, 
діімулыц (гиермсйтін факторы емес, гуманистік қоғамның қағидаларына 
сдіікее. іулгшіык озіндік қажеттіліктеріне сай өзгеріп және түрленіп 
пгыритми іуліаныц жеке -  даралык өзгешеліктеріне бағытталуы тиіс.

7, I Іс іш ш н тм ц  ықпапы, объектілі манипуляция ұстанымынан, 
іуііиііи.і "қилі.іпгисп.іру” мен түзетушілікке емес, түлға дамуына оның 
(нииіи.ік кижеггілікгерім қаііагаттандырудың жағдайларын жасау керек, 
ін'Ы іііііп о ііііо іі оқміу меи озін-озі тэрбиелеу механизмдерін 
к«ііміпіи іыруды мім іамисы і еіуі ш іс.

Н Гүшн /іимуы, іідіім о ігермейтін  гүрақты ш ама емес дегенге 
іімі I і/ірмуI імк

У Гүііім димум оіінің ггикилмқ нормалары мен бағдарларына 
П ты іійііу, иіміі ІшкІ локуе Гшқмлиумн қалыптастыруға кажетті 
іиіитіііиіірлы жисиулы ОолжшідиІІдм.

10 IVI «*р де міиеі күлмқ иеіі іс-эрекеттің жемісті элеуметтік -  
мллеии улгілеріие еліктсу мүмкіндіктері неғұрлым жоғары дэрежеде 
ітіідилшімліимн болсп, оида түлга дамуы тиімді болады. Шыгармашылық 
лііеусггі димі.пуди, бүл - гуманистік бағдарланған шығармашыл 
гүлгилирдмң: олирдмң оз ісіне, толыгымен өміріне деген катынасына 
елікгеу Оолмн гиОмлады.

II. Гүлгшм.щ идамгершіліктік жэне кәсіби жетілуі, онда рәлдік 
мінеі қулмқгмң осы диапизонын қалыптастыруды қамтамасыз еткенде 
ІІІІМДІ Оішііді.і.

1.’ Гүіігцңмң тиімді дамуы, оның мотивациялық жағынан мәнді 
мміриіһ мереііекгиішшірм Гнілгинди гана мүмкін.

Л ійінйіі екі ішридигмпның инемнди исихологтың іс-эрекетінің негізгі 
оні фуііһтіич.і киІНи кп|)иеімрмлуы гніс:

•  илимлм "Оік кири" огмрыи о ігеріу;
• і у ііі шм.ің иеп т ім д і жлне үйлесімді озіндік дамуына жағдайлар 

жікііу.
Оем екі функңимііы қарастырып, олардың аталмыш 

іііірпднгмшіардигы орнын нақтылап аныктайық.
Ііірінші функция, технократты, жаратылыстану -  ғылыми элем 

бейнесіне сәйкестірек, бұл ұстанымда, адам -  сыртқы күштердің 
“қуыршағы” социум, ұжым ықпал ететін материал, оның дамуы өзіне 
іпуслсіз факторлармен себептелінген, адамның еркінен тыс мінез 
сапаларын калыптастыра отырып мұндай дамуды баскаруға болады.

Екінші функция антропоцентрлік әлем үлгісіне неғұрлым тэн болып 
кследі. Бұл тұжырымдама, адамның тағдыры өз қолында, оның 
нсихикасын өзінің еркінсіз басқаруға болмайды, дегенге негізделген.
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Осы карастырылган екі тұрғыга байланысты практикалық 
психологтың негізгі міндеттері де эртүрлі болады.

Объектілі парадигма аясында психолог міндеті субъектінің мінез- 
кұлқын, интеллектілі жэне тұлғалык сапаларын, оның қоғам талаптарына 
(жас ерекшеліктеріне байланысты бекітілген нормативтерге сай) неғұрлым 
жоғары дәрежеде бейімдеу максатымен психологиялық түзету болып 
табылады. Осындай нормативтер туралы, олар өте айқындалған 
субъективті сипатта болады жэне де азаматтық қоғамның шынайы 
мүдделері емес, оны басқаратын қүрылымдар мүдделерімен 
анықталынатынын айта кетейік. Б іздф  елімізде бүл нормативтер көбінде 
саяси бағытталған, идеологияланған, жекеленген адамның шынайы 
мүдделерімен сэйкес келмейтін волюнтаристік сипатта болады.

Субъектілі парадигма үстанымдарынан, практикалық психологтың 
негізгі міндеті, түлганың негүрлъш тнімді жетілуіне цажетті 
психологиялыц жагдаітарды жасау мацсатымен түлга дамуын 
психологиялыц түргыдан демеу. Әрбір қойылған міндетті іске асыруда 
өзінің инструментарий, түлғаға әсер етудің өзіндік әдістері бар.

Бірінші міндетті іске асыру үшін практикалық психолог 
психологиялық түзету, психологиялық ағарту, психодиагностика, 
психологиялық кеңес беру, психологиялық тренинг, медициналық емес 
психотерапия сынды психологиялық түзету эдістерін қолданады.

Екінші міндеттің іске асырылуы, психологиялық ағарту арқылы 
дэрістер, әңгімелесу, семинар, кеңестер, дөңгелек стол, пікірталас, басқа да 
әсер ету эдістерін пайдаланумен байланысты. Бүл міндеттің шешімі 
психологиялық диагностика, психологиялық кеңес беру, іскерліктер, 
тренингтерімен сүйемелденіп отырады.

Түлға дамуының позитивистік парадигмасы аясында психологиялық 
қызметтегі негізгі назар, психологиялық диагностиканың жоғары дәрежеде 
формалданған эдістерін қолдануға аударылады, олар дамудың жеке- 
даралық нүсқауларына емес, статистикалық нормативтерге бағдарланған. 
Мұндай диагностиканың нэтижелері, түлға дамуының жеке-даралық 
технологияларын жасауға пайдаланыла алмайды, өйткені олар 
психологиялық эсерлердің жеке-даралығы негіздеріне сүйенбейді, себебі 
қолданылатын психометриялық тестер бүл міндетті шешуге 
бағытталмаған.

Жоғарыда айтылғандарға орай, практикалық психолог іс-әрекетінің 
негізгі түрлерінің — психодиагностжа, психологиялыц кеңес беру жэне 
психологиялыц түзетуге түлға дамуының жоғарыдағы екі парадигмасына 
сэйкес эдіснамасына тоқталайық.

Гуманистік білім беру парадигмасы үстанымынан, интеллектілі жэне 
түлғалық дамудың динамикасы мен оның механизмдерін зерттеу 
анағүрлым көп мәлімет береді. Дэстүрлі түрде қолданылатын 
психометриялық тестердің ешқайсысы да бүл міндетті шеше алмайды.

Аталған түрғы аясында, түлға дамуының жақындағы аймағын 
анықтауға мүмкіндік беретін, жаңа ақыл-ой әрекеттерін калыптастырумен



ОііІІіііим.ісіі.і болатын әдістемелер езекті. Бұл, субъектіні белгілі түрде 
икі-гіу нагижслсрі ретіндегі акыл -  ой эрекетіндегі өзгерістерді анықтауға 
кимск гсссгін, окі.ггу тестілері -  деп аталатын әдістер.

( 'у(Уі,скгілі парадигма үстанымынан, әлеуметтік өзекті 
ікірмш імпс|імсіі субъектінің интеллектілі жэне түлғапық қасиеттерінің ара 
кіш.шнсмн аммктауға мүмкіндік беретін критерийлі -  бағдарланған 
ііччімерді қолдану неғүрлым тиімді. Диагностиканың бүл бағыты ақыл -  
оІІ зрскстініц гіәнімен генетикалық түрде байланысқандықтан субъектінің 
икмл-ойм дамуының, ақыл -  ой әрекетінің нақты түрлері үшін шынайы 
жіігдаймнмң нормативтіге қатынасы жайында мәліметтер алуға мүмкіндік 
(ісрсді. I Ісиходиагностика саласындағы белгілі маман А.Анастази былай 
цен корссгсді:” Критерийлі -  бағдарланған түрғы, тест нәтижелерін 
іійііелдснгсм тест жарамдылығына (валидность) сәйкес түсіндірмемен пара 

іііір...”К>()|.
Критерийлі -  бағдарланған диагностиканың ең маңызды ерекшелігі, 

ініі.ің іск іс-эрекетінің заттық мазмүнына сәйкес түрғызылуында.
( 'оидмқган да ол ойлау механизмдерін оның объектісінен бөлек қарастыру 
мүмкііі сместігінен бастау алады. Критерийлік аталған карама -  
кмйінмлықты ойлау процесін талдауда оның мазмұны мен формасын 
іііргү гас бірлікте қарастыратын жэне де жекеленген ойлау әрекетгерінің 
кіілмитаскандығын бейнелеуге мүмкіндік туғызатын жүйелілік тұрғыны 
ішйдаланумен апып тастауға мүмкіндік береді.

Осындай диагностиканың нэтижесі, адамныц қандай да бір 
координаталар жүйесіндегі (мүндай диагностикамен байланысты 
модслдер, қагтай болса да түлға дамуын зерттеуде статистикалық түрғыны 
колдануға бағдарланған) неғұрлым түракты жағдайын анықтайтын 
мктрактілі емес шама. Ақыл- ой дамуын сандық көрсеткіштердің белгілі 
(>ір мсханикалық сомасы, деп анықтамаудың адекватты еместігі, түрлі 
і і к і . і і і  ой міндеттерін шешуде түрлі құрылымдық құраушылар 
кіііміуі.імсіі байланысты. Соның нәтижесінде психометриялық тестілер 
шіпі нік гіікалмқ эдістемеде қолданылатын заттық материалдыц, ең 
іін/іммсіі, імпирикалық нұсқалығымен анықталатын нақты жүйенің эртүрлі 
фуикциилмқ жагдайларын айқындайды.

Ііүдаи озгеше, элеуметтік -  психологиялық критерийге бағдарланған 
дішгиосгика, адамның ақыл -  ойының дамуын тұракты процесс, жүйенің 
түрлі (|іуикциялы жағдайлары деп қарастырады. Сондықтан да критерийлі 
діііігносгиканың мақсаты, қандайда бір өзгермейтін нэтижені айқындау 
смсс, спйкссті пэндік материалға репрезентативті, оқушының ойлау іс - 
лрсксгініц негізгі түрлеріне сай, жүйенің функциялы жағдайларының 
дінііімикасып анықтау. Критерийлі диагностиканың ең маңызды 
ар іі.іқиіылыгы, оныц түчстушілік сииапа скспдігіндс.

Қпрасіырылмп оггырган плпп|)ормиііыц түрғысынан томенгі 
децгсйдс формплданган диагностикп эдісісріп майдалану да маңызды 
ооіц.пі іпбі.ілпды. Мэсслсн, сннпсі.гі түлгплмқ бпгдарлары, сонымен қатар 
оім.іц мінсі қүлқі.іііың процсссуплдм диікшикалық сипаттамалары
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неғұрлым жоғары дәрежеде қатынасатын әңғімелесуде адам туралы 
неғұрлым егжей -  тегжейлі мэлімет алуға мүмкіндік береді.

Біздің пікірімізше, психодиагностикада түлғаға бағдарлану аз 
формалданған (оларға -  бақылау, әңгімелесу, сүхбат, түрлі іс - әрекет 
өнімдерін талдауды жатқызады) эдістердің ролін жоғарылатуды көздейді, 
“Практикалық психологияда, - дейді Ю.И.Забродин, - нақты адам 
әлеуметтік қатынастардың күрделі элемін, өзін және басқаларды қалайша 
танып қабылдайтынын, нақты адамның елестетулері мен қатынастарының 
түтас жүйесінің қалайша қагтыптасқандығы зерттеу проблемасы 
туындауда. Басқаша айтқанда ғылым^ талдауға жалпы жэне типтік қана 
емес, адамның жекелігі мен бірегейлігін елестетуге мүмкіндік беретін 
түрғылар мен қүралдарды жасау керек. Бүл бағытта маңызды қадамдар 
жасалынды, ендігі жердегі іс, тек практикалық диагностикалық жэне 
болжамды жеке -  даралыққа -  бағдарланған эдістерде болуы керек”. [61]. 
Жеке -  даралық мәліметтерді репрезентативті іріктеме, белгілі 
нормативтермен салыстыру қажет болғанда жүргізілетін психологиялық 
зерттеулерде, жоғары дәрежеде формалданған эдістердің рөлі, әрине, 
күмәнсіз. Сонымен бірге нормамен жүмыс істегенде төменгі дэрежеде 
формалданған әдістерді қолданған тиімді, өйткені олар, түлғаның 
онтогенезде дамуының тиімді жолдарын іздестіру мақсатымен оның жеке
-  даралық өзгешеліктеріне бағдарланған. Жоғары дэрежеде формалданған 
диагностика, алынған мэліметтерді компьютерлік нүсқаларда көрсету мен 
түсіндіруге бағытталған. Осындай жағдайда, тек қана адаммен тікелей 
қарым-қатынаста алынатын мәліметтердің дені назардан тыс қалады. 
Психологтардың анықтауынша, өзара іс-эрекет проңесінде 
коммуникацияның 60 -80  % вербалды емес күралдармен, тек 20 -  40 % 
ғана вербалды қүралдармен іске асырылады. Дегенмен де, практикалық 
психодиагностикада психолог іс-эрекетінің аса маңызды түрі- адамның 
мінез -  қүлық ерекшеліктерін санасыз формаларында неғүрлым дэл 
анықтауға мүмкіндік беретін - бақылау (байқау) әдісі көбінесе есепке 
алынбайды. Дэл осы адамның мінез -  қүлқын бақылау, психологқа оның 
мінез ерекшеліктері туралы көп мәлімет береді. Мінез, стильді конструкт, 
ол субъектінің мінез -  қүлқының типтік тәсілін айқындайды, деген пікір 
бар. Осы түрғыдан “жаман мінез” міндетті түрде “жаман түлға” дегенді 
танытпайды. Дегенмен де, бақылау ғана адам мінезінің санасыз 
көріністерін анықтауға мүмкіндік береді. Тестілік тапсырмаларды орындау 
рефлексивті, сондықтан да адамға бекітілген элеуметтік таптаурындарға 
сэйкес өз жеке -  даралық бейнесін анағүрлым өзгертуге мүмкіндік 
туғызады. Сондықтан да диагностикалық іс-эрекетте адам санасы толық 
бақылай бермейтін көрінулерді зерттеуде -  бақылау, әңгімелесу, сүқбатты 
пайдалану аса маңызды.

Субъектілі түрғыдағы практикалық психологтың кеңес беруиіілік іс- 
әрекеті, психологиялық көмек сүрап келген адамның түлғалық дамуы 
өнімді болуына бағдарланған жағдайларды жасаумен іске асырылады. Бүл, 
сыртқы деструктивті мінез-күлық симптомдарын жоюға бағытталған



прекет емес, клиенттін біртұтас тұлгасын зерттеу. Ол келіспеушіліктің ең 
маңызды тұстарын анықтауға бағытталған жэне де клиенттің 
нсихологиялық дискомфорт (қолайсыз жағдайлар) қана емес, басқа да 
югеііше, тіпті кез-келген өмірде кездесетін проблемді жагдайларда өзін 
ұсіиІІ алуына көмектесуге қажетті білім жэне іскерліктермен қамтамасыз 
еіу мііқсп гындағы ағартушылық жұмысы.

I Ісихологиялық кеңес берудегі гуманистік бағыт дегеніміз, санадан 
гі.іс күйзелулердің қандай да бір гипотетикалық механизмдерін 
моделдсуден, клиенттің шынайы өмірін, оның ерік -  жігерінің қалауын 
іалдау аркылы түсінуге назар аудару деген сөз.

Осындай мағынадағы психологиялық кеңес беру, субъектінің өз 
магмішсмн, қоғамдағы, ұжымдағы өз орнын, өзінің психологиялық 
ерекшсліктерін, өз мүмкіндіктерін, күйлерін, т.б. түсінуге көмектесу болып 
ітішшадм. Кеңес беру барысында психолог, тұлғаның психикалық іс- 
.ірскегіндегі өзіндік санасы - өзін-өзі танудағы аса күрделі процесс 
екемдігіп есінде сақтауы керек. Бұл ұзақ уақытқа созылатын, жекеленген 
ііііу іиииіі бейнелерден, осындай көптеген бейнелерді біртұтас 
күрі.шммга жинақтауды - өзінің субъект ретіндегі басқа субъектілерден 
ерекше отіпдік “Мен” ұғымына қарай өрбитін процесс. Өзіндік сананың 
.іроір акгісі, бүл - өзін-өзі тану мен өзіндік қатынастың өзара әрекеттесуі. 
( )сі.індай очара әрекеттестік, олардыц бірлігін анықтайды.

Очіндік сана феномені өте айқын көрінетін процессуалды 
иарамсгрлсрімен, яғни өзгергіштіктің жоғары дэрежесімен 
еиііаггалагмнын психолог эрдайым есепке алып отыруы керек. Өзіндік 
саііанмц нроцессуалдыгы, оның мазмұндык, мағыналық жактарының 
диішмикасі.шда да. оны іске асыру тэсілдерінің жэне де, әсіресе, мінез- 
күні.інті.і очіидік рсггсу процесінің динамикалық айқындалуларынан 
һорііюц Оемган сліікесгі, психолоітың басқа түлғаны тануы соңғы, 
мүидем іінкіішііім (іімім рсгіиде болмайдм. Әрбір таным объектісі, оның 
1111111)14', л  іреее, идіім, оем магмиада гаусмлмас гүцгиық болып табылады. 
КоПІнеге ікшмііміі ііикм.і очгерісгсрі мсн онмң бейнесінде 
киріііеіііідерінііі аріісмида ішіішкгмк байкаладм; бұл, адамның 
ін'ичикиііі.ік ламуміідііі м жлңіі н.ірсе онмц білімініц мачмұнмна элі де ене 
коИміиии жагдаііди коріиеді. Клиспггіц психикалық өмірінің нақты 
мачмүим мсп оін.і психологгыц амықтауы арасындағы алшақтык тіптен 
үлгайып ксгсді.

Жогарыда айтылғандарға сэйкес, тұлға дамуының түлғаға -  
багдарланган парадигмасының аясындағы психологтың кецес берушілік 
қышетініц негізгі мақсаты -  псшологиялық агартушыльіқ іс-әрекет, деп 
тұжырымдауға болады. Демек, бұл іс-эрекеттің негізгі бағыты да оған кез 
келген проблемді ситуациямен қатар өмір тіршілігініц барлык 
көрінулерінде ұтымды көмектесуге мүмкіндік беретін клиентпен 
жүргізілетін ағартушылық жэне превентивті (алдын -  ала жүргізілетін) 
жұмыс болып табылады.
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Психологтың псшологияльщ түзетушілік іс-әрекетінің гуманистік 
бағыты, сананың бүкіл мазмүнымен жүмыс істеу қажеттілігімен 
байланысты. Клиент тапсырысына қарағанда психологиялық 
түзетушіліктің артық мөлшері, кептеген ісүйзелістерді психологиялық 
түсіндірулер, психологиялық түзету эффектісін үзақ мерзімге созудың 
тәсілі болып табылады.

Түлғаға -бағдарланған психологиялық түзетудің мақсаты -  психолог 
түрғызған оның түлгасы мен мінез -күлқының моделіне сәйкес эрекет ету 
емес, түлғаның өзіндік оқу жэне өзіндік тәрбие механизмдерін 
қалыптастыру жолымен, оның өзіндіА дшіуыію  аса тиімді жағдайлар 
жасау.

Сонымен, адам дамуының гуманистік парадигмасы аясында, негізгі 
жүк —_психологияльщ агартушыльщ пен психологияльщ профилактика 
арқылы түлғаның тиімді дамуына қажетті жағдайларды жасауға түседі. 
Осындай жағдайда эрбір адам өзіне - өзі психолог, ез тағдырының әміршісі 
болады, өйткені бір жақты мақсаттылы психолоғтың прагматикалық 
ықпалдарынан, өзіндік -  таным мен өзіндік оқу мен езіндік тәрбие 
механизмдерін іске қосатын іс-эрекеттің өзіндік реттелу мүмкіндіктері 
анағүрлым жемісті де, тиімді болады.

Гуманистік парадиғма аясында жүмыс істейтін психологтың негізгі 
міндеті, адамды өмір сүре білу іскерлігіне үйрету. Өмірдің өзі өнер, шын 
мэнінде адам үшін өте маңызды да, күрделі өнер. Оның объектісі ретінде 
арнаулы іс-әрекет емес, түтастай бүкіл емір тіршілігі болады: адам 
әлеуетін айқындау жэне оны іске асыру процесі.

Түлғаның гуманистік парадигмасы аясында дамуы, оның тэжірибеге 
неғұрлым ашыла түсуін болжайды. Бүл тек қана түлғаның ез "Менін” , 
өзінің жеке -  даралығын терең түсінген кезде ғана мүмкін. Оз ойлары мен 
сезімдерін түсініп жэне бағалай алатын адам, оларды басқаруға қабілетті 
бола түседі, эсіресе ол мінезіне іштей сәйкестенбейтін бөтеннің ықпалына, 
пікіріне неғүрлым берілмейтін, нэтижесінде неғұрлым еркін, ерікті бола 
түседі.

Қазіргі білім беру жүйесінде адам туралы ғылымдардың релі дэстүрлі 
түрде төмен деңгейде. Өзінің ішкі әлемі туралы білімін 
қалыптастырмайынша, адамның езінің шығармашылықтық жэне тұлғалық 
элеуетін толық іске асыруға мүмкіндік берілмейді. Психологиялық 
ағартушылық пен психологиялық профилактиканың артықшылыктары, 
адамға езін күйзелдіретіндер туралы ғана білімдер ұсынылмайды, оның 
бүкіл өмір тіршілігіне қажетті ұсыныстар берілуінде. Сондықтан да адам 
өзіне - өзі психолог болады, бүл эрине анағұрлым гуманды, 
психолоғиялық жағынан қолайлы, нэтижесінде анағұрлым енімді.

Сонымен, гуманистік парадигма көзцарасынан, практикалыц 
псшологтың іс-әрекетінің ең маңызды түрі, түлганың тиімді дамуына 
қажетті жагдайларды жасауга багытталган іс-әрекет. Демек, адамды 
езін-өзі іске асырудың тиімді тэсілдері мен баскалармен өзара
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арсксттесуінің тиімді тэсілдері туралы білімін үш тау (ағартуш ылық) мен 
соларға үйрету.

Осындай үйретудің бары сында психолог мынандай білімдердің 
кшіыптіісуына мүмкіндік туғызады:

•  очінің ж еке -  даралы қ езгеш еліктері мен басқалардың 
ерекш еліктері туралы;

•  і үлғаны ң психикалық денінің  саулығын сақтаудағы оптимистік 
омірлік үстанымы ны ң рөлі туралы;

•  очін-өзі реттеудің өнімді эдістері туралы;
•  озін-өзі тэрбиелеудің  тиімді бағыттары туралы;
•  қарым-қатынас ж асау мен мінез-қүлы ктың тиімді тэсілдері ж эне 

оларды қалыптастыру;
•  копструктивті өмірлік мақсаттар мен оларды іске асыру туралы;
• мүмкін болатын төтенш е ж ағдайлар мен сол ж ағдайлардағы  

міпсч-қүлықтың раңионалды тэсілдері туралы;
• шыі армашылык кабілеттердің мазмүны мен түрлері жэне оларды 

дамыту жолдары туралы;
• тшіым проңестері мен ақыл-ой операңиялары ж эне оларды тиімді 

діімыту тәсілдерімен қамтамасыз етуге.
С оиымен, практикалык психологтың практикалық қызметінде іске 

псырылатыи объектілі жэне субъектілі парадигманың арасындағы 
очскі і іійырмашылық, бірінші ж ағдайда психологпен ж үмыс істейтін адам, 
сі.іріқы  і.іқналдар мен онымен әрекет ету объектісі болып табылса, 
і-міиіііде - лрбір адіім озінің онімді өмірлік стратегиясын мақсатты түрде 
күруш  мүмкіидік беретін психологиялық білімдермен қамтамасыз 
іміііуіиіи'. һүи оимц негүрлым өзіндік іске асырылуына мүмкіндік 
іуімш /іі.і I кі лдісііііміі іүрі і.ісынан практикалық психолог іс-әрекетінің 
инімі 11111>1111іуі• і  ̂ кгстсдс ксл іірілі ен.

3 кесте
I Ірііһ ііікііиі.іһ ік ичііікн іі.ің іс л р сксп ср і түрлсрін іц  жүйеленген кестесі

(ІІІІНІІІІМІІҺ) .-ІДК ІІІШМ 
1 ү IIIII ЛПМуі.ІІІІ.ІІІ /ҺІіріІІ І.І ІІ.К-ІІИіу і І.І ЧІ.ІМІІ ІІ.ІК үлгісі 
Ллим і.ікшіл сгілсгііі оГм.скг рсгіидс кнріісіырылады 
Іплпм іісііхнкасі.іи Гіаскару мүмкіидігі (іолжамдаиады)

'І улгага багдарланған әдіснама
Гулга дамуыныц гуманистік үлгісі
Лдам ыкпал ету субьектісі ретінде 
карастырылады (дені сау адамның 
психикасын оның калауынсыз басқару 
мүмкіндігі болмайды)

Д іімуді.іц басым кайнар көздері: іұкым 
қ\аііауніылі.ік, орта

1. Дамудың басым кайнар көзі -  тулганың өз 
белсенділігі

.' Дпму формасы: социум мен өзінің өзгермейтін деп 
чіиалагын жеке даралык ерекшеліктеріне бейімделу

2. Даму формасы - өзін-өзі кемелдендіру

1 Гнімді даму шарттары: тұкымкуалаушылык 
фак горларының дүрыстығы жэне колайлы орты

З.Тиімді даму шарттары -  тұлғаның базалық 
кажеттіліктерін канағаттандыру (қолайлы 
тұлғааралық катынастар, шығармашылык
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элеуетін іске асыру, өзіндік когнитивтік 
стратегиясыиа сэйкес танымын, оң 
максаттары мен перспективаларын)

4.ГІСИХОЛОГТЫН ролі-субьектінің мінез-құлқы мен 
'іүіп асып түзету, оның дамуын басқару

4.Психологтың ролі — адамды оң өмірлік 
стратегияны, элемнің гуманистік бейнесін 
қүру үшін, тиімді мінез-кұлық, іс-эрекет 
жэне дағдылармен каруландыру

Психодиагноетика 
Психикалық айкьшдау максаты: субъектінің 
социумға бейімделуін зерттеу

1

Пеиходиагностика 
Максаты:т.үлғаның жеке-даралық ерекшелік- 
тері мен ішкі қорларын аныктау.
Формаеы: ең жогары дсңгейдс жеке- 
дарапанған диагностика эдіетеріп колдану

Әдістері:
1. Жоғары деңғейде ресмиленғен, статистік- 
бағдарланған эдістер (орташа сгатистикалык 
нормамен салыстыру, тапсырмаларды таңдаудағы 
эмпиризм, шынайы іс-эрекетпен байланысының жэне 
элеуметтік-мэдени дэстүрлерғе бағдарлануының 
жоқтығы, түзету мен болжамдау мүмкіндігінің 
жоқгығы)

Әдістері:
1. Төмен деңгейде ресмиленген диагностика 
эдістері (бакылау, эңгімелесу)

2. Өлшемді-бағдарланған эдістер 2.Дамудың жеке-даралык процесін 
аныктауға бағдарланған эдістер.

Психокоррекңия(психикалық түзету) 
Психикапық ықпалдың максаты:

Социум мен озінің психологиялык-физиологиялык 
ерекшеліктеріне бейімделуге комек.
Формасы: тұлғанын жекеленген кұрылымдарымеп 
жекеленғен теріс симптомдарды апастау (шсттеу) 
мақсатымен жұмыс істеу

Пеихикалық түзету 
Психикалық ықпалдьщ максаты: түлганың 
тиімді өзін-өзі дамытуы, соңиумның жэне 
озіпің де түлғалык касиеттерінін өзгеруі 
арқылы түлғаиың базалык кажеттілікгерін 
қанагаггандыру мсгізіиде дамытуы жэпе озін 
іскс асыруының жағдайларын жасау. 
Формасы: біріү іас тұлгамен жұмыс істеу

Әдістері:
І.Релаксаңия -  физикалық белсенділік, эмоциялык, 
аффект, бүлшык ет релаксациясы аркылы эмоциялык 
бэсеңсу, психологиялық түрғыдан жағымды 
фантазиялар (НЛП-НЛБ)

Әдістері:
1. Өмірлік мэн мен максаттарын түзету

2. Проблемадан зейінді аударту (аутотренинғ, 
психоанализ, трансактылы талдау жэне т.б.)

2. Иррационалды когнитивті идеяларды 
түзету

3. Когнитивті өзін түзету техникасы: туындаған 
проблеманың жекеленген кұраушыларының ролдерін 
жасанды түрде өзгерту аркылы (рефрейлинг жэне 
т.б.) өзіне жэне сол проблемаға деген көзкарасты 
өзгерту

3. Қолайсыз эмоңиялық күйлерді түзету 
(корқыныш, жоғары деңгейдегі қобалжулар, 
күйзелістер, апатия, асқан қозушылық, кінэ 
сезімі жэне т.б.)

4. Өзіндік сендіру механизмдеріне сүйене отырып 
(суггестивті терапия эдістері) ішкі корларды 
каркынды ету

4. Мінез-кұлыктың колайсыз дандыларын 
түзету (тренинггер)

5. Шығармашылық өзін-өзі көрсету арқылы 
психологиялық түзету

Т-үлғаға бағдарланған эдіснама бойынша түлғаның дамуы мен оны 
калыптастыру төмендеғідей мәселелерді қамтиды:
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•  Ьілімдерді қалыптастыру:
•  Очінің ж еке-даралық ерекш еліктері туралы
• Қолайсыз ж эне жасампаз өмірлік мақсаттары
• Омірлік оптимистік ұстаным жэне оның адам жанының саулығын 

сақтаудагы релі
•  Қіірым-қатынас ж эне мінез-кұлықтын тиімді тәсілдері
•  () зін-озі тәрбиелеудің тиімді бағы ттары  туралы
• О іін-озі реттеудің онімді эдістері
•  О лемнің үйлесімділігінің мүмкіндігі (элемнің гуманистік бейнесі) 

Қ плыигястыру:
• 1'ліктсйтін үлгілерді көрсету ж эне қабілетгердің барлық түрлерін 

діімі.пуга мүмкіндік туғызу арқылы түлғаны ң ш ығармаш ылық 
қпбілеггерін;

• ’ )кс і рсмалды ситуаңиядағы  мінез-қүлы қ тэсілдері мен ол ситуаңиядан 
иіі.ігу ж олдарын табуды;

• Ссиімді мінез-құлық дағдыларын
• і )лсумсггік конструктивті ж эне іскерлік қарым-қатынас дағдыларын
• Киңіл-күйді көтеру дағдыларын
•  () іііі-озі реттестіру дағдыларын
•  1’слаксация дағдыларын
•  О іім-озі корсете білу дағдыларын
•  О іііі-озі оқыту ж эне өзін-өзі тәрбиелеу механизмдерін
•  ііопікіілы к , практикалық, көркемөнерлік ж эне элеуметтік ойлауды

I Іриктикіілмк кызметтегі психологтың субъектілі парадигмасының 
иіч I и і мііксіігі.і ндамның езін-өзі тануы екені көрінеді. Осы орайда біздің 
ічі/ич I "»* ііи іні іиму" жобпсына тоқтала кетейік.

"Оіім о іі іииуді.іц" к('йын огырған міндеттері мен одан да жоғары 
м іищ м ігрі Гіір м.ііімііі ііумш і.імпіі іісі.ііі гүссді. “О зін-өзі тану” Қазақстан 
1'рсиуПііикті.індіиі.і Оіиім осру мроцссім дүмистані.імдык өзгертудің нақты 
Оіісііімікі.і дсіі ііііі.ік і үжі.ірі.імдиуііі (іолады. Ьірақ та осындай күрделі де, 
ОІрімиіІ дареж сдічі м ім дсп і слгіі гүрдс ж үісгс асыру үшін, философия, 
мсихолоі мя, мсдигогмкіі, м пдеіш епану, саясаттану, элеуметтану,
жиратмлыстиііу иумигыидип.і зсртгеулсрмеп иы іайту ж эне де оның пэндік- 
біііднрліімалык, оқу-одісгсмелік қамтылуын жасау керек. Тек
біісгырмшіагқан ғылыми зер п еу л ер  гана айтылған парадигманың берік 
теориялы қ базасын қамтамасыз етеді. (Еркін қазақстандық философия мен 
психология ж эне педагогиканың өзіндік үстанымдары  мен негіздерін қайта 
қарастыру туралы айтылып отыр) [87].

Нақтылап айтқанда, тарихи ретроспективаға назар аударсақ, ж аңа 
философиялық парадигманың мэнісі мен соған сәйкесті ж аңа 
педагогикалық парадигмаға сүйенеміз. А йтылған контекстіде,
географиялық мағынаға ғана ие емес, сонымен қатар онтолоғия мен 
антропоологияның белгілі типтерін, элемдік қатынастағы  мағынаны
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камтитын, Шығыс пен Батыстың негізгі түсініктерін ендірейік. Шығыста 
адам рухы сананың тереңіне ұмтылады, себебі ол осылайша жоғаргы 
абсолютті бастамамен бірлестікті иеленеді. Батыста рух сыртқа немесе 
сыртқы элемді ьщғайлы жэне сэтті етуге ұмтылады. Шығыста адамға - 
әлемге деген түтастық пен жинақылық қарым-қатынас тэн, адам өзін тірі 
Ғарыштың, соның барлық маңызды заңдарын өзінде қайталап отыратын 
(микрокосмның) жанды бір бөлігі деп санайды. Шығыстың тәжірибесі 
адамның бар тіршілікпен сөзсіз бірлестіктегі сезімдерімен негізделген. 
Мұнда «өсімдік», «жануар», «адам» бір-бірін өзара толықтырады, ұлы 
демократиялық тіршілікте бір-бірімен| байланысты жэне тең қатынаста 
болады деп саналады. Шыгыстық білім парадигмасы рухантыцтыц 
басымдылыгымен анықталады: адамның жарқындана түсуі мен өзгеруі, 
демек субъектілі парадигма.

Батыстық мәдениеттің доминантасы -  ғылым, позитивті білім деп 
есептелінеді, ол табиғаттың объективті заңдарын танумен жэне оған 
үстемділік етуге шақырады («Білім - күш»), Адам өз қатынасының бүкіл 
толықтығы мен бүтіндігін жоғалтады да, негізінен раңио, интеллектін 
дамытуға талпынады. Бейсаналылык пен жоғарғы сана, түстің 
трансперсоналды жағдайы мен жоғарғы акыл-ой нүрлануы толығымен 
«ғылыми» психологияның шегінен шығарылады. Бүл парадигмада 
батыстың мәдени үлгісінің негізгі сипаттамаларын сақтайтын, толығымен 
батыстық білім беру үлгісі қапыптасады. Білім беру үтымды, позитивті, 
білімді тасымалдауды көздеп, есте сактауға бағытталган (ақыл-таза тақта, 
«ГаЬиІа-газа»), яғни білім беру, рационапды, мақсатталған іс-эрекетке 
дайындық ретінде есептеледі. Шығыс үшін ец туйінді міндет болған -  
рухани-адамгершіліктік жарқындану білім беру процесінің «шетіне» 
ығыстырылады жэне де «толықтырушы» формасын қабылдап, «тәрбиелеу» 
түрғысында «қосымша», адамгершіліктік, бағдарлар мен қағидаларды 
дамыту түрінде ғана қалады.

Сонымен адам мәдениетінің екі тарихи үлгісінде -  Батыс жэне 
Шығыста бір-бірімен өзара байланысқан, бірақ бір-біріне мүлдем 
қосылмайтын сипаты көрініс береді, жарқындану, рухани-адамгершіліктің 
оянуы (Шығыс) жэне ағарту, элеуметтік тэжірибені тасымалдау, 
әлеумеггену тэсілі, мэдени кодтар мен алгоритмдерді анықтау (Батыс). 
Білім беру күрделі әлеуметтік-мәдени феномен ретінде, осы екі аспектіні 
де қосуы керек: жарқындану жэне ағарту, бүлар бір эллипстің екі полюсі 
сияқты. Әрі түрлі мәдениетте басымдылық екі түрлі полюсте болады.

Еркін қазақстандьіқ философия, жаца онтологиялық стратегияны 
қалыптастырадьі, ушінші мыцжылдыцтыц міндеттеріне сай, Батыс пен 
Шыгыстыц әлемдік қатынас үлгісініц конструктивті синтезі болып 
табылатын идеяны басшылыққа сиіады: батыстық өркениеттіц
ресурстары мен жетістіктерін, қазіргі замангы гылыми және 
технологиялық әлеуетті сақтай отырып, Батыс айырьілып қалган 
рухани дәстүрлерді қайта қалпына келтіріп, Шыгыстыц рухани 
тэжірибесін, тұтастық қатынасын «адам-әлем» жаһандану процесіне,
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ііш.пі /іс.‘ііти«ін жою және позитивін ащындау сипатын береді. Бұл 
жсрлсі і моселе адам мэдениетінің үлгісін түбегейлі өзгертуді қажет ету 
іуршіы болып отыр. Адам осындай жагдайда ғана адамзатты бүкілэлемдік 
іміиіті.щ шсгіне экелген мәдени негіздердегі орасан зор дагдарысты жеңе 
ш і и д і . і  |Ч7|.

1'үлгаиың рацио, интеллект дамуына біржақты багдарлануын 
ж сцсііи  біртүтас кешенді жаңа үлгісі қалыптастырылады; адам 
исихикасындагы санасыздық пен трансперсоналдықтың «қүрылықтары» 
ишылалм.

Қазақ хапқының дүниетанымы бойынша, адамның рухани күші 
дпмуы қажет, содан кейін ол болмыстың шынайы, жердегі формаларын, 
иліірды жарқындандыру арқылы жэне руханиландырып енуі қажет. Адам 
жср табалдырығында, ішкі рухани әлемге толығымен батуымен гана түрып 
кплмауы керек.

Қазақтың далалық өркениетінің онтологиясы мен антропологиясы не 
пгіа ІІІыгыс (пайымдау, өз-өзіне тереңдеу), не таза Батыс (іс-әрекет, 
лісмдс эрскст ету) стратегиясына теңбе-тең келмейді. Көшпенділерге 
іііііиі а п  і,і аялап қорғау, онымен белсенді өзара эрекеттесу тэн. Осыдан 
іікыл-марасаг иен жүректің арасындағы алауыздықты білмейтін (ақылды 
жүрек мсм ар намысты ақыл) түлғаның ерекше үлғісі қалыптасады. 
Қігшктыц хшіық педагогикасы осы бүтіндік қағидасын, жан мен тэннің, 
фи іикалық пен психикалықтың бірлігін өзектілейді: тіршілік күйбеңінен 
(тс гар іу смес (көшпенді өзінің қоректенуін қамтамасыз ету үшін самаркау 
«мслитация» жасай алмайды), жоғары, өмірде мэнді рухани- 
илимгсршілікгік бағдарлармен жэне бағыттардан түратын белсенді 
им.п ирмімііі.ілықгық іс-эрекетте болады. Сол себепті де халықтық 
иодім і і г і і к і і ,  іідііммыц түгастай, денелік пен руханилықтың бірлігінде 
кііиі.ітіи м.іру млсслссім қояды. Бүп түріктік онтология, антропология мен 
111'і іін ін мкіііи.мі п  іімдік күиды гэжірибесін еркін қазақстандық философия 
иіімм Кі|і1м1|н\іі1, іііііііііміп цдіім гүлгпсым гүсіііудің өзіндік қағидаларын 
імм.ік ііііілі.і|М| Домск, іуміммісіік мііріідмгмага сэйксс.

Ор илим іуіііімііііі оір и ію с мүшссі. ( 'ондықтан да нағыз ағарту 
м , ч і ' і і і ' і і і ' | > і н і и  ОІрі, үіігп.ік (гіімдік сімш ссіім ді бскітуден бастапатын 
чіііи.ікіыкім ілромімісу і і ш і ы і і  г і і О і . і л і і д і . і ,  Ііүл мэсслс, эрбір адамны ң өз 
іуіімі м.ідсимеіі меи үлггық рухііімі қүмдылыктарымың жүйесінде табиғи 
іүрдс д і і м м  іілуымсм ОііІІламысты, ал біргүтас коп үлтты Қазақстанда 
іісыіпірды ііірікгірсгім басгау қазақ хшіқының рухани мәдениеті болып
ГІІОІ . ІЛІ ІДЫ .

Даііыішшн Обунасыр эл-Фарабидің пікірі бойынша, бір халық екінші 
халі.іқгам табиги үш қасиетімен ерекшеленеді: болмысы, мінезі және тілі. 
Гүлама эр түрлі халықтың музыкасын, мәдениетін, тілін, эдетін, 
болмысын, мінезін зерттегенде этникадық, этикалық мәселелерге зор мэн 
берген. Әл-Фараби адамдардың психикалық ерекшелігін 
қалыптастырудағы табиғи орта мен әлеуметтік ортаның ролі жөнінде 
арнайы пайымдаулар жасаған. Оның ілімі араб Шығысындағы, сондай-ақ
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Орта Азия мен Қазақстандағы түркі тілдес халыктардың 
этнопсихологиялық ойларының негізіне айналды.

Әл-Фараби өзінің әлеуметтік, этикалық көзқарастарының кіндігіне 
адамды алады. Тек қана өзіндік еркін әрекеттене алатын белсенді пенде 
қоғамдык пайдалы қызметімен жеке бақытын жасай алады. Музыканы, тіл 
білімін және логиканы педагогикалық ғылымға біріктіре отырып, осы 
арқылы эл-Фараби дара түлғаның жан-жақты үйлесімді дамуындағы 
тәрбие мэселесіне айтарлықтай мэн берген[49].

Кешенді білім беру, сенімді тәрбиелеу, машықтануға дағдыландыру 
жэне мүмкіндікті дамытудың тарихы Іріде жатыр. Бүл тарих бойында -  
антикалық дәуірдегі жауынгер адам өсіріп, дара-көсем дайындау 
идеясынан бастап, бүгінгі күнгі менеджер түлгасының іскерлік мэдениетін 
қалыптастыруға дейінгі аралықта, әртүрлі түжырымдамалық көзқарастар 
болмысы ауысты.

Нағыз гуманистік парадигмаға сэйкес, рухани-адамгершілік тэрбие 
идеялары қазақтың алдыңгы қатарлы ойшылдары мен ағартушыларының 
еңбектерінде орын алған.

Қорқыт бабаның ойлары өзінің «Қорқыт ата кітабында» қанатты 
сөздер, өсиеттер, аңыз-жырлар ретінде беріліп философиялық 
түжырымдамасының негізін қүрайды. Оның өсиетгерінің басты тақырыбы
-  ата-ананың қүрметіне сай бала тәрбиесі.

Қорқыт жырлары өз арын жоғары бағалауға, соғыс өнерін танып- 
білуге, өз Отанын жаудан коргауға жэне Отан үшін жан қиюга шақырады.

Ж.Баласағүн өзінің атақты «Қүтты білігінде» (Қүт экелетін білім) 
философиялық ойлары мен дүниетанымдық идеалдарын жеткізеді. Оның 
түсінігінде мейірімділік пен бақыт мэселелері адамның өмір салтына 
қатысты. Адам өлгенмен, оның ісі мэңгілік. «Кісі мәңгі болмас, ары -  мэңгі 
қалар шапағаты».

Бапасағүн адам ғүмырының үзақтығы үзақ өмір сүруінің емес, ізгі 
істерімен өлшенеді дейді. «Егер адам артына өз үрпағына пайда 
келтірердей іс қалдырса, оның жаны өлмейді». Ж.Баласағүн бала 
тэрбиесінде ата-аналарға насихат боларлық өте қүнды педагогикалык мүра 
қалдырды. «Өзіңнен үл-қыз туса, асьш бекзат, қолда өсір, үстай көрме 
алыста жат».

«Мейірімді, таза болса тәрбиесі,
Баланың еркін өсер ақыл-есі,
Үл-қызга әдеп үйрет, білім-өнер,
Көп көріп, сонан пайда кемелденер».
Егер бала жаман мінезді болса, онда жақсы адамдарға қауіп төнгені. 

Адам өмірде өз ойындағы мақсаттарға жеткісі келсе, ол дүрыс тәрбие алуы 
керек.

Ғарыш пен адам әлемінің түтастығы, макрокосмос пен микрокосмос 
Қожа Ахмет Иассауи философиясының басты тақырыбының бірі болып 
табылады.

«Диуани хикмет» жэне «Рисала» атты еңбектерінде Иассауи өз
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Ілімдсріиің негпгі эдіснамалық ұстанымдарын анықтайды. Негізгі 
үсгніинмга Хақты, Руханилықты, Тазалықгы тануға апаратын ізденіс 
жолі.ш жагқызады.

Иассауи іліміне сэйкес, хақ шындықты тануға талпынған адам, 
іііілі.іни қойгап мақсаты жоқ қүдайдың қүлы емес, керісінше өмірді сүйетін, 
Гідемиаі, үнсмі өзін жетілдіруге мақсат қойган адам. Адамды Ғарышпен 
жлис Олеммсн салыстыру, мүның өзара байланысын орнату -  ежелгі 
(|ііілос()(|)иялық дэстүр екені бэрімізге белгілі. Ал, «кемел адам» - бүл 
микрокосм жэне макрокосм. Микрокосм — бүл дамыған адамның сыртқы 
гүрі, ал макрокосм -  оның ішкі мазмүны. Адам -  бүл түтас әлем, үлкен 
плсмнің кішкентай бейнесі. Міне, дэл осы -  ізгілік ілімі». Осы мағынада 
I Іассауи идеясы -  адамның ақыл-ойы мен санасының тазаруы.

Іггер Абай философиясын этнопедагогикалық дүниетанымдағы ролі 
гүргысынан қарар болсақ, онда осы түрғыдан ол зор мүмкіндіктерге ие. 
ЛГшй (|іилософиясы терең үлттық багдарлы сипатта екенін және қазақ 
филосо(|)иясының бағдарлары ол үшін негізі болатынын ескерте отырып, 
пілі.ім-философтар Абайдың басты философиялық идеяларының мәнін 
ііішіді.і. Лбай философиясының өзегі -  адам болып табылады. «Адам бол!» 
Ліч сіі үранды ойды жалау ете отырып, Абай нақ сол адамга мойын бүрады. 
Лдамім.ің сркіндігі мен қүқығы оның лайықты өміт сүруі туралы күрескен 
ІІІі.и і.ісгыц үлы ғүлама-ойшылдарымен үндестігі осы жерде байқалады.

ЛГіаіі адамды түтас тұлга ретінде түсінеді. Ақыл мен жанды 
«Мспге» біріктіре отырып, «мен» о-бастан-ақ өлмейді, акыл мен жан мэңгі, 
гек олардың омір сүру формалары эртүрлі дейді. «Менге» ақыл мен жанды 
бірікгіру жеткіліксіз, «менікі» қосылар болса, өзгешелік пен қарым- 
кагіппас жүйссі голыга түседі. «Ақыл мен ой -  деген Мен, ал тэн - Менікі» 
дсп ЛбаІІ ііін.ікііій айтады. Адам тірі түрғанда тэн мен жан бірге, адам 
і үмі.ірі.і Гіі гксмдс гама олар бір-бірінен ажырайды. Мен және менікі адамды 
ОІріңчч' ои.ірі.іи іхккарады. Олар болектенсе, өмір біткені. Абайдың 
ііИіуі.іііінм, идпм (ііімсііді, (ілсгіи іабмпгг немесс омда түрган зат.

О ьч  нь'/> тчііні/ііт, іиһім іічугс,
(> I ОІ/ЧІҚ Қ і ІШ І ІЫ І І  Һі' і һ і ,  І Ш Ш І І І  К) 'ІДКЧ'
" Л Һ ч іІ"  і і і чі і іін ч іік Һ іҺ і»  іііі/>һгі.''іі/іі,иі 

і),чі шп қиііыпты оңксіі һілмсс.
Лдам длстүрлі гүрдс болмысп.ің бір болігі деп түсініледі. Егер адам 

ллсмнің оргалі.ігы болса, оні.щ оргалыгы - өзінің өзіндік санасы. Абайдың 
«Лдам бол!» дсгсн нсгізгі идсясын аша отырып М.Орынбеков нағыз адам 
болу тек озін таму арқылы жүзеге асатынын көрсетеді. Мына әлеммен 
бірліктс оңаша қала отырып, Абай «Адам бол!» идеясын адам санасында 
бскі гіп, рухы мен жігерін қайраттандырады.

Шәкәрім философиясының өзегі де -  адам, оған ерекше қамқорлық 
мен көңіл бөлу оның пэні болып табылады. Ойшыл қазақтың ағартушылық 
дәстүріне сэйкес адамның мэні, оның табиғаты мен емірдегі орны білімде, 
әсіресе шындықты білуде деп есептейді. Бірақ шындық адамның 
сезімдерінде берілмеген. Адам оны ақылының көчімен ғана көре алады,
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өйткені басты шындық әлемнің пайда болу себептері туралы шындық 
болып есептеледі.

Шэкэрім өзінің «Мұсылмандык шарты» атты кітабында адамға 
адамгершілік тәрбиесін беру мақсатында дінді пайдалану қажеттігін 
айтады, көз жеткізер мысалдар келтіреді. Шэкәрім де Абай сияқты 
қоғамды адамгершілік тұрғысында тазартудың басқа кұралын таппайды. 
Қазақ халқының ортасына Исламды тарату арқылы, қазақтың қогамдық 
өміріне ыңғайланған Исламды жолға қою керектігін үсынады. Ол адам 
жанын тэн мен өлімге тэуелсіз мэңгі өмір сүретін субстанция деп қарап, 
жаратушының қалауымен дене сияқтА пайда болатынын кез келген қүрал 
арқылы дэлелдеуге тырысты. Өзінің « Үш аиық» атты кітабында ол 
«жаратушыда ақыл-ой мен таным бар ма, өлгеннен соң жан жоғалып кете 
ме, бүл кітаптың негізгі мақсаты - осы» деп анық жазды.

Жанның өлімге берілмейтіндігін, Жаратушының барлығын 
мойындайтын сенімнің анықтығы -  оның бірінші аныгы екендігін 
болжамдауга болады. Қаншалықты осы сенім шындығын қанша 
тайталасып дәлелдеуге тырысқанымен, соншалықты ғьшыми негіздеме 
алмағандықтан, халықтың дені дерлік бүл түсініктен мақүрым болды.

Екінші аныц -  рационалды ойлау мен сезіммен қабылдауға 
негізделген, ғылыми анығы. Бірақ ғылыми дәлелдер көп мэнді болды, ол 
кейінғі өмір мен білімнің дамуына байланысты дәлелсізденді. Сондықтан 
да олар адам жанының ізғілікпен қалыптасуына негіз бола алмады.

Ақыры, үшінші анық -  субстанциялы негізі үяттан түратын жан 
анығы. Осы үят қана жанның бастапқы талабы ретінде, ізгілікке, 
адамгершілік өмірге бастайтын, оны тазартатын да анық шындық. 
Сондықтан да адам жанының өлмейтіндігі жэне басқа тэнге енуі осы 
анықтың негізгі шарттары болып табылады деп Шәкәрім осыған барынша 
күш салады.

Қазақ ойшылдары (Абай, Шәкәрім, Уэлиханов, т.б.), кеңес 
ғалымдарының (Блонский, Крупская, Луначарский, Бердяев, т.б.) рухани- 
адамгершілік тэрбиесі туралы ой-толғамдарына сүйене отырып, 
М.Х.Балтабаев рухани-адамгершілік тэрбиесінің басты мақсаты ретінде 
мәдениет адамын қарастыру мүмкін деп есептейді. Бүл дегеніңіз, бүкіл 
өмірі бойында өз мүмкіндігін жүзеге асыруға жэне өз білімін көтеруге 
қабілеті бар, оның негізінде өзінің адамгершілік, рухани, өміршеңдігін 
анықтайтын жеке қасиеттері жатқан жан-жақты түлғаның бейнесі болып 
шығады.

Мәдениет адамы -  еркін әрі рухани түлға. Мүндай түлғаны 
тәрбиелеу деғеніміз, өзінің оқшау ішкі элемін тану мен түсінуде өмірлік 
идеяларды іздестірумен, бақыт қүндьшықтарын таңдаумен жэне күнделікті 
өмірдегі мінез-қүлық үстанымдарын қолдаумен рухани талабы мен жан 
жарасымын дамыту деп шамалауға болады.

Көшпенді қазақтардың мәдениеті -  бүл ең алдымен олардың көркем 
шығармада жэне ¥лы  даланы мекендеушілердің этико-эстетикалық, 
философиялық көзқарастарының ерекше жүйесінде айрықша көрнекті



ішімлнті.ш рухани дәстүрі. Өкінішке орай, «... он тоғызыншы ғасыр бізде 
іск книн отырықшы халықтар дамушы өркениетті жасай алады, ал 
Оргнлмк Лчияны тоқырау немесе зүлымдық пен жабайылық жайлады, 
лсгси і үжмрымдаманы мүраға қалдырды» [63].

Қичак хшіқының рухани дәстүріне оралу, көркем шығармада жан- 
жіікіі.і Осйиеленген, ғылым мен өнерді үздіксіз білім беру жүйесінде 
икыіудмц, іэрбиелеудің, үйретудің жэне дамытудың барлық көптеген 
кі.ірлпрі.іи игсру деген сөз.

Қніиқтардың көркемдік санасының барлық көрінісі, оның ішінде 
му іыка да, бүкіл ғарыштық әлемнің үлгісін жасауға жэне ондағы адамның 
орні.іи ніи.іқтауға саяды. Қазақтың үлттық өнері шығармаларында көркем- 
ісгегикплык, дэстүрлі-мерекелік жэне барлық мүмкін болған әлеуметтік 
кі.гімічтер жэне ең бастысы, тэрбиелік эрекеттер керініп түрады.

Дсмск, «Өзін-өзі тану» жобасының психологиялық демеу, 
і к і і ч о і і о г і і и л ы қ  көмек көрсету қызметінде айтарлықтай мүмкіндіктері бар 
екеиі корііііс береді, сондықтан да бүл мүмкіндіктерді пайдалану қажет деп
І І І ІЛ І І І ІМ І .Г І .

( 'оііі.імеи біздің елімізде білім беру жүйесіндегі психологиялық 
кі.гімсггің пнйда болуы, кеңестік кезеңнен басталады.

Осы жүйедегі психологиялық қызмет:
I. мсктспкс дейінгі мекемелерде;

2. мектептегі психологиялык қызмет, неғүрлым толығырақ 
жэнс кобірек зерттелгені;

3. жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет деп 
кнрисгырі.ілды.

і і і к  к н д і і й  оку орыіідарындағы, мэселен, интернат, интернат типтес, балалар 
үІІІ, г о. мсксмслсрдсгі исихологиялық қызметтің мәселелері оншалықты 
кпп кіірт іі.ірі.іііміііпмі.і корінді.

і і і н і м  (ісрудсгі нііічологиялық қызмет -  еліміздің психологиялық 
КУИІЧІІІИПС Щ / ч , т і к  қу/ч,ічі,ім рстінде корінеді: жекеленген білім 
Орцу Мк'кі'МсіісрІііІң ікіічоікііннлі.ік қі.гімсгі; білім берудің қалапық, 
пПпі.іі н.ік ііі ичіііиіі иині.ік км імсгіиіц ортшіыктары, білім берудің 
ііііміікп.ік ікіічоіііи п>іі і і . і к  кі.гімсгііііц оргнлыкгары, білім жэне ғылым 
Мііііік ірііп ііиц (кілімі. Кс'1-кслі сн мсксмспің психологиялық қызметі: 
гі.іш.іміі, колдшіііплы, іірнкгикалық, үйымдастырушылық аспектілерінің 
(іірлігімдс кнрасгырылнды.

I Ісихологиилық кьпмеггің мақсаттары -  білім беру мекемелерінің 
іііііінс байланысты анықтшіады.

Озінің кэсіби іс-эрекетінде педагог-психолог жүмыстың төмендегідей 
нсгізгі түрлерін атқарады: психологиялық ағарту, психологиялық
нрофилактика, психологиялық диагностика, психологиялық коррекция, 
іісихологиялық консультация (кеңес беру). Жүмыстың осы түрлерінің 
эрбіреуі, педагог-психологтың шешетін проблемасы, ол жүмыс істейтін 
мекеменің ерекшелігіне сәйкес, негізгі болуы мүмкін.

Практикалық психологтардың (білім беру мекемелерінде жэне
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басқа мекемелерде кызмет істейтіндер де) еңбегінің өзіне тән 
ерекшеліктері бар. Интегралды сипаттамасы ретіндегі психологтың кәсіби 
білгірлігі сол ерекшеліктерге байланысты анықталады. Практикалық 
психолог акмеограммасында оның еңбегінің субъективті де, объективті де 
сипаттамалары көрсетіледі, оларға: кэсіби білім, іскерліктермен катар 
арнаулы психологиялык ерекшеліктері, кэсіби ұстанымы жатады.

Психологиялық - элеуметтік жұмыстардан элеуметтік- 
психологиялық багыттылықтың дамуы көрінеді, оның негізгі бағыттары 
белгілі психологиялық теориялар|ы  пайдаланумен анықталады:
З.Фрейдтің психоанализі, К.Юнгтің аналитикалық психологиясы, 
А.Адлердің жеке-дарапық психологиясы, К.Хорнидің невротикалық түлға 
құрылымы, Э.Фроммның экзистенциализмі, бихевиористік көзкарастар, 
(Б.Скиннер, А.Бандура, т.б.) жэне де гуманистік психология өкілдері- 
А.Маелоу, К.Роджерс пен тагы басқалардың тұлғаға бағдарланған терапия 
турагты көзқарастары.

Тұлга дамуына гуманистік (субъектілік) тұрғының маңызды 
шарты, тұлғаның элем бейнесінің негізін құрайтын жеке -  даралық (тек 
білімі гана емес, эмпирикалық та) элеуметтік -  мәдени тэжірибесіне 
сүйену.

¥зақ  уақыт бойы кеңестік (қазіргі ТМД-лық та) психология, 
қүрамдас бөлігі монизм, түлға дамуына объектілі — іс-әрекеттік түргы 
болатын, диалектикалық материализм дэстүрінде дамып келді. Қоғамдағы 
түбегейлі өзгерістер объектілік парадигмадан түлға дамуының субъектілік 
парадигмасына өтуге себеп болды. Осы жағдай түлға дамуында 
жекеленген топ құндылықтарынын алдына түлғалық қүндылықтарды 
шығарудан көріне бастады.

Демек, практикалык психология психика дамуының жалпы 
заңдылықтарын ғана емес, эрбір нақты жағдайда жеке-дарапықпен жүмыс 
істеуге бағытталуы тиіс, осындай жағдайда ағртушылық жэне алдын-алу 
жүмыстарының негізінде субъектінің бүкіл өмір тіршілігінің аумағымен 
жүмыс жасау эдіснамалық түрғыдан мақсаттылы жэне тиімді болады.

Қазіргі кезде психология, түлға дамуының гуманистік (түлғаға 
бағдарланған, субъектілі) парадигмасы қалыптасқан ғылым болғандықтан, 
практикалық психолог еңбегінің мазмүны, түрлері, қолданылатын эдістері 
соған сәйкес анықталуы керек. Аталмыш парадигма аясындағы негізгі 
міндет- психологиялық ағартушылық пен психологиялық профилактикаға 
жүктеледі.

Сонымен қатар, қазақ ойшылдарының гуманистік ой-пікірлерінің 
негізінде құрастырылып жасалынған еліміздегі «Өзін-өзі тану» жобасының 
өскелец үрпаққа адамгершіліктік-рухани тәрбие беру мүмкіндіктерін 
психологиялық демеу, қолдау, сүйемелдеу, жалпы психологиялық көмек 
көрсету қызметінде пайдалануга болады деп түжырымдауға негіз бар.
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I. Һілім бсру жүйесіндегі әлеуметтік -  психологиялық қызмет

2.1. Ііілім беру жүйесіндегі психологиялық кьпметтің ерекшеліктері

Ііілім бсру саласындағы элеуметтік-психологиялық қызметті 
ирикт ика жүчіиде үйымдастырудың ғылыми негізделуі мен тэсілдерін 
Кіірисіі.іру, бүл мэселенің эр елде өзінше шешілетінін көрсетті. Бүл 
ксідсйсоқ смес. Психологиялық қызметтің дамуы, бір жағынан сол 
когимдн қалыптасқан ғылыми психологиялық түжырымдамалармен 
нмі.іқгалса, екіншіден -  әр елдің саяси, экономикалық және басқа 
срскшсліктсріне тэуелді болатын халыққа білім берудің қажеттіліктері мен 
мімлсггсрі, гүлғаны тэрбиелеу мен қалыптастырумен анықталады.

('омлықтан практикалық психология саласында басқа елдерде 
іһіісшіымып жэне іске асырылғандардың қүнды жэне пайдалысын есептей 
ои.цп.т, Сииім берудегі психологиялық қызметгің өзіндік ғылыми жэне 
үііі.імдасіырушылық принциптерін жасап жэне еліміздегі психологиялық 
ичірми мсм мэдени дэстүрлерге сүйене отырып көзқарастарды негіздеу 
ксрск.

І'!ц шідымен білім берудегі психологиялық қызмет үғымын анықтау 
мміст. Огам көптеген түрлі аныктамалар бар, бірақ ортақ, бэрі 
ки()і.ілдийтындайы әлі де жасалынбаған. Бүл білім берудегі психологиялык 
кі-пмсі' қүбылысының өте күрделілігін көрсетеді. Өзіндік тарихы 
(іолгинына карамастан, бүл қызмет жас жэне кейінгі кезде қарқынды 
д і і м і . і і і  огырғам психологиялық ғылымның практикалық саласы болып
І І і О Ы Л і І Д Ы .

Ііілім бсрудегі психологиялық кызмет -  елдің біртүтас білім беру 
жуМіччіііц и с і і  мнці.пды компоненттерінің біреуі.

I ісичоііогіінлі.ік кі.пм спің қазіргі кезде қарқынды дамуына көптеген 
іііи.скііініі дс, іу(и.і-к іміііі ссбсмтср бар екені белгілі. Сонымен қатар дэл 
іііі.і ііінчпііпі ммні.ік кі.гімсгіс мсихологиялық қүбылыстар мен 
ііічііііоіикіші.ік ишргінрлі.іц йір-бірімси нршшсып, бір-біріне тэуелділігі 
іііікі.ім кпрінсаі, симлмкііім лн ол күрдслі дс. лртскті дс.

Д сісіім сіі дс огіііі міпмүмды жлнс мүмкімліі інше нақты анықтаманы
11.11. Дуііронимн ( і і . і л н і і і і і н  Осрсді:

Іііиім Оі'ру<к'.ч паіхоло.чіялық қышет, бүл - өзінің төрт қүраушысы 
псмссс аспскгісіпіц гылыми, қолданбалы, практикалық жэне 
үйі.імдастырушылық бірлігін көрсететін интегралды қүбылыс, эрбір 
асмсктініц оз міндеттері бар, оны шешу үшін маманның арнайы кәсіби 
дайындығы болуы керек.

Білім беру саласындағы психологиялык қызметтің қүрылымын 
иерархиялы түрде былайша көрсетуге болады (1. сызба).
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■ 2 сызба
Білім беру саласындағы элеуметтік-психологиялық қызметтің құрылымы

Білім жэне гылым министрлігі 
психологиялық қызіутет белімшесі

Білім беру депар|аментіндегі 
психологиялық қьпмет болімшссі

Психологиялық қызметтің гылыми-эдістемелік 
_______________ бөлімшелері_______________

Орталықтар кабинеттер

Білім беру мекемелеріндегі психолог немесе 
______ практикалық психологтар тобы______

Бала
бақшалар

Мектептер
Баст. 5- 9-
сынып 8 11

Балалар үйлері
Жеті 
м ха 
на

Балал 
ар үйі

Балал 
ар ауы 
лы

Мек
теп-
интерна
ттар

Орта 
арнаул 
ы оқу 
орында 
ры_____

Ж
О
О

Білім беру жүйесіндегі психологтың кәсіби іс-эрекетінің 
ерекшеліктеріне белгілі ресейлік психологтар үсынған бірнеше бағыттар 
бар.

Көп жылдар бойы осы мәселемен теориялық та, тәжірибелік те 
түрғыдан айналысқан психолог-ғалымдардың негізгі көзқарастарына 
тоқталып өтейік.

Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің ерекшеліктерін 
қарастырып, талдай отырып, М.В.Дубровина өз түжырымдамасын үсынды 
[5]. Бүл түжырымдаманың ғылыми негізінде бүрынғы кеңестік, казіргі 
ресейлік психологиядағы іргелі теориялық жағдайлар жатыр. Бүл көзқарас 
адам психикасының дамуы мен оның әлеуметтік табиғаты, яғни адам 
психикасы (филогенездік те, онтогенездік те қатынаста) дамудың 
өнімі;психикалық даму, адамзатгың даму барысында жинақталған 
әлеуметтік тэжірибені игеру проңесінде іске асырылады (Л.И.Божович, 
Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, 
С.Л.Рубинштейн, ДБ.Эльконин, т.б.) Осы теориялық түжырымдарға 
сәйкес, түлға-адамның даму процесінде, оның сана мен мінез-қүлықтың 
қоғамдық формаларын игеруінің арқасында қалыптасатын, біртүтас 
психологиялық қүрылым.
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Отс анық, материалистік диалектикаға сай келетін көзқарас. Бұл 
жерде ешбір мифтерге, ешқандай бейсаналыққа жол берілмейтіні және де 
і і д и м  гұлғасындағы эмоциялық -  сезімдік компоненттің есепке 
илі.інбайтыны өте айқын көрінеді.

Демек, тұлғаның дамуы адам өмірінің бірінші минутынан басталады 
7(іі. биланың психикалық дамуымен қатар жүріп отырады. 
( 'Л.І*убинштейннің айтуынша, психиканың дамуын тек өсу емес, өзгеру 
нроцссі ретінде қарастыру керек, бүл жерде сандық өзгерістер сапалық, 
тү(>егейлік, маңыздыға айналып, секірмелі түрде пайда болатын 
исихологиялық жаңа қүрылымдарға әкеледі.

Баланың психикалық дамуының негізгі шарты, оның өз іс-әрекеті.
А.І І.Леонтьев: «баланың психикалық дамуын сипаттайтын негізгі процесс, 
оім.ің бүрынғы адамдар үрпақтарының жетістіктерін игеруі мен 
іісмдеііуіндегі ерекше процесі болып табылады. Бүл процесс баланың іс- 
.ірскетінде, адамзаттың осы жетістіктері щоғырланған, қоршаған элемдегі 
'штгпр меп қүбылыстарға қатынасында іске асырылады». Дэл осы баланың 
Гччктиді мотивтелінген іс-әрекетінде түлғасының қалыптасуы жүреді. 
( 'оиымен бірге қалыптасу, ең алдымен, онтогенездің нақты кезеңцеріндегі 
Іс лрекеі гің қай түрі жетекші болуына байланысты болады. Бала
і үлі мсыіідағы психологиялық ерекшеліктер мен психикалық 
ироцестеріндегі негізгі өзгерістер, осы жетекші іс-эрекеттің (қарым- 
қагынас, ойын, оқу, еңбек) ықпалымен өтеді.

Жетекші іс-эрекетті боліп қарастырудың неғізгі мағынасы, оның өсіп 
кепе жптқан адамның психикалық дамуына ықпалының мэнін түсінуде 
жагыр. Осы орайда балаларға білім беру мекемелерінде сөз жүзінде 
ілрОиелеу мем оқыту эдістеріне элі де болса кеп мэн берілетінін атап 
шсМІк, Ориме, соч арқылм тэрбиелеу, қажетті, бірак ол бір ғана әдіс емес 
кіііі ( 'и і жү ііиде тпрбиелсуге баеымдылық беру, адамгершіліктік 
і|ні|імиііиіми', іііі окі.ггуди білімнің формалды игерілуіне экеледі. 
( '  II ИуПіііішісИп, срееектердің балаиың очіндік іс-эрекетінсіз оған 
і і Л Н М і і ' | ш і і і і і к і і к  ііормимир мен ганммдм «игертуге» тырысуы, баланың 
дічіі еиу і і к і . і і і  ( і і і і і і . і к  димумимң. о і і м ң  гүлғалық қасиеттері мен 
еіиііілирі.іііі.щ пеііідсрііі кмркмп кегуі. деп кореегкен.

Ііилаім.ің кеі келген іс-орекеггі игеруі тек ересектермен карым- 
кагмііпемнди, онммем очара орекегге жэне эрдайым оның жетекшілігімен 
іске аеырмлады. Сондықтан да, баланың психикалық жэне түлғалық 
дамуының қажетті шарты -  ересектермен қарым-қатынасы.

Ересектермен қарым-қатынасы түлға қалыптасуының әрбір кезеңінде 
оііндік ерекше функцияны атқарады. Жас дамуының алғашқы 
кезеңдерінде ересектермен қарым-қатынастың функциялары, формасы мен 
мазмұны баланың заттық әлемді тікелей игеруімен байланысты. 
Ересектермен қарым-қатынасында басқалармен қарым-қатынаска түсу 
қажеттілігі, олармен эмоциялық қатынас, психикалық процестерінің 
дамуы, заттық- манипулятивті іс-эрекеті қалыптасады, ал 6-7 жаста балада 
«өзіндік коммуникативті іс-эрекет» бөлініп шығады.
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Мектепке дейінгілердің қарым-қатынасының ерекшеліктерін 
қазақстандық психологтар да жан-жақты зертгеуде. Осы бағытты 
зерттеуші -  ғалым Х.Т.Шерьязданова [64], мен оның ізбасарлары 
(У.И.Ауталипова, Г.М.Қасымова, А.И.Шужебаева, А.Капенова, т.б.) 
зерттеулерінде мектепке дейінгілердің қарым-катынасын жетілдіруде, 
олардың психикалық дамуының дұрыс қалыптасуына көмек берудің 
жолдары қарастырылған.

Кіші мектеп жасында ересектермен қарым-қатынас, бала түлғасының 
дамуында жетекші фактор болып қала бергенімен, осы кезеңнің аяғына 
таман күрдастарымен қарым-қатынаІ маңызды рел атқара бастайды 
(Божович Л.Н., Давыдов В.В., Дубровина И.В., Эльконин Д.Б., жэне т.б.). 
Дэл осы мектепке дейінгі жэне мектептегі балалық шақта қарм-қатынас 
пен баланың өзіндік санасының- өзін-өзі тану, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі 
ретгестіруінің өзара қатынастары айқын көрінеді (М.Н.Махаманова, 
М.П.Мырзатаева, т.б.).

Жас өспірімдік кезеңде алғы шепке кұрдастарымен қарым-қатынасы 
шығады, оның функциясы адамдардың бағдарлану, ұжымдағы нормаларды 
саналы түрде қабылдау, не қабылдамау сияқты қабілеттерінің қалыптаса 
бастауына байланысты (Драгунова Т.В., Захарова А.Б., жэне т.б.).

Жоғары сыныптың оқушылық кезеңінде ересектермен қарым- 
қатынасы, ерте жастық шақтағы өмірлік өзіндік айқындалу мэселелерімен 
қатысты неғүрлым маңызды болатүседі (Божович Л.И., Кон И.С., Мудрик
А.В., жэне т.б. Қазақстандағы психологиялық -  педагогикалық ғылымда 
осы мәселелерді қарастырғандар: И.А.Абеуова, Ж.Ж.Бейсенова, т.б.

Жоғары оқу орындарындағы студенттердің өзара қарым-қатынасы, 
оқытушылармен бірлескен таным процестеріндегі қарым-қатынас 
ерекшеліктерін белгілі ғалым -  психолог С.М.Жақыпов пен оның 
ізбасарлары қарастырып, зерттеп жүр. Олардың ішінде біршама 
зерттеулерде этникалық қүраушыга баса назар аударылып жүргенін атап 
кетуге болады (Б.Ә.Әмірова, С.Қ.Бердібаева, Н.Токсанбаева, т.б.).

Сонымен қатар, адам психикасының дамуы мен қалыптасуына 
этникалық қүраушының өзіндік ықпалын көптеген психолог, педағог 
ғалымдар зертгеуде (Қ.Б.Жарықбаев [65], С.К.Қалиев [65], С.А.Ұзакбаева 
[66], К.Ж.Қожахметова, [67] т.б.).

Сонымен, карым-қатынасқа қажеттілік, дамудың ерте кезеңінен 
басталып, бірте-бірте дамитын баланың негізгі әлеуметтік қажеттілігі 
болып табылады. Дегенмен, тәрбие практикасы көрсеткендей, баланың осы 
қажеттілігі эрдайым толықтай қанағаттандырыла бермейді, нақты білім 
беру процесінде қажетті жағдайлардың болмауынан ары қарай 
дамытылмай да қалуы мүмкін. Көптеген мектепке дейінгілер мен 
оқушыларда ересектермен формалды емес түлғалық карым-қатынасқа 
терең қанағаттанбаушылық болады, ол жоғары деңгейдегі мазасыздық, 
өзіне сенбеушілік, өзін-өзі дүрыс бағалай алмаушылық, түлғасының 
дамуындағы күрделі мәселелер, әлеуметтік -  психологиялық
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Гіейімделмеушіліктердің дамуына әкеліп соғады (У.И.Аутапипова, 
Д.И.ІІІужебаева, Ж.Х.Яворская, т.б.).

Дубровинаның пайымдауынша, практикалық психолог үшін ең 
м и ц і . г і д і . і с і . і ,  барлық жас дамуы кезеңдерінде баланың психикалық 
димуі.шдіі жегекші рөл оқытуға тэн деген қағиданы дүрыс түсіну жэне 
кпсіГш сауп ггылыкпен қолдана білу (Блонский П.П., 1935; Выготский Л.С., 
І‘Ші; Даныдов В.В., 1977; Занков Л.В, 1949; Смирнов А.А., 1966; 
І'у(іишптсйн Л.С., 1946; Эльконин Д.Б. 1947 жэне т.б.). «Даму процесі 
окі.гіу процесімен сэйкес келе бермейді, - деп жазды Л.С.Выготский, - 
даму процесі, дамудың жақындағы аймағын қүрайтын оқыту процесінің 
соцыпан жүреді».

Ьасқаша айтқанда оқыту «өзекті даму аймағына» емес, яғни 
Л.('.Пыготскийдін айтуынша қалыптасып үлгерген «кешегі күнге” емес, 
«дамудың жақындағы аймағына», демек «ертеңгі күнге» бағдарлануы 
қижст.

«Дамудык жақындағы аймағы», баланың элі де болса өз бетінше 
жисіій нлмайтын, бірақ ересектер көмегімен қол жеткізілетін міндеттерінің 
ми імүні.імен анықталынады. Бүл баланың келесі қадамды жасауына дайын 
скскдігіиіц бепгісі, соны жасау үшін оған тек аз гана көмек керек. Баланы 
ж і і ц і і  нпрссге үйрету арқылы ересек, өзі оны түсіну мен игеруге дайын, 
(іірііқ ллі де болса өзі шеше алмайтын міндетті іске асыруына комектеседі. 
Л.С.Выготский, егер де бала ересектің көмегімен міндетті шеше алмаса, ол 
бижшыц «дамуының жакындағы аймағында» емес, сондықтан да ешбір 
дамытушы чффект болмайды -  деп көрсеткен. «Дамудың жақындағы 
і і й м і і г м »  сыртқы көзден таса психикалық процестердің жетілгендігін 
кирссгс огырыи, оқытудың алға басуында баланың тек не істей алатынын 
гіиш корсс і с г і і і  «дамудьщ өзекті аймағынан» анағүрлым үлкен мэнғе ие.

( Іқыту мси даму процестерінің өзара әрекеттестігі оқытудың 
ж і м с к і і і і і і і к  ршіі жіігдайында, осы кезге дейін балалар психологиясында 
үсісмдік ш і і . і і і  кслгсіі, Мсп дпмуы, ол тек жетілу, ал оқыту сол жетілу
үсііидс о|іыи ііиуі.і ксрск (Ж.ІІиажс, К.Бюпер, Э.Торндайк) деген
үспіім.імііі мірпмп кирсі.і кчііылііды. Ііірпк мүмдай оқыту қалыптастырушы 
смсс, жшті.ікіі.іруіііі.і процссс к ш і і і  Гюлуы мүмкін.

Окыту мсн дамудың арақатынасы психологиялық теория үшін ғана 
смсс, псдагоғикалык практика үшін де өте маңызды. С.Л.Рубинштейн 
корсеткендей, эрбір оқу түжырымдамасы қандай да бір даму
тұжырымдамасын қамтиды, сол сияқты кез келген психикалық даму
түжырымдамасында белгілі бір оқыту теориясы қамтылған.

Жеке-даралык даму процесі жоғары жүйке жүйесінің жетілуімен де, 
оқытумен де анықталатыны белгілі. Кеңестік-ресейлік психологияның 
көзқарасы түрғысынан бір жас кезеңіндегі балаларға қажет білімдердің 
қоғам үшін маңызды мазмүны, эрбір баланың игеретін өзіндік қорын 
көрсететін субъективті іс-эрекеті болып табылады. Оқу осындай іс-әрекет 
болу керектігін айтқан дүрысырақ болар. Оқу процесінде эрбір балада 
«сыртқы жағдайларда ішкілер арқылы» шағылыстар (С.Л.Рубинштейн),
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«білім, іскерліктерді» түлғалык иелену (АН.Леонтьев) іске асырылады. 
Осындай жағдайда типтік бағдарламалар үсынатын мазмүн, баланың жеке- 
даралық ерекшеліктері мен тәжірибесі, оның білімге жэне жалпы оқуға 
деген қатынасы, оны игерудегі іскерліктер, т.б. өзгертіледі.

С.Л.Рубинштейн: ...психикалық функциялар іске асырылу процесінде 
қалыптасады жэне де өздері соның негізінде қалыптасатын объективті 
мазмүнға аса тәуелді болады. Балада бүл іске асырылу адами мәдениетгің 
мазмүнын жэне нақты қоғамда қалыптасқан адамаралық қатынастарды 
игерумен тікелей байланысты болады. Мәдениет мазмүнын игеру оқыту 
процесінде іске асырылады, адамаралііқ қатынастарды игеру...оқытумен 
айырылмастай байланыстағы тэрбиелеу процесінде», - деп жазған[69].

Даму мен оқыту, даму мен тәрбие процестерінің бірлігі өзара 
байланысты жэне бір- біріне енуін білдіреді. Даму оқыту мен тәрбиелеудің 
шарттары болып қоймайды, ары қарай жетілу мен өзгерудің де шарты 
болады. Сонымен, баланың психикалық қасиеттерін тек дамудың алғы 
шарты ғана емес, оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі оның дамуының 
нэтижесі деп те қарастыру қажет.

Балалар үшін ересек үйымдастырған білім беру ортасы, бір жағынан, 
бапа игеруі тиіс білім, іскерлік, қағидалар, іс-эрекеттер, т.с.с.; екінші 
жағынан, осы білім, іскерліктер қағида, іс-эрекеттер, т.с.с. қатынасынан; 
үшіншіден, баланың өзіне деген, қоршаған қүрдастары мен ересектерге 
қатынасынан, осы ортадағы өз орнын, өзін эмоциялық жағынан сол ортада 
қалай сезінуінен түрады.

Білім берудің, демек, психикалық дамудың да тиімділігі қаншалықты 
оқыту мен тәрбиелеу кұралдары, мазмүны, эдістері, жас ерекшеліктері мен 
жеке-даралық дамудың психологиялық заңдылықтарына сэйкесті 
жасалуына тэуелді. Олар баланың бойында бар мүмкіндіктері, қабілеттері, 
іскерліктеріне ғана негізделмейді, сонымен бірге олардың ары қарай 
дамуының перспективасын да береді. Соңғысы ересектер тарапынан, 
баланьщ өз бетінше білімді игере білуін, іс-эрекетке деген белсенділігін 
қалыптастырумен байланысты.

Бала өз дамуының эрбір жас кезеңінде өзіне деген ерекше қатынасты 
талап етеді. Білім беру мекемелері, демек білім берудегі практикалык 
психология да — мектепке дейінгі кезең (3-бж.) бастауыш сынып кезеңі (6- 
9ж.), жас өспірімдік шақ (10-14ж.), жоғары сынып кезеңі немесе бастапқы 
жастық шақты (15-17ж.) қамтиды. Сонымен қатар арнаулы орта білім беру 
мекемелері жэне ЖОО-дағы психологиялық қызметтің мэселелері де 
қамтылуы тиіс деп ойлаймыз.

Л.С.Выготский эрбір жас кезеңін дамудың салыстырмалы түрдегі 
жабық кезеңі, оның мэні дамудың жалпы цикліндегі орнымен анықталады, 
оның ішінде дамудың жалпы заңдары эрқашан сапасы жағынан ерекше 
түрде көрінеді, деп қарастырған. Жас еркшеліктері неғүрлым типтік, жас 
кезеңіне неғүрлым тэн жалпы ерекшеліктері түрінде болады. Қандай да бір 
жас ерекшелік кезеңі нақты психикалық процестер мен қасиеттерді,
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түлганың психологиялық сапаларын дамытуға, демек белгілі ықпалдардың 
I иніне де сензитивті болып келеді.

Өрбір жас кезеңінің басында өзіндік ерекшелігі бар, бала мен 
ортаның арасында жалғыз және қайталанбас қатынас орнайды, оны 
Л.С.Выготский осы жас кезеңіндегі дамудың әлеуметтік жагдайы -  деп 
і і т і і д ы .  Дамудың әлеуметтік жағдайы сэйкесті жас кезеңіндегі психикалық 
дцмудың динамикасында, жэне де кезеңнің аяғына таман пайда болатын, 
жиңа, сапасы жағынан өзіндік ерекшелікті психологиялық жаңа 
қүрылымдарды тудырады. Осындай жағдайда эрбір жас кезеңінде жеке 
срекіиеліктердің жиынтығы, жаңа күрылымдары ғана емес, біртүтас түлға 
қүрылымының өзіндік ерекшелігі жэне осы кезеңге тэн дамудың өзіндік 
іенденциясы сай болады. Басқаша айтқанда баланың жас ерекшеліктік 
психологиялық сипаттамасы оның өзіне ғана тэн озгешеліктерімен ғана 
смес, оның түлғасының эрбір жас кезеңіне сай өзіндік қүрылымымен де 
пнықталады.

Л.С.Выготскийдің түлға дамуының сензитивті кезеңдері туралы 
идсмсына сүйене отырып, көптеген психологтар эрбір жас кезеңінің 
психикалық сипатгамаларын толығымен анықтау жэне дамыту қажеттігін 
мсцчейді. Мэселен, Н.С.Лейтестің пікірінше, балалық шақта пайда болатын 
іүрлі багыттағы дамудың жоғары мүмкіндіктері уақытша, өтпелі (жас 
срекшеліктік алғы шарттар бір-бірін ығыстыруы, әлсіретуі, тіпті жоғалуы 
ди мүмкін). Сондықтан жедел қарқында дамуда , әрбір балалық кезеңнің 
жас срекшеліктік жетістіктері жеткілікті түрде айқындалуы, сонымен түлға 
килыптасуына үлесін қосып үлгеруі өте маңызды. Дэл осы баланың әрбір 
жпс к с і с ң і і і  толығымен өтуі, оны жас кезеңінің келесі сатысына өтуге 
дііііындпйды, сол үшін қажетті психологиялық қүрылымдардың 
мшыігіасуі.іни мүмкіпдік тугызады.

Қіпіргі білім бсру мекемелерінде әлі де болса бапалардың жас 
і<|Н'мііі'ііІкііһ мүдделсрі мсп озгешеліктері тиісті дэрежеде есептеле 
0і'рмі'І1пІ оііып, оку іе-прекеперіиіц мазмүны мен формасында да, 
ырОіцміік к іміірігіінрді.і үііымдііс гыруда да, ал негізгісі балапармен қарым- 
к і і і і . і і і і к  і н ,  .нірссс, оііііми ксісіідсрдс і і . і м  коп проблемалартуындайды.

Ііала димуі.іиі.ің дпгдпрі.ісгық ксчсңдсрі (Л .С'.Выготский ) теориясына 
слйксс, лрбір огпслі псмссс даі дарысгық кезең -  дамудың элеуметтік 
жигдаИыііі.ің қайта қүрылуының нэтижесі, оның негізінде, бір жағынан, 
игере алагын қогамдық қатынастар жүйесіндегі баланың объективті 
жагдайының озгеруі, екіншіден -  оның ішкі үстанымының өзгеруі. Барлык 
әтпелі кезеңдердің симптоматикасы мен мазмүны үқсас болып, жалпы 
зандылықтарға сәйкес жүреді. Бір кезеңнен екіншісіне өткенде, дамудың 
өзіндік «дағдарыстары» айқын көрінеді, олардың мазмүны түрақты даму 
кезеңдеріндегіден мүлдем ерекше болады.

Отпелі кезеңдер -  жас ерекшеліктік дамудың оте жауапкершілікті 
кезеңі. Осы кезде оның жоғарырық жас кезеңіне өтуін дайындайтын, 
алдыңғы кезеңнің барлық негізгі психологиялық жаңа күрылымдары 
қалыптасқан болуы керек.
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Осындай кезеңдердің өзіндік ерекшеліктерін неғұрлым анық та 
мазмұнды түрде, П.П.Блонский жэне Л.С.Выготский сипаттаған. Жэне де 
П.П.Блонский өтілетін өзгерістердің секірмелігіне баса назар аударған 
[70]. Л.С.Выготский өтпелі кезең -  бала бұрын игерілгеннің кебісін 
жоғалтатын, ескінің ғайып болуымен сиаптталатын кезең, деп айрықша 
көрсетеді. Дамуды туындататын өтпелі кезеңдегі шығармашылык бастау, 
қаншалықты жаңа қасиеттер мен тұлғапық бітістердің даму қажетгілігіне 
сэйкес ескінің жойылуынан көрінеді. Қарастырылатын кезеңдегі дамудың 
негативті мазмұны -  кез келген өтпелі жас кезеңінің негізгі жэне маңызды 
мағынасын құрайтын, тұлғаның позити|ті өзгерістерінің екінші жағы.

Өтпелі кезеңдерді қарастырудың практикалық маңызы 
педагогикалық практикада кеңінен белгілі осы кезеңдерде балалармен 
жұмыс істеудің аса қиындығы фактісімен анықталынады. «Дамудың өтпелі 
кезеңдерінде баланың салыстырмалы тұрде тэрбиеге кенуі қиын болуы 
балаға қолданылатын педагогикалық жұйенің, бұл кездерде оның 
тұлғасының жедел өзгерістеріне ілесе алмауынан болады» [78]. Өтпелі 
кезеңдердің мазмұндык сипаттамаларының мэнін түсіну мен білу, оның 
түрлі кезендерінде оқу -  тәрбие процесін үйымдастыруда балалардың жас 
ерекшеліктік психологиялық өзгешеліктерін дүрыс есептеуге қажетті алғы 
шарттарды жасауға мүмкіндік береді.

Жас ерекшеліктік дамудың тағы да бір маңызды мезетіне назар 
аударайық. Жас өспірімдік жэне ерте жастық шақ кезеңіндегі психикалық 
жэне тұлғалық дамудың ерекшеліктері мен қиындықтары көбінесе 
жыныстық жетілумен байланысты. Қыздар мен ұлдарда бұл кезеңде тек 
ересектік емес, нақты жынысқа тэн ересектік қалыптасады -  «ер кісінің 
ішкі үстанымы» немесе «әйел затының ішкі үстанымы».

Денесінің жылдам өсуі мен жыныстық жетілу жас өспірімнің сыртқы 
жэне ішкі әлемінде анық байқапатын өзгерістерді тудырады, өзіне жэне 
басқа жыныстағыларға деген үлкен қызығушылықты туындатады, оларда 
жаңа түйсінулер, сезімдер, күйзелістер, өзін осы тұрғыдан түсіну қажеттігі 
пайда болады. «Ересек еркек», «ересек эйел» идеялары пайда болады, 
көбінесе ересектер -  ата-ана, мұғалімдер, тәрбиешілер оны білмейді де, 
бақыламайды да, себебі жас өспірімнің өзіндік санасының осы жағына 
жеткілікті көңіл бөліне қоймайды.

Мектептегі оқу-тэрбие жұмысының бағдарламалары мен әдістері, 
жас өспірімнің нақты жынысқа жататын адам екенін түсінуіне қажетті 
ойларының ерекше жүйесін жасауды қарастырмайды. Оларда үлдар мен 
қыздар үшін өзіндік еркшеліктерін -  қажеттіліктерін, мотивтері, құндылық 
бағдарлары, басқа жыныстағыларга қатынасы жэне осы кұрылымдарға 
сэйкес мінез-құлық формалары есептелінбейді. Бала тұлғасының дамуын 
оның жынысына сэйкес қалыптастыру, бір жағынан, психикалық 
жынысты, екіншіден -  басқа жыныс өкілдерімен қатынастар жүйесін 
қамтиды.
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Дегенмен өз бетінше жас ерекшелігі тұлганын психикалық 
дамуының қандай-да бір стандартын көрсетпейді, өйткені жас 
ерекшеліктері тек жеке-даралық өзгешеліктермен бірлікте ғана көрінеді.

Психологияда жеке-даралъщ ерекшеліктер ретінде, нақты тұлғаны 
бпскалардан ерекшелеп тұратын, психикасының өзіндік қайталанбас 
(піешелігін түсінеді. Оның калыптасуына М.В.Дубровинаның пікірінше, 
«дамның табиғи қасиеттері, элеуметтік орта, дамуының жалпы деңгейі, 
түлганың бағыттылығы, түрлі қасиеттері мен сапаларының өзара 
қатынастарының сипаттамаларының ықпалы өте маңызды болады. Жеке- 
даралық ерекшеліктер, бүл -  осы адамға гана тэн, оның психикасы мен 
гүлгасының өзіндік сипаты, соның нәтижесінде, ол қайталанбас, бірегей 
адам болады.

Психологтар (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, Н.С.Лейтес, 
Д.Б.Эльконин жэне т.б.) мектепке дейінгі және мектептік балалық шақта, 
олар «жас кезеңдері сатысымен» жоғарыға өрлейтін кезде, жеке-даралык 
жоне жас ерекшеліктерінің өзара байланысы мэні жағынан бірінші орьтнда 
болады, яғни түлғаның жас ерекшеліктік өзгешеліктері міндетті түрде 
діімудың жеке-даралық нүсқалары түрінде болады деп көрсеткен.

Л.С.Рубинштейн ғалымдардың назарын мьтна мэселеге ерекше 
нударған. Жеке-даралық өзгешеліктерін жас ерекшеліктерінен бөліп 
қарастыруға болмайды, өйткені оларды ажыратқан жағдайда, жекеленген 
адамдардың ерекшеліктері, кабілеттері қүпиялана түсіп, оларды зерттеу 
мем танудың жолы жабылады. «Жас кезеңі өз бетімен психикалық 
дамудың қамдай-да бір стандартын анықтамайды... Жас кезеңінің 
очгсшеліктері тек жеке-даралықтың ішінде жэне онымен бірлікте ғана 
Гншпды» , - деп жазган (1959), [69, 167 б.].

О с і .і жогнрі.ідагы аталған түжырымдамаларға сэйкес, білім берудегі 
п р и к  г і і к ш і і . і к  мсихология - белгілі жағдайларда барлық дені сау 
О п м ш і і і | і д ы і (  дпмуі іі қаГіілеітілігі болады дегенге сүйенуі қажет. Тэрбиеші 
д і\ муішіім дс (гі гэрбмелемушілері мем оқушыларының сэтсіздіктерін 
іілирдың і і к і . і л  оііі.іііі.ің дүрыс діімі.імауі.імен түсіндіруге хақы жоқ, өйткені 
(імі.ің (чі мегі і і і і с і і  чкі.ііудыи мігімүмы мсм үйымдастырылуына тэуелді 
Оолиды. Ііілім ііерудің мэмі тск, білім мем іс-эрекеттің түрлі салаларында 
лрбір Оалшіың кабілеггерім дамі.ггкам жагдайда ғана мағыналы болады.

Аталган түжырымдамада оқыту терминінің өзі қаншалықты тар 
мағынада қолданылатыны көрінеді, бүл жерде баланың маңызды 
сферасының бірі -  сезімдік-эмоциялық аумағы мүлдем түсіп қалғаны 
көрініп түр, демек біз үстанып отырған субъектілі парадигмаға сэйкес, осы 
түжырымдаманың бір жақтылы екені анық болып түр.

Ары қарай И.В.Дубровинаның пікірінше, түлғалық жэне кэсіби 
кэмелеттіліктің жоғарғы деңгейлеріне эрбір психикалық түргыдан дені сау 
адамдар жете алуы мүмкін. Дегенмен бүл олай бола бермейді. Неліктен? -  
деген сүрақ қойылады. Оның себептері көп болуы мүмкін, ал негізгісі- 
адам өзінің балапық жэне жастық шағын психикалық даму түрғысынан 
толыкканды өтуі керек, - дейді автор. Оның жолы, адам өмірге келген
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күннен бастап, баланың эрбір жас кезеңінде өз дамуының мүмкіндіктерін 
толығымен іске асыра алуына қажетті жағдайларды жасау керек. Бүл 
баланың коршаған әлемді тануға деген қызығушылығын ояту, оның өзіндік 
белсенділіғін тудыру, оны өз жас деңгейіне рай ересектермен бірлескен іс- 
эрекеттің жетекші түріне ендіру, осы жас кезеңі сензитивті болатын жэне 
де ары қарайғы жеке-даралық позитивті дамудың негізі болатын 
психологиялық жаңа қүрылымдарды қалыптастыру арқылы іске 
асырылады.

Сонымен, Дубровина бойынша, білім беру жүйесіндегі қызметтің 
мақсаты мен міндеттерінің теориялық негіздері осындай.

Бапалық шаққа арналған кеңестік -ресейлік және шет елдік 
әдебиеттерді зерттеу негізінде жэне де практикалық психологтардың 
алдынан туындайтын көптеген қиындықтар, сэтсіздіктерді талдай отырып, 
автор, психологиялык қызметтің мақсаты, демек практикалық 
психологтың да мақсаты -  балалардың денінің саулығы деп 
түжырымдайды.

Әрине, баланың денінің саулығы күрделі де, кешенді мэселе екені 
белгілі, психикалық денсаулық мэселесі біздің жетекшілігімізбен 
жүргізілген Қ.Н.Нығыметованың зерттеуінде қарастырылған [71]. 
Баланың психологиялык денінің саулығының мэселелері Унарбекованың 
еңбегінде де қарастырылған [72].

И.В.Дубровина бойынша, психологиялық қызметтің, демек 
практикалық психологтың да мақсаты -  балалардың психикапық жэне 
психологиялық денсаулығы.

Осы жерден И.В.Дубровинаның көзқарасы да бір жағынан 
(психикалық, әсіресе психологиялық денсаулық мэселесі) гуманистік 
парадигмаға келіп тірелетінін байқаймыз.

В.А.Сухомлинский ХХғ. 70ж. бас кезінде педагогикалық 
жүртшылықты баланың үйлесімді дамуында бэрі де өзара байланысты 
екендігіне қызу нандырған болатын. Ол: “Денсаулық балаға қандай үй 
тапсырмасы берілетіндігінде де, оларды қашан орындайтындығына да 
тэуелді. Үйдегі өз бетінше саналы еңбек етудің эмоциялық бояуы маңызды 
роль атқарады. Егер бала кітапты оқуга көңілсіз кірісетін болса, онда бүл 
оның тек рухани күшін тудырып қана қоймайды, сондай-ақ, ішкі 
ағзалардың өзара эрекетінің күрделі жүйесіне де жағымсыз әсер етеді. Мен 
баланың сабаққа деген жақтырмаушылық жағдайында ас қорытуы 
бүзылып, асқазан жэне ішек жолы аурулары туындаған бірнеше 
жағдайларды білемін” -  деп жазды.

А.И.Захаров былай деп көрсетеді: «Бала неврозын оның ата-анасының 
жеке түлғапык ерекшеліктерімен, дұрыс тэрбие бермеуімен жэне 
отбасындағы бүзылған қарым-қатынастарымен тығыз байланысты шығу 
көздерін түсінген соң ғана сәтті емдеуге болады [73,2486.].

Психикалык денсаулық мэселесін шешу түрғысында, психиатрия 
классиктері, жеке алғанда, П.Б.Ганнушкин [2486.] үсынған жэне көлемді 
түрде тараған (Іокиз гезіяіепііу) (анағүрлым аз наразылық орындары)
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іужі.ірммдпмпеы Оеліілі қыіыгушылықты тудырады (А.Е.Личко;
' >.17 Ждсмиллср, Н.Н.ІОстицкий [74,1926.]). Осы тұжырымдамаға сэйкес 
і і с м х о і і п т и я і і і . щ  дскоммемсациясының, уақытша дезадаптациясының, 
міис (-қүлкыім.щ акцсмгуациясының негізінде мінез-қүлқында ақаулықтары 
Опр пдішднрді.іц, жш дайлардың белгілі бір түрлеріне бейімсіздігі жатыр.

Ііүл жнсосиірімнен өзінің жойқын күш-қуатын, (мінез-қүлқының 
ішісргимдік иқаулыгы) тежеуді талап ететін, маңызды адамдар тарапынан 
і м о ң и я л і . і  қолдамауы (мінез-қүлықтың лабильді ақаулыктары), қарама- 

қ і і і і і м ы  қарым-қатынастар жағдайы (зпилептоидты ақаулық барысында), 
жскс гүлгаға көңіл аударудың жетіспеушілігі (истероидты ақаулық 
бнрысында) жағдайлар. Түрақсыз акаулыктар барысында қиыншылықтар 
«сснчитивті» - «емтихандар», эртүрлі сынақтар, психоастеникалық-шешім 
қабылдау жэне таңдау жасау қажеттілігінің барысында еріктік күш-жігерді 
корсетуді талап ететін жағдайлардан туындайды. Э.Г.Эйдемиллер мен
В.В.Юстицкий бейімделмеушіліктің себебі -  жасөспірімнің өзінің бір 
шешілуі қиын жағдаймен кездесуі, ал психологтың міндеті -  жасөспірімге 
осы жағдайды шешу қабілетін өсіруге көмектесуі болып табылады -  деп 
і г г і н і  көрсетеді [74].

Патогенездегі басты рөлді, А.И.Захаров атап көрсеткендей жеке 
гүлғаның қарама-қайшы катынастарының қактығысуын, сэйкес 
келіспеушілігін білдіретін, психологиялық, яғни ішкі қарама-кайшылықтар 
атқарады. Қарама-қайшылыққа тэн күйзелістер -  жеке түлганың қарым- 
қатынас жүйесінде орталық орынды алған жағдайда жэне дау-дамай 
патогенді қысым жоқ болып, туындаған жағдайдан рационалды, тиімді 
шығу жолдары болмаған жағдайда ғана аурудың туындау көзі болады [73].

Чех психологтары И.Лангмейер, З.Матейчик [75] депривация тек бір 
ғана фактордың әсерінен туындауы мүмкін емес екендігін, эрбір 
депривациялық жағдайда эрбір балада, дамудың эрбір кезенінде, эр түрлі 
өзара қатынастарда болатын баланың бірнеше маңызды қажеттіліктерінің 
қанағаттанбаушылығы тэн екендігін атап көрсетеді. Сондықтан баланың 
белгілі бір даму кезеңінде қандай психикалық қажеттіліктер ерекше күшті 
болатынын және жеткілікті түрде қанағаттандырылмауын анықтау өте 
маңызды. Осының барьгсында сол бір депривациялық жағдайдың ыкпалын 
сезінетін балалар өздерін түрліше үстайтындыктарын есте сақтау керек. 
Алайда, эрбір бала өзінің қалыптьт дамуы үшін ең алдымен жылылықты, 
сүйіспеншілікті қажет етеді, -деп есептейді авторлар. Егер ол қажетті 
деңгейде жағымды көңіл-күйіне бөленіп жэне эмоциялы сүйенішті 
сезінетін болатын болса, сонда ол басқадай жетіспейтін психикалық 
элемеңттердің орнын толтырады. Мінез-қүлық пен дамудың кемшіліктері 
негізінен патогенді мағынаға ие аффективті қажеттіліктердің жеткілікті 
түрде қанағаттандырылмауынан туындайды, яғни эмоциялы, аффективті 
депривация болып табылады

Жоғарыда аталған барлық еңбектерде «психикалық денсаулық» 
термині қолданылатындығына қарамастан ең алдымен сөз психикалық 
денсаулық бүзылыстары: денсаулықтың бүзылу себептері, психикалык
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денсаулык үшін қолайеыз жағдайларда сырқаттану белгілерінің көрінуі, 
т.с.с. туралы болып табылады.

Мұны 1979 ж. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
(БДД¥) мамандары атап көрсеткен. Олар өте маңызды ұсыныстар берді:

1. баланың психикалық бұзылыска деген элсіздігін 
көрсететін факторларды зерттеуден баланы стресс эсерінен 
қорғайтын факторларды зерттеуге көшу;

2. жағымсыз әсерлер мен эсерлердің сэтсіз шараларын 
зерттеуден психикалық бүзылыстарды алдын-ала ескеруге мүмкіндік 
беретін эсерлерді зерттеуге көшу.

Соңғы жылдардағы ғылыми * мәліметтер мен білім беру 
мекемелеріндегі психологтардың тэжірибелік жұмыстарының талдауы 
бала дамуындағы эр түрлі психикалық бұзылыстардың алдын алатын 
негізгі фактор -онтогенездің эрбір кезеңіндегі баланың толыққанды 
психикалық дамуы болып табылатынын көрсетеді. Бала дамуының 
әлеуетті мүмкіндіктерін іске асыру, жас ерекшелік кезеңінің 
сензитивтілігіне сэйкес келетін жағдайлардың жасалуына тэуелді.

Әр түрлі мамандардың жоғарыда келтірілген көзқарастары мен ой- 
тұжырымдарының тапдамасы біздің «психикалык денсаулык» ұғымына 
жалпы анықтаманы кұруымызға мүмкіндік берді.

«Психжалыц денсаулыц» -  адамның іс-әрекет актілерінің ішкі жан 
дүниесінің, сана сезімінің, көңіл күйінің ерекшеліктерімен аныцталатын 
психофизиологиялыц денсаулыц деңгейі [71].

Баланың психикапық дамуы оның психикалық денсаулығы үшін неге 
осындай мэнге ие екендігі бала өмірінің эрбір жас ерекшелік кезеңінде іс- 
әрекетке, қарым-қатынасқа, танымға жэне т.б. деген белгілі бір 
қажеттіліктері туындап отыруымен байланысты. Оның психикалық 
қабілеттерінің дамуындағы бұзылулар, баланың қоршаған орта, адамдар, 
мәдениет, табиғат элемімен өзара эрекеттестігін тежейді жэне осылайша 
депривациялық жағдайды тудыратын болғандықтан осы қажетгіліктердің 
қанағаттандырылуына кедергі жасайды.

Кей кездері біз тым асығамыз. Бізді ертеңгі күніміз мазалайды, біз 
еріксізден бала үшін бүгінгі күн мен оның өзін де кұнсыздандыра отырып, 
баланы ертеңгі күнге дайындаймыз. Бірақ та ол бүгін өмір сүреді ғой: бүгін 
сезінеді, эрекет етеді, бір нәрсені қалайды... Я.Корчактың[76] осыған баса 
назар аударуы кездейсоқ емес. Ол осы қазіргі уақытты жэне бүгінгі күнді 
сыйлау (кадір тұту) керек екендігі туралы айта келіп: егер біз балаға 
бүгінгі күні саналы, жауапкершілікпен өмір сүруге мүмкіндік бермесек, 
онда ол ертең қалай өмір сүре алмақ?- деп толғанады. Ересектер балаларға 
эрбір атқан таңның қуанышына бөленуге жэне сенуге мүмкіндік беруі 
керек. Бала дэл осыны қалайды. Ол ертегіге, итпен сейлесуге, доп ойнауға, 
суретгі мұкият қарауға, әріптерді қайталап салуға уақытын аямайды. 
Бұның бэрі оған ұнайды. Бұл әбден дұрыс.

Баланың дұрыс қалыпты дамуының жағдайлары, бұл -  қазіргі 
заманның әлеуметтік жэне мэдени құрамына енгізілген біртұтас

112



медициналық-психологиялык-педагогикалык жүйе. Мұндай жүйенін, 
негічгі сипаттамасы дамудыц әлеуметтік жагдайьі болып табылады 
(Л.С.Выготский). Оның негізін, баланың өмір сүретін ортасын сезінуі жэне 
осы ортадағы басынан кешіретін сезімдері қүрайды. Егер осы күйзелістер 
жнгымды болса, орта дамытушы эффектіге ие жэне онда баланың 
по і снциалды психикалық денсаулығының жүзеге асырылуы мүмкін [68].

Сол бір орта, сол бір мектеп, сол бір мүғалімдер және т.с.с. мүлдем 
бірдей емес адамдарды қалыптастыратындығы түсініксіз болуы мүмкін. 
Ллайда толығымен бірдей, ұқсас зат табиғатта жоқ, тіпті бір ағашта екі 
бірдей жапырақ болмайды, ал адам тәрізді күрделі жүйенің дамуы туралы 
еоч қылудың тіпті қисыны жоқ. Ол ешбір кезенде сәйкес келмейтін және 
лркеі сайын жаңа комбинация қүрайтын эр түрлі әсерлердің киылыс 
мі.ісаиасы болып табылады. Оқыған жэне меңгерілген кітаптардың бірегей 
жііі.інгі.ігі.і, тыңдалған лекцияның қүрамы, көрген спектакльдердің, 
.щі імелсрдіц, кездесулердің қүрамьт, эр кез сайын жаңа әсерлердің, жаңа 
ее іімдердің жпне ойлардың жаңа үйлесімі -  осының бәрі эрқашан ғажайып 
(күтпегеіі) пэтиже береді.

Соидай-ақ, кабылдаушынын езі де эрбір эсерге эр түрлі жауап 
қий гаршгы: біреулеріне өшпес із қалдырса, біреулеріне еш тимей өтеді. Бір 
орта - эр түрлі нәтиже осыдан шығады.

Сонымен, психикалық денсаулықтың негізін онтогенездің барлық 
кеіеңОиріндегі баланың толыққанды психикалъщ дамуы құрайды. Дэлірек 
ийтқанда, жогарғы психикалық қызметтердің дамуы ғана психикалық 
леіісаулықгы қамтамасыз етеді. Психикалық денсаулықтың бүзылуы, яғни 
гү іегушілік жүмысгарға деген қажеттілік те жеке жэне жас ерекшелік 
мүмкіидікгері дер кеііиде іске аспаған жағдайда, онтогенездің сол немесе 
Гшскп кеіеціпдегі мекгеп оқушылары мен басқа да балалардың жас 
кр(сндеріие саИксс пеихологиялі.іқ жаңа қүрылымдары мен нағыз даралык 
гүлі іілі.ік ерекііісиікгерініц килі.ііггасуыіш жагдай жасалынбаган уақытта 
.........

Ііііліііи.ін ііеихіікіілі.іқ денеаулып.і гүрақгы талдауды қажет етеді жэне 
эрбір жііе ерекшелік кеіеці үіпін жлне о с і . і кезецге огкен эрбір нақты бала 
үшін айрықша ерекшелікгері бар қоршиган орта жағдайларын түзетіп 
отыруды талап етеді.

Тағы бір үғымды «психологиялық денсаулықты» енгізудің қажеті не 
еді жэне ол психикалық денсаулықпен қандай байланыста болады, - деген 
сүрақ туындауы заңды.

Егер И.В.Дубровина және т.б. көзқарастары бойынша «психикалык 
денсаулық» термині ең алдымен жекелеген психикалық үрдістер мен 
механизмдерге қатысты болса, ал «психологиялық денсаулық» термині 
жалпы жеке түлғаға қатысты, адамзат жан дүниесінің жоғарғы 
көріністерімен тығыз байланысты болады жэне медициналық, элеуметтік, 
философиялық жэне т.б. аспектілерге қарағанда адам денсаулығы 
мэселесінің психологиялық аспектісін анықтауға мүмкіндік береді [5].
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Баланың ақыл-ой, психикалық дамуымен айналыса отырып, оның 
денсаулығы мен тэннің тазалығы туралы мазасыздана отырып, біз оның 
рухани дамуы туралы ұмытып кетеміз. Ал, «адамның рухани жан дүниесі -  
бұл тек жай сипаттама ғана емес, оның .айқындаушы ерекшелігі болып 
табылады; руханилық, жануарларға да тэн психикалық жэне тәндікпен 
қатар адамға жэй ғана тән нәрсе емес. Руханилық, ол -  адамды айрықша 
ететін және тек адамның бір өзіне ғана тэн нәрсе» (Франкл В. [43]).

Руханилықты -  жеке түлғаның ерекше эмоциялы-рухани күйі ретінде, 
абсолютті қүндылықтар -  шындық, сүлулық, жақсылыққа бағдарланған 
жэне оларды заттық-мақсаттық іс-э|екет пен қарым-қатынаста жүзеге 
асыруға тырысатын адам саналылығы ретінде түсінуге болады. 
Тәжірибенің арқасында ақиқатқа жету үшін өзіндегі өзгерістерді жүзеге 
асыруын руханилық деп атайтын Мишель Фукоменбірге В.П.Зинченко мен 
Е.Б.Моргунов та, оны субьектінің сол ізденісі, сол практикалық эрекеті, 
сол тэжірибесі деп таниды.

Сондықтан да, психологиялық денсаулық мәселесіне, жеке түлға 
дамуының байлығы, толықтылыгы тұрғысынан қарау барынша 
перспективалы болып табылады. Генетикалық-психологиялық мониторинг 
жэне халықтың эр түрлі топтарын тексеруді жүргізу геномның қоршаған 
ортаның онтогендік факторының жиынтығының әрекетіне деген жеке 
сезімталдығын болжау үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол алдын алу жэне 
орнын толтыру шараларын жүргізу бойынша кепілдемелерді жасау үшін де 
қолданылады.

Гуманистік тұрғының көрнекті өкілі А.Маслоу -  денсаулықтың 
негізгі екі қүраушысын атап көрсетеді. Бүл, алдымен, адамдардың «өздері 
қандай болуы керектігінің мүмкіндіктеріне үмтылысы, өздерінің бүкіл 
элеуетін өзін-өзі кемелдендіру арқылы дамытуы. Өзін-өзі кемелдендірудің 
қажетті шарты, оның пікірінше, адамның өзі туралы дүрыс түсінігін табуы. 
Бүл үшін «импульстің дауысына» көңіл аудару қажет, өйткені «біздер 
көбінесе өзімізге емес, эке, ана, мемлекеттік қүрылым, жоғары түрған 
адамдар, өкімет, салт-дэстүр жэне т.с.с. дауысына назар аударамыз» [77]. 
Дегенмен, өзі турапы дүрыс түсініктің бір өзі жеткіліксіз, адам өзінде бар 
табиғи қасиеттерді іске асыруы, ол қогамның қайта құрылуьі, адамдардың 
өзін-өзі кемелдендіруіне қажетті жағдайларды жасауы арқылы жүргізілуі 
тиіс. Психологиялық денсаулықтың екінші қүраушысы -  гуманистік 
құндылыктарға ұмтылу. А.Маслоудың ойынша, өзін-өзі кемелдендіретін 
адамда -басқаларды қабылдау, автономия, спонтандық, сүлулыққа 
сезімталдық, қалжыңды түсіне білу сезімі, альтруизм, адамзатгы 
жақсарту тілегі, шығармашылыққа бейімділік болуы керек (1970).

Толысқан тұлға дамуының контекстінде, дегенмен психологиялық 
денсаулыққа біршама басқаша көзқарасты басқа да ірі ғалымдардан 
байқаймыз. Мэселен, Виктор Франкл: «Әрбір уақыттың өз невроздары 
бар... Қазіргі кезде, біз, Фрейд кезіндегідей жыныстық қажеттіліктер 
фрустрациясы емес, экзистенциалды қажеттіліктер фрустрациясын 
кереміз. Қазіргі пациент, А.Адлер кезіндегідей толымсыздық кешенімен
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мүІІ кмімсМді, еш иорсе жоктығымен байланысатын, мағынаны жоғалтудың 
іррсң ссчіміііси күйчследі...» [43]. Ол А.Эйнштейннің, кімде кім өз өмірінің 
миі і.іиік'і.1 жогалгаиын сезсе, ол бакытсыз ғана емес, бэлкім өмір сүруге де 
ннОІле гііі. - дсгсн ойларын келтіреді.

іі іі>|)іііікл магынаға үмтылу идеясын карастыруында Шарлотта 
Іноіісрдін геориясымен келіседі. Оның теориясы бойынша, өзін-өзі
• піі і і.іруіін.ілі.ік і г.мі толықтығы мен дәрежесі, индивидтің өз алдына езінің 
іііікі мліііііс иегүрлым сәйкес келетін мақсаттарды қоя білушілік қабілетіне 
ілуоіді. Мүпдай қабілетті Бюлер өзіндік айқындалу, деп атайды. Адамға 
псгүрлмм очіпің неге қажет екендігі түсінікті болса, яғни өзіндік 
ніікі.іпдалуі.і пегүрлым анық көрінсе, оны өзіндік іске асыру солғүрлым 
мүмнііі (іолиды. Дэл осындай өмірлік мақсаттардың болуы -  психикалық 
ЦРіііиуін.ікгі.і еакгаудың кепілі болады. Және де езіндік іске асырылу 
іичічідо, ІІІ.Ііюлер, өзі іске асыру немесе езіндік кемелдендірілу емес, 
миіыііиііы іекс асыру туралы айтады. В.Франкл, өзін-өзі кемелдендіру -  
йлиміи.ііі сң исгічгі максаты емес деп санайды. «Тек қана, адам сыртқы 
іінсмііічі іііііпгі.ін магынаны қандай деңгейде іске асырса, сол деңгейде ол 
иіііі дс Іі кс исыриды...» - деп жазады жэне ары қарай: «Бумерангтың егер 
іи.ісиііигн кидилмаса оны тастаған аңшыға қайтып келетіні сияқты, адам да 
»чор о іі ис іс ісу керектігін дэл таппаса, өзіне қайтып келеді де, ез ойларын 
и ііидік ксмслдсндіруге бағыттайды...» - деп жалғастырады[43].

Мигыиа, ол эркашанда нақты ситуацияның мағынасы, өмірде 
киндийдп бір іс сол үшін сақталынбайтын адам болмайды -  деп бекітеді. 
( >сы і с  гі, о с і .і магынаны табу керек, ал багтада өмір мағынаеын табуға деген 
днІІі.інді.ікп.і глрбиелеу қажет. Мағынаны іске асыру эрқашанда бірегей 
«лис ош.і орі.імдий алигын ;ідам, эрдайым қайталанбас.

( ' II РүіппиігісИіініц, идеал, ол -  адам үшін мазмүны мэнділі бір 
Н А р і іМ іІ  кііріччсгіи идсн, жлне де идеалды (мүлтіксіз) адам -  оны идеалға 
••«йы.иііііиуі п мүмкіндік (ісрстіииіц бнрлыгын іске асырған адам, деген 
і і і к і р і  им і | і р к і і и м  і і і і і . і м с і і  саііксс кслсді (1476, 3(і3-365б.). «Психологиялық 
д і м і г и у і і і . і і і " імрміініи ічиГіОссс дс Я.Корчикгі.і да осындай денеаулық 
іуримі.і оііпіір іоцніпді.ірі(ііі ()ц «Қшіргі глрбие, (ішииіның ыңғайлы (біз 
ушін) По і і у і . ін іі  О и і  і . і г і і і ін і іі і . од иірге (ііргс, Гіір кадимиан екіншісіне қарай, 
Оииіі сркі м і ч і  ру.чі.іні.ііі сркіидігі (іолпгі.інды очіпіц галаптары мен ниеттері 
нркі.іін.і Оисі.иі, жшінн.ііі. жоюга үмгылады. Сыпайы, тіл алғыш, жақсы,
і.нігпіііп.і. ші іпггсй сріксі і жлие омірлік түргыдан әлсіз болады, деген ой да 
жок» - дсп жачды |6Ч|,

Ііүгінгі бобек, бала, жасеспірім, бозбапа болашақта қандай 
күнді.ілықгар үшін омір сүретіні, өз өмір тіршілігінің мағынасын неден 
іиііаді.і, ллі дс тапты ма ол туралы ересектер көбінесе ойлана бермейді. 
I І.Л.Ііердяевтің «өмірдегі жоғарғы мүдцелер экономикалық та, элеуметтік 
іс емес, ол халықтың Ұлылығының рухы, оның адамзат тарихына қосқан 
үлееі, мемлекеттің күштілігі, немеее дамуымен емес, рухани мэдениетімен 
іші.ікгалады» деген түжырымына көңіл аударған дүрыс [78].
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Психологияны ғылыми тұрғыдан талдамаса да өзінің кұнды ой- 
пікірлерін ұрпағына мирас етіп қалдырған ұлы Абайдың: «... сен де бір 
кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» деген ой түжырымы да осыны 
меңзейді [79].

Сондықтан да білім берудегі психологиялық қызмет оның 
психологиялық денсаулығының негізінде әрбір баланың рухани дамуын, 
жан-дүниесінің тыныштығын қамтамасыз ететін психологиялық -  
педагогикалық жағдайларды жасауға бағытталған.

Адамның өз кезқарасы түрғысынан, өзі танитын, өмір сүретін әлемде 
сол элеммен эрбір жас кезеңдеріндегі қатынасы үйлесімді болатын өзінің 
орнын табуы керек. I

Сонымен, бала денсаулыгы үшін мектепте оның танымдық 
қажеттіліктерінің ғана емес, қарым-қатынасқа деген әлеуметгік 
қажеттіліктері , өзінің адамшылық мэртебесіне, сезімдері мен 
күйзелістеріне, қызығушылықтары мен қабілеттерін сыйлауға деген 
психологиялық қажеттіліктерінің де қанағаттандырылуы маңызды.

2.2. Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-психологиялық кызметтегі 
сүйемелдеу және психологиялық қолдау проблемалары

Ұзақ жылдар бойы психологиялық қызмет мэселелерімен 
айналысқан М.Р.Битянованың пікірінше, психолог-практикке ерекше 
теория, эрекет жасауға басшылық ететін, өз эрекеттерінің мағынасын 
түсінуге мүмкіндік беретін теория қажет. Бүл жерде Л.С.Выготский 
психотехникалық теория деп анықтаған, практиканың теориясы туралы 
айтылып отыр.

Сонымен, бүл теорияның негізінде психотехникалық қағида жатыр. 
Мектеп психологының іс-эрекетінің мақсаты, міндеттері жэне мазмүнын, 
теориялық түжырымдардың нақты жүйесін бейнелейтін модель үсынылып, 
қарастырылады, осы жүйе - практикалық кәсіби іс-эрекеттің өнімі, оны 
жалпылау мен оның мағынасын түсіну болып табылады. Ол практиканы 
“көлеңкелемейді”, тэжірибенің өзін-өзі дамытушы жинақтаушы қоры 
болады. Бүл жүйе практикадан шыққан, практикага багдарланған (өзінің 
негізгі мақсаты да, өзіндік дамудың қайнар көзі ретінде де) [1].

М.Р.Битянованың түрғысы“сүйемелдеу парадигмасы” деп 
аталынған, яғни ол объектіге емес, объектімен істейтін жүмысқа 
бағдарланған. Бүл жерде психологиялық іс-эрекет аясында балаға деген 
мүлдем басқа көзқарас қарастырылады. Шын мэнінде ол объект емес, 
субъект болып табылады. Баланың ішкі элемінде ешнәрсе оның еркінсіз, 
оның қалауынсыз өзгертілмек емес. Психолог балаға өзінің ерекше эдіс- 
тэсілдерімен эсер етпейді, қандай да бір проблеманы шешудің түрлі 
жолдарын үсына отырып, оның өзімен әрекеттеседі. Және де жүмыстың 
мақсаты -  оның ішкі әлеміне үңілу өзі туралы, әлем жэне езіне деген 
қатынасын білу емес, өзін-өзі тануға, ішкі элемін жэне қатынастарының
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жүііеілм Гшсқара білу жолдарын іздестіруге бағытталған баламен бірлескен 
лрексіті үМымдастыру.

Дсмск, сүйсмелдеу парадиғмасы, нағыз тұлғаға-бағдарланған 
тіріідні мпін.ін оіі болып табылады.

('үйсмслдсу - мектеп психолоғы не үшін керек деген сұрактын ең 
мііні.іілі.і жиуаГн.і деп санайды М.Р.Битянова.

Қшіріі ксчдеғі мектептік психологиялык кызметтің түрлі модельдері 
үш неі іігі идсяны басшылыққа алып жасалынган.

Ьірііііпісі бойынша, психологиялық қызметгің мәні -  мектептегі оку- 
іароис проңссін гылыми-әдістемелік басқару. Бүл, идея, әрине бүрыннан 
НШІ.ІС ж п і і с  исдагогтар үшін өте тартымды. Идея педагогикалық ортада, 
мүшлімдср жоне педагогикалық эдістермен жүмыс істеуге бағдарланған 
ііикірііпрді.ің ( І4;20;29;42) тұжырымдамаларында кеңінен таралған. Бұл, 
ііиііірді.ін ііікіріншс, психолог үшін “бөтен” практика. Оның мақсаты -  
пку ідрОис процесінің ғылыми психологиялық -  педагогикалық 
к й м і п м і к і . і і  стілуі деп аталуы мүмкін, дегенмен, қалай болса да ол 
"Оиіеи" ііріікіпканың мақсаты, көбінесе психологиялық әлем түсінігінен 
Оииек. лисмді қабылдаудың баска кәсіби түрі, осындай идеяға қүрылған 
мидеш.дсрдс, психолог, бүкіл оқу -  тәрбие жүйесінің идеологы, соның 
Аііріігуінысі.і, іскс асырушысы, ал кейін бэріне “жауап берушісі” де болуы 
мүмкін.

ІІсихолог, тэрбиелік бағдарламаларды жасапДске асыруға қатыса 
іілуы мүмкін. Л.М.Фридманның көзқарасына сәйкес, психолог 
мүшлімдсрдің психологиялық-педагогикалық мәдениетін жоғарылату, 
оліірді.щ косіби жстілуі, адамгершілік жэне кәсіби өзіндік санасын 
ішммтуда о і і і і д і к  үлсс тс қосуы мүмкін. Дегенмен, мүның бэрі -  психолог 
к м і м с і І і і і ц  і і с г і і г і  мақсаты мен міндеттері, негізгі қызметтік 
(кнуиіікерііііііігі ()шімайды. ІІсихолоіты дербестігінен, кәсіби дайындық 
дічнеІІІіичі і.ні.ііті.ірміігпіімсіі дс, оқушмларды оқыту жэне тәрбиелеу 
ііріііімгНнііч I ерекшс дсріісс іс-эрскст формасы болып табылатын -  
М й к і р і і і м і і  Шіічіінііі н н і і і . і к  кі.пм епің мшіін гомендетеді, ол педагогтар мен 
іКіииііін иірдіии ишріі кіиі.іпіісі.іпмң кагидііліірыіі бүзады, біріншіден, 
нічіін іи іирді.ін к.н іои мүмкіндік гсріи гомсіідсгін, оларды тәуелді жасаса, 
екініімден. оішрді.ііі пі лрексітсрінс дсгсн жауамкершілігін де төмендетіп 
іһІОереді.

1'Кі11111і ндся Гіойынша, мектеп психологы іс-эрекетінің мағынасы -  
гүрлі психодогиилық немссс элеуметтік -  психологиялық сипаттағы 
киі.иідықгары бар балаларға көмек көрсету, осындай қиындықтарды 
анмқтау жэне олардың алдын алуда. Бұл эрине, эрбір кэсіби психологгың
ііі практикасы. Нақты кэсіби бағдарланған (“таза психологиялық”), 
іідамдар үшін тартымды. Бүл модель бойынша педагог пен психологтың 
функциялары анық ажыратылады. Жэне де олар бір-бірінен тәуелсіз, 
псдагог оқытады, ал психолог -  балаларды бақылайды, небір нәрселерді 
апыктайды, ата-аналармен кездеседі. Педагогтарға педагогикалық 
ксңестерде кейбір мэліметтерді жеткізеді. Бүл жерде маңыздысы:
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психологиялық тұрғыдан ыңғайлы “дұрыс” балалар, көмектесу моделінен 
тысқары қалады, психологтың назарына іліну ,ушін мінез-кұлкы, окуында, 
немесе өзін сезінуде қандай да бір ауытқу болуы қажет. Сонымен қатар, 
осындай модель аясында жұмыс істейтін психологтарда балаларга деген 
ерекше көзқарас қалыптасады олардың психологиялық әлемі маман үшін 
түзетуді қажет ететін қандай да бір бүзылулар (ақаулықтар) болғанда ғана 
қызықты. Олардың пікірінше, психологтың көмегі барлық балаларға 
қажет, “қалыпты деңгейлілер” қазір жок, осындай кәсіби бағдарлардың 
теріс нэтижелер беретіні анық.

Сонымен, үшінші идея: мектептік психологиялық іс- эрекеттің 
мағынасы -  бүкіл мектептік кезең барысында баланы сүйемелдеу. 
Идеяның тартымдылығы түсінікті: ол -  психологтың “өз” практикасы, 
оның ішкі мақсаттары мен құндылықтары бар, сонымен бірге, бүл 
практиканы оқу-тэрбие педагогикалық жүйесіне тікелей ендіруге болады. 
Ол жүйеге дербес, бірақ бөтен емес бөлік ретінде енеді. Психологиялық 
жэне педагогикалық практикалардың мақсаттарын біріктіріп, оларды - 
бала түлғасына бағыттау мүмкіндігі туады. Дегенмен, психологиялық 
қызметке арналған белгілі еңбектерде бүл идея өзінің толық түрде 
орындалуын таппады. Осы психотехникалық (М.Р.Битянова) 
идеологияның түжырымдамалық, мазмүндық жэне үйымдастырушылық 
элеуеті пайдаланыла қойған жоқ.

Осы мәселені М.Р.Битянова өздерінің моделінде іске асыруға 
тырысқан.

Баланы оның өмір жолында сүйемелдеу -  онымен бірге жүру, қатар 
жүру, кейде, мүмкін жолдарды көрсету қажет болғанда, аздап алдында 
жүру. Ересек баланың барлық қажеттіліктері мен тілектеріне назар аудара 
отырып, жетістіктері мен кездесетін қиындықтарды анықтай отырып, өзін 
қалай үстайтыны жэне кеңестерімен қоршаған әлемді жэне өзін түсініп, 
қабылдауына көмек береді. Бірақ бақылау, немесе өз жолы мен 
бағдарларын үсынуға тырыспайды. Тек қана,егер бала адасып немесе 
көмек сүрағанда ғана оның өз жолына түсуіне көмектеседі. Баланың өзі де, 
ересек те, баланың өмір жолындағыларға үлкен ықпал ете алмайды. Ересек
- балаға міндетті түрде жүретін жолды да көрсете алмайды. Өз жолын 
өзінің таңдауы- эрбір түлғаның қүқығы мен міндеті, дегенмен жол 
иірімдерінде қандай да бір адам, сол таңцауды жасауға көмектесе алса, ол 

үлкен жетістік. Мектеп оқушысын бүкіл мектептеғі оқу кезеңінің 
барысында сүйемелдеу, психолоғиялық практиканың негізгі мақсаты 
болып табылады.

Сүйемелдеу парадигмасына анықтама беруден бүрын -  мектеп өмірі, 
мектеп элемі, мектептегі орта туралы түсінік беріледі.

Мектеп өмірі -  күрделі үйымдастырылған, формасы мен 
бағыттылығы эртүрлі ортада өтеді. Бүл орта, элеуметтік орта, өйткені бүл 
жерде -  қүрдастары, мүғалімдер, ата-ана, т.б. өзара қарым-қатынастардың 
күрделі жүйесі болады.

118



Міпмүні.і Гюиымша, ол интеллектуалды, эстстикалык, этикалық, 
іүрм і.аіы к ждмс і.Г). болуы мүмкін. Мектеп элеміне енген оқушының 
иіілі.іішм, ічіл ллсммің барлық жақтарын қамтитын, көптеген тандаулар 
ІНЫіШім: киліііі оқу керек, мүғалімдермен жэне қүрдастарымен қарым- 
НПІЫІИК' киііднІІ ()одуі.і керек, түрлі талаптар мен нормаларға қалай қарау 
й«>|>с)Н. іііп.і ди (шсқіілары. Мектеп ортасы оқушыға жүретін жэне дамитын 
міинчічі лолдарды үсынады, деуге болады. Көмекке, өздерінің әлеуметтік, 
і»ві'ІПи иемсес гүлғалық үстанымымен ересектер қандай да бір қолдау 
мірестуі мүмкім. Ең алдымен -  педагог, ата-ана жэне психолог. 
I ісдііпмті.щ ролі -  оқушыны белгілі даму жолына, яғни интеллект пен 
нмкшіі.іқ (лрбір адам мынаны білуі, “өзін осылай үстай білуі” керек) даму 
жодына оірте-бірте айқын түрде багдарлау болып табылады. Дэл осы 
мс/шюг қіша, оқыту мен тэрбиелеу түжырымдамасын (көбінесе санасыз 
іүрдс), мімеі - қүлық пен оқудың табыстылығының бағалау нормаларын, 
кпрі.ім қагынас стилі мен басқа да көптеген нэрселерді жасап, іске асыра 
іиі.ірі.ш, мектептегі Ортаның көптеген параметрлері мен қасиеттерін 
үеі.ііінды. Лта-ана, бүл жүйеде белгі микромэдени қүндылықтардың -  діни, 
никалық жэне т.б. иегері жэне үсынушысы рөлін орындайды жэне оның 
мкііалм негізінен қалыптастырушы емес, реттеушілік сипатында болады. 
Ліа-ана, мектеп өміріндегі нақты мақсаттар мен міндеттерді таңдауға аз 
дсңгсйде қатысады, дегенмен физикалық та, қүқықтық та түрғыдан жэне 
де отбасы, мәдени, діни, үлттық дәстүрлер түрғысынан да бала үшін дүрыс 
смсс деген даму жолына түсуден сақтауға тырысады.

Осы жүйеде, мектеп психологының рөлі де айқын көрінеді. Оның 
міндеті -  баланың Педагог жэне Отбасы талаптарына сәйкес (кейде 
қарама -  қарсы да) өзі таңдаган жолымен табысты жүруіне қажетті 
жагдайларды жасау, осы күрделі элемде саналы түрдегі түлғалық 
таіщауларды жасауына, туындайтын дау-дамайларды орынды шешуіне, 
ганымның, қарым-қатынастың, өзін жэне басқаларды түсінудің жеке- 
даралық неғүрлым мэнді жэне қүнды әдістерін игеруіне көмектесу. Демек, 
психологтың іс-әрекеті көбінесе бала шынайы түрде өмір сүретін 
.чцуметтік және педагогикальщ жүйемен шартталынады және де ол аса 
маңызды түрде мектептік ортаның аясымен шектелінеді. Дегенмен осы 
іиектелінудің аясында психологтың өзіндік мақсаты мен міндеттері 
апықталынуы мүмкін. Біздің ойымызша, мектеп психологының кэсіби 
мүмкіндіктері, соған сэйкесті кәсіби міндеттерінің берілуі мен шектелінуі 
оте маңызды, ол психологтың езінің мектептегі, эрбір баланың жэне оның 
отбасындағы өміріндегі орнын нақты түсініп айқындалуына, “барлығы 
болуға” тырыспай, шашыратпай (көбінесе мүндай жағдай оның кэсіби 
гүрғыда “ешкім” болмауына экеледі) өз іс-әрекетінің жүйесін түрғызуына 
мүмкіндік береді.

Сонымен, сүйемелдеу -  мектептік өзара қарым-қатынас 
жагдайларында, баланың табысты оқуы мен психологиялық дамуына 
қажетті әлеуметтік-психологиялыц жагдаішарды цүруга багытталган 
психологтың кәсіби іс-әрекетінің жүйесі.

119



Сүйемелдеу дегеніміз, біріншіден, онтогенездің нақты жас жэне 
әлеуметтік-мәдени кезеңінде баланың табиғи дамуымен қатарласып ере 
жүру. Сүйемелдеу, балада нақты түрде бар түлғалық жетістіктеріне 
сүйенеді. Балаға жасанды түрде максаты- мен міндеттері сырттан 
берілмейді, олар оның дамуының логикасында болады. Бүл қағида мектеп 
психологы жүмысының мазмүнын айқындауда өте маңызды. Психолог, 
мүғалім немесе үлкен ғалым түрғысынан маңызды саналатын мәселемен 
емес, нақты бала немесе топқа каж епімен айналысады. Сонымен, 
үсынылып отырған мектеп психологиялық практикасы моделінің маңызды 
аксиологиялық қағидасы - әрбір оқушыньіц ішкі әлемінің қүндылыгы, оныц 
дамуының цажеттіліктері, мақсаты және құндылықтарының бірінші 
орында түратындьігы. Екіншіден, балапардың әлем және өз-өзімен 
қатынастары жүйесін дербес шығармашылықпен игеруіне жэне де әрбір 
бала өзіне маңызды өмірлік таңдау істей білуіне қажетті жағдайларды 
жасау. Баланың ішкі элемі автономды жэне тэуелсіз. Ересек осы бірегей 
элемнің қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқара алады.

Дегенмен, ересек (бүл нақты жағдайда -  психолог) өз тэрбиеленушісі 
үшін, ол, эрбір таңдау жасау жағдайында соган сүйеніп жэне қабылданған 
шешімге деген жауапкершіліктен арылатын психологиялық “таянышқа” 
айналмауы керек.

Сүйемелдеу процесінде, ересек, тандау ситуацияларын (интеллектілі, 
этикалық, эстетикалық) үсына отырып, баланы дербес шешімдер табуға, өз 
өмірі үшін жауапкершілікті болу шешімін қабылдауға көмектеседі. 
Үшіншіден, сүйемелдеу идеясында баланың тіршіліктік әлеуметтік жэне 
оқу -  тэрбиелік ортасына қарағанда, оның формасы мен мазмүнының 
екінші орында екені туралы қағида бірте -  бірте орындалады. Мектеп 
психологы жүргізетін психологиялық сүйемелдеу бала өмір сүретін 
элеуметтік жагдайлар мен ол үшін ата -  анасы таңдаған оқыту жэне 
тәрбиелеу жүйесіне бағытталған белсенді ықпал етуді мақсат санамайды. 
Сүйемелдеудің мақсаты эрі шынайылау да, эрі қарапайымдау — балага 
объективті түрде берілген элеуметтік -  педагогикалық Орта аясында нақты 
түлғалық даму мен оқыту ситуациясында оған аса қажетті жағдайларды 
жасау.

Ең соңында, төртіншіден, баланы мектепте психологиялық 
сүйемелдеу негізінен педагогикалық қүралдар, педагогтар мен оқыту жэне 
тэрбиелеудің езара эрекеттесуіндегі дэстүрлі мектептік формалары арқылы 
іске асырылады. Битянованың пікірінше, психологтың баланың өмірі мен 
оның мектептегі жэне отбасындағы қатынастарына тікелей арласудан гөрі, 
ықпал етудің осындай жасырын (бүркелеменген) формаларын қолданудың 
артықшылығы негізделінген.

Сонымен, суйемелдеу - әрбір баланың нақты мектептік ортада 
жемісті оқытылуы мен дамуын қамтамасыз ететін, әлеуметтік -  
психологиялық жағдайлардың жүйесін қүруға бағытталған іс - әрекет 
болып табылады.
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Осыған байланысты сүйемелдеу аясындағы  психологтың іс - әрекеті 
міндетті түрде педагогтармен бірлескен іс -эрекет болып табылады.

Осы модельге сәйкес мектеп психологы  іс-эрекетінің мазмүны: 
оқуш ының психологиялык-педагогикалық мәртебесі ж эне оның мектептегі 
окудың эрбір кезеңіндегі мазмүны; мектеп психологының диагностикалы қ 
іс-эрекеті; психологиялык-педагогикалық консилиум; мектеп 
психологының кеңес беруш ілік, ағартуш ылы қ ж эне элеуметтік- 
диснетчерлік ж үмысы  қызметтерінен қүралады.

С.үйемелдеу парадигмасы аясындагы  кез-келген
психодиагностикалық іс-эрекет, біртүтас проңестің элементі болып 
тнбылады ж әне басқа элменттермен, көбінесе түзетуш і-дамытуш ы  
қі.пмегиен байланысы нда ғана мэнді және қүнды болады.

Қачакстандык зерттеуш і Р.Т .М ендалиеваның еңбегінде -  мектептегі 
ік ііхологиялы қ қызметтің іске асырылуының ғылыми -  педагогикалық 
жін дніілпры қарастырылған. П сихологиялық қызметгің қүрылымдық 
міідсчіііідс: психологиялық -  педагогикалық диагностика (диагностиканың 
окі дсңгеііі жалпы ж әне арнаулы, М .Р .Битяновада бүл деңгейлер -  
ліни иііспікіілі.іқ минимум, оқуш ыны ң ақыл-ойы  дам уы ны ң нормасы мен 
іііііоііін іімсі.ііі алгаш айқындау ж эне тереңдетілген -  деп аталады); 
іунчуііііл ік  жяне профилактикалық ж үмыстар, оқуш ылар мен 
муі іідімдерді психологиялық ағарту, оқыту процесінің сапасын 
жш прылаіу, фисилитациялы қ жүмыстар бөлініп көрсетіледі [80].

1''нді сүйемелдеу парадигмасына ж ақы н, бірақ та өзіндік 
срскіііслікіері бар қолдау парадигмасын қарастырайық.

I Існхішогия гылымында психологиялық қолдау феномені тек кейінгі 
іи' !діч>ді' і ііііа игсрілс басгады (Асмолов А .Г., Газман О.С., К отова И.Б., 
1'онлиЧН' К., ІІІниііон 11.11., т.б.). психологиялық жэне элеуметгік 
лі|«<0іим 114111І іииішуді.ің и.тпгжссіндс қолдаудың бірнеше түрлерін бөліп 
ни|ііип.іруін Гіоііиді.і: исдіігогикшіық қолдау, элеуметтік қолдау,
імОйімдмк, »чіді іііііі.нііі.іііі.ік. Ііідім һсрудің гуманистік парадигмасына 
і гіііьрі , іицмі! Н411 іоүііііисрінде коидиу мэсслесі педагогикалық
КІНІДІІУДМІІ нчірнніі.і мічі нрііһііікіісі.ііідіі кирисгырылган (А баева Б.В.,
ІігіЦ'|ічиіііііііі I I I I  , I ігімші <). (, ,  '1>руміііі И.Д., г.б.). Б.үл ж ағдайда
іігдііі оі іікипі.ік коидиу, іі|>сіісіі і нм і і жлпе опсрагинті көмек көрсетуге 
(ніі і.ігішігин (іідім оеру нроңссінің іс-лрекегі, деп түсініледі. Оның 
іііііхологиялык аспекгісі, омірлік очіндік айқындалуға қатыстырылу, 
дпгдарі.ісгық ситуаңияларда гаңдау жасауға дайы ндау, дамуға ж эне өзін 
"ішіуга" кедергі жасайтын субьективті барьерлерді алып тастау,
іісихологиялық денсаулықты нығайту, ж эне де нақты психологиялық 
іақымдаушы ситуацияларда көмек көрсету (Газман О.С., Котова И.Б., 
Ш иянов Е.Н.)

“Қолдау” түсінігі аса кең, ж алпы үғы м болы п табылады, ол -  
қолдауды қажет ететін адамдарға көмек көрсетіп, ол үш ін бір жағдайларды 
шешіп немесе түзетуді көрсетеді. С емантикалық түсінікте “қолдау” 
клиенттің қалауынан туындайды. О ның керегінен шығады. Қандай да бір
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басталып қойған жұмыс жэне емірде бар зат қолдауға ие болады. Әдеби 
зерттеулер нәтижесінде қолдаудың келесі түрлері көрсетілген:

Қамқорлық түріндегі педагогикалық қолдау (педагогтардың 
оқушылардың түлғалық және әлеуметтік дамуына эсері);

Әлеуметтік қолдау (көптеген туыс емес адамдардың қолдауы);
Отбасылық қолдау (отбасы мүшелерінен алынатын қолдау);
Көбінесе ғылыми зерттеулерде психологиялық қолдау әлеуметгік, 

отбасылық, жүбайлар арасындағы қолдау және педагогикалық қолдаудың 
қажетті қүраушысы ретінде көрінеді. Сонымен психологиялық қолдауга 
деген қызығушылық арта түсуде. Ког^геген дағдарыстар, соның ішінде 
материапдық жэне рухани дағдарыстармен қатар, адамның жеке басының 
дағдарысы да артып келеді. Адамның толыққанды өмірінің проблемасы 
ерекше орында түрады. Осылардың бэрі біздің алдымызға түлғаны 
психологиялық қолдаудың эдістерін зерттеу жайлы мэселені қояды. Бүл 
түрғыдан алғанда психологиялық қолдау көрсетудің негізгі бағыттары 
төмендегідей болуы мүмкін:

Психологиялыц профилактика -  адамның жеке басының толыққанды 
психологиялық жетілуіне мүмкіндік туғызу, кіші топ жэне үжымдардың, 
түлгалық жэне түлғааралық проблемалар және элеуметтік-психологиялық 
қақтығыстардың алдын-алу мен әлеуметтік-психологиялық жағдайларды 
жақсартуға арналған үсыныстарды жасау;

Психологиялыц кеңес - түлғаның өзін-өзі тануына, адекватты 
багалауына жэне нақты өмір жағдайына бейімделуіне, қүндылықты 
мотивациялық сферасының қалыптасуына, дағдарыстық жағдайларды 
жеңу мен үздіксіз түлғалық өсуге көмектесетін эмоциялық түрақтылыққа 
жетуге, соның ішінде басшыларға отбасылық кеңес беру.

Психологиялыц коррекция (түзету) түлғамен түлғааралық 
қатынастардың үйлесімділігі мен психикалық жэне жеке дамуындағы 
ауытқуларды жоюға бағытталған белсенді психологиялық-педагогикалық 
эсер.

Психологиялыц цолдау -  қазіргі қогамда түлғаның еркін жэне 
үйлесімді дамуы мен мүмкіндіктерін іске асыруды психологиялық 
қамтамасыз ету, адамдар психологиясындағы теріс (негативті) 
бетбүрыстар дамуының алдын алуға, түлғалық дамудағы қиындықтарды 
жеңу, ауытқуы бар мінез-қүлықты түзету, өзара қатынастардағы дау- 
дамайлық ситуацияларды дұрыс шешу мақсаттарында іске асырылады.

Сонымен, психологиялық қолдаудың негізгі әдістері:
1. психологиялық білім беру (ағарту);
2. психолоғиялық диағностика;
3. психологиялық тренинг;
4. психологиялық жүмыстың жеке жэне топтық эдістері.

Психологиялық қолдаудың үлгісін қүрастыру Л.С.Выготскийдің,
О.С.Газман, А.В.Петровский, В.А.Петровский, Рубинштейн еңбектеріне 
негізделеді.
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I Ісихологиялық қолдау тұжырымдамасын дамыту үшін түлғаның 
субьектілігі идеясы аса маңызды. Оның туындауы Л.С.Выготскийдің 
адамды түсімудегі іс-әрекеттік түрғысы мен Рубинштейннің сана мен іс- 
арекетгің біртүтастығы жэне де түлға, бүл — ең бастысы субьект, өз 
белсемділіі ім алып жүруші деген еңбектерімен байланысты.

С.Л. Рубинштейн сана мен іс-эрекет категорияларының ішкі 
Гшйланысын бекіте отырып, олардың біртүтастығын субьект категориясы 
цркылы ашады [69]. Демек, іс-эрекет, оның пікірінше, субьективтіліктен 
корінеді. Ол -  субьект, бүл -  түлға, дей отырып, субьектінің 
философиялық үғымының эдіснамалық жағынан нақтылануын іске 
асырды.

Психика мен сана өзара бөлек, өз бетімен өмір сүре алмайды, олар 
адамға, нақтырақ түлғаға тэн.

В.А.Петровский зерттеулерінде адамның субьектілігі, оның түлға 
регінде көрінуі деп қарастырылады [81].

А.Р.Ерментаева студенттерді субъект -  бағдарлы дайындаудың 
мәселелерін қарастырған.

Соңғы жылдары психологиялық қолдауға арналған пәнаралық 
зерттеулер пайда болды: Е.В.Абаева, Н.П.Загрядская, И.Б.Котова,
Б.Н.Шиянов, О.А.Кулягинова, И.Е.Лилиенталь, А.А. Терсакова, 
Н.Г.Щербанева жэне Б.Н.Шиянов.

Е.В.Абаеваның зерттеулерінің пэні жоғарғы оқу орнының кеңістігіне 
ену кезеңіндегі түлғаны психологиялық қолдау мэселесі болды [89]. Бүл 
еңбекте бірінші курс студенттерінің ЖОО-да мамандану кезіндегі басынан 
кешіретін проблемалары анықталынып жэне тұжырымдалынды. 
Психологиялық қолдау шараларының жүйесі қүрастырылып және оның 
қисындылығы дэлелденілген. Зерттеуде жаңа ортада түлғаның өзін 
өзектендіруі мен субьектілік үстанымын бекіту және түлғаланудың 
тиімділігінің бағытындағы жүмыстарда түлгаға психологиялық қолдау 
көрсетудің тиімділігі дәлелденген жэне де психологиялық қолдаудың осы 
бағыттары түлғалық сэйкестілігін дамуын қамтамасыз ететіндігі 
көрсетілген.

Зерттеуде психологиялық қолдау көрсету нэтижесінде түлғаның 
мазасыздану деңгейі (67,0 %) темендеп, ашықтықтың деңгейі (61,2 %) 
жоғарылап, эмоңиялық байланыстар (80,0 %) қалыптасатыны көрсетілген.

Психологиялық қолдау жағдайындағы бірінші курс білімгерлерінің 
субьектілігі: өзіндік санасы, өзіндік қабылдауы, өзін-өзі жетілдірудің 
өсуіне байланысты жоғарылайды. Жаңа ортада өзін жетілдіру үрдісі 
топтық нормалардың қүралуына өз “үлесін” қосу, жаңа элеуметтік ортада 
өзара эрекеттесудің конструктивті тэсілдерін қүрастыру сияқты 
субьектінің жағымды көріністері арқылы жүзеге асырылады.

Бірінші курс білімгерлерінің субьектілігінің дамуы (психологиялық 
қолдау жағдайында) эмоциялық қатынастарының жоғарылауына (80%) 
байланысты болады.
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Н.Н.Загрядская зерттеуі жоғарғы сынып оқушыларын 
психологиялық қолдау проблемаларын шешуге арналған. Автордың 
айтуынша психологиялық қолдау мектеп психологы жұмысының маңызды 
бәлігі жэне ол топтық сипатта болуы мүмкін. П.Н.Загрядская, жоғарғы 
сынып оқушыларының езін-өзі тануын жэне өзін-езі түсінуін өмірге 
қажетті етіп қалыптастыруда психологиялық қолдау қажет -  дейді. 
Автордың ойынша психологиялық қолдау жеке адамның дамуына 
бағытталуы қажет. Оның түжырымдауынша, психолоғиялық қолдау 
экзистенңиалды мэселелерді шешуге қажетті жэне ең бастысы жағымды 
езіндік қатынасты, белсенділікті, жауаптылықты, дербестікті 
қалыптастыруға бағытталуы кажетдеп керсетеді[83].

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде бірнеше 
жылдан бері бірінші курс білімгерлерімен “Озін-өзі тану” сабақтары 
еткізіліп отырғанын айта кетейік жэне де осы сабақтар, шын мэніндеғі, 
психолоғиялық қолдау керсету сабактарьі да деген пікірдеміз. Бүл 
мэселеғе кейінгі тарауда кеңірек тоқталамыз.

И.Е.Лилиентальдың зерттеуі [86] техникалық университеттер 
білімгерлерінің бейімделуіне психологиялық қолдау керсетуге арналған.

И.Е.Лилиенталь білімгерлерге психологиялык колдау көрсетудің 
тиімділігі келесідей шарттарды орындауға байланысты болады деп 
керсетеді: психологиялық қолдаудың жүйелілігі мен мақсаттылығы; 
полисубьектілік жэне психологиялық колдаудың түлғаға бағдарлылығы; 
бейімделу кезінде маңызды болып табылатын психологиялық қолдаудың 
түлға дамуындағы жағдайларын калыптастыруға жэне сол кезде маңызды 
болатын түлға параметрлеріне бағытгылығы: интерналдық, жағымды 
езіндік қатынас, рефлексия, дэмеленудің жоғары деңгейі, элеуметтік- 
психологиялық күзіреттілік.

Психологиялық қолдаудың ең басты тиімді шарттары, деп, автор 
келесілерді санайды: психологиялық қолдаудың жүйелілігі мен
бағыттылығы, полисубьектілік жэне түлға дамуындағы жағдайлардың 
қалыптасуына түлғалық бағдарлық, білімгерлер мен қолдау көрсететін 
адамдарға психологиялық колдаудың бағыттылығы.

И.Е.Лилиенталь психологиялық қолдау керсетудің мақсаты, жеке 
емірінде кездесетін қиындыктар мен мәселелерін өз бетінше шешуге 
қабілетті білімгер түлғасын дамытатын жағдайларды қалыптастыру -  деп 
санайды.

Білімгерлерге психологиялық колдау керсету, олардың 
интериндивидті, метаиндивидті деңгейлерде өздерін керсетулеріне 
кемектесу; олардың тұлғалык жэне кэсіби есуіне мүмкіндік туғызатын 
езара эрекеттерді үйымдастыру, технологиялық жоспарда, автордың 
пайымдауынша, түлғаға психолоғиялық қолдау көрсету, көмек берудің 
түрлі формасын қамтитын жүйе түрінде көрінеді.

А.А.Терсакованың [87] алға қойған мэселесі педағогикалық жоғары 
оқу орындардағы білімғердің түлғалық дамуын психологиялық қолдау. 
Автордың айтуынша, жеке бас дамуының мәселесі, түлғалық өзіндік
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айқындалу өзін-өзі бақылау, өзін-өзі реттестіру субьективтілігін ұғыну, 
өзін-өзі бағалауды қалыптастыру проблемалары тұлғалык дамудың 
кұраушысы болып табылады, өз өмірінің маңыздылығын түсіну, 
білімгердің түлғалық үстанымын қалыптастыруға ықпал етеді.

Психологиялық қолдау білімгерлердің өздерінің кажетсінуімен 
байланысты. Психологиялық қолдау, негізінен оқытушы психолог жэне 
білімгерлердің өзара әрекеттесуінде іске асырылса, кейде жеке -  көмек 
көрсетушілік сипатта болуы да мүмкін.

Педағогикалық жоғары оқу орындары білімгерлеріне психологиялық 
қолдау көрсетуде автор (өзінің тәжірибелік-экспериментті жүмысының 
негізінде) неғүрлым мақсатгылы жэне тиімді тэсілдерді үсынады: 
психологиялық оқу пэндерінің циклына өзіндік рефлексия, өзін-езі 
реттестіру, өзін-өзі құрметтеу, өзіндік айқындалу жэне т.с.с. багытталған 
арнаулы тапсырмаларды ендіру жэне де түлғалық дамыту тренингтері мен 
“Білімгердердің түлғалық дамуын психологиялық қолдау” арнаулы курсын 
енгізу.

Үсынылған бағдарламаны іске асыру білімгерлер түлғасының 
мағыналық сферасының өзгергенін көрсетті. Психологиялық қолдаудың 
ерекшеліктері: оның қүрамы, механизмдері мен факторлары; механизмдер 
қызметінің ерекшелігі туралы түсініктерінің дамуы. Мен -  үғымын өзіндік 
гүйсіну, өзін-өзі сыйлау, өзін-өзі бақылауы, тұлғалық өзара қатынасты 
жэне өз-өзін қолдауды іске асыру мүмкіндіғін түсінуінде.

Н.Г.Щербанева [88] зерттеуінің пэні, педагогикалық жоғары оқу 
ориы білімгерлерінің кәсіптік дамуын психологиялық қызмет 
қүршідарымен нсихологиялық қолдау болып табылады.

Чсртгеудің галдауы, студент жаңа жоғарғы оқу орнының білім беру 
үрлісіис снгеиде психологиялық қолдауды қажет ететінін көрсетеді. 
Онушиы іһііксі.і корсегкіш кобіиесе қоршаған ортаға бейімделуге 
Пйііііймі.К'н.і снсні Ііснгілі. 1>үл жнгдай болашақ мамандарды дайындағанда 
ніііііиічі >нч'|«Ін іиііісді жлнс білімгсрлердің психологиялық жэне 
і|іиіинйіи.ін шчічіущ.ікіирі.імм лп үмксп колдау корсетеді. Білімгерлердің 
Шімум мічі нтірді.іи иііпі.інди іуі.ііідиіии мпсслслср, оларга психологиялық 
ніиішіу норіччу нижсгііліі ін норссісді. Жогаргы оқу орындарының 
іфіінпінииі.ік іісихилогия кыімсгііііц мамапдарының іс жүзінде 
нурі гіігыііпрги коіпсгси қолдау корссіуге, бейімделуін жеңілдетуге 
мүмкіидікгсрі Гшр. Олардың багдарламаларында мынандай іс шараларды 
үйымдпсгі.іруга болады:

-ЖОО-дагы негізгі оқу әдістеріне үйрету, конспектілеу, 
молімдсмслер жасау, реферат жазулармен таныстыру, конференцияларға 
қп гі.ісу жоне тагы басқа);

-оз-озін реттестіру әдістері, ауыртпалықпен күйзелістен арылу 
эдісімеп, жұмыс істеу қабілетін орнына келтіру тәсілдеріне үйрету; 

-жетістікке қол жеткізу мотивациясы тренингтері;
-коммуникативті құбылыстар тренингтері;

125



-шығармашылық ойлауды дамытуға арналған жатгығуларды қолдану 
практикумдары;

-білімғерлердің тұлғалық сферасында коркыныш пен үрейді алып 
тастау тәсілдеріне үйрету.

Н.Г.Щербаневаның есептеуінше, жоғарғы оқу орындарында 
психолоғиялық қолдаудың неғізғі міндеттері:

-білімғерлердің психикалық күйін түзету -  кәсіптік дамудың 
тиімділітін қамтамасыз ету үшін эмоңиялық күйзелістен арылту;

-білімғерлердің оку-кәсіби іс-әре^стіне элеуметтік-психологиялық 
бейімделуі және оларда оң емірлік перспективаны қапыптастыру;

-түрлі түрмыстық жэне кэсіби сипаттағы ситуацияларда тиімді 
мінез-күлық іскерліктері мен дағдыларына үйрету;

-білімгерлерде табысты кэсіби-педагогикалық қалыптасуына 
мүмкіндік туғызатын қасиеттерді дамыту және қалыптастыру: 
педағоғикалык бағыттылық, педагогикалық білгірлік, эмоциялық жэне 
мінез-қүлықтық икемділік.

Осы бағытгардың бэрінде психологиялық қолдау жүйесінің іске 
асырылуы мүмкін. Бүндай жүйе ретінде жоғары оқу орындарындағы 
практикалық психология қызметі болуы мүмкін.

И. Б.Котова, Е.Н. Шиянов жэне А.Г.Анохиналардың пікірінше, 
психологиялық қолдау -  бағыттылығы мен іске асырылуының тэсілі -  
түлғаның езін-езі дамытуы.

Л.А.Петровская психологиялық қолдауды былай деп есептейді:
1. бүл күрделі күрылым, адам оны субьективті қабылдайды [89].

Психологиялық колдау П.Загрядская бойынша, тек қиын жағдайда 
ғана емес, сонымен қатар басқа да жауапкершілікті жағдайларда қажет 
болады.

А.Е.Айви жэне М.Б.Айви бойынша психолоғиялық көмек бүл адамға 
қолдау керсету, кемек қолын созу [90]. М. Аргайл түсінігі бойынша жақсы 
психологиялық қолдау адамның түрлі жағдайлардағы шешімінің 
тиіміділіғін жоғарылатады [91].

Психологтар еңбегін теориялық талдау нэтижесінде түлғаны 
психологиялық қолдаудың негізгі идеяларын бөліп көрсетейік.

-өзін-езі нақты ойы, күйзелістері жэне ісі түрғысынан үғынуы мен 
қабылдауын қолдауы;

-түлғалық мэндерін қоршаған орта жағдайларынан іздестіру;
-өзінің өмірі мен мінез-қүлқына жауапкершілігін үғынуға мүмкіндік 

туғызу;
-түлғаны дербестендірудің жағдайларын тиімдендіру.
Сонымен, психологиялық қолдаудың бағыттылығы мен оны іске 

асыру тәсілдері, бүл -  түлғаның өзін-өзі дамытуы -  деуге болады.
“Психологиялық қолдау” үғымына байланысты түйінді мәселелердің 

жүргізгілген талдауы, кеңес беру мен психотерапиядагы психологиялық 
қолдауды зерттеуге қызығушылықтың артатүскенін көрсетеді.
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I Ісихологиялық кеңес беру, бұл -  жеке-даралықтар, бірегей тұлгалар 
иріісі.шдагы диалог. Диалог үшін әдеттегі қарым-қатынас тілі, әдеттегі 
1'ігідср жеткіліксіз. Әлемге деген түрлі көзқарастардың бірігуі, өзара 
гүсімісгік, ішкі әлемдерінің түйісуі қажет. Кеңес берушіні клиент 
ііиитіілы, ал диалог іске асады ма, элде іске аспайды ма, оған негізінен 
крңсс бсруші жауапты. Осындай күрделі процесте психологиялық қолдау 
комсккс кследі.

I Ісихологиялық қолдау көбінесе клиентке деген гуманистік түрғыға 
жіікі.ніырақ болады, өйткені оның белсенділігі жэне эртүрлі оң 
очгерістерге деген қүлшынысына байланысты. Осы психологиялық 
ітгі.гпагы кеңес беруші мен психотерапевтер дәл осы мағынада біріғеді -  
цсуге болады.

I Ісихологиялық әдебиетте кеңес беру мен психотерапияның аражігін 
ііііык пйқындау мүмкін емес.

I л іддигтің [92] көрсетуінше, теоретиктер де, практиктер де кеңес 
(ісрудс, оиың әртүрлі кезеңдерінде, міндетті түрдегі маңызды элементі 
рсііндс исихологиялык қолдауды пайдалануы қажет.

I Ісихологиялық қолдаудың маңызды компонентгері Р.Кочюнас 
Оиіһ.іпиш | ‘)3] мақүлдау және тыныштандыру болып табылады. 
Консу ііі. гііңиялы қ  байланысты қүру мен күшейтуде осы техникалар ете 
миңі.пды. Клиент рухын келісім немесе түсінуді көрсететін қысқаша 
соііпсммси, мэселен: “Жалғастырыңыз”, “Иэ, түсінемін”, “Жарайды”, “ 
СонымсіГ’, г.б. демеп отыру қажет. Клиентті психологиялық қолдаудың 
гнгі.і (>ір маңі.пды компоненті клиентті тыныштандыру болып табылады. 
1>үл діі консулі.танттың келісімін көрсететін қысқа сөйлемдері: “Өте 
ж ііксі.і", "Дүрыс айітыңьп”, “Бүл жеңіл емес”, “Білемін, ауыр болатынын, 
/іс іс іім с іі сі і о сі.ін і.і жіісауыңыз керек” жэне т.б.

І< 1'шмісрс і іц книсіггкс ортақталынған (бағдарланылған) түрғысы 
һіміні' о«*|іуцііі іиімдііііі і іурилы ой-пікірлерге үлкен ықпал етті.

К 1’одіМ'ін ісрпііііниі.ік ихуіілды орнатудың ең маңызды 
иіммічиічріні» ОІрІ іііі.іипііі.іпі.ік. іідш іді.ік  дсп сшіайды. Шынайылыққа 
үКіичіун' ПоіімііІІ/іі.і, /іс іс іім с іі һ сң ссш іііің  к ііііс іп т ің  ішкі элеміне кірулерін 
ниүін нні«ч) ншіішу кси кікн.ііідііуы нсрск.

К 1'оджсрс, сомі.імсп кнгпр комскіік қіггымастардың орнауы мен 
ін ичо/к>і іімііі.ік ноіідиуги сспіміиің млпіпс дс коңіл боледі [40].

кі'іц‘1' ін'/>у личі нсихоте/ніпинпыц бүкіл процестері 
нсіпіит.чіціпііқ қоіиһіу иктшсрі болып пшбылады.

ІІсихо/іо.чшлық қот)ауОыц мақсаты - өзін-өзі оқытуы мен өзін-өзі 
ілрСінслсуіиің мсханиімдерін қалыптасыра отырып түлғаның өзін-өзі 
иэгижслі дамыіуына қажетті жағдайларды жасау. Осындай жағдайда әрбір 
іідіім о чінс -озі психолог, өз тағдырының қожасы болады. Психологиялық 
колдаудың маңызды қүраушылары: макүлдау жэне тыныштандыру, 
жылылық, қамқорлық, жоғары бағалау, қабылдау, сыйлау жэне түсіну, 
осылардың бэрі психотерапиялық ахуалды күрудың маңызды элементтері 
болыіі табылады.
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Жұргізілген зерттеуіне негізделе отырып, Д.В.Осипов [94] 
психологиялық қолдаудың анықтамасын береді: психологиялыц цолдау, ол
-  адамның өзіне жэне өз күшіне (мүмкіндіктеріне) сенуіне, қателіктер 
жасамауга көмектесетін, сэтсіздіктерде қоядайтын (индивидтің позитивті 
жақтары мен артыкшылыктарына шоғырланған) психологиялыц процесс.

Психологиялық кеңес беру тәжірибесінде психологиялық қолдау 
ретінде шығыстың көптеген аңыз-эңгімелері, метафоралары мен әзілдері 
нэтижелі түрде қолданылады.

Психотерапия ғылымға айналғанға дейін ежелгі кезден-ак 
адамдардың жан жараларын емдеуде|чалыктық психотерапияның бірден- 
бір қүралдары -  оқиғалар, ертегілер, аңыздар болған. Осының өте айқын 
мысалы “Мың бір түн” оқиғалары болады. Осындай оқиғалардың 
арқасында адамдардың санасында адамғершіліктік қүндылықтар, 
моральдік қағидалар, мінез ережелері бекітіліп отырған. Бүл оқиғалар 
қызықтылығымен тартымды болып, осы мақсатқа сай келіп отырған.

Блохер психологиялық қолдау төмендегі жағдайларға әсер етеді деп 
санайды:

-мінез-қүлыкты өзгертуді жеңілдетуге;
-клиенттің қарым-қатынасты орнатып жэне қолдап отыру қабілетін 

жетілдіруге;
-клиенттің өнімділігін жэне қиындықтарды жеңу қабілетін өсіруге;
-шешім қабылдау проңесіне көмектесуге.
Р.Кочюнас -  кеңес беруде проблема туындағанда немесе клиентті 

қолдау, көмектесу қажет болғанда сезімдерге көңіл аудару қажет деп 
ойлайды, олардың арасында корқыныш, мазасыздану, ашу-ыза, өшпенділік 
ерекше көрінеді.

“Эмпатия” -  бүл терең жэне қүпиялы проңесс, бүл жағдайда озара 
түсіністік, эсер ету жэне адамдар арасында басқа да маңызды қатынастар 
пайда болады. Эмпатия сезімі адаммен сөйлескенде Г.С.Абрамованың [95] 
есептеуінше, интеллектілі донорлықпен қатар. Адамдар бір-біріне қолдау 
көрсетуде эмоңиялық донорлық та бар. “Мүмкін біреулерге дана ойлар мен 
афоризмдерді пайдалану -  кәсіби дэрменсіздік болып керінер, дегенмен 
көптеген түрмыстық проблемалармен бастары қатып жүрген замандастар, 
егер олар ез ситуаңиясына, өз өмірінің қисынымен сәйкестеніп жатса 
сезімдер мен ойлардың кіршіксіз бейнеленуіне аса сезімтал!”. Аргумент 
ретінде Г.С.Абрамова өзінің бүрынғы клиентін кеңес беруден бірнеше 
жылдан кейін көргендегі оқиғаны келтіреді. “Сіз кезінде маған Есениннің 
создерін келтіріп едіңіз, мен өзімде үқсас нэрсені сезінгем, бірақ айта 
алмаған едім, кейін сол сөздерді көп кайталадым, солар маған әте 
көмектесті -  қуанышқа, эрекетке итермеледі. Есіңізде ме?” Бір қарағанда 
қарапайым нәрсе сияқты дегенмен адам тірілді. Р.Хаскелл [96], 
метафораларды пайдапану клиент саналы түсіне бермейтін бағдарлары, 
сезімдері мен ойларын айқындауға көмектесетін - маңызды қүрал -  деп 
есептейді. Белгілі неміс психотерапеві Н.Пезешкиан [97] -  позитивті 
психотерапия эдісінің негізін салушы. Ол өз жүмысында ертегілер мен
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іамсіл зцгімелерді (притча) бір жағынан, терапевт пен клиенттің өзара 
іүіімісі іі іи жакеартуга көмектесетін құрал, екіншіден -  психотерапия эдісі 
рсііидс қолданады. Рационалистік, турашылдыққа қарама-қарсы, 
іш.ііысіі.ік оқиғалар ойға келмеген, таң қалдырарлық, дегенмен де нақты 
'‘ііоіигиніі'' шешімдерді ұсынады. Олар логикаға қарсы келетіндей 
Оолгііііі.імсн, гығырықтан шығуға көмектеседі. Белонегова В.Н. [98] 
ііиііымдауі.іііша терапевтік оқиғалардың мақсаты морапь айту емес, ұқсас 
окпгнмсн жаие проблеманы шешудің мүмкін жолымен жанасу. Метафора, 
гзмсілдер, анекдот (лэтифа) жэне оқиғаларды пайдалану -  терапия 
проңссінің маңызды элементтері болып табылады.

Сонымен қатар көптеген психолог (С.Л.Рубинштейн), 
психотерапевтер В.В.Волков, Ю.А.Макаров [99] әзіл-оспақ, жымию 
идамііың күйзелгендік деңгейін төмендетеді -  деп санайды. Т.Ахола мен 
Іі.Фурманның пікірінше, [100], психотерапияда эзіл-оспак -  қорғаныстық 
қүрылым ретінде болады.

Сонымен, кеңес беруде әзіл-оспақтық оқиғалар, тэмсілдер мен 
метафораларды пайдалану -  психологиялық колдау күралдары болып 
саналады. “Өзін - өзі тану” сабақтарында оеы элементтер көптеп 
колданылатынын айта кетейік.

2.3. Білім беру жүйесіндегі педагог-психологгың кәсіби іс-әрекеті

Білім беру мекемелеріндеғі практикалык психолог немесе педағоғ- 
психологтың кэсіби іс-эрекетін оның өзіндік ерекшеліктерін, соның ішінде 
осы үғымның мэнін ашып, қүрылымын бөліп, мазмүнын неғіздемес бүрын, 
«әрекет» үғымының мәніне тоқталайық.

Іс-эрекет түсініғі -  психологияның іргелі үғымдарының бірі, оның 
пегпгі эдіснамалық түрғыларын Ж.М. Абдильдин, К.А. Абульханова- 
С л ііііс к іія , Іі.І . Лііаньев, С.М. Жақыпов, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
1’уііммін іеіііінііі жэнс і.Гі. галымдардың еңбектерінен көре аламыз. А.М. 
I Ірохоронтмң рсдакңимсымсн жачылған үлкен энңиклопедиялық сөздікте 
(іүл үіымга келесідсй түсіиіктеме берілген: «Іс-эрекет- адамның қоршаган 
лисмгс қаіынасының озіндік формасы, бүл дегеніміз адамдардың 
кі.ііі.му ііп.іл ыктарына байланысты мақсаіты озгертулері мен қайта 
жасаулары, яғни қоғамның өмір сүруіне жагдай жасау. Іс-эрекеттің өзінде 
мақсат, қүрал, нэтиже және үрдіс болады” [104].

Іс-әрекетгік көзқарастың негізін салған С.Л. Рубинштейн болды, 
бүл көзқарас философияда, педагогика мен психологияда өз қолдауларын 
тапты. Оның көзқарасына сүйенетін болсақ, адам іс-әрекетінің өзіндік 
ерекшеліктері саналы жэне мақсатқа бағытталған болып келеді. «Іс- 
әрекетте жэне эрекет арқылы индивид өзін субъект ретінде, түлға ретінде 
танытады: субъект ретінде - өзінің объектілерге, яғни пайда болған жэне 
нақтыланған материалдың жэне рухани мэденнеттің өнімдеріне қатынасы; 
түлға ретінде - өз эрекеті эеер ете алатын жэне солар арқылы байланысқа 
түсе алатын басқа адамдарға деген өзінің қатынасы». Жэне де: «Іс-әрекет
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дегеніміз, бұл - сыртқы бейне ғана емес, ол адамның өзінің өмір сүруі мен 
әрекетінен көрінетін жэне қалыптасатын адамдарға, қоғамға деген 
қатынас, үстанымы деп нақтылайды [69, 436-4376.6.].

Іс-әрекетке талдау жасай отырып автор оның қүрылымы мен 
мазмүнында келесілерді бөліп көрсетеді:" қоршаған элемде бар немесе 
мотивтердің қатысы арқылы жүзеге асыруға болатын зат ретіндегі 
(мақсат); түрткілер, - адамның өзіне қойған максаттарына катысты 
көрінетін адамның күйзелістері, эсері, (бастапқы) жэне соңғы нүктесі, 
бүлар іс-эрекеттің «бірліктері» болып табылады, шарттары мақсатқа 
қатысты жасалынатын әрекет ретінде көрінеді; операциялары оның 
қүрамындағы эрекеттердің орындал^І тэсілдері; міндеттері белгілі бір 
жағдайда іс-әрекетті жүзеге асыру тэсілдерін табу; заттық нәтиже.

Іс-әрекет мәселесін жүйелілік түрғысынан зерттеумен А.Н. Леонтьев 
айналысты. Оның айтуынша: «Іс-әрекет, бүл, реакция немесе
реакциялардың жиынтығы емес, керісінше коғамның элеуметтік 
қатынастар жүйесіне енетін, өзіндік дамуы, өзіндік ішкі кезеңдері жэне 
өзгертулері бар, өзіндік қүрылымы бар жүйе [102, 826.]. «Адам іс- 
эрекетінің құрылымында келесідей сәйкестік қатынастар ерекше орынға ие 
болады: мотив үғымы іс-әрекет ұғымымен сэйкестенеді, мақсат үғымы 
әрекет ұғымымен, операция жағдайлар үғымымен сәйкестенеді».

A.Н. Леонтьевтің шэкірті А.Г. Асмолов оның ойларын дамыта 
отырып, іс-әрекетті келесідей құрылымдық элементтері бөлініп 
көрсетілетін, денгейлі иерархиялық қүрылым ретінде қарастырады, олар: 
мотив, мақсат, іс-эрекетті іске асыру шарттары, эрекет. Іс-эрекеттің өзіндік 
қалыптасулары бар: мотивациялық эрекет (жалпы бағыттылық пен әрекет 
динамикасын түтастай қамтамасыз ететін себептер) жэне оперативті -  
техникалық аспект (оны орындаудың нақты жолдары мен тэсілдері) [8, 58 
б.].

B.Н. Дружининнің түжырымдауынша іс-әрекет ішкі немесе сыртқы 
рационалды себептердің эсерінен туындайды («сол үшін» немесе 
«өйткені») [103, 154 6.].

К.А. Абульханова-Славская іс-эрекетті адамның өмір сүру эрекетінің 
нақты сферасы ретінде анықтай отырып, субъектісі түлға болып 
табылатын іс-эрекеттің түтас динамикапық жүйесін үсынады. Іс-әрекеттің 
түтас динамикалық жүйесінің өзінде іс-әрекеттің талаптар кешенін, оның 
сипаттамасы мен уақыттық, кеңістік, техникалық жэне т.б. шарттарын 
көрсетеді. Автордың жорамалдауынша, көрсетілген іс-эрекеттің түтастай 
динамикалық жүйесінің элементтері «сол немесе басқада психикалык 
сапалары бөлек емес, керісінше оған тұтастылықты беретін түлға арқылы 
ортақтасып сәйкестенеді» [104, 150-151 б.б.]. Автордың айтуынша, 
түлғаның белсенділігінің көрінуі адамның іс-әрекет субъектісі ретінде 
қалыптасуына әсер етеді, адамның іс-эрекетке өзіндік қатынасы пайда 
болған кезде, оның өмір сүруінің өзіндік «стилі» қүрылады. Осыдан келіп 
«тұлға мен іс-әрекет белсенділік үрдісінде бір-бірімен кезектесіп ауыса
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отырі.пі, болашақтағы дамуға өзара жаңарып жэне туындап отырады деген 
коры гындыға келеді.

Чатгық іс-эрекетті субъектінің жалпы белсенділік шарты ретінде 
кнрисіьірган отандық ғалымдардың бірі Ж.М. Абдильдин. Ол заттық 
нріікгикалық іс-эрекетті түпкілікті ашып қарастырған. Ғалымның 
ііікірііішс практикалык іс-эрекет негізінде ғана адам өзін субъект, ал 
тиГжіатіы оч іс-эрекетінің объектісі ретінде ұғындырады [105]. Ж.М. 
ЛГ>дилі,динше, объект «бұл табиғат пен когамның өзара объективті 
(пійлапысынан субъектінің бөліп алғандары немесе субъектінің іс- 
орекстінің неге бағытталғандығы», яғни кандай да бір пассивті, инертті, 
жагымды, өзінің табиғи жағдайын, формасын, нақты болмысын сактап 
килгапы ретінде көрінеді. Керісінше, “субъект, бұл - объектіге эсер етуші, 
миксапы түрде өз қалауының багыты бойынша оны өзгертуші» [106, 186 
().|. ('убъект белсенді түлға. Субъектінің келесідей сипаттамаларын бөліп 
корсстсді: кайта жасау, өзгертуге қабілеттілік, объектіні мақсатқа сэйкес 
пксмдеу |93].

М.В. Деминнің көзқарасы бойынша адами іс-эрекет бүл түлғаның 
суГіъскт рсгінде көрінетін белсенділігінің жоғарғы формасы. Автор 
ііЛіім ііы ң  іс-орекетін жүйе ретінде қарастырып жэне оның қүрылымында іс- 
лрсксп ің белгілі бір түрлерін: заттық іс-әрекет, қарым-қатынас, еңбек іс- 
әрсксгі, ойын іс-эрекеті сияқты элементтерді бөліп көрсетеді [107].

К.ІІ. Ананьевтің бүл мэселеге байланысты өз көзқарасы бар. Ол іс- 
эрекетті болмысты қайта жаңғыртушы деп түсінеді «әрбір іс-эрекет 
объективті-субьективті қатынастар жүйесінде, яғни элеуметтік 
байланыстар мен езара байланыстар жүйесіндегі қоғам мүшесін-тарихи 
проңестің гүлгасы, субъектісі жэне объектісі ретінде іске асырады» деп 
Гіскітсді. Лнтордың көзқарасы бойынша кәсіби еңбектік іс-әрекет осындай 
| І ( )8| .

К.К. I Ілптоіюнтың түжырымдауынша іс-эрекет, бүл - адамдардьщ 
ішпі кпііпім мііксіі і і .ііі самалы түрде жүзеге асыратын, қоршаған ортамен 
ошріі ішіілшімстмлык і|х>рмнсы. Лнтор іс-эрскет құрылымында келесідей 
ішкі күрылммдіірды Оолін корсетеді: максат (объективті мақсатты
күііылысгың корімісі рсгіндс сшішіау, ягни объсктивті мақсат субъективті 
(іолпды); моіин (шіқгы іс-орскетке саналы туындаган психологиялық 
қүбылыс); тэсіл (білім, білік, дагды); нэгиже (іс-әрекеттің бірінші іс- 
эрсксгтің қүрылымы ретіндегі мақсаттың сэйкестілігі) [109].

Қазақстандық психология ғылымында іс-эрекет мэселелерімен С.М. 
Жақыпов айналысады. Бірлескен іс-эрекетте, автордың түсінуінше, іс- 
эрекет субъектілерінің эрекеттерінде ортақ мотив қалыптасады «бірлескен 
іс-эрекеттің мотиві заттылығы жағынан іс-эрекеттің объектісі ортақ 
болатын, ал идеалды жоспарда бірлескен іс-эрекеттегі түлғалардың 
мағыналық қүрылымдарының бірен-саран сэйкестенуінің нэтижесінде 
қүрылған мағыналық өріс түрінде көрінуі» [110, 26.].

Сондьтқтан іс-әрекеттік түрғыдан, адам мен психика практикалық іс- 
эрекет негізінде дамиды, ал іс-әрекет адамның нақты болмыспен озара
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әрекеттестігінің маңызды бір деңгейі болып табылады. Іс-әрекеттік түрғы 
негізінде тұлғаның психологиялық мэселелері жаңаша зерттелінеді: 
қандайда болмасын іс-әрекет осы іс-эрекеттің субъектісі ретінде нақты 
түлғадан шыгады. Дәл осы іс-әрекет үстінде түлга дамиды да, өзін-өзі 
көрсетеді де (С.Л. Рубинштейн). Іс-эрекеттің субъектісі бола отырып, 
сонымен қатар оның нэтижесі де болады. Сондықтан іс-эрекетгің 
психологиялық қырларын қарастыру, іс-эрекет барысында түлғаның 
психологиясын қарастыру болып табылады. Осылайша психологиядағы 
түлғалық жэне әрекеттік түрғылар, екеуі екі түрлі қағидапар емес, 
керісінше, біреу. Өйткені, эрекеттік і%рғы түлғалық та, субъектілік те 
ретінде көрінеді.

«Іс-әрекет» үғымын зерттеу мэселесіне қатысты, философиялық 
жэне психологиялық еңбектерді талдау, қазіргі уақытта бүл мәселеге 
қатысты ғылыми қордың мол екенін көрсетті, болашақ педагог-психологты 
даярлаудағы кэсіби іс-эрекет мэселесін қарастырғанда тағы да екі үғымды 
«еңбек іс-эрекеті» мен «кэсіби іс-әрекетті» кең көлемде қарастыруға мол 
мүмкіндік береді. Еңбек іс-эрекеті мэселесін карастыруға Н.Д. 
Левитовтың, К.К. Платоновтың, Н.С. Пряжниковтың жэне т.б. зерттеулері 
арналған.

Н.Д.Левитов еңбек іс-эрекеті ретінде адамның нақты тапсырманы 
орындау мен мақсатқа жеткізетін барлық практикалық іс-эрекетін түсінеді 
[111].

К.К. Платоновтың көрсетуінше, еңбек іс-эрекеті эрқашан мақсатқа 
бағытталған, белсенді, элеуметтік жагынан қалыптасқан жэне адамдардың 
қоршаған ортамен саналы өзара әрекеттестігінің негізгі формасы [112].

Н.С. Пряжниковтың көзкарасы бойынша, еңбек іс-әрекетінің екі 
қыры қарастырылуы керек: субъект жэне объект. Автордың айтуынша, 
субъект бүл объектіге бағытталған заттық-практикалық іс-эрекет пен 
танымның «тасымалдаушысы», эсер етудің иниңиаторы, белсенділіктің 
бастамасы болып табылады, яғни нақты бір индивид те, түтас элеуметгік 
топ та субьект ретінде бола алады. Еңбек субъектісі өз іс-әрекетін саналы 
түсінуге, ешкімнің көмегінсіз өзінше еңбектің мағынасын түсініп және 
онда өзін жетілдіруге қабілетті. Ал, еңбектің объектісі эсер етудің 
«қабылдаушысы» рөлінде болады және «өзінде затты, қүралды, мақсат пен 
еңбек міндеттерін, сонымен қатар жүмысты дүрыс орындау ережелері 
(еңбек үрдісінің технологиясы) мен оны үйымдастыру шарттарын 
(әлеуметтік-психологиялық) микроклиматты басқару; реттеу, жоспарлауды 
қамтитын нақты еңбек үрдісі» ретінде түсініледі [113, 256].

Е.И. Гарбер, В.В. Козача адамдардың немесе халықтардың кэсіби 
еңбек іс-эрекетін күрделі жүйе ретінде қарастырып, онда келесідей ішкі 
жүйелер ескерілуі керек деп көрсетеді: субъект, еңбектің объектісі, еңбек 
қүралдары жэне өндірістік орта [114].

Іс-эрекет мәселесін қарастыру мен талдау жасаудагы жоғарыда 
қарастырылған жалпы психологиялық түрғыларды кэсіби іс-эрекет
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млселслсріне тиісті қарастыратын ғалымдар (Е.М. Иванова, В.Д. 
ІІІіідриков, В.Л. Шкаликов жэне т.б.).

Кэсіби іс-эрекеттің өзара шартталған жэне өзара байланыскан 
компоненттерінің негізі ретінде Е.М.Иванова келесілерді бөліп көрсетеді: 
моіиіиіциялық, когнитивтік, операторлық жэне тиімді компоненттері. 
Лиічір кпсіби іс-эрекетті тұлғаның заттармен, құралдармен және еңбек 
қүршідарымен, өнімдерімен, адам жэне еңбек үрдісінің ерекшелігімен 
лріүрлі өзара қатынастарды ашуды қажет ететін динамикалық, 
коііқүрылымды, көпдеңгейлі иерархиялық жүйе ретінде қарастыруды 
үсынады [115].

В.Д. Шадриков іс-эрекетті көпдеңгейлі жэне көпкүрылымды күрделі 
қүрылым ретінде анықтап, іс-эрекеттің талдау деңгейлерін сипаттайды: 
і үлі алык-мотивациялық, компонентті-мақсаттық, қүрылымды-қызметтік, 
нкнііраітық, психофизиологиялық жэне жеке даралық-психологиялық. Іс- 
лрскст мэселесін одан эрі қарастыру В.Д. Шадриковты нақты іс-эрекет 
кыімсгінің жүзеге асырылуы негізінде үйымдастырылған, іс-әрекеттің 
іісііхологиялық жүйесін жасауға итермеледі (нақты мақсатқа жету 
жоспіірьшда) [116]. Ол іс-әрекет психологиялық жүйе формасында 
корінсді, ші оның кұраушылары іс-әрекет жүйесі мен қүрылымдары ортақ 
һолаіып психологиялық жүйешелермен жүзеге асырылады, - деп 
шіқтылайды.
Ліпордың ойынша іс-эрекетгің психологиялық жүйесінің компоненттік 
нсмесс қызметтік блоктары келесілер: іс-әрекеттің мотиві (кэсіпті
мойындау жэне іс-әрекеттің түлғалық мағынасын ашу); іс-эрекеттің 
нормативті нэтижелері туралы түсініктер; іс-әрекеттің бағдарламасы (іс- 
лрскстгің компонентгік қүрамы, оның эрбір эрекетін орындау тәсілдері 
гурплы ойлар); іс-эрекеттің ақпараттық негізі, іс-әрекеттің заттык және 
суОі.скіингі шартгарын сипаттайтын және іс-эрекетті мақсат - нәтиже 
нсһюрі.імси сэйкссгіктс үйымдастыруға мүмкіндік беретін ақпараттар 

іп.іиіі.і і і.і; ііісіііім кпОылдау (контсгсн үрдістердің ішінен бір баламаны 
іиишіу үрдісі), клсіГіи миңычды касисітсрдің жүйешесі (іс-әрекеттің 
піімділігі мсн оііі.і игсрудің слтгілігіие эсср стстін іс-эрекет субъектісінің 
жскс діірмлык кпсііспсрі).

('оііі.імсн, кэсіби іс-орсксіті игсру дсгеніміз өзінде іс-әрекеттің 
қүіпалгаи нормативті тосілдсрін жскс-дараландыру, заттандыру үрдісін 
корсстсді, ал іс-эрекеттің психологиялық жүйесінің қалыптасуы кэсіпті 
игерудің ішкі жагдайына тәуелді болып табылады. Оның ойынша, іс- 
әрекетті талдауда оны игерудің теңсіздігі мен гетерохрондығын ескеру 
қажет, сәйкесінше, дайындық үрдісін жеке даралық түрғы негізінде қүру 
қажет.

В.Л. Шкаликов та кәсіби іс-эрекетті жеке әрекеттердің қүрылымы 
ретінде түсініп, дайындық үрдісінде оны игерудің теңсіздігі мен 
гетерохрондыгын қарастырады [117].
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Педагогтың кәсіби іс-әрекеті А.К. Маркова, Н.В. Кузьминаның және 
т.б. зерттеулерінің пәні болды. Оларда мүғалімдердің кэсіби іс-эрекетінің 
эртүрлі түжырымдары кең көлемде қарастырылған және негізделген.

А.К. Маркованың жүмысы мүғалім ёңбегін зерттеуге арналган. 
Автор өз зерттеуінде мүғалім еңбегі келесідей негізгі қүраушылардан 
түратынын көрсетеді: еңбек үрдісін күрайтын педагогикалық іс-эрекет, 
педагогикалық қарым-қатынас, мүғалім түлғасы; еңбек нәтижесін 
сипаттайтын окушылардың білімділігі мен тэрбиелілігі. А.К. Маркова 
бойынша «педагогикалық күзіреттілік, бүл, нэтижесінде оқушылардың 
тэрбиелілігі мен білімділігі жақсы фкетістікті көрсететін, мүғалім 
түлғасының жан-жақтылығы, педагоғикалық қарым-қатынас, 
педагогикалық іс-эрекет, яғни жогары деңгейде жүзеге асатын мүғалімнің 
еңбегі» [110, 86].

Н.В. Кузьмина «еңбек» үғымын «педагогикалық іс-эрекет» 
үғымымымен сэйкестендіреді. Оның көзқарасы бойынша педагогикалық 
іс-эрекет жалпы педагогикалық жэне кэсіби-педагогикалық іс-эрекетті 
қамтиды. Жалпы педагогикалық іс-эрекет адаммен бірге ертеректе пайда 
болған. Кэсіби-педагогикалық іс-әрекет кейіннен пайда болған, 
мемлекеттік мэні бар жоғары жауапкершілік пен шеберлікті, біліктілікті 
талап етеді. Кэсіби-педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық қүрылымын 
анықтай отырып, автор зейінін объектінің өзіндік ерекшелігіне, «еңбектің 
қүралын» жэне «еңбектің өнімінен» түратын басты ерекшеліктерге 
аударады. Объект ретінде жэне сонымен катар педагог іс-әрекетінің 
субъектісі оқушы болып табылады. «Еңбек күралдары» мүғалімнің берген 
білімі және оқушылардың іс-әрекетінің түрлері болып табылады. Кәсіби- 
педагогикалық іс-эрекеттің «Өнімі» баланың психикалық бейнесінде, 
білім, білік, дағды, мінез-қүлық бітістерінде жүзеге асырылады. 
Педагогтың іс-әрекеті оның тасымапдаушысы адам, нақты жагдайда 
мүгалім болып табылатын бір-бірімен өзара байланысты жэне 
психологиялық қүрылымды бейнелейтін (жүйе мен бірізділік), нақты 
элементтерден (эрекеттерден) түрады. Н.В. Кузьмина кәсіби- 
педагогикалық іс-эрекетгің қүрылымында келесідей компоненттерді бөліп 
көрсетеді: конструктивтік, үйымдастырушылық жэне коммуникативтік 
аймақтар.

С.Г. Вершловский мен Л.Н. Лесохина жас мүғалімнің кәсіби іс- 
эрекет жүйесі осы әрекетке қатысушылардың барлығы өзара өзгеріп, 
жетіліп отыратын қүрылым және үрдіс деген түжырымға келген.

Қазақстандық зертгеуші М.И. Кикинаның көзқарасы бойынша, 
кэсіби іс-эрекет, бүл - іс-эрекеттің күрделі формасы, оны орындау үшін 
адам көптеген білімді игеруі, осыған сәйкес келетін түлғаның маңызды 
кэсіби қасиеттері мен қабілетгері, дагды, біліктері болуы, оны игеруі 
қажет, солар арқылы саналы түрде қойылған мақсат өз нәтижесіне жетеді, 
мотивтер мен адамды қоршаған болмысқа қатынасы жүзеге асады [110, 
716.].
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Жаңа мамандарды, оның ішінде педагог-психологтарды даярлауға 
дегсн элеуметтік сұраныс, осы мамандықтардың кәсіби іс-әрекеттерінің 
ерекшеліктерін қарастыру мәселесіне тіреледі.

Соңгы жылдары психологтың кәсіби іс-эрекетінің тиімді моделін 
қүрисп.іру мен зерттеуге арнапған еңбектер пайда болды (Г.С: Абрамова, 
М .І\ Ьитянова, И.В. Вачков, Н.И. Исаева, А.И. Красило, А.П. 
I Іонгородцева, Е.С. Романоважэне т.б.).

һ;.(\ Романованың зерттеулері практикалық психологтың іс- 
лрскстіне талдау жасау мәселесіне арналған. Автор практик психологтың 
косіби іс-эрекетінің психологиялык мазмүны мен құрылымын анықтай 
отмрып, оның келесідей кезеңдерін бөліп жэне нақты сипаттап береді:

- практикалық сұранысты немесе нақты мэселені қарастыру;
- практикалык мэселені психология ғылымының тіліне «аудару»;
- осындай мәселені шешудегі тәжірибесіне талдау жасау;
- осы тәріздес міндеттерді басқа зерттеушілер мен тәжірибешілердің 

іііешу тлжірибесіне ғылыми тұрғыда талдау жасау;
- нақты жағдаяттардың теориялық моделін құру;
- I үлганың (субъектінің) теориялық моделін тандау;
- моселенің теориялық репрезентациясын кұру;
- бакыланып отырған құбылыстардың себептілік байланыстары 

іуралы болжамдарды жасау;
- эдіс таңдау (зерттеу техникасы);
- эдістер жиынтығын таңдау мен алынған «алгашқы» мәліметтерді 

оңдеу;
- алынған мәліметтер интерпретациясының моделін таңдау;
- интерпретация жэне алдын-ала жасалынған қорытындыны 

күру(қүбылыстың психологиялық сипатттамасы немесе психологиялық 
поріреі і);

ішқіы моселеиің моделіндегі себеп-салдарлық қатынастардың 
жоримшіы;

осер егуіііі (|шкгорліірдм немесе басқарушылық ықпалдарды таңдау 
жлне іші.і қолдануда іуындауы мүмкін салдарларды багапау;

- тскссрілуііііпіц озіне жлне мүмкін боларлық әсерлердің келесі 
галдаулары максатында маман психолог үшін соңғы үсыныстарды екі 
деңгейде өңдеу жэне беру.

Оның кезқарасы бойынша осы қүрылымды қарапайымдату және 
блоктарға бөлуге болады: ғылыми терминологияда практикалық мэселенің 
өзін табу жэне қою; зерттеу эдістерін тандау, мәліметтерді жинақтау жэне 
өндеу; түлғаның таңдалынған теориялық моделіндегі терминдерде алынған 
нәтижелерді интерпретациялау мэселелері жэне мәселені шешуде 
практикалық үсыныстарды беру.

И.В. Дубровина психологиялық ағартуды, психологиялық 
профилактиканы, психологиялық кеңес беруді, психотүзету мен 
психодиагностиканы практик психологтың негізгі іс-әрекетінің түрлері 
ретінде көрсетеді.
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Г.С. Абрамова практик психологтың кәсіби іс-әрекетін өзінше 
қарастырады. Оның түсінігінше психолог жүмысы өзінің затымен 
ерекшеленеді, яғни, ол - адамның жеке даралығы. Практик психолог 
жүмысының негізгі багыттары: психодиагностика, психологиялық түзету, 
психологиялық кеңес беру, психотерапия болып табылады.

М.Р. Битянова мектеп психологының кэсіби іс-әрекетінің авторлық 
моделін үсынады, оның негізінде психологтың кэсіби іс-эрекетінің жүйесін 
көрсететін қолдау көрсету немесе сүйемелдеу (демеу) идеясы жатыр. М.Р. 
Битянованың айтуынша мектеп психологының кэсіби іс-эрекетінің 
мақсаты, оқушыларға қолдау көрсету, яғііи «нақты мектеп ортасында эрбір 
баланың білім алу мен дамуына тиімді жағдай жасайтын, әлеуметтік- 
психологиялық шарттар жүйесін қүруға бағытталған іс-эрекеттер». Мектеп 
психологының кэсіби іс-эрекетінің негізгі бағыттары: мектептегі
қолданбалы психодиагностика, оқушылармен психотүзетушілік жэне 
дамытушылық жүмыстар; оқушыларға және олардың ата-аналары мен 
педагогтарға кеңес беру жэне ағарту (оқушыларды психологиялық ағарту; 
оқушыларға психологиялық кеңес беру; педагогтарға психологиялық- 
педагогикалық кеңес беру; ата-анапарға кеңес беру жэне ағарту); 
әлеуметтік-диспетчерлік іс-эрекет.

А.И. Красило мен А.П. Новгородцева еңбегінде практик 
психологтың авторлық түжырымдамасы қүрастырылып үсынылған. 
Авторлардың көзқарасы бойынша психологтың кэсіби іс-эрекетінің 
мақсаты, қазіргі кездегі психология ғылымының жетістіктерін оқыту жэне 
тэрбиелеу тэжірибесіне ендіру болып табылады. Практик психологтың 
кәсіби іс-эрекеті келесідей бағыттар бойынша іске асады: психологиялық- 
үйымдастырушылық жүмыс; дамытушылық жэне психофасилитациялық 
жүмыс (өзіндік тәрбиені жеңілдететін жэне дамытушы); 
психопрофилактикалық жүмыс; психотүзетушілік жэне
психодиагностикалық жүмыс [120].

И.В. Вачков өз жүмыстарында «әлеуметтену мен бейімделу кезінде 
қиындықты сезінетіндерге психологтың қызметін» корсететін 
«психологиялық көмек» үғымына сүйенеді, жэне психологтың 
жүмысының бес негізгі бағыттарын қарастырады: психопрофилактика, 
психологиялық түзету, психологиялық кеңес беру, психотерапия.

Көптеген зерттеушілер (И.В. Дубровина, В.В. Рубцов, Л.М: Фридман 
және баскалар)педагог-психологты (немесе білім беру саласында жүмыс 
жасайтын практик психолог) өзінің кэсіби іс-эрекетін білім беруде 
психологиялық қызмет аумағында оның белсенді қатысушысы ретінде 
жүзеге асырады деп қарастырады. Авторлардың айтуынша осы 
мамандықтың жүмысын білім беру аумағынан тыс қарастыруға болмайды. 
Сондықтан да біз бүл мэселеге толығырақ талдау жасау қажетті деп 
санаймыз.

Ең бірінші болып Ресейде білім беру аумағындағы психологиялық 
қызметгі қарастырған және зерттеген И.В. Дубровинаның жетекшілігімен 
қүрылған үжым болды.
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И.В. Дубровина білім беру аумағындағы психологиялық қызметтің 
авторлық тұжырымдамасын ұсына отырып, оны құрастырушы немесе 
аспектілердінің төрт бірлігін көрсететін интегралды кұбылыс ретінде 
қарастырады. Олар білім беру аумағындағы психологиялық қызметтің 
ионін кұрастыратын гылыми, цолданбты, практикалыц және 
уііымдастыруюыльщ -  деп жоғарыда көрсеткенбіз. Ол бойынша, 
мскгсптегі психологиялық қызметтің мақсаты - оқушының тұлғалық жэне 
жскедаралық қалыптасуына, психикалық дамуына максималды эсер ету. 
Лвгор өзінің кейінгі еңбектерінде білім берудегі психологиялық қызмет іс- 
прскетінің негізгі мақсаты мектепке дейінгі жэне мектеп жасындағы 
балалардың психологиялық денсаулығы деп көрсетеді. Психологиялық 
дснсаулық баланың барлық балалық кезеңіндегі толық психикапық даму 
псі ізін кұрайтын психикалык денсаулығын көрсетеді.

Психологиялық қызмет іс-эрекетінің екі - өзекті жэне перспективті 
Пнгмтттарын бөліп көрсете отырып, тұтасымен алғанда психологиялык 
кыімег балалардың тұлғалык жэне психикалық дамуын тиімдендіруге 
Гшгыггалған эрбір баланың дамуына қажетті психологиялық жағдайларды 
жпсайтын кызмет іс-эрекетінің перспективті бағыты негізінде құрылуы 
қажсг, ал өзекті бағыты нақты психологиялық-педагогикалық 
нрііблсмаларды шешуге бағытталған болады, - деп тұжырымдайды.

И.В. Дубровина білім беру мекемелеріндегі психологтың дәрежесін 
анықтай отырып, келесідей мэселеге көңіл аударады, психолог бұл 
«педагогикапык ұжымның тең құқылы мүшесі жэне одан басқа ешкім 
балалар мен оқушылардың психикалық денсаулығын жэне психикалық 
дамуын (интеллектуалды, эмоңионалды, мотиваңиялык-кажеттілік, 
коммуникативті жэне т.б.) кэсіби қамтамасыз ете алмайтын педагогикалық 
үрдіскс жауап береді».

Лнтор психолог жүмысының түрлерін (немесе оның кейінгі 
жүмысііірыіідіі білім беру аумағындагы психологиялық қызмет бағыттары) 
ішкгі.і Гіір кс іс к ііс іі қүрастыру қажет, сонымен бірге осы жүмыстың түрлері 
нсихолш і і іс і і іс г ім млсслсгс байланысты, оның жүмыс жасайтын орнының 
срскшслігіис баіілаііысты псгізгі болу мүмкін, олар: психологиялық ағарту, 
исихопрофилакгика, психотүчсту, психодиагностика, дамытушы жүмыс, 
психологиялық кеңес- деп анықтайды [5].

Л.М. Фридман мектеп психологының кэсіби іс-эрекет мэселесін 
қарастыра отырып, мектептегі психологиялық қызметтің авторлык 
тұжырымдамасын үсынады. Оның айтуынша мектептегі психологиялық 
қызметтің негізгі мақсаты мектептегі педагогикалық үрдісті ғылыми 
психологиялық қамтамасыз ету, яғни оқушы тұлғасын тэрбиелеу мен 
дамытуды қазіргі кездегі педагогикалық-психологиялық теориялар 
негізінде үйымдастыру, құру жэне өткізу үрдісі. Психологтың кэсіби іс- 
әрекеті келесідей жүмыстарды орындау негізінде қүрылады: балапарды 
мектепке қабылдауды ұйымдастыру мен оқушылар сыныбын 
топтастырумен; мүғалімдер мен ата-аналар арасында өзара достық

137



партнерлік қатынасты орнату; оқушының тұлгалық даму үрдісін зертгеу, 
оқушылардың тәрбиелілігін багалау, мектеп пеихологының 
мүғалімдермен жүмысы; мектеп психологының мектеп экімшілігімен жэне 
сынып жетекшілерімен (тэрбиешілермен) жүмысы [6].

В.В. Рубцовтың пікірінше, Ресейдегі білім берудегі психологиялық 
қызметтің жүйесі «білім беру кеңістігіндегі барлық субъектілеріне эртүрлі 
деңгейдегі психологиялық көмек», ол екі кұрылымдық элементтен түрады: 
жасөспірімдерге, балаларға әлеуметтік-медициналық-психологиялық 
көмек керсету орталықтары жэне эртү^пі білім беру мекемелерімен 
тікелей жүмыс жасайтын психологтар штаты. Автор диагностиканы, 
түзету жүмыстарын, дамытушы сабақтарды, кеңес беруді, психологиялық 
ағартуды, психологиялық профилактиканы, ғылыми-эдістемелік 
жүмыстарды бөліп көрсетеді [121].

Соңғы жылдары қазақстаңдағы білім беру аумағындағы 
психологиялық қызметтің қалыптасуы мен дамуында Э.Д. Абишева, Н.С. 
Ахтаева, З.М. Балғымбаева, Г.А. Дусманбетов, Р.Т. Мендалиева, Х.Т. 
Шерьязданова жэне т.б. зерттеулерінің езіндік мэні бар. Теоретиктердің де, 
практиктердің де тарапынан қазақстан қоғамындағы жаңаша талаптарды 
қанағаттандыруға, сонымен қатар барлық педагогикалық үрдіске 
қатысушылардың қажеттіліктерін канағаттандыруға қабілетті білім 
берудегі психологиялық қызметтің тиімді жэне оптималды моделін 
іздестіру мен қүрастыруға деген белсенді қызыгушылык байқалуда.

Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 
психологиялық қызметті ендіру мәселесі алғаш рет Х.Т. Шерьязданованың 
еңбегінде көрсетілді. Автордың айтуынша: «Өсіп келе жатқан үрпақты 
оқыту мен тэрбиесінің тәжірибесі білім берудегі біртүтас психологиялық 
қызмет іс-әрекетінің қажеттігін көрсетіп отыр» [7, 5б].Дегенмен, мектепке 
дейінгі білім беру саласы психологиялық қызметке мүқтаж екендігіне баса 
көңіл аударады.

Х.Т. Шерьязданова мектепке дейінгі мекемелердегі психолог 
жүмысының мазмүнын қарастыра отырып, оның кәсіби іс-әрепкетінің 
негізгі бағыттарын көрсетеді: психотүзетушілік жэне
психодиагностикалық жүмыс; дамытушылық жүмыс; балалармен жекедара 
жүмыстар жэне ата-аналар мен тәрбиелеуші персоналға кеңес беру; шешім 
қабылдаудағы сарапшы ретінде психолог жүмысының тиімді және әсер 
етуші көмегі [7].

Мектепке дейінгі үйымдардың іс-эрекетінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, мектепке дейінгі оқу орындарында психологиялық қызметтің 
нүсқаларын қүру мен ендіру міндеттері Э.Д. Абишеваның зерттеулерінде 
қарастырылады. Біз жогарыда осы еңбекке кеңірек тоқталғанбыз. 
Мектепке дейінгі мекемелер жүйесіндегі психологиялық қызметтің өзіндік 
ерекшелігі бар, балалар жэне педагогикалық психология жетістіктеріне 
негізделген, балалардың психикалық дамуындағы мэселелерді кешенді 
шешуге қабілетгі психологиялық практиканың жеке саласы балып 
табылады. Өз зерттеулерінде ол мектепке дейінгі білім берудегі
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психологиялық қызметтің үш үйымдастырушы-мазмүндық нүсқалық 
моделдерін сипаттайды.

«Кеңесші» психологиялық қызметінің моделі. Психологтың кэсіби 
іс-эрекетінің негізгі мақсаты осы моделді іске асыру аумагында мектепке 
дейінгі үйымның білім беру ортасында нақты шартты жасау арқылы 
мектепке дейінгілердің психологиялық дамуына қолдау көрсету.

«Сарапшы» психологиялық қызметінің моделі мектепке дейінгі 
үйымдардың даму багдарламасына сэйкес дамушы ортадагы мектепке 
дейінгі білімді жобалау мен жүзеге асыруга қатысуға бағытталған.

«Куратор» психологиялық қызметінің моделі. Моделді іске 
асырудағы психологтың кэсіби іс-эрекетінің мақсаты білім беру 
үрдісіндегі мектепке дейінгілердің нақты топтарын (бес топтан көп емес) 
педагогикалық-психологиялык кешенді қолдау болып табылады. 
Автордың көрсетуінше мектепке дейінгі үйымдардағы үсынылған 
психологиялық қызметтің моделдері көптеген мэселелерді шешуге; соның 
ішіііде психологтың кәсіби қүзыреттілік деңгейін көтеруге, кэсіби 
біліміндегі олқылықтарды жоюға, кәсіби бірлестік аумағын кеңейтуге 
комектеседі [8].

Біз қарастырған, интернаттық мекемелер түлектерімен істелінетін 
Ж()()-дағы психологиялық қызметгің қүрылымдық жүйесінде 
исихологтың жүмыстары келесі бағыттарда жүзеге асады: диагностикалық 
жүмыс, психопрофилактикалық жүмыс, дамытушы және психотүзетушілік 
жүмыс, кеңес берушілік жүмыс, кәсіби бағдарлаушьшық жүмыс, 
фасилитаңиялық жүмыс [122].

Ьілім берудегі психологиялық қызмет мэселесін зерттеуде Р.Т. 
Мсидшіиева мектептегі психологиялық қызметгің авторлық моделін 
үсі.шді.і. Ангордың анықтауынша мектептегі психологиялық қызметтің 
кү|)і.им.імді.ік моделі психологиялық білім негізінде оқу-тэрбие 
мсксміміеріидсі і жүмі.іетың мақсатына бағыттапған жэне кешенді жүзеге 
ікі.ірупі мүмкімдік береді жэие келесідей жүмыстың түрлерін камтиды: 
исдіиоі іік ш іі.ік  ііс ііх о ііо і иялі.ік  диагностика, оқытушыларды
ііс ііх іш о і ііниі.ік іішріу жлне оқушыларды психологиялық білімдендіру, 
оку-тлрініе үрдісіиің саішсі.ін котеру (сабаққа исихологиялық талдауды 
жүйелі жүрі ічу), фасилитаііиялмқ жүмыс [80].

'І.М. Ьалгымбаева, Н.С. Ахтаеваның пікірлерінше мектептегі 
исихологиялық қызметтің басты мақсаты дамудың элеуметтік 
жағдаяттарын жэне оқу-тэрбие үрдісін ғылыми психологиялық қамтамасыз 
етумен қорытындыланады. Білім беру үрдісіне қатысушылардың 
барлығының денсаулықтарын қорғауға қажетгі психологиялық жағдай 
жасауды қамтамасыз ету, қазіргі кездегі педагогикалық-психологиялық 
теориялардың негізінде жекедаралықты тэрбиелеу мен дамыту, осы үрдісті 
үйымдастыру қүру жэне жүргізу. Олар мектеп психологының келесідей іс- 
әрекет түрлерін бөліп көрсетеді: үйымдастырушылық-психологиялық, 
дамытушылық жэне психофасилитаңиялық, психопрофилактикапық, 
психодиагностикалық жэне психотүзетушілік жүмыс [123].
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Сонымен, психологиялық қызмет көрсетудегі педагог-психологтың 
кәсіби іс-эрекетінің мәселелері қарастырылған ғылыми әдебиеттерді 
талдай келе, келесідей қорытынды жасауға болады: қандайда болмасын 
білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет: ғылыми, колданбалы 
жэне практикалық, ұйымдастырушылық аспектілердің бірлігінде 
қарастырылуы кажет.

Психологиялық қызметтің мақсаты білім беру мекемесінің 
ерекшелігімен, онда іске асырьглатын тұжырымдама немесе білімдендіру 
бағдарламаларымен анықталады.

Педагог-психолог өзінің кэсіби * іс-эрекетінде келесідей негізгі 
жұмыстардың тұрлерін атқарады: психологиялық ағарту, психологиялық 
профилактика, психологиялық диагностика, психологиялық түзету, 
психологиялық кеңес беру.

Сонымен: «психологиялық қызмет мемлекеттің білім беру
кеңістігіндегі тұтас тік құрылым ретінде көрінеді: жеке білім беру 
мекемелеріндегі психологиялық қызмет, білім берудегі қалалық, облыстық 
психологиялық орталықтар, білім берудегі психологиялық қызметгің 
аумақтық орталықтары -  білім жэне ғылым Министрлігінің бөлімі»[124].

Психологиялық профильдегі мамандардың кэсіби іс-эрекеті мәселесі 
бойынша талданған эдебиеттердің қорытындысының көрсетуінше, бүгінгі 
күнде педагог-психологтың кэсіби іс-әрекеті жүзеге асатын көптеген 
әртүрлі түрғылар, авторлық моделдер жэне білім берудегі психологиялық 
қызметтің түжырымдамалары бар.

Білім берудегі психологиялық қызмет мэселесінің қазақстандық 
жүмыстармен қатар ресейлік ғалымдардың жүмыстарындағы зерттеулері 
бізді педагог-психологтың кэсіби іс-әрекетін жүйелі түрде қарастыруға 
итермеледі. Осы негізде педагог-психологтың кәсіби іс-эрекетіне мақсатты 
түрде психологиялық талдау жасауға мүмкіндік туындады: «педагог- 
психологтың кэсіби іс-әрекеті» үғымының мэнін анықтау жэне нақтылау, 
қүрылымын жэне оның мазмүнын анықтау. Сонымен қатар, педагог- 
психологгың кәсіби іс-эрекетінің тиімділігі мен жетістігін қарастыру жеке 
міндет ретінде қойылды. Педагог-психологтың кэсіби іс-эрекет мэселесін 
зерттеу «Педагогика жэне психология» (бакалавриат) мамандығы 
бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыга міндетті 
білім беру стандартын түпкілікті қарастыруды қажет етті.Бүл кұжатта 
педагог-психологтың кәсіби іс-эрекетінің аумағы білім беру жүйесі болып 
табылатыны көрсетіледі: жалпы білім беретін орта мектеп, мектепке 
дейінгі білім мен тәрбие жүйесі, педагогикалық колледж, арнайы орта оқу 
мекемелері [125].

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарты негізінде «Педагогика жэне психология» мамандығы 
бойынша, педагогика жэне психологияның бакалавры академиялык 
дэрежесі бар, білім беру саласында жүмыс жасайтын жэне кэсіби 
қүзіреттілігінің арқасында оның барлық қатысушыларына педагогикалык-
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ііси хо ло ги ялы қ  көмек корсететін маман-педагог-психолог, деп қорытынды 
жасауға болады.

Педагог-психолог қызметі педагогикалык жұмыскерлер қызметіне 
снгізілген (Қазақстан Республикасы Үкіметінің Жарлығы, 3 кыркүйек 1999 
ж. № 1304) [ 126].

Педагог-психологгың кәсіби іс-әрекеті жүзеге асатын білім берудегі 
исихологиялык қызметтің эртүрлі түжырымдамалары мен моделдерінің 
іалдаулары «педагог-психологтың кәсіби іс-эрекеті» үғымының мэнін 
ііш.іқтау мен нақтылауға мүмкіндік берді. Біз білім берудегі 
психологиялык қызметтің И.В. Дубровина жасаған авторлык 
і үжырымдамасына сүйендік. Біздің ойымызша, автор педагог- 
психологтың кәсіби іс-эрекетінің мэнін неғүрлым толығырак ашып 
корсетеді. Оның көзқарасына сүйенсек, педагог-психологтың кэсіби іс- 
лрскетінің мэні окушылардың (тәрбиеленушілердің), олардың ата-аналары, 
псдагогтар мен басқа да педагогикалык үрдіске қатысушылардың 
психологиялык денсаулығын сақтау, жақсарту жэне дамытуда болып 
табылады. Біз осы анықтамаға ЖОО білімгерлері мен оқытушыларының 
(ЖОО-дағы педагогикалык процеске катысушылардың) психологиялық 
дснсаулығы мэселесін қосар едік.

Психикалық денсаулық, психикалық аурулардың көрінуінің 
жоқтмғымен сипатталатын жэне мінез-күлық пен іс-эрекетті болмыстың 
жагдайларына пара-пар реттеп отыруға қалыпты шарттарды қамтамасыз 
ететіи рухани қолайлылық күйі деп сипатталады. Психикалық 
денсаулықтың негізгі өлшемдеріне келесілер жатады: субъективті
Осйнелсрдің бсйнеленетін болмыс объектілеріне, реакциялар сипатының 
сі.іргқм 'іігірксндіргіштерге, омірлік жағдаяттардың мэніне сэйкестілігі; 
іүшіии.ің кемслділік деңгейінің, эмоционалды-еріктік жэне танымдык 
г і|іі'|>іііі!і|>і.і і і і ,ің жасмна сэйкестілігі; микроэлеуметтік қатынастарға 
ОеНімдіиіі і; о і м іііс  і-қүлкі.ш басқара алу кабілеттілігі, өмірлік мақсаттарды 
піііііііі.і Аік ііирлііу жлие оі (ііі қол жсгкізудсгі белсенділігінің болуы.

I Ісдигоі икіші.ік үрдіс іэрбиелсу, білім беру жэне дамытудың 
Гііртүіис (ін й л іііім с ім л м к  жүПесіндс суГп.екгілердің озара педагогикалық 
лрексггестігі жүчсге іісі.ірі.іліігмн арішйы үйымдастырылған, позитивті- 
пэгижслі білім бсру үрдісі болмп табмладм. Біздің зерттеуіміз үшін іс- 
орекет үгммым қарастыратын белгілі мамандардың Ж.М Абдильдин, К.А. 
Абулъханова-Славская, Э.Ф. Зеер, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейннің 
еңбектері маңызды. Сонымен қатар педагог-психологтың кэсіби іс- 
эрекетінің қүрылымын анықтауда Е.М. Иванова, В.Д. Шадриков жэне т.б. 
психологтардың қүрастырған іс-әрекет моделдеріне сүйендік.

Нэтижесінде біз педагог-психологтың кэсіби іс-эрекетінің 
қүрылымында келесілерді бөліп корсетеміз:

- кэсіби іс-эрекетінің субъекті (субъектілері) мен объекті;
- кәсіби іс-эрекетінің мақсаты;
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- кәсіби іс-әрекетгің түрлері мен нақты міндеттері (нақты кэсіби іс- 
әрекет түріне тэуелді);

- кэсіби маңызды қасиеттер;
- кэсіби іс-эрекетгің кезеңдері мен қызметтері.
Ж.М Абдильдин, К.А. Абульханова-Славская, Э.Ф. Зеер, М.С. Каган,

С.Л. Рубинштейннің еңбектеріне сүйене отырып, біз, кәсіби іс-эрекетінің 
субъектісі, бір жағынан педагог-психолог, екінші жағынан окушылар 
(тәрбиеленушілер), ата-аналар, педагогтар жэне педагогикалық үрдіске 
басқа да қатысушылар болып табылады деп ойлаймыз. Екі жақ та 
белсенділікпен қаруланган жэне оны оА ектіге бағыттайды, өзгертеді жэне 
оны қалыптастырады. М.С. Каганның айтуынша белсенділік дегеніміз: 
«Субъектінің объектіні игеру қабілеттілігі немесе субъектінің басқада 
субъектілермен өзара коммуникативті әрекеттестікті орнатуы» [127, 466]. 
Субектіге қараганда объект пассивтілігімен ерекшеленеді. Педагог- 
психологтың кэсіби іс-эрекетінің , объектісі оқушылардың 
(тэрбиеленушілердің), олардың ата-аналары, педагогтар жэне
педагогикалық үрдіске басқа да қатысушылардың психикалық денсаулыгы 
болып табылады.

Демек, педагог-психологтың кәсіби іс-әрекеті қарым-катынастың екі 
типімен сипатгалады. Біріншіден, педагог-психологтың затқа (объектіге) 
педагогикалық-психологиялық әсер ету қатынасымен қамтылған субъект- 
объектілік қатынастармен, біздің жағдайымызда оқушылардың
(тәрбиеленушілердің), олардың ата-аналары, педагогтар жэне
педагогикалық үрдіске басқа да қатысушылардың психикалық денсаулығы 
болып табылады. Субъект-объектілік қатынастар объектіге (оқушылардың 
(тэрбиеленушілердің), олардың ата-анапары, педагогтар жэне
педагогикалық үрдіске басқа да қатысушылардың психикалық
денсаулығына) бағытталған, мақсаты, іс-эрекеттің түріне байланысты, 
нақты міндеттер қойылатын, түрлері анықталатын, кәсіби педагогикалык- 
психологиялық іс-эрекеттің заттық мазмүнын бейнелейді. Екіншіден, 
өзара эрекеттестік кезінде педагог-психологтардын жэне педагогикапық 
үрдіске басқа да қатысушылардың арасында туындайтын субъект- 
субъектілік қатынастар.

Сонымен, педагог-психологтың кәсіби іс-эрекеті нәтижесінде кэсіби 
іс-эрекеттің субъектілері өз дамуының жаңа деңгейіне көтерілетін субъект- 
субъектілік жэне субъект-объектілік қатынастарымен сипатталады.
Педагог-психологтың кэсіби іс-эрекетінің мақсаты оқушылардың 
(тэрбиеленушілердің), олардың ата-аналары, педагогтар жэне
педагогикалық үрдіске басқа да қатысушылардың психикалық
денсаулығын дамыту жэне жақсарту, сақтауға негізделеді. Біз педагог- 
психологтың кэсіби іс-эрекетін білім берудегі психологиялык қызмет 
контекстінде қарастырып отырғанымызды ескеру қажет. Осыған 
байланысты білім берудегі психологиялық қызметтің бағыттары, мэні 
байынша педагог-психологтың кэсіби іс-эрекетінің түрлері болып 
табылады. Біздің зерттеуіміздің аясында В.Б. Успенский, А.П.
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Чсрпянскаяпың педагог-психологтың кэсіби іс-әрекетінің түрлерін 
сиішітауы (128, 316]. Олар: түзетуші -дамытушы, гылыми-эдістемелік, 
ллсумсітік-иедагогикалык, тэрбиелік және басқарушылық іс-әрекет 
і үрлсріи корсетеді.

1>іздің козқарасымыз бойынша, авторлар педагог-психологтың кэсіби 
іс-арсксііиің гүрлерін толық сипаттамаған. Біз диагностикалық, кеңес 
бсруіпілік, профилактикалық, кэсіби бағыттаушылық сияқты іс-эрекеттің 
і үрлсрін қосу қаж етдеп санаймыз.

Қазақстандық жэне ресейлік зерттеушілердің жүмыстарына сүйене 
огырып, біздің тарапымыздан педагог-психологтың кэсіби іс-эрекетінің 
кслссідей түрлері анықталды: психодиагностикалық, кеңес берушілік,
профилактикалықдузетушілік -  дамытушылық, кэсіби бағдарлық, 
шартушылық, оқытушылык, ғылыми-эдістемелік, элеуметтік- 
исдаі оғикалық, тәрбиелеушілік жэне басқарушылық.

Педагог-психологтың іс-эрекетінің эр түрінің мазмүнына қысқаша 
іоқгалып өтейік.

В.И.Войгко мен Ю.З.Гильбух бойынша психологиялық 
д і ш і ііостика- бүл адамды немесе топты психологиялық диагноз қою 
мнксаіі.шда психологиялық ақпарат алуға мүмкіндік беретін арнайы 
м с і і .х о л о і  и я л ы к  тексеру (зертгеу).

Р.В. Овчарова психологиялық диагнозды “жекелеген көрсеткіштер 
мсм сипаттамаларды кешенді талдау негізінде сынапушының күйі мен 
қасисттері жөніндегі қорытынды” деп көрсетеді [ 129.1306].

I Ісиходиагностика төмендегідей міндеттерді шешуге мүмкіндік 
бсрсді: білім беру процесіне қатысушылар түлғасының психикалық даму 
дсңгсйлсрім, сондай-ақ, оның жекелеген қырларын да зерттеу; 
м с і і х о л о і  и я л і . і қ  қасиеггерді, жеке-дара ерекшеліктерді, сапаларды зерттеу, 
иімм окуімі.ілардың (тлрбиелемушілердің) қабілеттерін, қызғушылықтары 
мсн карым-киіі.іиасып, топтап.і (сі.імыптардағы) өзара қатынастар мен 
іісіічпікиишіі.ік ихушіді.і ісрпсу; оқушылардың (тэрбиеленушілердің) 
Шімуі.імліи і.і. юріімссі мси окуымдаі і.і бүзылыстардың себептерін анықтау, 
і V і\ ж.чіс үсі.інысіар осру. I Ісііходиагмосіикалі.ік іексеру жүргізу кезінде 
іісшіпн ікмхолоі кслссі мрмммммгсрді басімылықка шіады: қүпиялылық, 
КОЛД1ІМЫЛПГІ.МІ іісііходиагмосіикалық пдісісмслсрдің ғылыми негізділігі, 
сі.іналунм.іга ч и я і і  кслтірмсу, оларга зерпсу нэтижелерін жариялау, зерттеу 
мэгижслсрімс жауанкершілік, корытындылардың объективтілігі жэне 
мрактикалық үсыныстардың тиімділігі.

Психологиялық диагностика туралы қарастырылатын көптеген 
ақпарат көздерін тапдау мынандай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 
психодиагностикалық зерттеу жүргізу үшін педагог-психологқа 
диагностикалық эдістемелерді білу жэне оларды тәжірибеде қолдана білу 
қажет.

М.И.Дубровинаның пікірінше, өзінің кәсіби іс-эрекетін енді ғана 
бастаған педагог -  психологтарға “психодиагностика жүргізу алгоритмі” 
көмектеседі,ол мынандай сатылардан түрады: 1) практикалык сүранысты
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қарастыру; 2) психологиялық мәселені тұжырымдау; 3) бақыланған 
құбылыстың себептері жайлы болжамдарды ұсыну; 4) зерттеу әдісін 
таңдау; 5) эдісті қолдану; 6) психологиялық диагнозды тркырымдау (ары 
қарай дамуды болжау); 7)ұсыныстар, " түзету немесе дамыту 
жұмыстарының багдарламасын жасау; 8) осы бағдарламаны жүзеге асыру, 
оның орындалуын қадағалау.

Педагог -  психологтың кэсіби іс-эрекетінің келесі бір түрі -  түзету -  
дамыту іс-әрекеті, мақсатты түрде психикалық тұрғыда сау адамның 
дамуындағы кемшіліктер мен ауытқуларды өзгерту, я болмаса алдын-алу, 
сондай-ақ, білім беру процесіне қатысуш*лар тұлғасының жалпы дамуына 
психикалық-педагогикалық эсер ету.

Түзету-дамыту іс-эрекетінің негізгі міндетгері мыналар: 
оқушылардың (тәрбиеленушілердің) психикалық дамуындағы 
ауытқуларды жоюға, оның ішінде тұлғаны түзетуге, тұлғаның жекелеген 
қырларын (танымдық, эмоциялык, еріктік, мінез-кұлықтық) жэне 
сапаларын түзетуге бағытталған түзету жұмыстарының бағдарламасын 
жасау, оқушылар ( тэрбиеленушілер) тұлғасының жалпы дамуына 
бағытталған дамыту жұмыстарының бағдарламасын жасау.

Р.В.Овчарованың айтуынша, түзету-дамыту жұмысын жүргізу үшін 
педагог-психолог кэсіби жэне психологиялық тұрғыда дайындалған 
болуы, психологиялық диагнозды қоя білуі, клиентпен қатынасты орната 
білуі, тиісті психологиялық технологияларды іріктеп, қолдана білуі тиіс.

Оның пікірінше, түзету -  дамыту жұмысын сатылап ұйымдастыру 
маңызды болып табылады. Автор түзету-дамыту бағдарламасын 
құрастырудың келесідей алгоритмін ұсынады: 1) түзету жұмысының 
мақсатын нақты тұжырымдау; 2) шешілетін міндеттердің шеңберін 
анықтау; 3) әдіснама мен бағдарламаның мазмұнын анықтау; 4) түзету -  
дамыту жұмысын жүргізудің стратегиясы мен тактикасын тақдау; 5) 
жұмыс түрін анықтау; 6) әдістемелерді жэне клиентпен жұмыс істеу 
техникаларын іріктеу; 7) жұмсалатын жалпы уақыт және кездесулер 
графигін анықтау; 8) құрал -  жабдықтарды эзірлеу;
9) түзету - дамыту шараларының тиімділік критерийлерін анықтау.

Аталмыш мәселеге байланысты эдебиеттерді талдау, түзету-дамыту 
жұмысының басты түрлері, жеке жэне топтық жұмыс екенін көрсетеді. 
Топтык жұмыстардан мыналарды бөліп көрсетуге болады: 
психотехникалық жаттығулар, рөльдік жэне іскерлік ойындар, топтык 
пікір-таластар, тренингтер, психотерапиялық техникалар (арттерапия, 
библиотерапия, би терапиясы, денеге бағытталған терапия, психодрама) 
жэне т.с.с., келтірілген эдістердің кейбіреулерін жеке жұмыс жүргізуде де 
пайдалануға болады.

“Психологиялық кеңес беру” терминінің эр түрлі анықтамасын 
тапдай отырып, “кеңес беру іс-әрекеті” деп, біз, білім беру процесіне 
қатысушыларға ез мэселелерін ұғынуға жэне оларды өз бетінше шешуге 
психологиялық көмек көрсету іс-эрекетін түсінеміз.
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Ксцсс беру іс-эрекеті білім беру процесіне катысушылар тұлғасын 
димыгупі ықпал етеді; оларға түлғалық, тұлғааралық, кэсіби жэне басқа да 
масслслсрді шсшуге; мәселелерді өз бетінше шешуді қамтамасыз ететін 
іісихологиялық рссурстарды ашуға көмектеседі.

Р.Н.Ончарова бойынша, кеңес беру іс-әрекетінің этикалық 
прнііциіггсрі гомендегідей жауапкершілік, құпиялық, клиентті сынамай 
ж.імс қүрмстпен қатынас жасау, ақыл айтуға тыйым, кэсіби жэне тұлғалык 
қпгыішсгар арасында шектеудің болуы, клиенттің кеңес беру процесіне 
қптмстырылуы.

Психологиялық кеңес беру мэселесіне байланысты зерттеулердің 
Гіслсснділігі бізді аталмыш мәселені егжей -  тегжейлі зерттеуге 
іггсрмследі. Жүргізілген талдау барысында педагог- психолог эр түрлі 
гсориялар мен эдіснамалық түрғыларға: психоанализ (З.Фрейд), жеке- 
дпралық психология (А.Адлер), аналитикалық психология (К.Юнг), 
трансактілі талдау (Э.Берн), когнитивті терапия (А.Бандура), гештальт 
терапия (Ф.Перлз, Б.Скиннер, Д.Уотсон), гуманистік психология 
(К.Роджерс) жэне т.с.с. сүйенеді,-деген корытынды жасалынды. Қандай да 
бір психологиялық бағытты таңдау көп жағдайда педагог -  психологтың 
түлғасына, оның кэсіби компетенттілігіне (құзырлылығына) жэне іс- 
эрекетінің жеке -  дара стиліне байланысты.

Көптеген әдебиеттерде көрсетілгендей, профилактикалық іс-эрекет 
білім беру процесіне қатысушылар түлғасының психикалық дамуындағы 
мүмкін боларлық бүзылыстардың дер кезінде алдын-алуға, эр жас 
ксзсцінде түлғаның дамуына жағымды жағдайлар жасауға бағытталған.

ІІрофилактикалық іс-эрекеттің міндеттері В.Э.Пахальянның 
пікірінше, мыналар: білім беру процесіне қатысушылардың психологиялық 
денсаулығын сақтау жэне нығайту; балалар дамуындағы мүмкін боларлық 
қиындықтарды, сондай-ақ, оқушының (тэрбиеленушінің) келесі жас 
кезеңіне өтуімен, оның білім беру мекемелерін аяқтауымен байланысты 
мүмкін қиындықтарды дер кезінде аныктау жэне алдын-алу; түлғаның 
дамуы үшін жпгымды психологиялық жағдайларды жасау [130].

I Ірофиликтикалық іс-орскст психогигиена үғымымен тығыз 
Гшйлинысты. Л.А.Іригорович бойынша, профилактикалық іс-эрекет 
дсісніміз қоршаған жағдайдың адамдардың психикалык денсаулығына 
ықпалын зерттеуге, дені сау адамдардың психикалық денсаулығын сақтау 
мен нығайту үшін арнайы көмек көрсетудің түрлері мен әдістерін жасауға 
байланысты іс-эрекет, психикалық бүзылыстар мен аурулардың алдын-алу, 
апатты (дағдарысты) жағдайларда кемек керсетуге байланысты жүмыс.

И.В.Дубровина ағарту іс-әрекеті деп, педагогтарды, окушыларды 
(тәрбиеленушілерді) жэне олардың ата-аналарын психологиялық білімге 
“тартуды” түсінеді.

Ағарту іс-эрекеті мынандай міндеттерді шешеді: педагогтарды 
психология ғылымының эр түрлі салаларымен жэне жаңа психологиялық 
зертеулердің нэтижелерімен таныстыру, педагогтардың, оқушылардың
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(тәрбиеленушілердің) және олардың ата-аналарының психологиялық 
білімдерге деген қажеттіліктерін қалыптастыру.

Агарту іс-әрекетінің негізгі түрлері: дәрістер, семинарлар, әңгімелер, 
конференциялар, әдебиет көрмелері, аіііық есік күндері, ата-аналар 
жиналысына қатысу, педагогикалық жэне эдістемелік кеңестерде сөз 
сөйлеу жэне т.с.с. болуы мүмкін.

Оқыту іс-әрекеті, бүл - ақпарат беру, білімдерді үғыну жэне 
практикалық түрде қолдану мақсатында арнайы үйымдастырылған іс- 
әрекет. Оқыту іс-эрекетінде психологияға байланысты сабақтар, 
факультативтер, үйірмелер жүргізіледЛ

Кәсіби багдар іс-эрекеті, бүл - жеткіншектер мен жоғары сынып 
оқушыларына кәсіби өзін-өзі анықтау немесе кэсіп таңдауға көмек 
көрсетуге бағытгалған іс-эрекет.

Педагогикалық жэне психологиялық ғылымдар негізінде 
үйымдастырылатын ғылыми - әдістемелік іс-эрекет маңызды болып 
табылады.

Іс-эрекеттің аталмыш түрі төмендегідей міндеттерді шешуге 
мүмкіндік береді: ғылыми мэліметтер негізінде (педагогика, психология, 
жас ерекшелік физиологиясы, философия, әлеуметтену, жэне т.б.) өзінің 
кэсіби іс-әрекетін үйымдастыру; елімізде он екі жылдық білім беруге 
көшумен байланысты жаңа білім беру, педагогикалық, психологиялық 
технологияларды енгізуге байланысты гылыми - әдістемелік жүмыстарды 
үйымдастыру; педагогикалык процесті үйымдастыруға (тиімділетуге) 
байланысты педагогтарға арналған әдістемелік үсыныстарды жасау (жеке 
тақырыптарды зерттеу), эр түрлі сатылардағы оқушылардың 
(тәрбиеленушілердің) оқу іс-эрекетін үйымдастыру, бақылау түрлері мен 
әдістері жэне білімді, білік пен дағдыларды бағалау; оку жоспары 
аясындағы оқу бағдарламаларын жасау мен түзетуде педагогтарга 
әдістемелік көмек көрсету; педагогикалық жэне психологиялық тэжірибені 
жалпылау жэне тарату, педагогтар мен ата -аналар арасында 
психологиялық -  педагогикалық ғылыми зерттеулерді насихаттау, білім 
беру мекемелерінің оқу-тэрбие процесінің өзіндік ерекшеліктеріне сай 
оларды қолдануға үсыныстар беру; педагогтарды эр түрлі педагогикалық 
шеберлік конкурстарына қатысуға, аттестациядан өтуге жэне т.с.с.; 
оқушыларды -  олимпиадаларға, эр түрлі интеллектуалдық конкурстарға, 
бірыңғай үлттық тестіге қатысуға психологиялық түрғыда дайындау жэне 
т.с.с.; өз жүмысын жоспарлау, қүжаттарды рэсімдеу; диагностикалық жэне 
түзету -  дамыту әдістемелерінің өзіндік “банкісін” қалыптастыру жэне 
олардың апробациясы; әдістемелік жабдықтарды қүрастыру: эдістемелерге 
стимулдық материал, кітаптар, жүмыс дэптерлері, видео -  
аудиоматериалдар, диагностикалық карталар, түзету-дамыту 
бағдарламалары және т.с.с., ғылыми-практикалық конференцияларға, 
семинарларға қатысу, өз жүмысының нэтижелерін жалпылау, өзінің кәсіби 
іс-эрекетінің белгілі бір саласында біліктері мен дағдыларын жетілдіру; 
өзінің біліктілігін, кәсіби қүзырлылығын үздіксіз көтеріп отыру.
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Олеуметпк -  педагогикалык іс-әрекет -  білім беру процесіне 
киіысуіимлирді.ің табысты түрде әлеуметтенуіне мүмкіндік беретін іс- 
дрскст.

Олсумспенудің мэні түлғаның бейімделуі, интеграциясы, езін өзі 
димі.пуі.і мси очін- өзі жүзеге асыруы сиякты проңестерді іске асыруында 
іүйіпдсліси.

Олсумспік -  педагогикалық іс-эрекеттің негізгі міндеттері: 
(ікунп.ілирды (тэрбиеленушілер), олардың ата-аналарын, педагогтарды 
длсумспік қоргау, оларға элеуметтік, медиңиналык, педагогикалық немесе 
ікіічплінііялі.іқ-псдагогикалык көмек көрсету, олардың реабилитациясы 
мси (ісііімдслуін үйымдастыра білу; жанүяда, білім беру мекемелерінде, 
киііімдн оң Кіпі.шастарды қүру, білім беру процесіне қатысушылардың 
ші|'шіі.м і.ні қіілыитастыруға ықпал ету, яғни, қолдау, ынталандыру жэне 
I үін іііп.і димі.пу шарттарын қамтамасыз ету; білім беру процесіне 
КйП.К'уіііі.ширді.ің қалыпты дамуына мүмкіндік беретін жагымды 
іниідиіііінр жіісиу; оқушылардың (тәрбиеленушілердің), олардың ата- 
иіііііііірі.іііі.іц. исдіігоггардың психикалық денсаулығының, мүдделері мен 
күкі.ікііірыііі.иі қорғалуын қамтамасыз ету; оқушылардың 
I ійрпнслсііушілсрдің) жалпы мәдениетін қалыптастыру, оларды өмірге 
ОсІІІмдсу, жсгкіншскгердің өзін өзі дамытуға жэне өзін-өзі анықтауға деген 
Кііжсгіслікісрін қалыптастыру, жоғары сынып оқушыларының болашақ 
мііміімді.ікгарі.ін саналы таңдауы үшін жағдай туғызу. Іс-эрекеттің бүл түрі 
мскгсіггсгі олеумсттік педагог маманымен бірлесе отырып жүргізіледі.

ГэрГіислсу іс-эрекеті -  оқушылардың (тәрбиеленушілердің), олардың 
ііііі иіііілирі.ііп.ің, псдагогтардың тіршілік әрекетін үйымдастыруға 
(іпіі.ітілгіііі миксаггі.і іс-эрекет, оның алдында түрган мақсат түлғаның 
іпііі.іккіііілі.і діімуі.піа жагдай жасау.

ІІічіііті и сп м ілот .ің  іске асыратын тэрбиелеу іс-әрекетінің 
мІнп«>гі«'рІ тчіиіиггирп», іігн-ішшшрга, балапарды тэрбиелеу, өзін-өзі 
анмі.і іV *шш іііііі іі іі юрііпслсудің мичмүны, формалары мен эдістері 
іу|ііімі.і іи нчііііиі иииі.ік іісдшоі икалі.ік білімдсрді бсру, оқушыларға 
I ііі|іПінчи'ііушІііорі і’) іііііі іі іі глрішслсу процссіндс қажет болатын 
н і  і і м н і і і і  и и >11.1 к псдін ін 11кн 11і . ік (іілімдсрді үсыну; нормалар мен 
күні(і.іін.ікіирді.і үсі.інумси илцр мсңгсрілсгін процесте оқушылардың 
( ілрііисіісііуінілсрдің), оліірді.ің иги-аналирының, педагогтардың қарым- 
киі і.ппісі.ііі үііі.імдіісп.іру; гиісті білім, білік жэне дағдыларды жетілдіру, 
мінеч-күлык формшіарып л<аггықтыру, түзету -  дамыту жүмыстарын 
жүргічу аркылы когамда қалыптасқан мінез-қүлық нормалары мен 
ііринңиіггсрін саналы түрде қабылдау.

Ііасқару іс-арекеті, бүл - білім беру процесіне қатысушылардың іс- 
прсксгін үйымдастыру, координациялау жэне қадағалаумен байланысты 
мақсатты бағытталған іс-әрекет.

Басқару іс-эрекеті барысында мынадай міндетгер шешіледі: білім 
беру мекемесінің оқу -  тэрбие процесін басқаруда экімшілікке көмек
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көрсету, оның тиімділігін жоғарылату; балалар, окушылар жэне 
педагогикалық ркымдардың үйлесімді дамуына жол ашу; бірлескен кэсіби 
іс-эрекеттің мақсаттарына қол жеткізу; үжымдағы әлеуметтік- 
психологиялық проблемалар жөнінде ақпараттар жинау, диагностикалау 
жэне анықталған проблемаларды шешуге байланысты жүмыстар жүргізу; 
басқару іс-эрекетінің сапасын арттыру үшін элеуметтік, психологиялық- 
педагогикалық білімдерді қолдану; педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін, жауапкершілігін, иннициативтілігін, сондай-ақ жалпы 
үжымның үйымшылдығы мен ынтым^сгастығын жоғарылатуға мүмкіндік 
туғызу.

Жоғарыда айтылғандардың барлығы педагог-психологтың жүмысы 
олардың эртүрлі кәсіби іс-эрекет түрлерін орындауына байланысты 
қүрылады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, педагог
-  психолог білім беру жүйесінің қандай саласында жүмыс істеуіне 
байланысты кэсіби іс-эрекеттің бір түрлері негізгі, жетекші болып, ал 
басқалары уақытша қажетсіз болуы мүмкін.

Айтылғандарды қорытындылай келе, педагог-психологтыц кәсіби іс- 
әрекетін оқушылардың (тэрбиеленушілердің), олардың ата-аналарының, 
педагогтардың және басқа да білім беру процесіне қатысушылардың 
психикалық денсаулығын сақтауға, нығайтуға жэне дамытуға арналган іс- 
әрекет ретінде қарастырған жөн деуге болады.

Педагог -  психологтың кәсіби маңызды сапалары (КМС) жайлы 
мэселені қарастырмас бүрын аталмыш үғымның мәнін ашып көрсететін 
білім көздеріне ден қою қажет.

Бүл үгымның эр түрлі синонимдері бар: бір авторлар кәсіби
маңызды сапалар деген үғымды, ал біреулері -  кэсіби мэнді сапалар 
дегенді қолданады. Ыңғайлы болу үшін біз кәсіби маңызды сапалар деген 
үгымға тоқталамыз.

“Кэсіби маңызды сапалар” үғымына анықтама берген жэне оларды 
кэсіби іс-әрекеттің психологиялық жүйесінің жүйешесі ретінде алғаш 
қарастырғандардың бірі В.Д.Шадриков. Кәсіби маңызды сапалар деп, 
автор, іс-әрекет субъектісінің іс-әрекетінін тиімділігіне және оны табысты 
түрде меңгеруіне ықпал ететін жеке дара сапаларын түсінеді. Оның 
пікірінше, кәсіби маңызды сапаларға қабілеттерді де жатқызуға болады, 
бірақ олар онымен де шектелмейді [131, 66 б.].

В.Д.Шадриков жасаған кәсіби іс-эрекеттің системогенез 
түжырымдамасына сүйене отырып, Р.В.Шрейдер өз зерттеуінде кэсіби 
маңызды сапалар жүйесін қалыптастыру мен дамытуды қарастырады. 
Автор кәсіби маңызды сапалардың түтас жүйесін қалыптастыру мен 
дамыту кәсіби іс-эрекетті меңгеру процесінде жүреді жэне кэсіби маңызды 
сапалар сол іс-әрекетте жетіле түседі деп көрсетеді.

В.Л. Марищук өз зерттеулерінде кэсіби маңызды сапалар үғымына 
мынандай түсініктеме береді: “кэсіби маңызды сапалар, оқу-тәрбие 
ықпалы мен түлға қасиеттері ретіндегі туа біткен белгілерінің
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ОІрлееуііідегі кабілеттер, олар нақты іс-эрекет түрлерін жемісті орындау 
ішіріі.і реіінде, жеке-даралық қасиеттер, жеке-даралық ерекшеліктермен 
СтІІлііиі.ісі і.і (туа біткен де, қалыптасқан да) [132].

КэеіСж мацызды сапалар жайлы мәселе қазақстандық ғалымдар -
С.Ж.ЛуСінкиронііііың, А.Ш. Стыбаева, К.С. Успановтың және т.б. 
ецОекісріиде карастырылады. Олардың талдауының пэні ретінде 
мсмиіпнтардың кэсіби маңызды сапалары қарастырылған. К.С. Успанов 
мүпшімміц кәсіби іс-әрекетінің тиімділігі оның бойында кәсіби маңызды 
снмііліірлі.ің болуымен тікелей байланысты екендігін көрсетеді. Оның 
ііікіріиіме, косіби маңызды сапалар өзара байланысты кешен түрінде 
мүгилім гүлгасының түтастығын көрсетеді. Негізгі, жетекші қасиеті 
роіінде іідамшылық сапасын -  кэсіби маңызды сапа деп көрсетеді [133].

І’.)К.Лубакирова кэсіби маңызды сапа ретіндегі гумандылықтың 
кіиіі.ім ику ерекшеліктерін зерттеген [134].

Л ІІІ.('п.ібаева өз жүмысында адамгершілік кэсіби сапаларды жэне 
онирды (юіішпақ мүғалімдердің бойында қалыптастыруды қарастырады. 
Лиюрді.ің аіііуі.ііііпа, адамгершілік -  кәсіби сапалар деп педагогикалық іс- 
ирокічіім идаміершілік мазмүнын көрсететін жэне педагогтың 
окуіііі.ілириі, үжымга, қоғамға, өз мамандығына жэне өз - өзіне гуманистік 
кіііі.ііііаі.іміім корініс табатын сана мен мінез -  қүлықтың түрақты 
срскшслік гсрім түсінген жөн [135, 61 б.].

М.К.Танасейчук кэсіби маңызды сапалар деп субъектінің оқу - 
ондірістік проңесті жүзеге асыруына байланысты іс-әрекет 
ерекіііелік ісріііің жиынтығын түсінген дүрыс деп санайды [136, 53 б.].

Н.ІО.Максимова кэсіби маңызды сапаларды бір бірімен 
һоордиіііщнялшіган очара эрекеттестікте болатын түлғалық сапалар мен 
кіиис гісрцін жүйееі реіінде корсетеді. Сапа ретінде автор кәсіпкерді 
ііроі|иччионіііі емесіеи ііИырупі мүмкіндік беретін кэсіби жэне түлғалық 
мимыіды киіідііІІ д і і  Ііір иіікымдылі.іқты түсінеді. Ал қасиет, автордың 
МІІІуыііміи, оуіі міімнііііың о і і і . і ң  іінска мамандардан ерекшелігін немесе 
уюін іып.ім ио|иічічім жлнс о і і і .і ң  оларпі деген қатынасынан байқалатын 
м.і|Н.і, іоііііи)! ііһ, мпмііііііыіі осы іүлгшіың жеке-дара психологиялық 
у р м к і і і і ч і і к і у р і і і с  і. і к і і і ш  с і с і ііі  жүііке жүйесімің түрақты ерекшеліктері де 
ніи інм іср о о і і ы і і  ііиіыиуы мүмкіи 11 М, (>1 6.|.

I ,Л Кініііщеішііі.ің корсеіуіііше, кәсіби маңызды сапалардың 
ііегічіиде, іідіімиың жеке-даралық гүлғалық ерекшеліктерінің сэйкесті 
жмі.інп.мі.і Сюлуы керек, олардың арасында қабілеттер аса мэнді болады. 
()л чергіеуінде нсихолог-зерттеуші мен психолог-практиктің кэсіби 
маңычды сапаларының аса мэнді ерекшеліктері бар деген қорытынды 
жасайды. Психолог-зерттеушінің кэсіби маңызды сапаларына -  
имажитивті (қиялының шарықтаушылығы), ақыл-ой қасиеттері мен 
бакылампаздығы жатса, психолог-практик үшін -  эмоңиялы, ақыл-ойлық, 
сенсорлық қасиеттер маңызды [138, 40 б.].

А.П.Рожкова кэсіби маңызды сапалар -  бүл түлғаның іс-эрекет 
проңесіне енетін жэне оның орындау тиімділігіне жағымды ықпал ететін
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сапалары дейді 147, 10 б.). Ол эксперименттік зерттеудін барысында 
психолог-практиктің табысты кәсіби іс-эрекетіне қажетті мынадай кәсіби 
маңызды сапаларды бөліп көрсетеді: жағымды (оң) Мен тұжырымдамасы, 
жауапкершілік, эмпатия,, рефлексия, жоғары интеллект, креативтілік, 
эмоциялық, тұрактылық, тыңдай білуішілік [139].

Педагог-психологтың кэсіби маңызды сапаларын С.В. Тарасов 
қарастырады. Автор кэсіби маңызды сапалар ретінде субъектінің 
практикалық іс-эрекеттің тиімділігіне жэне оны табысты түрде меңгеруіне 
ықпал ететін кэсіби маңызды сапалар дь^түсінеді.

Оның пікірінше, педагог -  психологтын кэсіби маңызды 
сапаларының қүрылымы мыналардан түруы тиіс: түлғааралық өзара 
әрекеттесу ситуаңиясын тапдауға жэне адамдар арасындағы өзара 
қатынастардың эртүрлі жүйелеріне енуді қадағалауға қабілеттілік ретіндегі 
коммуникативті болжампаздық, түлғааралық өзара эрекеттесудің эр түрлі 
ситуацияларына адекватты түрде жауап қата білудің кең репертуары 
ретіндегі коммуникативті икемділік; басқаның ішкі жан дүниесін түсінуге, 
жанашырлық танытуға қабілеттік ретіндегі эмпатия жэне эмоциялық 
жылылық, достық, қолдау таныта білу, адамның нақты ситуациялардағы 
эмоциялық реакциясын болжай білуі [140 45-46 б.].

Н.Н.Обозовтың айтуынша, психолог -  кеңес берушіге төмендегідей 
кэсіби маңызды сапалар қажет: көпшілдік -  контактілік; мінез-қүлықтың 
динамикалылыгы -  икемділігі; өз бағалаулары мен мінез -  күлқында 
невротикалық жэне басқа да субъективті ауытқулардан алшақ болу; кеңес 
алушының мүмкін боларлық невротикалық күйзелістерін, бағалауларына 
төзімділік таныту (тыңдай білу, түсіне білу, тыныштандыра білу); білім 
мен мінез-қүлықтағы мәдениеттілікті қолдау; кәсіби әдеп, сыпайылық; вз 
мінез-қүлқының желісін күра білу жэне соңына дейін үстай білу; кеңес 
алушымен бірлесе отырып қиындық туғызған ситуацияларды талдай білу; 
дау-жанжалдың мүмкін боларлық нүсқаларын (туу көздерін, динамикасын) 
жэне дау-жанжал кезіндегі мінез-қүлық ережелерін білу.

С.В.Швецова өз зерттеулерінде студент түлғасының кәсіби маңызды 
сапаларын қалыптастыру мен жетілдіруге мүмкіндік беретін, студенттің 
аудиториядан тыс өз бетінше оқу іс-әрекетін үйымдастырудың 
психологиялық -  педагогикалық тәсілдері мен қүралдарының жиынтығы 
болып табылатын жеке-даралық жобалау эдістемесінің рөлін көрсетеді.

Жоғарыда айтылғандарды түжырымдай отырып, қазіргі таңда 
ғалымдар әр түрлі мамандардың кәсіби маңызды сапаларын зерттеуге, 
қалыптастыруға жэне дамытуға байланысты көптеген зерттеулер жүргізді 
деген қорытынды жасауға болады. Кейінгі кезде психологтың, педагог- 
психологтың кэсіби маңызды сапалары мэселесіне қатысты еңбектер пайда 
болды, ол еңбектерде де осы мамандардың ең маңызды деген кэсіби 
сапаларын анықтау мен негіздеуге эрекеттер жасалынуда.

Әр түрлі еңбектерді талдай келіп, барлық кәсіби маңызды сапаларды 
шартты түрде топтарға бөлуге болады деген қорытынды жасауға болады.
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Ьірінші топ -  педагог-психологтың өз-өзіне қитынасынап көрінетін 
ш .ин’ оііи сипаттайтын (педагог-психологтьің түлгасы) кәсіби маңызды 
і (ішші/іы: озін -өзі адекватты бағалауы; өзінің жеке дара ерекшеліктері 
мсн кибілеттерін, ез тұлғасының күшті және әлсіз жақтарын білуі, 
і үлі шіі.іқ кемшіліктерінің орнын толтыру тэсілдерін таба білуі; тартымды 
Оолуі.і; жарқын жүзділік, оптимизм, эзілдесе білу, білуге қүмарлық, 
һрсніиніілік, рефлексия (өз түлғасына жэне басқа адамдардың түлғасына 
м.пміуш ылык таныту, адамдардың өз-өзін тану процесі, өзін талдауға 
һііоілеггілік, өз сезімдерін, ойларын және қылықтарын, адамдармен 
кніыиасып талдау, басқа адамдардың өзіне қалай қатынас жасайтындығын 
мірс және түсіне білу); пікірлерінің дербестігі, білімдарлық, 
аүиисгшіымының кеңдігі, жалпы жэне элеуметтік интеллектінің жоғары 
псңгсйі; міпсі-қүлыктың ырықтылығы мен икемділігі, бақылампаздық 
(іүИеіиу мсн қабылдауға негізделетін психикалық қасиет; қоршаған 
ліісмдсгі іаітар мен қүбылыстардың арасындағы белгілі бір 
ОкІІііниысгпрды таба білу жэне оларды қандай да бір нақты оқиғаны 
пчпі ікіс і пкіілііуда немесе болжауда пайдалана білу; эмоциялық қасиеттер: 
і ірссскс гүрпкгылык, эмоңиялық түрақтылық, салмақтылық; түлғаның ерік 
оиішінрі.і: мақсаггылық, табандылық, төзімділік, өзін-өзі игеру, өзін-өзі 
Оіккііругн кабілегтілік (өзін - өзі реттеу), өз-өзіне сенімділік.

Нкінші тогі -  басқа адамдарга цатынасынан көрінетін және кәсіби 
қ ч />һ ім  қііпіһпіасты іске асыруга қажетті кәсіби маңызды сапалар, 
олирдың ішінде төмендегілердің мэні зор: басқа адамдарға қызығушылык 
гіііи.ггу жяне қүрметпен карау; адамдармен қатынас орната білу, олардың 
сснімін гуп.пу; гыңдай жэне ести білу; қарым-қатынас процесін басқара 
ОІну. һпрі.ім-каті.інасти шынайы, табиғи болу, өзара қатынастарда ашықтық 
іині.пу, мсІІІ|іімділік, одситілік, сезімталдық, апьтруистік, ізеттілік, 
і умннш.іпі.іһ, і.ікі.інікгі.ілык, конгру жтгілік (вербальды жэне вербальды

м ітм  һүш.іһгың сн(1 кслуі); элсуметтік перцепция (адам түлғасын 
шімһийги.1 һііОі.иіУіпу, "илпммсіі оім.ің түлгасын терең түсіну негізінде 
кпрі.ім һіііміпи жіипу күнпі.гиі.ііі.і Оисгы орынди болады”) [153, 79 б]; 
111'Ші і о і  игичонмі іі.иі інккп плпмды гыңдаіі білуі, гүсінс білуі, қабылдай 
ОІнуІ, Оіикііііі.іп м і і і с і  күні.ік срскшслікгсрін. коңіл-күйін байқай білуі); 
імппгим (ікпіінрші.гііі.ік гпні.гіугп қабілетгілік) [154, 97]; педагог-
псичолоі іың гиісті іііікгы ситуацияга жонс нақты түлғаға (балаға, 
глрЫіеіиігс, аіп-шіага т.С».) иителлектуалдық -  сезімдік қатынасын 
і ш ы к т і і й т ы і і  ішкі жай күйі (85, 47 б.).

Үшінші т о і і  псОагог-психологтың еңбекке (жұмысқа) қатынасын 
сипаттайтын кәсіби маңызды сапалары: инициативтілік, жауапкершілік, 
объсктивтілік, үйымдастырушылық, кәсіби міндеттерді қою мен шешу 
кезіндегі дербестік.

Сонымен, мынандай қорытынды жасауға болады: педагог-психолог 
мамандығының екі табиғаты бар, бүл жерде кәсіби маңызды сапалар 
педагогтың да, психологтың да кәсіби сапаларының жиынтығынан
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кұрылуы тиіс жэне олар бірлікте көрініп, маман тұлғасының тұтастығын 
бейнелеуі қажет.

Біздіңше, педагог-психолог өзінің кэсіби іс-әрекетінде қандай 
кезендерден өтеді жэне бұл кезде кандай қыз,меттерді жүзеге асырады 
деген мэселені нақтылау қажет сияқты.

Аталмыш сұракқа жауап беру үшін біз осы мәселеге байланысты 
еңбектерді зерттедік жэне көбінесе зерттеушілердің білім беру саласында 
жұмыс істейтін мамандардың кәсіби іс-эрекетінің үш кезеңін беліп 
көрсететіндігін анықтадық. Педагог-психолог тікелей білім беру 
мекемелерінде жұмыс істейтіндіктен, ұсыньуіған кезеңдерді оның басқадай 
кэсіби іс-эрекетінде де қолдануға болады. Сондай-ақ эрбір кезеңде 
педагог-психолог белгілі бір кәсіби функцияларды іске асырады.

С.Л.Вигман педагог-психологтың кэсіби іс-эрекеті барысында іске 
асыратын функцияларының кезеңцерін бөліп көрсеткен [156, 476.].

Алгашцы даярлъщ кезецінде педагог-психолог төмендегідей 
функцияларды атқарады.

Мақсат қою функциясын (педагог-психолог жэне педагогикалық 
процеске қатысушьшардың барлығының бірлескен еңбегінің олардың 
ортақ нәтижесіне қарай қозғалу бағыты жэне болжамды алдын-ала 
ойластыру).

Болжау функциясын (нақты жағдайларда өз іс-әрекетінің 
нәтижелерін көре білу жэне осыған сүйеніп, өз іс- эрекетінің 
стратегияларын анықтау, нэтиже алу мүмкіндігін бағалау).

Жобалау функциясын (алда тұрған іс-әрекет модельдерін қүрастыру, 
берілген жағдайларда жэне белгіленген уақытта мақсатқа жетуге 
мүмкіндік беретін тэсілдер мен қүралдарды таңдау, мақсатқа жетудің 
нақты кезендерін бөліп көрсету, олардың эрқайсысы үшін жекеленген 
міндеттерді қалыптастыру жэне т.с.с.).

Жоспарлау функциясын (педагог-психолог жэне педагогикалық 
проңеске қатысушының (қатысушылардың) өзара эрекеттесулерін оқу 
мерзімі барысында құрастыру жэне оны жүзеге асыру).

Екінші кезец -  іске асыру кезеңі келесі функциялардан тұрады.
¥йымдастыру функциясы (козделген жұмыска педагогикалық 

процестің нақты қатысушыларын (немесе қатысушылардың нақты 
топтарын) жұмылдыру, көзделген мақсатқа қол жеткізуде олармен езара 
әрекеттесу, ынтымақтасу).

Қадағалау жэне бағалау функциясы (жоспарланған жұмысты іске 
асыруды қадағалау, оның тиімділігін бағалау).

Соцвы кезец талдау функциясынан тұрады (біткен жұмысты талдау).
Сонымен қатар, біз педагог-психологтың кэсіби іс-эрекетінің 

нормативті-құқықтық және этикалық аспектілеріне қатысты мэселенің 
маңызы зор екендігін атап өтуіміз керек. Біздің көзқарасымыз бойынша, 
өзінің тиісті міндеттерін, құқықтарын білу, этикалық принциптерді сақтау 
педагог-психологтың кэсіби кұзырлығының ажырамас бөлігі болып
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табылады. 1>үл оның кэсіби іс-эрекетін құрудың негізі. Сол себепті 
болішшк медшоі -мсихолог бүл талаптарды білгені жөн.

КасіГж іс-лрекеттің нормативті -  қүқықтық негіздері қызметтік 
иүскиулнр (іо і і і .ш  габылады, ол төмендегілерден түрадь/. Педагог-психолог 
дегсиіміі кім? Ол кандай іс-эрекет түрлерін орындайды? Оны кім 
пн иІІі.іидііМлы жэне өз жүмысында қандай заң негіздерін басшылыққа 
ііііиді.і дсгсм сүракка қатысты жалпы ережелер; білім мен біліктеріне 
ніііілиіі гіілаіпар қойылады, педагог-психологтың міндеттеріне нелер 
кірсді. Қііидай қүқыктары мен жауапкершіліктері бар.

I Ісдагог-мсихологтың кэсіби іс-эрекетінің этикалык негізін кэсіби 
тікі» күрайды. Психологиялық энциклопедияда көрсетілгендей, кэсіби 
иики. (іүл - косіби іс-эрекеттің белгілі бір саласындағы адамдардың мінез- 
куіім.і мсм қарым-катынасын реттейтін нормалар мен ережелердің 
иіриііңиімсрдің) жиынтығы. Этикалық принциптер мораль нормаларына 
ічііікіч күрыліам жэне сол себепті құкықтық жауапкершілікке ие емес. 
Діц иііікі.і пикалы қ принциптер 1953 ж. Америкалық психологиялық 
нсснңішңиидн жарияланған, кейін бірнеше рет қайта қаралып, 
IОИІ.ІКI І.ірі.І ІІІ.111 огырды.

А і і і л м і . і ш  мэселеге қатысты эдебиеттерді талдау көрсеткендей, 
і і с д і і г о г - і і с н х о л о і т ы ң  өз кэсіби іс-эрекетінде басшылыққа алуы тиіс 
юмсидсгідей жалпы кәсіби -этикалық принциптерін бөліп көрсетуге 
(шлиды: қүмиялык принципі, берілген акпараттың қажеттілігі мен
жсгкіліктілігі мринципі, жауапкершілік принципі, тұлғаның егеменді 
күкм кгарі.і 11 қамгамасыз ету принципі, ғылыми негізділік пен
іііг і.ск гіім гіл ік  мрииңимі, клиентке қатынас жэне қүрмет көрсету принципі, 
і і д и м г і і  іммм ксл гірмсу принципі (зиян келтірме), т.с.с.

Жоіирыдіі айтылгшідардан шыгатыны, педагог-психологтың 
км|ьн іі.ірі.іиі іііі к.ісіГні ггика мримңиптері ортақ принциптер екендігі, 
іінііііДИ Іі' іірсксгіің (іслгілі бір гүрлсріне (мсиходиагностикалық, кеңес 
Осрушіііін, іүіічу ліімі.ігуімі.ілык жэмс г.Г>.) үсымылатын озіндік ерекше 
і і р і і і і і і і і і и с р  ц с  Г н ір

ІІсдніін іііііхопогіыіі клсііні іс-эрсксгін қарасгыруға байланысты 
оиың іііімдпііі і мси і іКіі.ісі і.іііі.іі і.і гурилы мэсслс дс бар.

I Ісдагог мсихологгың кэсіби іс-эрскегінің тиімділігі мен
габысгылыгы жайлы мэсслс гылым мем тэжірибеде жеткілікті дэрежеде 
іерпелііібегеіі. Мамамдардың кэсіби іс-эрекетінің тиімділігі мен
табыстылығы мәселесін көптеген авторлар түрліше карастырады.

Іс-әрекет табыстылығы мэселесін зерттей келе, С.Л.Рубинштейн бір 
жағынан әрекеттің тиімділігімен немесе тиімсіздігімен сипатталатын 
объективті табыстың немесе сэтсіздіктің, екінші жағынан әрекет етуші 
адамның табыстылығы немесе сэтсіздігін ажыратып көрсетеді.

И.А.Ждановтың еңбегінде кэсіби іс-эрекеттің табыстылығын болжау 
мәселесі қарастырылады. Оның пікірінше, іс-эрекетгі болжаудың
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параметрлері болжамдық пікір, профессиограммада тіркелген бастапқы 
болжам болып табылады [141].

Б.В.Кулагинның пікірі бойынша, кәсіби іс-эрекеттің 
табыстылығының критерийлері ретінде әртүрлі керсеткіштер 
қолданылады: тиімділіктің тікелей көрсеткіштері (сапа мен өнімділік); 
кәсіби даярлық тесттері; кәсіби жарамдылықты көрсететін экімшілік 
актілер; кадрлардың тұрақтамаушылығы, іс-эрекет тиімділігінің өзін-әзі 
бағалаулары мен сараптамалық бағалаулары [142].

Кейбір авторлардың айтуынша, кәсіби іс-әрекет табыстылығы 
қызметкердің мамандықтың қандай тфріне жататындығына, оның ішінде 
маманның кэсіби маңызды сапаларының қалыптасуына байланысты 
болады.

Н.А.Аминов жэне М.В.Молоканов психолоғ іс-эрекетінің 
табыстылығын мыналар анықтайды деп санайды: оның бойында
интерперсоналды (коммуникативті) іскерліктерінің қалыптасу деңгейі, 
оның бойында проектілі біліктердің (немесе басқа адамдардың мінез- 
кұлқына эсер ету күші) қалыптасу деңгейі; антропоңентрлік 
бағыттылықтың қалыптасу дэрежесі (объектіге, процеске жэне 
психологиялық іс-эрекет нәтижелеріне интегралды сезімталдық) [143, 81 
б.].

Табыстылық ұғымымен қатар бізге “эффект”, “эффективті” созінен 
шығатын тағы бір ұғым -  “эффективтілікті” (тиімділік) талдау қажет.

Шетел сөздерінің үлкен сөздігінде “эффект” ұғымы (лат. тіл. 
ЕЯесІиз) біріншіден, эрекет ретінде, бір нэрсенің нэтижесі ретінде; 
екіншіден, біреуге тағы да біреудің қапдырған эсері ретінде; үшіншіден, 
қандай да бір әсер қалдыру құралы, тэсілі ретінде; тортіншіден, физикалық 
құбылыс ретінде түсіндіріледі. Эффективті (лат. тіл. еОсс(іүих)- белгілі бір 
эффект беруші, әрекет етуші [144,941 б.].

Ю.Н. Лысенко өз зерттеулерінде маманның кэсіби іс-эрекетінің 
тиімділігі субъект белсенділігімен, ягни адами фактормен 
анықталатындығын айтады жэне іс-эрекет белсенділігінің екі құрылымдық 
элементін бөліп көрсетеді: кэсіби іс - эрекет процесінің белсенділігі; кэсіби 
іс - эрекет субъектісінің белсенділігі. Өз кезегінде, автор іс - әрекет 
субъектісінің белсенділігінің мынандай үзбелерін бөліп корсетеді: кэсіби 
маңызды психологиялық сапалар, элеуметтік -  психологиялық құбылыстар 
(ұжымның элеуметтік -  психологиялық ахуалы, басшылық психологиясы, 
дау -  жанжалдар жэне т.б.), еңбек жағдайлары (психологиялық босаңсу 
кабинеттері жэне т.с.с.), денсаулық деңгейі (салауатты өмір -  салтын 
қамтамасыз ету шарты), психолоғиялық реттестіру, нэтиже. Барлық 
элементтер мен үзбелер дербес, эр -  түрлі жэне бір -  бірімен өзара 
байланысты [145, 15 б.).

Автор бойынша, қызметкердің тұлғалық қасиеттері іс - әрекет 
табыстылығын анықтайтын бастаулар, кэсіби іс - эрекет тиімділігін 
арттырудың негізі болып табылады, ал әлеуметтік -  психологиялық
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мүмкіндік береді.
А.Н.Капустинаның айтуынша, маманның кәсіби іс - эрекетінің 

тиімділігі тұлғаның аталмыш кәсіби іс - әрекетке, эр мамандыкка тән 
гүлі илық сапалардың дамуына, тұлғаның таңдаған мамандыкка әлеуметтік 
оііі і.гпылығына, сондай -а қ  тұлғаның жеке дара -  психологиялык жэне 
ллсумсітік - психологиялық сапаларының өзара байланыстарының 
кічиімііне негізделеді [146, 143 б).

Р.В.Овчарова аз шығын жүмсау арқасында психологиялык қолдауды 
кижсісінетін білім беру мекемелерінің қажеттіліктерін барынша 
кіііішипандыруды психологтың кэсіби іс - әрекетінің тиімділігі, деп 
іүі іпсді. Мүндай бағыт оның пікірінше, қаржыландыруды, штаттар немесе 
ікүмі.іс уақі.ііын арттыруды емес үйымдастыруды, басқаруды, кәсіби іс - 
іірокіч іехпологиясын, психологтың кэсіби шеберлігін жақсартуды 
к о іт іі/іі Лнгор психологтың кэсіби іс - эрекетінің тиімділігі төмендегідей 
крнісрніілі-р бойынша анықталады дейді: психолог жүмысының тиімділігі 
(м іік іи т .щ  кол жеткізілген нэтижеге сәйкестілігі, ұйымдастырылған 
орскіч жүйссінің белсенділігі, клиенттердің проблемасын табысты түрде 
іііешу. іш.ііі.ііідар мен нэтижелердің пара -  парлығы, идеалды жэне нақты 
жсгісіікісрдің жуықтығы); кэсіби іс - әрекетті меңгеру деңгейі; 
исихологгыц ез жүмысына канағаттануы; клиентгердің мамандармен 
кирі.ім қатынасына қанағаттанушылығы; психолог іс - әрекетінің 
о(>і.ск г и н і  і жоне субъективті бағаларының сәйкестігі [129, 22-246].

Л гилмыш мэселеге арналган көптеген материалдарды талдай келіп, 
шгкірііирді.щ пр - гүрлі көзқараста болатынын байқадық. Өз кезегінде, біз 
(ішішішк иедшог психологгың кэсіби іс - әрекетінің тиімділігі мен 
іііГіы гіі .піыі і.мм.іи иегііі оның кэсіби қүзіреттілігі, білгірлігі 
(коміичсиіііііігіі (юиі.ііі ііібі.ілпды, - деп түжырымдаймыз.

2.4. Ылім Огру жүһггіндеі і педиіог-ііеихологтың кәсіби білгірлігі

і и н і щ ц і і к  іичііііиі і і і і і ч і н і п і  і і.щ клсіГіп білгірлігінің (компетенттілігі) 
мліііи шіі.ікіиу үшііі (н н і- о і і і .і ң  нсгі ііндс жііікіін үгымның магынасын 
іііи.ікіиу, иіііи, к о м і і с і с і і і і ішк нс скснін ині.ікшіі ;ілу қажет. Сондай -  ақ, 
мшмішсы ж ш і .і і ш і і  огии жакі.ш “ к о м п с і с і п т і ”  жэне “компетенция” 
үгі.імдіірыіі макгыліііі шігин да жон шыгар.

“ІІІетел сочдсрінің жаңа сөздігінде” компетенттілік (лат.тіл. 
соіпреіепіія) тиісті: кабілетті) термині бір нэрсе жөнінде пікір айтуға 
мүмкіндік беретін білімдер мен тәжірибені игеру; салмақты, беделді пікір 
|98,419 6].

“Компетентті (қүзіретті, білікті, білгір)”сөзі “компетенттілік” сөзінен 
шығады жэне үш мағынада қолданылады: біріншіден, білуші, белгілі бір 
саладағы білгір адам, екіншіден, өзінің білімдеріне немесе өкілеттігіне 
байланысты кандай да бір нэрсені істеуге немесе шешуге, бір нэрсе жайлы
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пікір айтуға күкығы бар; үшіншіден компетентті (күзырлы) органдар -  
белгілі бір мәселелерге жауап беретін мемлекеттік мекемелер [147, 419 ].

Әдебиеттерде “компетенттілік” үғымымен қатар кездесетін тағы бір 
үғым -  “компетенция” үғымын нақтылау қажет. Осы сөздіктен біз 
“компетенция” үғымын да кездестірдік, оньщ мынандай мағыналары бар: 
1) нақты органға немесе тиісті адамға заңмен, жарғымен немесе басқа да 
актімен берілген өкілеттілік аясы; 2) нақты адамның білім мен тәжірибесі 
бар мәселелерінің аясы [148, 4196.].

Демек, компетенттілікті белгілі бір міндеттерді шешу кезінде 
жоғары жауапкершілік пен дербестік танытатын, сондай-ақ, білімдер 
жиынтығын, осы білімдерді практикалық түрде қолдану тәжірибесін жэне 
осы өкілеттілікті жүзеге асыру бары?ында оларды (білімдер, тәжірибені) 
жүмсай білу іскерлігі бар лауазымды, қызмет иесінің өкілеттілігінің аясы 
деп қарастыруға болады .

Аталмыш мәселеге байланысты әдебиеттерді зерттеу бүгінгі күнде 
компетенция мен компетенттіліктің көптеген түрлері бар екендігін 
анықтауға мүмкіндік берді.Компетенттілік проблемасы бастауыш 
мектептен бастап, біліктілік көтеру институттарына дейінгі бүкіл білім 
беру жүйесін қамтиды. Демек, компетенттілік түрғысы тек маманды кәсіби 
даярлаудың қүндылықты-нэтижелік бағыттылығын ғана қамтамасыз 
етпейді, сондай -  ақ, бастауыш сынып оқушыларын, жоғарғы сынып 
оқушыларын оқыту кезінде де қолданыс табады.

Мысалы, М.Н.Низамова коммуникативті компетенцияны 
қалыптастырудың алғы шарты болып табылатын грамматикалық 
компетенцияны бөліп көрсетеді [149].

Ал, О.А.Шункеева өз жүмысында бастауыш сынып оқушыларын 
орыс тіліне оқытудағы сөз жасамдық компетенциясын көрсетеді [150].

А.Б.Ізтілеуова жоғары сыныптағылардың компетенциясын 
маңыздылық деңгейіне қарай негізгі - базалық (түлғаның “ересектік өмір 
ролін” атқаруга даярлығын сипаттайтын, мектеп бітіруші түлегінің 
қандайда бір моделін ойша елестетуге мүмкіндік беретін жэне жанама 
түрде бағалануы мүмкін сапасы) және анықтаушы (субъективті тэжірибеге 
енген, жоғары сынып оқушылары белгілі бір контексте (окудағы немесе 
өмірдегі проблемалық ситуациясын шешу) мақсатқа жетуі үшін 
қолданылуы мүмкін түлғалық мағынасы және эмбебап мэні бар 
анықтаушы (білім, білік, дағдылардың түлғалық - мэнді жүйесі) 
компетенция деп топтастыру қажет екендігін көрсетеді. Өз кезегінде 
Н.А.Зимняяның еңбектеріне сүйене отырып, А.Б.Ізтілеуова анықтаушы 
компетенцияларды үш топқа топтастыруды үсынады: 1) түлға, іс-эрекет, 
қарым -  қатынас субъектісі ретінде адамның өзіне қатысты 
компетенциялары; 2) адам мен элеуметтік сфераның элеуметтік өзара 
эрекеттесуіне қатысты компетенциялары; 3) адамның іс-эрекетіне қатысты 
компетенциялар (танымдық іс-эрекет компетенциясы) [151].

Ж.К.Ахмадиева болашақ мүғалімдердің багалау компетенциясы 
жөнінде айтады, ол дегеніміз оқушылардың білім, білік және дағдыларын
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мсктсп бағдарламаларына жэне мемлекеттік білім беру стандарттарының 
іалантарына (эталондарына) сэйкес педағоғикалык бағалауға мүмкіндік 
бсрстін компоненттер мен элементтердің жиынтығы [152].

Н.В.Кузьмина педагогикалық компетенттілікті қарастырады жэне 
оиімді педагог компетенттілігінің ерекшелігін керсетеді, ол білім 
жүйссінің психологиялық компонеттерінен түрады: білімнің
дифференциалдық -  психологиялық компоненті (нақты оқушыларіың оқу 
магсриалын меңгеру ерекшеліктері); білімнің элеуметтік -  психологиялық 
коміюненті (оку тобының жэне ондағы нақты оқушының оқу - танымдық, 
коммуникативті жэне еңбек іс - әрекетінің ерекшеліктері); 
пу гопсихологиялық компонент (өз білімдері, біліктері, дағдыларының 
күшті жэне әлсіз жақтарының ерекшеліктері) [153].

Л.А.Першина диссертациялық зерттеуінде бастауыш сынып 
мүі алімдеріне қатысты психологиялық компетенттілік үғымын ашып 
корсстсді. Автордың анықтамасы бойынша, психологиялық компетенттілік 
нлсі()и, исихологиялық білімдерден, практикалық біліктерден, сондай -  ақ, 
і ү.нпі сапаларынан түратын компетенциялардың жиынтыгы болып 
іиоилііды. Компетенттілік белгілі бір саладағы адамның кәсибілік 
дсңгсііімсн озара байланысты жэне бір мезетте оған жетудің шарты мен 
норссгкііиі болып табылады [154].

М.И.Лукьянова кэсіби компетенттілік қүрылымынан психологиялық 
іісдшогикалык компетенттілікті бөліп көрсетеді, ол - педагогикалық іс - 

эрсксткс жэне білім беру процесінде оқушылармен тиімді өзара 
лрскспссуге жоғары деңгейде кэсіби дайындалған түлғаның белғілі бір 
сшіішіірыііың (қасиеттерінің) жиынтығы болып табылады, эрі 
н о м і і с і с і г п  ілікгің іпалмыш түрінің негізіне эр түрлі жас кезеңдерінде 
іішімиі.ііі і үіи і і л і .і қ  даму чаңдылықтарын белсенді түрде білуі жатады [155].

11 И Ікчпшіоішні.щ пікірі бойынша, компетенттілік, бүл - адамның 
Пічіі ІиІ ОІр міидіч ісрді ііісшугс қабілеггілігі жэне оның бойында білім мен 
ПІмІніурлІіі нііінічіі корымси үйлсскси біркатар түлғапық сапалардың 
Ошіүм. Лиюр номін.іоісрііік номнсгсігпілікгі қаристырады, ол -  түлғаның 
*іщи нкіііірппі.ік іі.'чіюімііинііирді.і мсцгсру, игсру, қолдану, қайта қүру 
мсн жіаііуі.інин нпрінк' ііКіііі і.ні іііггсгрилді.і қиГіілсітілігін білдіреді.

ІІіііісоііін іінін.ік номпсгснггілікгі Г. Г.Лхмсгова черттеген. Болашақ 
мүіппімпің ишіеолоі і і и л і .і к  коміісгсттілігін автор білімдері, практикалық 
ісксрлікгсрі жоис маңычды гүлгалық, психологиялық сапаларымен 
ііін.іқгалагын, болашақ мүғшіімнің валеологиялық іс - эрекетті тиімді 
орындауіа дайындыгы мен қабілеттілігін қамтамасыз ететін кәсіби жэне 
гүлгшіық қасиеттері -  деп түсінеді.

А.А.Деркачтың редакциялауымен шыккан “Акмеология” еңбегін 
тшідай келіп, біз онда кэсіби компетенттіліктің аутопсихологиялық 
компетенттілік деген түрі сипатталғанына назар аудардық. 
Компетенттіліктің аталмыш түрі түлғалық ерекшеліктер мен мінез -  қүлық 
ерекшеліктерін өзғертуге байланысты мақсатты түрде психикалық жүмыс 
істеуге дайындығы мен қабілетгілігі, адамның түлғалық әлеуетін
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белсендіруге қабілеттілік, өмір мен кәсіби іс - әрекетті өздігінен 
ұйымдастырудың қолайлы модельдерін жасауға қабілеттілік, 
интрапсихикалықта (ішкі тұлғалық кеңістікте) бағдарлаңу қабілеттілігі 
ретінде анықталады [18].

Г.Меңлібекова маманның әлеуметтік компетенттілігін зерттеген. 
Оның пікірінше, әлеуметтік компетентгік адамдардың интегративті сапасы 
болып табылады, ол әлеуметтік болмысты кұндылықты түрде түсінуден, 
әрекетке басшылық ретіндегі категориялық нақты элеуметтік білімдерден, 
өзін - өзі анықгауға жэне норма жасауға субъективті қабілеттіліктен, адам 
өмірінің басты сфераларында элеуме-*тік технологияларды жүзеге асыра 
білудегі даралық іскерлігінен тұрады [156].

Өз зерттеуінде Т.К.Туркенов Н.А.Зимняя үсынған әлеуметгік кәсіби 
компетенттілік үғымын нактылайды жэне оны біліктілікті, жоғары 
кәсибілік жэне социумға толық бейімділігімен сипатталатын адамның 
интегралды түлғалық ерекшеліктерінің жиынтығы ретінде анықтайды. 
Автордың ашуынша, компетентгіліктің бүл түрінің мазмүны төрт эр түрлі 
реттегі блокқа бөлінетін негізгі (базалық жэне ядролык) компетенттілік 
топтарымен анықталынады : интелектуалды, түлғалық, элеуметтік, кэсіби 
[157].

В.В.Готтинг педагоггың кәсіптік оқыту барысында қалыптасатын 
кэсіби компетенттілігі қазіргі маманның біліктілік деңгейінің негізгі 
көрсеткіші болып табылады дейді. Өз жүмысында автор акпараттык -  
технологиялык компетенттілікті бөліп көрсетеді. Ақпараттық -  
технологиялық компетенттілік кәсіби іс - әрекетте ақпараттық 
технологияларды қолдана білу сондай-ақ, оларды жасау мен жобалау 
іскерлігі деп түсінеді [158].

Жоғарыда айтылғандардың негізінде қазіргі педагогикалық жэне 
психологиялық ғылым компетенттіліктің эр түрлерін зерттеу саласында 
біршама зерттеулер жүргізгенін көруге болады. Біздің ойымызша, 
компетентгіліктің тағы бір түрі -  коммуникативті компетенттіліқті 
қарастыру қажет. Осыған орай, аталмыш проблемаға тоқталайык.

Психологиялық анықтамалық -  сөздікте коммуникативті 
компетенцияға мынандай түсініктеме беріледі: “Коммуникативті
компетенттілік -адамдармен қарым- қатынас жасаудағы білім, білік жэне 
дағдылардың жиынтығын білдіретін элеуметтік -  психологиялық үғым. 
Коммуникативті компетенцияның қүрамына адамдардың түлғалық 
ерекшеліктерін білу, адамдарды түсіну, оларды дүрыс қабылдай жэне 
бағалай білу, олардың мінез-кұлқын аңғару, оларға ықпал ете білу және 
қарым -  қатынастың табысты болуы мен адамдардың өзара әрекетгесуіне 
әсерін тигізетін көптеген нәрселер кіреді” [147, 222 б.].

Енді эр түрлі мамандардың коммуникативті компетенттілігін 
зерттеген еңбектерді карастырайық.

Л.А. Петровская карым-қатынас өндірістік іс-эрекеттің күрамдас 
бөлігі, соған сәйкес, қарым-қатынастық компетенттілік де кәсіби 
компетенттіліктің күрамдас бөлігі болып табылады деген ой айтады.
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Қирі.ім кігп.пшстың үш жағын: перцептивті, коммуникативті жэне
иіігсрикгиигі дсп, бөліп көрсеткен Г.М.Андрееваның идеясын негізге ала 
імырі.иі Л.Л. ІІстровская қарым -  қатынас компетенттілігін оның үш 
йсискгісі түрп.ісыида карастырады жэне компетенттіліктің перцептивті, 
коммуішкцтішті жэне интерактивті қүраушыларын беліп көрсетеді.
I ійгііжссііідс, авіор қарым-қатынастық компетенттіліктің үш қүрамдас 
Ппііііііі: гүлгааралық қабылдау компетенттілігі, түлғааралық
коммуішкііция, түлғааралық өзара эрекеттесу компетенттілігін бөліп 
кирссгсді.

I .( '.Трофимова педагогтың коммуникативті компетенттілігін 
кприсгырады жэне оны кэсіби педагогикалық карым -  қатынастық 
спгуацияларына бағдарлануға жэне оқушылармен оның түлгасының 
іумшіистік қүндылық диспозициясы негізінде тиімді өзара эрекетгесуге 
Кііиііісітілік ретінде анықтайды.

В.Л Зливков түсінігінде мүғалімнің коммуникативті компетенттілігі 
күрдслі үйымдасқан динамикалық білім беру болып табылатын, 
ік\дпгопың коммуникативті маңызды ерекшеліктерінің жиынтығы, ол 
һоммупикативті компетенттілігінің даму деңгейімен үнемі байланыста 
(іоііі.іи габылады. Педагогтың маңызды коммуникативті ерекшеліктеріне 
іһіиіігі.ііідар: карым -  қатынасқа түсуге дайын болу, қарым -  қатынас 
ироцссіпде өзін - өзі таныстыруға кабілеттілік, мүғалім түлғасының 
лдсумсггілік бағыттылығы, түлғааралық қатынастарды психологиялық 
гилдауға бейімділік, оқытуға, білім беруге қабілеттілік, стреске төзімділік, 
шідсрлік сапалар.

Г.Л.Кудряцсваның пікірлері бойынша, нақты іс - әрекет 
сі|ісрііст.мідигі.і элеуметтік педагогтың компетентгілігін
ироф«ч'сііоішлігіміііц шсгі, мамандықты шығармашылық, шеберлік 
іичи 1'Шіпи' мічігсру длрсжссі рстінде қарастыруға болады. Әлеуметтік 
Мйіімі ііі ІІ.Щ нііммүііикіі гіііггі компсгсіптілігі жөнінде автор былай дейді: ол 
нйііПн номіичічігіінікіііі шсмсіггі болып габылады жэне клиенттпен, 
тміпі (М мкініі.ік нроінчкс ніігі.ісуіін.і (шскп ди адамдармен тиімді қарым- 
һііі(.ііііп орміііүщ, Оскігуіс ж.інс дпмі.ггуіа бағытталған кәсіби 
ііс/ціі оі іінміи.ін Іс дрсксгіі жіііііімііліійтып гүлгаиың күрделі интегралды
СШІІІСІ.І (ІОЛІ.ІІІ ГІІІІМІІІІДІ.І.

Н.іІі.ЖсрсГікішаііың анықгамасы бойынша болашақ мүғалімнің 
коммупикатинті коммстсігггілігі оқушыларға олардың белсенділігін, 
дсрбссгігіп, ипициативтілігін, жауапкершілігін барынша іске асыру 
мақсатында иедагогикалық тұрғыдан ыкпал ету, сондай -  ақ, эр түрлі 
коммуникативті қүралдардың көмегімен оқу тэрбие процесінде 
балалармен түлғалық-дамытушы қатынастар орнатуға қабілеттілікті 
көрсететін синтездік кэсіби-түлғалық ерекшелік ретінде болады; эрі 
карым-қатынас процесін қолайландыруға мүмкіндік беретін білім, білік, 
дағдылардың даму деңгейімен анықталады. Оның пікірінше, 
компетенттілік іс-әрекетпен байланысты болуы жэне іс-эрекет
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барысындағы проблемалык ситуацияларды табысты турде шешу 
деңгейімен анықталуы тиіс.

Г.Г.Сечкарева әлеуметтік педагогтын коммуникативті 
компетенттілігі педагогикалық іс-әрекетгің. барлық кезеңдерінде карым- 
қатынасты мақсатқа сай ұйымдастыруға, оның нэтижелері мен тәрбиелік 
салдарлары үшін жауапты болуға кабілетті жэне дайын болуымен 
сипатталады дейді.

Ю.М.Жуков коммуникативті компетенттілік бір жағынан, кәсіби, 
элеуметтік жэне түлғалық компетенттіліктің бөлігі ретінде қарастырылуы 
тиіс, ал екінші жағынан, кэсіби, әлеум^гтік жэне тұлғалык компетенттілік 
коммуникативтілікке оның қүрамдас элементтері ретінде енеді дейді. 
Автор: “Коммуникативті компетенттілік кэсіби, әлеуметтік жэне түлғалық 
компетенеттіліктің ажырамас қүрамдас бөлігі болып табылады. Оны 
маңызды (когнитивті жэне қимыл - козғалыстықпен қатар) ядролық 
компетенттіліктің бірі немесе метакомпетенттілік деп айтуға толық негіз 
бар” деп жазады [159, 277 б.]. Автор бойынша, коммуникативті 
компетенттілік ішкі және сыртқы ресурстарды пайдалана отырып, тиімді 
коммуникативті эрекеттерді жоспарлап және іске асыра білуге дайын 
болумен сипатталатын жалпы және ситуациялық білім, білік, 
диспозициялардың жиынтыгы болып табылады.

Н.Б.Буртова педагог пен психологтың коммуникативті 
компетенттілігі оның кэсіби компетенттілігінің негізгі бөлігі болып 
табылады деп санайды жэне оны адамның коммуникативті функцияларды 
атқаруына мүмкіндік беретін білімдерінің, тәжірибесінің, сапалары мен 
қабілеттерінің жиынтығы ретінде қарастырады [160].

Л.К.Қарабаеваның тұсіндірмесінде шет тілі оқытушысына қатысты 
коммуникативті компетенция эдіснамалық, арнайы, тілдік, жалпы 
педагогикалық, психологиялық, кэсіби -  этикалық, дидактикалық жэне 
эдістемелік дайындықтың өзара байлансы, ғылыми -  педагогикапық 
ойлаудын казіргі стилінің қалыптасуы, кэсіби тұрғыда өздігінен білім 
алуға дайындық ретінде қарастырылады [161].

Жоғарыда айтылгандарды қорытындылай келе, зерттеушілердің 
барлығы дерлік жеке компетенттіліктің барлық түрлері кэсіби
компетенттіліктің кұрамына енеді деген пікірге тоқтайды деуге болады.

Қазіргі ғылымда маманның кәсіби компетенттілігін зерттеу
проблемасы бір мэнді шешімін таба коймаганын байқаймыз.
Әдебиеттерден осы ұғымның мэнін, эр түрлі саладағы мамандардың кәсіби 
компетенттілігі мен кәсіби компетенциясының құрылымын, мазмұнын 
анықтауға байланысты эртүрлі тұрғыларды табуға болады. Аталмыш 
проблеманы зерттеу осы ұғымның мэнін ашып көрсететін эртүрлі 
әдебиеттерді талдауға жетеледі.

А.К.Маркова кэсіби компетенттілікке мынандай анықтама 
береді:”Мамандық талаптарына сай келу дәрежесінің дербес сипатгамасы, 
өз бетінше және жауапкершілікпен эрекет етуге мүмкіндік беретін
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иаіхимілі.ік күйі, аламның белгілі еңбек функцияларын орындау қабілеті 
мічі О і л і к  і і л і і  і і і  мецгеруі [162, 34 б.].

Аикірлыи нйтуынша, мұгалімнің компетенттілігі бір жагынан, оның 
01(0011. ііроцсеі (педагогикалык іе-әрекет, педагогикалық қарым-қатынас, 
іүлги) жоис іізіижесін (окушылардың үлгерімі мен тэрбиелілігі) талдауын, 
«КІІШІІ жип.іпни, оиың меңгерген қажетті біліктері мен психологиялық 
ічнтлирыіи.іц ирақаіынасын аныктайды [163].

Аигор мүгшіімнің кэсіби компетенттілігінің негізгі түрлерін бөліп 
корссісді: нрнайы компетенттілік -  айтарлықтай жогары деңгейде жеке 
һасІОи іс-лрекеггі меңгеру, өзінің кейінгі кэсіби дамуын жобалау қабілеті; 
ллсумеітік комиетенттілік -  бірлескен (топтық, кооперативтік) кэсіби іс- 
лрсксп і, ыитымактастықты, сондай-ақ, аталмыш мамандықта қабылданған 
һйііГііі қарым-катынас тэсілдерін меңгеру; өзінін кәсіби еңбегінің 
іі.ппжслсрінс плеуметтік жауапкершілік; түлғалық компетенттілік -  
іүлгилық оіін - оіі көрсету жэне өзін - өзі дамыту тэсілдерін, түлғаның 
насіГш де<|юрмациясына қарсы түру қүралдарын меңгеру; жеке-даралық 
(іііідинидуалды) компетенттілік -  мамандық шеңберінде дербестікті 
діімі.і іу меп озін - өзі іске асыру тәсілдерін меңғеру, өзін-өзі сақтауға 
нпОілсггілік, кэсіби қартаюға бой үрмау, өз еңбегін уақыты мен күшін 
іііммидііи исырмай рационапды түргыда үйымдастыра білу, күштенусіз, 
іиііріішмііИ, тіпті жақсы еңбек ету; “экстремалды кэсіби 
компетеигплік”адам кенеттен, тосыннан болатын күрделі жағдайларда 
жүмые ісгеуге дайын болғанда көрінеді.

Лнгордың пікірінше, жоғарыда көрсетілген компетенттіліктің 
іүрлсрі иліімііың кэсіби іс-эрекеттегі, кәсіби қарым-қатынастағы, оның 
жснс-діірплі.ігі.і, ирофессионал түлғасының калыптасуындағы кемелденуін 
нпрссгсді жзис дс олпр бір адамда сэйкес келе бермеуі мүмкін.

I• 11;1111 ісргісуіміі үінін Н.Л.Сластенинның кэсіби компетенттілік 
үіымі.і мііііі.гіЛі.і Оііі.ің іііі гуыиіііа, косіби компетенттілік, бүл - теориялық 
пмн иріініинііііын ііиііыиді.ікгыц жпнс түлічшың білікті түрде кәсіби іс- 
Й|№НСІ II інү нчс ік ыру КИОІІІСІІИІЦ оірлігі | |(>4|.

Ю П Пі4 |>ішііміі пі ісргісуіидс іісдшогшр меи нсихологтардың кэсіби 
нпмііснчігіііііі іііііі күрмлі.імы мси чш.і діімі.ггу жайлы млселені қозғайды. 
Лигор , жогііры (ііпімі (шр міімішін.ің косіГш компсгснггілігі дегеніміз ЖОО 
гүлегіпің геориялық жлие нракгикалык дайындыгы мен кэсіби іс - әрекетті 
жү іеге аеыру кабілегініц ягни білікгері мен мүмкіндіктерінің бірлігі болып 
габылады дейді. Кәсіби компетенттіліктің қүрылымында автор субъектілі, 
обьектілі жэне пэндік компоненттерді болып керсетеді. Субъектілі 
компонент маманның кәсіби езін - өзі диагностикалауды, өзін - езі 
өзгертуді, езін - езі бағалауды жэне өзін - езі талдауды, сондай-ак, кәсіби 
іс-эрекет пен оның нэтижелерін диагностикалау, өзгерту, бағалау мен 
талдауды жүзеге асыра білетін мақсат қүрушы, ендіруші жэне дамытушы 
кісі ретіндегі сапалык езгешелігін сипатгайды.

Объектілі компонент маманның кәсіби іс-эрекет жүйесін күру мен 
оның қызмет етуін (міндеттерден бастап жүзеге асқан нәтижеге дейінгі
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барлық кезеңце) қамтамасыз ету процесін көрсетеді. Пэндік компоненті 
маман гуманитарий мен одан кәсіби кемек пен қызмет алатын адамның 
(адамдар тобының ) бірлескен -  бөлінген іс - әрекетінің өнімін құрайды 
[165].

В.Н.Введенский кәсіби компоненттілігінің негізінде “педагогикалық 
қабілеттер” жатуы тиіс деп санайды.Алайда, ол, осы ұғымдардың 
ұксастығына қарамастан, айырмашылықтары да бар екендігін атап өтеді. 
Педагогикалық іс - эрекет тиімділігінің алғышарты педагогтың дайындығы 
болып табылады (педагогикалық Ж (^0-нда қапыптасқан), ол педағогтың 
білімділік көтеру жүйесіндегі кэсіби компоненттілігінің шарты, сондай-ақ, 
педагогикалық іс-эрекетті жүзеге асыру тиімділігінің шарты болып 
табылады [166, 52 б.].

Т.М.Сорокинаның айтуынша, компетенттік негізінен кемелденген 
мүғалімнің кэсіби іс - әрекетін көбірек анықтайды. Автор, компетенттілік 
мүғалімнің педагогикалық іс - әрекетінің негізін құрайтын 
профессионализм сатыларының бірі ретінде қарастырылуы тиіс дейді. 
Оның пікірінше, кәсіби компетенция болашақ мүғалімнің бірте — бірте 
кэсібилену кұбылысы ретінде қарастырылуытиіс [167 ].

Кэсіби компетенттілік проблемасына байланысты жогарыда 
қарастырылған зертгеулер негізінен жақын шетел ғалымдарының үлесінде. 
Біршама қазақстандық еңбектер де әр түрлі мамандардың кәсіби 
компетенттілігін қалыптастыру проблемасына арналған.

А.Б.Бекманова кэсіби компетенттілік мүғалім түлғасының 
қүрылымына кіреді деп санайды. Автордың айтуынша, болашақ 
педагогтың кэсіби компетенттілігі -  бүл жаңа білім, білік, дағдыларды 
игеруғе, жетілдіруге, іс - эрекетті байытуға үмтылуымен сипатталатын; іс- 
эрекетті өнімді түрде іске асырудың қажетті шарты болып табылатын; 
жэне педагогикалық білім мен білік кешендерінен, жеке тәжірибе, 
педагогикапық шеберліктен түратын интегралды динамикалық қүрылым 
[168].

Ш.Қүрманалина “компетенттілік” терминін көптеген зерттеушілер 
“маманның біліктілігі мен профессионализмінің жеткілікті деңгейін 
көрсету үшін интуитивті түрде қолданады” деген қорытындыға келген. 
Автор аталмыш терминнің артықшылықтарын көрсететін бірқатар 
жағдайларды келтіреді:

- “білім, білік, дағды” деген дәстүрлі үштіктің мэнін білдіреді жэне 
компонеттері арасындағы байланыстырушы звено болып табылады;

- кәсіби мектептің маман -  түлегінің дайындығының нақты деңгейін 
сипаттайды;

- көптеген шешімдердің ішінен ең қолайлысын таңдау, жалған 
шешімдерді дәлелді түрде жоққа шығару, сын түрғысынан ойлауға 
қабілетгілікті білдіреді;

- білімін үнемі жаңартып, толықтырып отыруды, аталмыш сәтте 
жэне аталмыш жағдайларды кәсіби міндеттерді табысты түрде шешу үшін 
жаңа ақпараттарды меңгеруді үйғарады;
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мачмүіідық (білім), сондай-ак, процессуалдык (білік) 
һомііомсігпсрлсіі тү.рады, яғни “компетентті адам мәселенің мэнін ғана 
I уііпім коііміій, соидай -  ак, оны практикалык түрде шеше білуі, яғни 
ИіРіііу здісіи мсңгсруі (“білім”жэне “білік”) тиіс” [169].

Іі.КЧчіжсіісков маманның кәсіби компетенттілігін маманның 
Мйііі.пді.1 күрамдық түлғалық күрылымы ретінде карастырады жэне 
іінінмі.іііі гсрминді өзінше түсінеді. Оның пікірінше, кэсіби компетенттілік 
ц т ч іім іі  ииімді кэсіби іс-эрекетке теориялық-эдіснамалық, мэдени, 
моидік, мсмхологиялық-педагогикалык жэне технологиялык дайындықтан 
іүриіі.іи жалпыланған түлғалық қүрылымы болып табылады [170].

Мамандарды даярлауда кәсіби компетенттілікті қалыптастыруда 
мииі.ппі.1 рил одіснамалық: гуманистік, антропологиялық, креативтік, 
пиііинніі пнін.ік, акмеологиялық, мэдени, технологиялык, түлғалық -  
ПйіЛйріііінііін, фуіурологиялық түрғыларға берілуі тиіс екендігін атап 
н н ч і і

М (' Мүчамсджанов студенттердің (білімгерлер) кэсіби 
цііммімічі іі һіііін калыптастыруда оқытушылардың педагогикалық 
іііуПмрпІі Ім жічілдіру үлксн рөл атқарады дейді, сол себепті автор қажетгі 
іііііріпір річімдс мі.іналарды бөліп көрсетеді: кэсіби білім беру процесін 
1'імн/ііірпііу, кіпірі і инновациялық білім беру технологияларын қолдануға 
Гпііі.ітііііші нсдагогикалық процестің әдістемелік жабдықталуы 
(кнміамасі.п сіу) 1171, 71 б.].

Г.К.І Іурі адиспаның жүмысына сүйене отырып, С.И.Ферхо өз 
ісрі іоуіндс мүіалімніц кәсіби компетенттілігі үғымының мэнін ашады, 
іннор мупшіміііц косіби компетенттілігін түпға дамуының когнитивті, 
міінч күлыкіык жлмс мотивациялык сфераларының бірлігін жэне жеке 
Һік іПіі псдш оі нкалык комнетенттіліктердің: компьютерлік
і^чионоі ііиішр сііінісі.індш і.і комнстсіптілік, электрондык ақпараттық -  
іц ііт іи іінчічі.іһ річургіир саішсі.індап.і комнстсіптілік жэне электрондық 
іт м іу  иуріиі/ііірі.і мічііінлі' окі.пу процссіпіц тсориясы саласындагы 
щіміі»і«іиііиіһ ііііН'іріімііисі .1 1 1 корссісіім күрдслі гүлғалык күрылымы 
>№І іүі һшні 11 >))

М Н ( 1'Мічіоііііііі.ін ічііич іііяс' к.ісіііи комисгсігпілік  гностикалык, 
ііроіичтуіічііі.ік. коммуннканінгі, гүлгшімқ, іпыгармашылық жэне 
річ|ии'һгииіІ коммоіісігпсрінсн коріпіс гибагып, түлға бағыттылығына 
міч I ідсіісгім пракгпкилык іс - прсксг гожірибесіне интеграцияланған кэсіби 
іс лрсксг суін.скгісі рсгіпдсгі болашақ мүғалім түлғасыиың сапалық 
срскшслігі рсгіпдс ксл гірілгсн.

Г.К.Кулжанбскова компеттентілік — бүл түлғаның нақты 
псдагогикалык міндеттерді шешу үшін геориялық білімдер мен 
иракгикалық тэжірибені қолдануға дайындығы мен қабілеті деп санайды. 
Ангор түрғысынан компетенттілік кэсіби біліктердің жиынтығы арқылы 
ашылады, оларды іске асыру кәсіби міндеттерді шешу процесінде 
маманның іс - әрекетінің нэтижелілік деңгейін қамтамасыз етеді.
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Ш.К.Жантілеуова педагогтардың кәсіби компонентгілігі деп, ЖОО -  
арнайы маманды дайындау нәтижесінде меңгерілген іргелі психологиялық
-  педагогикалық білімдер, кэсіби біліктер.кешенін, сондай-ақ, мамандыққа 
жағымды қатынас негізінде кэсіби маңызды сапаларды дамыту мақсатында 
өзін - өзі жетілдіре білуді айтады. Автордың пікірінше, оқу орны түлегінің 
компетенттілігі — бұл тұлгаға ықпал ету мақсаты мен нәтижесі.

Сонымен, білім берудегі компетенттілік тұрғысы шетелде кең 
таралған жэне кейінгі кезде Қазақстанда да белсенді түрде талқылана 
бастады. Жоғарыда аталған ж ұмыст|р Қазақстанның педагогикалық жэне 
психологиялық ғылымының дамуында, оның ішінде кәсіби білім беру 
идеясының дамуында қүнды үлес болып табылатыны сөзсіз. Алайда 
оларда педагог -  психологтың кэсіби компоненттілігін қалыптастыру 
проблемасы ашылмайды. Өкінішке орай, қазақстандық ғылымда аталмыш 
салаға байланысты эзірге зерттеулер жоқ екені белгілі болды.

Әртүрлі мамандардың компоненттілігін зерттеу проблемаларына 
арналған жүмыстарды талдау, педагог -  психологтардың кэсіби 
компетенттілігі эзірге аз зерттелгендігін көрсетеді. Ресей ғалымдарында 
аталмыш мәселеге байланысты біршама материалдар жинақталған. 
Олардың зертгеулерінде практик психологтардың, арнайы
психологтардың, педагог -  психологтардың кэсіби компоненттілігін 
қалыптастыру қарастырылады.

Н.А. Зиминаның зерттеуі біліктілік көтеру жүйесіндегі практик 
психологтардың кэсіби компоненттілігін зерттеуге арнапған. Кәсіби 
компетенттілік ұғымын анықтауда автор Дж.Равеннің пікіріне қосылады: 
“Компетенттілік -  бұл нақты пән саласында нақты әрекетті тиімді орындау 
үшін қажетті ерекше пэндік дағдылар, ойлау тэсілдері, сондай-ақ, өз 
әрекеттеріне жауапкершілікті түсіну сияқты тек арнаулы білімдерден 
тұратын өзіндік ерекшелікті қабілет” [173, 19 б.]. Автордың айтуынша, 
ерте балалық шақтағы балалардың проблемалық мінез-кұлкы практик 
психологтардың компетенттілігінің пэні болып табылады, ал оны қолдану 
сферасы кішкентай балалардың мінез-құлқындағы проблемаларды шешуде 
жэне олардың ата-анапары мен тэрбиешілеріне ағарту жүмысын жүргізуде 
жатыр.

В.Н.Карандашев кәсіби компетенттілік психолог іс - эрекетінің 
маңызды сапасы ретінде темендегідей ерекшеліктерден тұрады: кәсіби 
білім, білік, дагдылар мен қабілеттер, кэсіби мүмкіндіктер диапазоны, 
кәсіби іс - эрекет кұралдарын, тәсілдері мен технологияларын меңгеру, іс - 
әрекетінің шығармашылықтық сипаты, жаңа технологияларды белсенді 
іздестіру, жеке инициатива мен кәсіби коммуникабелділік -  деп көрсетеді 
[174, 322 б.].

Е.В.Зволейко өз жұмысында В.А. Сластениннің кэсіби 
компетенттілік түсінігіне сүйенеді: “Кэсіби компетенттілік, бұл - тұлғаның 
кэсіби іс - эрекетті білікті жүзеге асыруға теориялық жэне практикалық 
дайындығы мен қабілетінің бірлігі. Осы жерден шығатыны, кәсіби 
компоненттілік маманның кэсіби іс -эрекетінің тиімділігінің басты
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К|>н іерийі Спшып табылады ” [176, 19 б.]. Е.В. Зволейконың түсінігінде 
ирпнулы іісихолоітың кэсіби компоненттілігі, бұл тұлғаның жинаған 
іожірибссін пр түрлі элеуметтік -  мэдени жағдайларда қолдана білуінен 
норіміс гпГкггын, теория мен практиканың синтезі негізінде қалыптасатын 
курлгиі психикалық құрылым, білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеру 
Лорсжссінің сипаттамасы, іс - әрекетінің негізгі түрлерін игеру, іс - эрекетті 
Ігкс асыру үшін қажетті арнайы сапалардың болуы. Автор компонентгілік 
ирофгссиоіішіді.ің интегративті сапасы, басқаша айтқанда, 
профсспоііалиімнің интегралды сипаттамасы болып табылады деп 
мірі.ігі.іидылайды.

Г.МЧаморская өз зерттеуінде біліктілік көтеру институты 
*іи іі«(1ітрі.іида педагог -  психологгың кәсіби компетенттілігін жетілдіру 
Мін п іг ч і і  коісрсді. Автор кәсіби компетентгтілікті профессионапизммен 
іміішч іірічіі жаііс кэсіби компетенттілік профессионализмнің интегралды 
гнітгіимнгі.і Һолі.ііі табылады деп санайды [176, 33 б.]. Автор “кэсіби 
Кііміі«'іі'і1 1 11иік" ұгымына өзінше түсінік береді. Педагог -  психологтың 
НйгІОи шіміііиісігпілігі, оның пікірінше, оның табысты кәсіби іс - 
нрічичіиім ііогііі Гюлі.іп табылатын, іс -эрекеттік -рөлдік (білім, білік, 
/Ійі/Іі.ит|і) жоііс тулгалық (кәсіби манызды сапалар) ерекшеліктер 
жуііічіііги гүріггмм күрделі психологиялық құрылым. Автор педағог
іігимніоі п.щ клсіби компетенттілігінің негізгі компоненттерін бөліп 
кирссгсді: плсумеггік -  нормативтік, психологиялық -педагогикалық, 
кіінңсіггунлдм психологиялық блоктар. Әлеуметтік -  нормативтік блокқа 
иигор морміггиіггік қүқықтық қүжаттарды білім беру кеңістігі 
іуГіі.скіііісріпім мінсч қүлқы мен іс -әрекет ерекшеліктерінің 
шң/іыпі.іміірі.ін, мракгикалық психолог қызметін үйымдастыру 
«*|н'ҺііК'іііі Іи (ііиуді, іісихоногп.іц ггикалык кодексіне сүйене отырып іс -  
й| іикі' і нпрі 1'іһіііпсрі мсм шскгсулсрін білуді, белгілі бір алгоритм 
ПиНЫМііій ііі іім іім іі ііниі.ін мсліігогпкіілі.іқ іс -эрскетті жоспарлап жэне 
уИі.іМіцігіі.іри МпүпІ «інні.і іпді.і Аигор Гюйі.іімііа, психологиялық -  
іімцйі іи ііһіИіі.іһ Омііһ и/цімліірді.ііі мсіімікіілмқ даму чаңдылықтарын, 
ІІМІІЙПІИІҺЙИІ.ІҺ МЙМЙІІШ.ІҺ ІІСИ Л|) іүриі МЛМІІІІДЫКПІРДІ.Щ психологиялық 
і'ргнііичіІі Iіі Піиу/ісм, оку іоріиіс процссім жүісгс асырудың тиімді
і,н Іиіігрііі, .іціі ісрі мси іімііііднрым мсңгсрудсн; тест жүргізу,
іціін міісімкііііі.ін гүісгу жүмі.ісгіірі.ііі жүісгс асмру біліктері мен
ши .................. гүруы мүмкін. Коіщсптуалды - психологиялық блок
Т.ІГЧііморскииііі.щ айіуі.ішіііі, адамды адамдардың қабылдау жэне түсіну 
срекіиелігіи, ор гүрлі гопгарга енетін адамдардың мінез -қүлқы мен 
кіігі.нііісііірі.і11ы11 срекшслігін білуді; өзара тиімді әрекеттесуді орнатудың 
Гіілім, білік, дагдыларын; өзінің жеке кәсіби және түлғалық ерекшеліктерін 
білу мен оларды кәсіби іс - әрекет тиімділігін жоғарылату мақсатында 
қолдана білуді керсетеді.

Көрсетілген еңбектерді талдау компетенттілік негізінен мына 
мамандықтарға қатысты қарастырылатынын көрсетеді: балалар
практикалық психологы , арнаулы психолог, педагог -  психолог. Соңғы
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еңбекте педагог -  психологтың кәсіби компетенттілігі біліктілікті 
жетілдіру институты жағдайларында қарастыратынын айта кетейік.

Жүргізілген талдау болашак педагог -  психологтың кәсіби 
компетенттілігін оларды ЖОО -  да дайындау процесінде қалыптастыру 
мәселесін ресей зерттеушілері жеткілікті карастырмағаиын, ал 
қазақстандық ғылымда аталмыш мәселе өз шешімін таппағандығын 
көрсетеді.

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе, біз кэсіби компетенттілік 
маманның, оның ішінде педагог -  психологтың кәсіби іс - эрекетінің 
тиімділігі мен табыстылығының негізі болып табылады деген қорытынды 
жасай аламыз. Бұған В.А.СластенАінің, Е.В.Зволейко, Т.В.Заморская,
В.Н:Введенский, А.Б.Бекманованың жэне т.б. зерттеулері дэлел бола 
алады.

Әр түрлі сала мамандарының кәсіби компоненттілігінің мэнін 
қарастырудан біз педагог-психолог маманына қатысты оның мэнін, 
кұрылымын, мазмұнын анықтауымыз қажет.

А.А.Деркач, А.К.Маркова, Л.А.Петровский, В.А.Сластениннің 
зерттеулеріне сүйене отырып, біз педагог-психологтың “кэсіби 
компетенттілігі” ұғымының мэніне өз анықтамамызды береміз.

Біздің түсінігімізде педагог — психологтыц кәсіби білгірлігі 
(компетенттілігі) деп кэсіби іс-әрекет субъектісінің (педагог -  психолог) 
кәсіби іс-әрекетінің тиімділігі мен табысты болуына негіз болып 
табылатын, арнайы, жеке -  түлгалыц білгірлігі мен ңарьш-қатынас 
білгірлігінен тұратын интегралды, динамикалық, , белгілі бір жағдайларда 
шапшаң дамитын ерекшелігін айтамыз.

Жоғарыда айтылған анықтамадан шығатына, педагог-психологтыц 
кәсіби білгірлігі мыналардан тұрады: арнайы білгірлік, қарым-қатынас 
білгірлігі, жеке -  түлгалық білгірлік. Біз А.К.Маркованың кәсіби 
білгірліктің эр түрлі құрамдас бөліктері бір адамның бойынан табылмауы 
мүмкін деген ойымен келісеміз.

Кәсіби білгірліктің әрбір құрамдас бөлігінің құрылымынан біз төрт 
өзара байланысты компонентті бөліп көрсетеміз, олар критерийлер ретінде 
келтірілген: мотивагіияльщ, танымдық, процесуалдық (процестік) жэне 
багалаушы-рефлексивтік. Аталмыш компоненттік құрам арнайы, жеке- 
даралық - тұлғалық білгірлік жэне қарым-қатынастағы білгірлік 
көрсеткіштерін анықтау үшін негіз болды, біз оларды кэсіби білгірліктің 
әрбір құрамдас белігін сипаттау кезінде қарастыратын боламыз (2.1 
сурет).

Сонымен қатар, эрбір компоненттің мазмұны қандай екенін алдын -  
ала нактылап алу қажет. Мысалы, мотивациялық компонент тұлғаның 
мотивтерін, қызығуларын, қажеттіліктерін, бағыттылығын жэне т.с.с. 
көрсетеді.
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6 кесте

К|М(і¥|«нН

Мімішй
м м гім о

»имнми»чм

I НІІІ.ІМ.Ц.ІК 
ЙПМІИНІОМІ

I Іроцсс 
СУШ ІДЫ
ІчОМИОНСИТ

Прдшог лсихологгын кәсіби білгірлігі

Корссікишсрі

Л р М Н Ү 'ІМ  ГН ІІІ 11>'нк

К**І-ІОІІ ПйІЫІ'■ІЫІІІ.ІК (Һ .Х 'іГ)И  
иімнмм'1' к .н ііи і қі.пыгулар, 
кум^мммкһір) лі*мск: косіби 
іі и|м’ К і'іһ і‘ км-м.ігуіііылмғы; 
щц.ім млмі мсн магькшсын 
умимум. оган дсгсн оң
К і І ІЫ І І І І Г .  ІІСИХОЛОГИЯЛЫК-
нгдін оі пкаим к іс-әрекетке 
іН’іимді(Нк. очш щ  арнаулы  
О і'Ш р!пин ж огары латуга 
к и л ч с т ч іи , очіиің  б іл ім ін 
ж ош рм латуга , кәсібилікке 
уми.іпысы
К.ччОи іс^орекеттің 
нсихологиялык- 
исдагогикалык негіздерін 
Гіілуі

Косіби іс-әрекет технология 
сын игеруі, алынған білімдер 
ін практикада колдана білу 
іскерлігі; психологиялык-педа 
гогикалык міндетгерді шешу 
дегі тәжірибесінің болуы

Қарым-қатынас білгірлігі

Кәсіби қарым-катынаска 
кызыгушылығы; 
адамдармен, балалармен 
карым-қатынас жасау 
қажеттілігі; балаяарга 
деген кызыгушылык; 
карым-қатынас 
білгірлігін жоғарылатуга 
қажетгілігі

Кәсіби қарым-қатынас 
тың психологиялық-педа 
гогикалық негіздерін бі 
луі; кәсіби қарым-каты 
настың -  коммуникатив 
ті, интерактивті, перцеп 
тивті жақтарын білуі
Қарым-катынаста ақпа 
ратгык-мазмұндык аспек 
тілерін бөліп ала білу іс 
керлігі, қарым-қатынас 
тың кәсіби тілің меңгеруі 
, карым-катынастың кұ 
ралдарын дұрыс пайдала 
нуы; өзара әрекеттің жал 
пы стратегиясын щра бі 
лу іскерлігі; сұхбаттасу 
шыны қабылдай білу, 
тындау және түсіне білу 
іскерлігі

Жскс-даралық -  тұлгалық 
білгірлік

Әз тұлғасы мен жеке- 
даралыгына
қызыгушылыгы; өзін-өзі 
жетілдіру, өз
мумкіндіктерін іске асыру 
өзін-өзі тану, өзін-өзі 
дамытуга деген қажетгілігі

Өзінін жеке-даралық -  
тұлгалык ерекшеліктері 
(тұлгалық сапалары, 
кабілеттері, мінезі, 
темперамент, т.б.) туралы 
білімдері

Іс-әрекеттің жеке-даралык 
стилі; бейімделу (әртүрлі 
жагдайларға бейімделе білу 
іскерлігі); өзін-өзі 
реттестіруі (өзін-өзі 
баскара білу іскерлігі), 
креативтілігі

І»аіалау
ии.і-
рсф лек
сивті

Кэсіби өзін-өзі бағалауы және 
кәсіби рефлексиясы

Кзсіби қарым-қатыкаста 
өзін-өзі бағалауы мен 
рефлексиясы

Адекватты өзін-өзі 
бағалауы, рефлексия

Таньімдыц компоненпг педагог-психолог мамандығына қатысты 
эртүрлі кәсіби білімдерді жүйелі түрде біріктіреді. Кәсіби білімдер 
дегеніміз накты іс-әрекет ерекшеліктерін сипаттайтын, оны тиімді түрде 
іске асыруга қажетті, көрнекі елестер (белгілер) мен ұгымдар түрінде 
кездесетін, шындықтың абстрактілі жэне жалпыланған, көрінісі болып 
табылатын мәліметтер.

Процессушды компонент эр түрлі кәсіби білімдерден, дағдылардан 
түрады.

Соңғы компонент -  багдарлаушы- рефлексивті компонент 
рефлексиямен жэне өзін-өзі бағалаумен сипатгалады.
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Рефлексия -  бұл сапаларды бағалау кезінде (эсіресе өзін-өзі 
бағалауда) маңыздылығы арта түсетін түлғалық сананың бүкіл жүйесінің 
функционалды сапасы.

Компоненттердің мазмүнын сипаттай келіп, кәсіби білғірліктің эрбір 
құрамдас бөліғінің мэнін анықтауға, оның құрылымдык компоненттерін 
(критерийлері мен көрсеткіштерін) анықтауға болады.

Арнаулы (арнайы) білғірлікті анықтау кезінде біз А.К.Маркованың,
В.А.Сластениннің идеяларын басшылыққа алдық.

Педагог -  психологтыц арнаулы білгірлігі деп, біз, кәсіби іс-әрекетті 
іске асыруға теориялық жэне праі^гикалык дайындығының бірлігін 
түсінеміз.

Педагоғ-психолоғтың арнайы білгірлігінің құрылымы келесі 
компоненттерден тұрады.

Арнайы білғірліктің мотивациялыц компоненті (мотивациялыц 
критерий) педагог-психолоғтың кэсіби іс-әрекетінің мотивациялық 
аспектісін көрсетеді. Арнайы білгірліктің мотивациялық критерийлерінің 
көрсеткіштері: кэсіби бағыттылық (кэсіби мотивтер, кэсіби қызығулар, 
кұндылықтар), оның ішінде болашақ кәсіби іс-әрекетке деген 
қызығушылық; кэсіби іс-эрекеттің маңыздылығы мен мәнін түсіну; 
болашақ кәсіби іс-эрекетке деген жағымды қатынас; психологиялық- 
педагогикалық іс-эрекетке бейімділік; өзінің арнайы біліктілігін арттыруға 
деген қажеттілік; өздіғінен білім алуға ұмтылыс: профессионализмғе 
ұмтылысы болып табылады.

Танымдьщ компонент (танымдық критерий) педагог-психологтың 
кәсіби іс-эрекетінің ерекшеліктері жайлы білімдерінің жүйесі. 
Көрсеткіштер ретінде мыналарды бөліп көрсетуге болады: кәсіби іс- 
эрекеттің психологиялық -педагогикалық негіздерін білу; педагогика мен 
психологияның барлық бөлімдерін жүйелі түрде білу; өз кәсіби іс- 
эрекетініц мэнін білу (қызметтік міндеттемелерді, құқыктарды, кэсіби 
этиканы, жауапкершілікті білу).

Процессуалды компонент (процессуапды критерий) кәсіби іс-эрекет 
технологиясын меңгеру болып табылады, яғни алда тұрған эс-әрекетті 
жобалау, моделдеу, жоспарлау, болжау біліктілігімен сипатталады: 
мақсат, міндеттер қою, эр түрлі эдістер мен жұмыс түрлерін қолдану, 
олардың ішінен нәтижеге жету үшін ең қолайлыларын іріктеп алу, жұмыс 
барысын қадагалау жэне алынған нәтижені бағалау, т.с.с. Яғни, аталмыш 
компонент болашақ педагог-психологтың кәсіби іс-эрекетті тиімді жэне 
табысты іске асыруына қажетті технологиялық біліктер мен дағдылардың 
кешеніне негізделген. Аталмыш критерий келесі көрсеткіштермен 
сипатталады: кэсіби іс-эрекет технологиясын меңгеру; алынган білімдерді 
тэжірибеде қолдана білу; психологиялық -педагогикалық міндеттерді 
шешуде тэжірибенің болуы.

Багалаугиы -  рефлексивті компонент (багалаушы - рефлексивті 
критерий) жеке өзіндік кәсіби әрекеттерді талдау мен бақылауды, оларды 
өз іс-әрекетінің мақсаттарымен жэне нэтижелерімен салыстырумен
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сиіштічишды. Кэсіби өзін-өзі бағалау жэне кәсіби рефлексия (өзін-өзі 
Гнііншіу мсн кэсіби іс-эрекет рефлексиясы) кэсіби білгірліктің келесі 
курпмдис (піліктсрі. Қарым-қатынас білгірлігін карастыруға көшпес бұрын 
ііныи мсі һімдс жаткан ұғымды, дәлірек айтканда, “кәсіби карым-қатынас” 
іуі іііііімс ііжшліійык .

Қшірі і ункычта кэсіби карым-қатынас мэселесіне арналған жұмыстар 
ніі* і»им < 'нмі.ің ксйбіреуіме талдау жасайық.

Кі)і Иііі кирым - катынас мэселесі С.А.Ақымбекованың, 
А I) іііміі.ікііііі-ііііііың, I І.М.Қасымованың, А.Л.Лобановтың жэне т.б. 
миПекісрІнде кирисіі.ірі.ілііііі. Алайда, авторлар негізінен педагогтардың 
к т ‘ІПи кіірі.ім кіі і і.иіпсі.і моселссін қарастырғандығын айта кету керек.

А II ІІиПіініііі нсдіікігііірлыц кәсіби карым-қатынасының 
»|«»ііШімііііі«|ііМ міікріі іеі жеІІлі кіірасп.ірады жэне аталмыш ұғымға түсінік

"К й 1ІЙи ішцміпіикйііык кирі.ім кіиі.иіііс мүғалім-тэрбиешілердің өз 
0|ІІНІ*МІ»|ІІМ#И, іікуімыіінрымсн Ж.ИІС оліірдыіі ага-аналарымен, білім 
ПирудІ Пйікиру Іірііііідирі.іііыіі пкіллсрімеп очпра эрекеттесулері болып 
ійОміішіЫ" "КвіІПи мсдіііоііікіпіык" үғымы “педагогикалық қарым- 
кіііыііиі" уіымымн кііриіінідіі иіршама кең, өйткені, олардың 
іінынііімііішрыіін іүіісмсск. клсКііміедшчч икіілык қарым-қатынас “мұғалім 

іжушы" (ііііілініысымың ііісі ііісн шыі ып кетеді және педагогтың 
мсшн ііі іікплык иромссіің Гііісқа субч.ектілерімен өзара эрекеттесулерін 
ПІидІрсді | I I I ,  I I (і.|.

И.Л Киіі Кіілмк, IІ.Д.ІІикандрон кэсіби-педағогикалық қарым-қатынас 
күрылыммныц Гіірнсінс кеісіідерін бөліп көрсетеді: 1) педагоғтың 
Гміііііиіірмсн нсмссс срссскчсрмсм і ікелсй іс-эрекетке дайындалу процесінде 
і ііНіыммсм, (іііскіі пуди іорнямсм алда түрған қарым-қатынасты моделдеуі 
ІПиііікііу ксісмі), Л) сі.іныммсн. аудиіориямен бастапкы өзара эрекеттесу 
киіііиичі кирым кіііі.шисіі.і үИі.імдасіыруы (қарым-қатынастың бастапқы 
имііиіі), I) ИИМІ.ІМ ксис ікііікіім псдшоіикалық процесте қарым-қатынасты 
Пиікируі.і, >1) кнрым кіііымисм.щ іскс искші жүйслерін талдау жэне алда 
іурінн Іі >ірсксі кнрым кіііынисымың жүйссін модслдеуі.

I М Кіи і.імінііі іісдшоііікшіық қирі.ім-каіі.ніііс кэсіби қатынастың бір 
іүрі Оіінын іііііыііііді.і дсііді. Оныц пікірі бойынша, кэсіби қарым-қатынас 
клсІОм іс .ірсксггім міндсчтсрін, міпмүпын, тэсілдерін, сипаттары мен 
іүрпсрін шн.ікіау кричерийі ретінде болады.

('.Л.Лқымбекона бітірушілердің коммуникативті компетенцияларды 
меці сруі, олардыц кэсіби іс-эрекетке, оның ішінде кәсіби қарым-катынасқа 
дайындыгының деңгейі жөнінде айтуга мүмкіндік береді дейді.

Кэсіби қарым-қатынас (инженер) оның анықтамасы бойынша, маман 
меи социум арасындағы олардың кәсіби қызметтерді атқару барысында 
бірлесіп іс-эрекет етуді қажетсінуінен туындайтын жэне ақпарат алмасу, 
өзара эрекетгесудің бірыңғай стратегиясын жасау, адамдардың бір-бірін 
қабылдауы мен түсінуінен тұратын байланыстарды анықтаудың күрделі 
көп жоспарлы процвсі болып табылады.
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А.Б.Ынтықбаеваның түсінігінде мұгалімнің оқушылармен, ата- 
аналармен, әкімшілікпен, әріптестермен кэсіби-педагогикалық қарым- 
қатынасы педагогикалық міндеттерді қолайлы шешудің факторы мен 
шарты ретінде болатын кәсіби маңызды коммуникативті біліктер мен 
дагдылардың қалыптасуымен анықталады.

Біз қарастырган зерттеулер педагог-психологтың “кэсіби қарым- 
қатынасы” терминін анықтау кезінде маңызды рөл атқарады.

Сонымен, педагог-психологтың кэсіби қарым-қатынастары, бүл - 
оның кәсіби міндетгерді шешуге мүмі^ндік беретін жэне оның кәсіби іс- 
эрекетін ұйымдастыру мен қолайландыруға мүмкіндік беретін үш 
жағының -  коммуникация, интеракция, перцепция -  бірлігінде көрінетін 
қарым-қатынасы деуге болады.

Қарым-қатынастың коммуникативті жағы қарым-қатынас субъектілері 
арасындағы ақпарат алмасу болып табылады. Ақпараттық жағы қарым- 
қатынастың субъективті бағдарларын, мақсаттарын анықтауға, басқа 
адамның мінез-кұлқына ыкпал етуге, осы адамның бойында өзінің 
вербалды жэне вербалды емес “көріністерін” қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.

Қарым-қатынастың интерактивті жағы өзара эрекетгесулердің жалпы 
стратегияларын құруға бағытгалған, ол қарым-қатынастың колайлы 
стратегиялары мен тактикаларын таңдаудан, эр түрлі адамдармен қарым- 
қатынас жасаудың қажетті түрлерін таба білуден; өзін - өзі реттеуден, 
қарым-қатынастың эр түрлі ситуацияларында мінез-құлыкты саналы түрде 
басқара білуден тұрады.

Қарым-қатынастың перцептивті жағы адамның адамды қабылдауын, 
тануын “зерттеу”, түсінуін, бағалауын, басқа адамның бейнесін 
қалыптастыруды білдіреді.

Жоғарыда айтылғандар педагог-психологтың “қарым-қатынас 
білғірлігі” ұғымын анықтау мэселесіне көшуге мүмкіндік береді. Аталмыш 
жағдайда біз Л.А.Петровскаяның еңбегіне нұсқау жасаймыз, ол қарым- 
қатынас білгірлігінің неғізгі құрамдас бөліктері ретінде түлға аралық 
қабылдау, тұлғааралық коммуникация, тұлғааралық өзара эрекеттесу 
білгірлігін бөліп көрсетеді.

Біздің түсінігімізде педагог-псшологтың царым-цатынас 
компетенттілігі (білгірлігі) кәсіби қарым -қатынасқа дайындықты 
анықтайтын жэне оның табыстылығы мен тиімділігін қамтамасыз ететін 
тұлгааралық коммуникация білгірлігінің, тұлғааралық өзара әрекеттесу 
білгірлігі мен тұлғааралық қабылдау білгірлігінің бірлігі мен өзара 
байланысы болып табылады.

Қарым-қатынас білғірлігінің мотивацияпыц компоненті
(мотивациялық критерий) педагог психологтың кэсіби қарым- 
қатынасының мотивациялық негізін көрсетеді. Қарым-қатынас 
білгірлігінің мотивациялық критерийінің көрсеткіштері: кэсіби қарым- 
қатынасқа деген қызығушылық; адамдармен, балалармен карым-қатынасқа
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іүсуіе деіен кажеттілік; қарым-қатынас біліктілігін артгыруға деген 
кнжепілік.

Гішһші)і,іқ компонент (танымдық критерий) педагог-психологтың 
ноеіһи кирым-қатынасының ерекшеліктері жайлы білімдер жүйесінен 
іүрилы. Корссткіштер ретінде: кэсіби қарым-катынастьщ психологиялык -  
медиіоі икіілык псгіздерін білу; кэсіби қарым-катынастың үш жағын 
Ікііммуііикагині і, ин герактивті, перцептивті) білу болып табылады.

Ііічніічгуапоы компонент (процессуалды критерий) болашак педагог 
іктіхштгкн кэсіби қарым-қатынастарды жүзеге асыру үшін қажетті 

ПІиІкіерді корсегеді. Әр түрлі коммуникативті біліктер көрсеткіштері 
Пііііі.111 тиііі.ілады: қарым-қатынас барысында ақпараттық -  мазмұндық 
й(ііі'КіІиерді боліп көрсете білу; қарым- қатынастардың кэсіби тілін 
м^мірру, кнрі.ім-қагыпас күралдарын дұрыс кодцану; өзара әрекеттесудің 
іі|ііик і ірінеі инст.іи қүра білу; әңгімелесушіні қабьшдай білу; тыңдай білу 
іми«' іүеіме оіиу.

і ічі ічыүшы рсфлексиаті компонент (бағалаушы-рефлексивті 
һрміирнІІ) к.хіы і қарым-катынасты талдау жэне өздіндік бағалауды 
ОІидІредІ. Кеиееі корсегкіштермен сипатталады: кэсіби қарым-қатынасты 
і м і і і д і к  Гші іііиіу жэис рефлексия.

К.ніои оілгірлікгіц соңғы құрамдас беліғі -  жеке тұлғалықты 
ниріістмріі огі.ірыіі, біз, аутопсихологиялық білгірлікті бөліп көрсеткен 
Л.Л.Деркнчтыц, жеке-даралық (индивидуалды) жэне тұлғалық білғірлікті 
Кіірііеп.іригі.ш Л.К.Маркованың еңбектеріне сүйендік.

Іііш іриікгіц аталмыш түрі жеке-тұлғалық білғірлікті анықтауға неғіз 
Ооиді.і. Лгилмі.іш үгымды қарастырмас бұрын осы білгірліктің кұрамдас 
Гюііікіері Оішып сшіалагын үгымдардың мэнін анықтайық: тұлға жэне 
леке /імршп.ік.

ІИ ' Мерііпп гүлш деи шиім-коғам дегеп үлкен жүйедегі белгілі бір 
мирйрнмииыһ дешеіідіц жүііееіи түсіпсді. Опыц гіікірінше, бұл жүйенің 
кііміміішіи іері іек Оиі кіі ііеріірхинііі.ік деңгейлсрге оіара бір мэнді немесе 
іиуммдініні»' Ооііип.іп кінтіепер гшш Оолуы мүмкіп.

/III  ііо* ( іиіі'і (ніііі.іииш, іідпм гүлгіісы біршама тұрақты 
іи іічшіиіииіи.іһ иіперимпімі ікүііе, кшідиіі да Гіір Гіоліибейтін тұтастық 
ОоиііНі іііОі.иіііді.і Ліморлың іііігуі.ішііа, гүлга бүл исихикалык дамудың 
оіришмп ікоіпрм депгеіііне қол жегкі іген адам.

Іі.М.Теплоіі дііралык мэселесін, оныц ішінде жеке-дара ерекшеліктерді 
іерпеіі ксле о і сңбегінде жогары жүйке қызметінің кез-келген типінде 
гүлганың барлық когамдық қажетті қасиеттерін дамытуға болады, алайда 
бүл қасисітерді дамытудың нақты тэсілдері тип ерекшелігіне елеулі түрде 
гэуслді болады дейді. Жеке дара ерекшеліктер психологиясы мен 
психофизиологиясы мэселесін зерттей отырып, автор олардың қатарына 
темперамент,мінез,қабілетті жатқызады [178].

Сонымен, педагог-психологтыц жеке-дара тұлгалық білгірлігі деп, біз 
кәсіби іс-әрекетті орьіндау барысында оган өзініц потенциалды
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мүмкіндіктерін жүзеге асыруга мүмкіндік беретін жеке- дара-түлгалыц 
ерекиіеліктерінің жмынтыгын түсінеміз.

Педагог-психологтың жеке-дара-тұлгалық білгірлігінің
мотивациялъщ компоненті (мотиваңиялық критерий) өзінің даралыгы мен 
тұлгасын зерттеуге жэне жетілдіруге деген кызығушылығын көрсетеді. 
Жеке-тұлғалық білгірліктің мотивациялық критерийлерінің көрсеткіштері: 
өзінің тұлғасы мен даралығына қызығушылық; өзін өзі жетілдіруге, өзін- 
өзі іске асыруға, өзін-өзі тануға, өзін-өзі дамытуға деген қажеттілік.

Танымдьщ компонент (танымдык критерий) өзінің жеке дара- 
тұлғалық ерекшеліктер жайлы ж^йеге келтірілген білімдерінің 
жиынтыгымен анықталады. Негізгі көрсеткіштер ретінде өзінің жеке-дара- 
тұлғалық ерекшеліктері жайлы (тұлғалық сапалар, қабілеттер, мінез, 
темперамент жэне т.с.) білімдері болады.

Процессуалды компонент (процессуалды критерий) кәсіби 
білғірліктің алдыңғы құрамдас беліктерінен болашақ педагог-психологтың 
кэсіби іс-эрекетке оңай жэне тез бейімделуіне, шиеленіскен ситуацияларда 
өзін-өзі басқара білуіне, сондай-ақ өзін көрсете білуге жэне өзінің 
шығармашылық потенциалын іске асыруға көмектесетін іс-әрекеттің жеке- 
дара стилі; бейімделу (эр түрлі жағдайларға бейімделе білу); өзін -өзі 
реттеу (өзін-өзі басқара білу); креативтілік.

Багалауиіы -  рефлексивті компонент (бағалаушы-рефлексивті 
критерий) өзіндік ойлары, сезімдері, қылықтарын (рефлексиясын) озіндік 
талдауды; өзі, өзінің мүмкіндіктері жайлы адекватты түсінігі, яғни өзін-өзі 
бағалауды көрсетеді. Адекватты өзін-өзі бағалау, рефлексиямен 
сипатталады.

Аталынған көрсеткіштер негізінде педагог-психологтыц кэсіби 
білгірлігінің эрбір құраушысының түрлі деңгейде қалыптасуы мүмкін 
екендігін байқаймыз. Дегенмен де педагог-психологтың (практикалық 
психолог) кэсіби білгірлігі онын кэсіби іс-эрекетінің тиімділігі мен 
табыстылыгының негізі болады, деп тркырымдаймыз. Сондықтан да 
болашақ педагог-психологты ЖОО-да даярлаудың басты мақсаты -  оның 
кэсіби компетентгілігін (білгірлігін) қалыптастыру, деп қорытындылауға 
болады.

Қоғамға дайындалған, кәсіби білгір мамандар қажет, міне, осы - 
әлеуметтік тапсырыс Қазақстанның жаңа әлемдік білім деңгейіне шығу 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын, еңбек нарығында бэсекелестікке 
қабілеттілігінің көрсеткіші болып табылады.

Мамандарды даярлаудағы элеуметгік тапсырысты іске асыру 
мақсатымен, Қазақстан Республикасының білім беру сапасындағы 
нормативті -  құқықтық кұжаттары жасалынуда (“Білім беру туралы” ҚР 
Заңы; 2005-2010 жылдарда ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы; ҚР білім беруді дамытудың 2015 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы жэне т.б.). Осы құжаттар ҚР жоғары кэсіби білім берудің 
мемлекеттік жалпы міндетін білім беру стандартын, мазмұнын жасаудың
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і н м һ д е | '1 н р  ПйглпрлпНліи. і*сі.і сіішдарг, Гнишшпқ м ч м и и  п е д а г о г -  
н і Н \< і'ііһ 'іііһ і іһш/і' іч у  м іч Һ ч і/ ііі і і  нсгічі болады

3 сурет
Ініііиишк і і с д і і г о г - і і с и х о л о г т ы  кэсіби іс-эрекетке дайындаудьщ 

күрылымдық - мазмұндық моделі

Мнминаі.і 'іинрипуіп
ҚР білім беру саласындағы 
нормативті -  кұкықтык

■*і»м\м>ч ик ішк і.ңн.іс кұжаттары

I

1'ініінііпк млмпнньщ (педагог -  психологтың) кәеіби іс - эрекетке даярлау

Міікипм Педагог -  психологты даярлау мақсаты 

Кэсіби білгірлікті калыптастырү

Арнаулы білгірлігі
Қарым -  қатынаска Ж еке- дара тұлғалық
білгірлігі білгірлігі

Машүны ҚР МЖМЕБС

Оқү жоспары Окү бағдарламалары



технологиялық жэне нәтижелік -  критерийлік (өлшемдік) бөліктерден 
тұрады.

Мацсатты бөлік: болашақ педагог -  психологты даярлаудың 
мақсаты -  кәсіби кұзыреттілікті (білгірлікті) қалыптастыру, ал міндеттері, 
кэсіби білгірліктің кұрамдас бөліктерін арнаулы, жеке-даралық -  тұлгалық 
білгірлік жэне қарым-қатынастагы білгірлікті қалыптастыру болып 
табылады.

Модельдің мазмүндыц бөлігі -  болашақ педагог-психологты кәсіби 
іс-әрекетке даярлаудың мазмұнымен анықталады. Маманды даярлаудың 
мазмұны Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартымен анықталынады.

Болашақ маманды даярлаудың нақты мазмұны ЖОО-ның білім беру 
бағдарламасымен жэне де типтік оқу жоспарларымен анықталынады. 
Педагог-психологтың кэсіби білгірлігін қалыптастыруда стандарттағы 
педагогикалық-психологиялық пэндер тізбесінің жеткілікті еместігі 
практикадан көрінеді. ЖОО-ның көптеген түлектері кэсіби іс-эрекетке 
дайын емес, олардың кәсіби білгірлігі элсіз қалыптаспағандығы 
байқалады. Демек, оны қалыптастыру үшін мақсатты жұмыстарды жүргізу 
қажет екендігі анық. Осындай істі Р.К.Аралбаева, Н.В.Сачковалар қолға 
апған [179]. Авторлардың пікірінше, мамандарды даярлаудың келесі бөлігі
-  ұйымдастырушылық-технологиялық: болашақ маманның кәсіби
білгірлігін мақсатты түрде қалыптастыратын арнаулы курсын енгізу; жою- 
да оқу барысында үздіксіз практиканы іске асыру; болашақ педагог -
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і і с и х о л о і т ы и  кэсіби білгірлігін қалыптастыру тренингін жургізу; 
і і с і і ч о л о і и я  мен псдагогикадан кэсіби багыттылықты калыптастыраты11 
пуднторнмдіш п.іс жұмыстарды жүргізу қажет. Осы жағдайлардың 
меііпндс, сіудеіптерді ЖОО-да оқу кезеңінің бүкіл барысында 
мсичолоі иилык педагогикалык сүйемелдеу деген жалпы шарт жатыр. Бүл 
і іт р і , иііноітңиялык технологияларды пайдаланатын түлғаға бағдарланған 
ОІлІм Оеру қагидасына негізделген. Болашак педагог-психологтарды 
нснхолоі иялык-педагогикалық сүйемелдеуді, болашақ педагог- 
исііхологгардың кэсіби білгірлігін қалыптастыруға бағытталған, тұлғаға 
Оін діірланған білім беру қағидаларына негізделген, оқытушылардың 
мрдигогикалык жэне психологиялық жағдайларды жасаудағы бірлескен 
ічіОіч і, дсп түсіну қажет. Демек, бұл жерде педагог-психологтың кэсіби 
ОІш І|іііігііі калыптастыруды оқытушы педагог -  Менеджер ретінде болса, 
міі і' гудсігпср осы проңестің белсенді қатысушылары болады.

’ ).Ф.Чеер бойынша, тұлғаға бағдарланған білім берудің негізгі 
к і і і  и д і і л і . і жагдайлары: кәсіби процестің субьекті ретіндегі білім алушының 
жскс-даралығы, өзіндік бағалы екендігін мойындау; кәсіби білім беру 
іехпологиялары (әрбір сатысында) тұлғаның кэсіби қалыптасуының 
шіідылмқтарымен сэйкестендіріледі жэне т.б.

( оиымсн қатар, тұлғаға бағдарланған кэсіби білім берудің неғұрлым 
гүлгшіың жеке-даралық тэжірибесіне, оның қажеттіліктеріне, өзін-езі 
үііі.імдпсгыра білуі, өзіндік айқындалуы мен өзін-өзі дамытуына 
(шп.ггтлатындыгы көрсетіледі. Осындай білім беруді ұйымдастыру -  
окі.пу субі.ектілерінің озіндік білім алуға, өзіндік айқындалуға, дербестік 
пеи оііидік іске асырылуына тиімді жағдайларды туындатады.

Ііолішшк мамап педагог-психологтардың кэсіби білгірлігін 
мпіі.мггіісгырудіі кшіргі кечдсгі инновациялық технологиялар ішінен, 
леіргег .іііеумеггік-психолопіялық трениіігтердің орны ерекше екендігін 
шіііі кічуіг (юішді.і. Г.І',.<І)илагона элеуметтік-психологиялық 
ір«і|іиін іі'|іііііі Оіртміи*' I) діідііктикилык; 2) гэрбиелеушілік; 3) 
ішмі.п уіиі.іиі.іһ, I) һ.н іОи мсдшоі икнііык функңияліірын болігі қарастырады 
|ІЖ І|

К і и І р і І  к с і / і с  і р с м и м і  і і е д ш о г м к п  м с м  м с и х о л о г и я м ы ң  б а р л ы қ  

і  і і і ш і ш р і . і і і д и  к г і і і і і п і  к о і і д ш і ы л і г п . м м . і  О е л г і л і ,  о ш . і ц  қ ү м д ы л ы ғ ы  -  

м і і м ш і д і і р л м  д н и р і ш у д і і  і ш і і д п л ш і у г а  б о л а г м н д ы ғ ы п д а .

ІІ.ІІ.Ніічкон, оқмгу эдісі рсгіндс трсмиіігтің негізгі артықшылықтары 
ммішлар дем корссгеді: кэсіби білгірлікті калыптастыру; тұлғааралык жэне 
кэсібм мроблсмаларды шешудегі көмек; өзін-өзі ашу, өзін-өзі тануға, 
мсихологиялық нроблеманы айқындауға, өзін басқалармен тендестіруге 
мүмкіндік беру; өз проблемасына ұқсас проблемалары бар адамдардан 
қолдау алу; жаңа іскерліктерді игеру. Негізгі тренингтік эдістерге: топтық 
пікірталас (ұйымдастырылу деңгейі бойынша -  құрылымдылған, 
кұрылымдалмаған; мазмұны бойынша — тақырыптық, өмірбаяндық, 
интеракциялық); ойын эдістері (ситуациялық-рөлдік, дидактикалық, 
шығармашылықтық, ұйымдастырушылық -  іс-әрекеттік, іскерлік,
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имитациялық); әлеуметтік перцепцияны дамытуға бағытталған әдістер 
(вербалды және вербалды емес); дене терапиясының әдістері, медитативтік 
техникалар [181].

Болашақ маман педағоғ-психологты даярлаудың төртінші бөліғі -  
нәтижелік-өлшемдік. Бұл бөліктің негізғі көрсеткіші -  кэсіби білгірліктің 
эрбір құраушысының қалыптасу деңгейлері, нэтижесінде-жеткілікті 
немесе жоғары деңгейде қалыптасқан, іс-әрекетке дайын -  кәсіби білікті 
маман болып табылады -  деп ойлаймыз.

<
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III. ІіЫм 0»|іу мрксмрлгрінлсгі л л с у м с і  і і к - і і с и х о л о і  и и л ы қ  қ ь п м е т т і  

І і ' н т  и с ы р у  с р с к ш е л і к т с р і

I. .1.1. ІЧгкігіікі1 д с І І І і и  і м е к е м е л е р д е г і  ә л е у м с т т і к - п с н х о л о г и я л ы к

к ы ім ет  ерекш еліктері 
і і і і і і м  Оеру мексмслеріндсгі әлеуметтік -  психологиялық қызметті іске 
*к'ыру срскіпслікіерім қарастырмас бұрын, аталмыш такырыпқа сай біздің
и .і л і . і м і і  жсгекшілігімізбсн жүргізілген ізденістерге тоқталайық. Бұл 
сцОскгсрі с кимдидаттык диссертацияларды, магистрлік жэне дипломдық 
жүмі.іепірды жагқызамыз. Салыстырмалы талдауды кесте ретінде (7кесте) 
һорссгсміі,

7 кесте
Ііілім бсру мекемелеріндегі элеуметтік — психологиялық қызметтің

мәселелері

А вторы , ең б ек тің  
си п аттам асы

Ж ы л ы Қ ар асты р ы л ған  п си х о л о ги ял ы қ  
қ ы зм етт ің  м әселелер і

1 ( Хіеуона И.А. 
кшідидапық диссертация

1996 Интернат типтес мектептерде жогары 
сынып оқушыларына кэсіптік бағдар 

беру мақсатымен кэсіби бағыттылығын 
қалыптастыру (қазақ тілінде).

2 ІПужебаев А.И. 
Кандидаттық дисертация

2001 Отбасы жағдайында тэрбиеленетін 
балалардың ата -  аналарымен карым -  

катынасында туындайтын 
киындықтарды зертгеу (орыс тілінде)

3 Тащиева И.С. диплом жүмысы 2003 Кіші мектеп оқушыларының сынып 
үжымындағы озара қарым -  

қатынасының ерекшеліктері (орыс 
тілінде)

4 Капенова А.Ә. Кандидаттық 
дисертация

2004 Қазақ отбасындағы мектеп жасына 
дейінгілердің қарым -  қатынас 

мэдениетін қалыптастыру (қазақ 
тілінде).

5 Абдраманова Д. Магистрлік 
диссертация

2004 Бастауыш сынып оқушыларының мінез 
-  кұлкына қиындыктарды анықтау 

жэне түзету жолдары (қазақ тілінде).
6 Махонина Л.М. дипломдык 

жүмыс
2004 Акультурация стрессінің абитурмент 

мигранттарға эсері (азаматтық 
авнацияда). (орыс тілінде)

7 Құлжабаева Г. Магистрлік 
диссертация

2006 Шетелдік студенттердің 
психологиялық бейімделуі. (орыс 

тілінде).
8 Доскеева М.Н. дипломдық 

жүмыс
2007 6-7 жастағы балалардың мектепке оқуға 

бейімделуінің психологиялық 
ерекшеліктері (орыс тілінде).

9 Богданова О.Д. дипломдык 
жұмыс

2007 Балалардың мінез - күлкын кайта 
багдарлау (орыс тілінде).
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10 Баймурзаева А.А. дипломдық 
жүмыс

2007 Жасөспірімдердің кэсіби 
багдарлануының психологиялық 

ерекшеліктері (қазак тілінде).
11 Хегай А.Д. Магистрлік 

диссертация
2007 М.Монтессори эдісімен оқитын 

балалардыц психикалык ерекшеліктері 
(орыс тілінде).

12 Бегалиева Э.С. Магистрлік 
диееертация

2008 Қазақ жеткіншіктерінің элеуметтік 
қарым -  қатынас сферасыньщ 

психологиялык ерекшеліктері (казақ 
тілінде).

13 Ныгыметова Қ.Н. кандидаттык 
диссертация

Г 2009« Балапардың психикалық денсаулыгына 
экологиялық ортаның ықналы (казақ 

тілінде).
14 Ауренова М.Д. кандидаттык 

диссертация
2010 Бапалар ұйінде тэрбиеленуші 

жеткіншектердің қарым -  
катынасындагы ерекшеліктер (қазақ 

тілінде).

Өсіп келе жатқан бала үшін отбасының тэрбиелік ықпалының 
қаншапықты екендігін ресейлік М.И.Лисина, И.В.Дубровина, А.Г.Рузская 
т.б. жэне де Қ.Т.Шериазданова, С.М.Елеусізова, К.Оразбекова сияқты 
отандық педагог-психологтардың зерттеулерінен көруге болады. Баланың 
түлгалық сапаларының қалыптасуы жүзеге асатын ең алғашқы әлеуметтік 
институт, бұл -  оның отбасы. Осы жерде бала жақын туыстарымен қарым- 
қатынасқа түсу барысында жақсы мен жаманды, ақ пен қараны ажыратуды 
үйреніп, өз халқының мэдениетін, сөз өнерін меңгереді. Әрине, бүл 
айтылгандардың барлыгы отбасындағы ата-ана мен бала арасында 
үйымдастырылған екі жақты байланыс, өзара түсіністік арқылы ғана 
жүзеге асады. Бала қалыптасуда түрлі керергілерге тап болуы мүмкін. Бала 
жасы қаншалықты кіші болган сайын олар үшін әлеуметтік оқшаулану 
соншалықты ауырға соғады. Отбасы тәрбиесіндегі ата-ананың 
психологиялык-педагогикалық “сауатсыздығы” бапа тэртібінде тұрпайы 
сезімдерді ұялатып, нашар мінездің қалыптасуына негіз болады. Бізде, 
қазақ халқында отбасы тэрбиесіне, үрпағының жан-жақты болып өсуіне 
айырықша мэн берілген. Баланы қайратты, қайырымды, ақылды, енерлі, 
эділ адам етіп тәрбиелеу - эр уақытта қазақ отбасындағы басты мэселенің 
бірі болган.

Қазақ отбасындағы ата-ана мен баланың кісілік қарым-қатынасы, 
эмоционалды сезімдері -  олардың жаны мен қанының табиғи бірлігі 
негізіндегі жақындық аркылы орындалган. Қазіргі уақытта баланы заман 
талабына сай жеке түлга етіп қалыптастыру қазақ отбасындағы барлық 
ата-аналар үшін көптеген қиындықтар туғызуда. Бүрын бэрімізге белгілі 
хапқымыздың аса күшті қасиеті -  балажандылығы деп саналған. Тіпті 
қазақ эйелі эулиеге түнеп, перзенті үшін өмір сүретін. Ал, қазір қазақ 
эйелдері арасында балаға деген сүйіспеншілік күрт бэсеңдеп кеткен 
сияқты. Белгілі психолог, педагог Қ.Жарықбаев өзінің “¥лтгы қ 
психологияны оқыту -  үлтшылдық емес” атты мақагтасында Қазақстандағы
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ннчііііді.і (ішшларді.ің 90% казак балалары екенін айтады. Осылардың 
ПІрдсм Оір ееГіеГііп качіргі шаңырақ көтерген жастардың бала тәрбиесіне 
іініык лияр еместігі немесе ата-ананың тәрбиедегі “сауатсыздығы” 
і'йндпрі.імеи гүсііідіруге болатын шығар.

Соңгы кечдері орысша “семья” ұғымының қазакша аудармасы 
"іиОиш", "жанүя”, “үйелмен” деп жүргенін кездестіруге болады. 
I ермиіііпніі иялық сочдікте “семья” үғымы “отбасы” деп аударылған. 1996 
*ЫЩ<і реіми гүрде “семья” үғымы “отбасы” деп қабылданды. Осы 
ШЧЮһгерге еүйеіііп, біз, “семья” үғымын “отбасы” деп алуды жөн көрдік. 
( 'оңіы ке ідері гіршілікке керек білімге баланы жастан даярлау керек деген 
ИІкІр күшеііе гүсті. Отбасы тэрбиесінің адам өміріндегі маңызын бізге 
ііоІІІім I, коіггегсп үлы ағартушылар, ғалымдар зерттеп, ол туралы кұнды 

ііііікіш (Обу Насыр Әл-Фараби, М.Жұмабаев, А.Кұнанбаев, 
М Оуічии, г.().),

Меніеп жіісыиа дейінгі шақ -  баланың адамдар арасындағы қарым- 
Һй іЫіііп ыіі іііііі.іп білетін кезі. Осы кездегі жетекші эрекет сюжетті -  рөлді 
ііііыішмр ііркылы Гшла дұрыс қатынас жасауды үйренеді. Бала осы кезде 
кімнмии кіКіі.ііілшіі ніі эдеп ережелерін меңгере бастайды. Ол өзін қоршаған 
ііііймшіроі.щ кимыл-эрекетін моральдық қағидалар тұрғысынан бағалауды 
үііроміи, (I I гэргібіи де осы қағидаларға бағындыра бастайды. 5 жаста бала 
Опеки адимдардың, эсіресе керкем шығарма кейіпкерлерінің, 
күрОыліірі.іиың қимыл-эрекеттеріне жағымды-жағымсыз баға бере 
ОиічііІІды. Огбасындағы ата-ана, балабақшадағы тәрбиеші баланың 
иліімгерііііііік дамуына кедергі болып табылатын пайдақорлық, 
іігиккүміірлык, орескелдік, дорекілік, жалқаулық, беймазалық сияқты 
күОымыегирды нлдыи-ала білуі тиіс. Осы кезде, баланың 
іііііііііііпі.іііши і.іпііргіі дегем імоциялы қатынасы, бағалауы жіктеліп, ол 
Оиімііы кнмын лрекеггің іілгііжесіие гана емес, мотивіне де қарап бере 
ПнийНпы 7 ікйсіи Гіишшы жиксыиык, жамаидық, достык, т.с.с. мэселелер 
цм Іііщцммі.іріі Оііі ійІІщ.і Оеы кеіде, Онла айналасындағылармен қарым- 
кніі.імйіін іітмі і'режіміі'рІи еіікіііп, ігііне үішйгын балаға көмектесіп, 
иііыіііныі і.імічі Оиніеііі, жііііы ііші.іі шіліірга мсйірім гаиыга шшды. Бала іс- 
іірүніч «иийіі.іікін күр/|іичіірі.іни комекгесіп. жалпы мақсатқа жетуге 
Ойіыі і ііиіим ііренеіін дікчирымеіі (іірлееім, келісіп істей алады.

О іііііщ.ік "Іііііі(ні(іек" (іагдарламасыігда көрсетілгендей, бес-
йіііі.і ікіичн (>ішіі дерОес эрекег нен карым-катынаста үлкендердің 
мпдпқгііуыіі кажегсінеді. Ііала эдептілік ережелерін (қайырлы түн, 
еэлемегсіч Ое, і .Гі. ), біреудің жасаған ісіне ризалық білдіруді рахмет, алғыс 
іііі гуды меңгерулері тиіс.

Ііаланың қарым-қатынас мэдениеті мәселесі “Балбөбек” 
(нігдарламасының “Имандылық-инабаттылық тэрбиесі” бөлімінде 
қарастырылады. Бойында ұлттық қасиет пен сана қалыптасқан, халқының 
гілін білетін, рухани байлығы мол, жан-жақты азамат тәрбиелеп өсіру -  
бүкілхалықтық, отбасылық міндеттердің ең жауаптыларының бірі делініп,
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бұл міндеттерді шешудің кей жолдары “Адамдық -  асыл мұрат” атгы 
бағытта келтіріледі.

Қазіргі кезде мектепке дейінгілерді тэрбиелеу, білім беру жэне 
дамытуға багыттапған бірнеше бағдарламаііар бар екені белгілі.

Оларға: Ресей білім беру министрлігі ұсынган “Радуга” (3-7ж. 
балаларға арналған), бағдарламаның мазмұны кемпірқосақтың жеті түсіне 
сэйкес келетін балалар іс-эрекетінін түрлері.

Қызыл тус — дене мәдениеті (денінің саулығына бағытталған);
Қызгылт-сары тус — ойын (баланың жетекші іс-эрекеті);
Сары тус -  бейнелеу іс-эрекеті Лен қол еңбегі;
Жасыл тус -  қүрылымдау (күрастыру ) -  баланың қиял, фантазиясын 

дамыту;
Көкшіл (көгілдір) тус -  тіл дамыту жэне қоршаған ортамен 

таныстыру;
Кулгін тус -  математикаға оқытып үйрете бастау.
Алғаш рет осы бағдарламада бала бақшада балалар үшін 

психологиялыц цолайлы ахуалды кұру мәселесі қойылды жэне балаларды 
тәрбиелеу мен дамытудың түлгага багдарланган ж уйесі ұсынылды.

Қазақстан Республикасының білім жэне ғылым министрлігінің 
қарауында Республикалық “Мектептегі дейінгі балалық жақ” (Дошкольное 
детство) орталығы жұмыс істейді. Бұл орталықта мектепке дейінгілердің 
эрбір кезеңіне сай жаңа білім беру стандарттары жасалынған. Осы 
стандартта оқыту сабактарының міндеттілігі алып тасталынып, бұрынғы 
білім, іскерлік, дагдының орнына, компетенцияларды (құзыретті) 
қалыптастыруға баса назар аударылады. Бала нені білуі жэне істей білуі 
қажет деген қатаң талаптан, негізгі құзыреттіліктер (білгірлік) мен өмірлік 
дағдыларына көңіл аударылады. Дэл осылар -  баланың мектепте оқуға 
даярлығын аныктайды. Түйінді білгірліктерге жататындары: денсаулықты 
сақтаушылық (салауатты өмір салты туралы негізгі түсініктерінің болуы), 
танымдық, шығармашылықтық жэне коммуникативті, мектепке дейінгі 
кезеңнің ортасына таман осы аталғандарға -  ақпараттық, тілдік, сенсорлы
-  қимыл-қозғалыстық, элеуметтік, көркемшығармашылық -  эстетикалық 
тағы сол сияқтылар ары қарай қосыла береді.

Жаңа тұжырымдамаға сәйкес негізгі мақсат: эрбір бсшаның іс- 
әрекеті мен оның нәтижесін бацылау болып табылады: бала не жасады, 
оны өз ойынында, шығармашылығы немесе еңбегінде қалай негіздейді.

Әлемдік тэжірибе, егер біз балаға шектеулер қоймасақ, оның дамуы 
пәрмендірек жүретінін айғақтайды, сондықтан да жаңа тұжырымдама, бұл
-  балаларды оқыту мен дамытуға деген мүлдем жаңа, тұлғаға-бағдарланған 
тұрғы деуге болады. Қазіргі кезде бұл тұжырымдаманың жаппай іске 
асырылуына еліміздегі бала бақшаларының жеткіліксіздігі мәселесі күрмеу 
болуда -  деп ойлаймыз.

Балалық шаққа сыйласушылықпен қарау -  Вальдорфтік білім беру 
жүйесіне тэн. Оның мақсаты - әрбір бапаның табиғи қабілеттерін дамыту, 
оның өз күшіне деген сенімділігін бекіту. Бұл педагогиканың негізі - эрбір

180



йдпмііміі жсксдарылығына, оның еріктілігі мен шығармашылық 
мүмкіилікісрімс қүрметпен қарау болып табылады.

Оп.иіднй бала бақшалардағы негізгі қағида -  даму мен тәрбиенін 
ійОигшкн спйксстілігі: еліктеу мен үлгі көрсету; ойын эрекетінің түрлі 
і|нірмшшрі.і (эсірссс “еркін ойын”, ырғақты ойындар, дәстүрлі халық 
мІІі.імліірі.і. г.б.); ырғақтылық жэне қайталау; жалпы
*м|»һемиіі.іп\рмашылыктық-эстетикалық фон арқылы нақтыланып, іске 
ИкМрыіінлі.і. мүмдай бала бақшаларда бірнеше тыйым салулар бар: ерте 
нмгсіімсктілсмдіру мен оқыту (есі мен ойлауына күш тусірмей, оны 
ОсІІпсні-сргсгілік элемде ұзағырақ ұстау); радио, кино жэне теледидарға 
(ЬАҚ) гмі.ім снлу; баланы қалай-даболса бағалауға жол бермеу.

Иіілі.лор(|і бшіа бақшаларындағы жұмыстың негізгі мазмұны -  
цииыкп.ік мэлснист пен көркем шығармашылыктық іс-эрекеттің эртүрлі 
іү|*ііс|іІн шсргу. і.ртегі, олец, би, мифтер балалардың өмірін толтырады. 
К»11 иірши ііім.і сурст салу, сонымен бірге өлең айту, билеу, ритмика, 
Мү»'ІМПср ічімлііу, гсатрлендірілген көріністер, т.б. сабақтар жүргізіледі. 
0|імнм, 011 мсі і и і жэпс маңызды іс-эрекеті ойын, оның ішінде еркін түрдегі 
і іожіч іі риіілік ОІІМІІ.

1'іііміілс үсымылып отырган тағы да бір бағдарлама, ол -  кешенді 
Щііім Гісрушілік "Қайнар” бағдарласмасы. Бүл бағдарламамен жүмыс 
КчсІІіііі мслпгоггардың -  дамытылған педагогикалық рефлексиясы, 
м с л і і г о г і і к н л і . і қ  үрдісті өзара эрекеттегі тұлғалык-бағдарланған тұрғыда 
Іске исі.ірн білуі, осындай жағдайда баланың табиғи түрдегі жекедаралық -  
іүіііши.ік лпмуі.імың мсгіздері жасалынады.

( V іһк)ік бнгы гммда бшіаның құндылық -  мағыналық білгірлігі;
ҺшыиОық бнп.ггммдн тамымдық, коммуникативті білгірлігі;
і і і і .і.^і/ іміішһгіықшық багытымда -  көркемшығармашылық білгірлігі

ИИНІ.ІІІ ІІІСИЛМ
"КйІІмир" Пиі лнрііпмнсі.іііі.ің іргслі нсгі чі мектепке дейінгі баланың 

Ііниифм інһйнмк іісіннүпмгмм ммгнйгу, балалар мен ересектерді 
иіііімоііоімиім.ін іүріі.ілим нгиргу. снннунггі.і омір сшггы гуралы гүсініктерін 
/ШМІ.ІІУ < Кы Пін иирпимидн микспгп.ілі.і даммгушылық ортаны
уІІІ.ІМІІІІІ ІМрУНІ срскміс 1 1 (1 II ІІОІІІІІСДІ

"К.иІІмнр" Оиі лн|інимін'м рсссйлік "1’пдугіГ’ жэнс “Из детства -  в 
офочіччио" "Іішіиіімкииі (юиішшлі.ікқа") багдарламаларын өндеп, қайта 
күрінчі.ірудым ііэгмжссіндс жпсилмнгаіі. Оның мсгізінде элемдік, ресейлік 
жэмс кіміік гнлі.імдпрымың гсориялық козқарастары мен тэжірибелері жэне 
дс ҚР-ди огкіііліп жагқан мсктепке дейінгі білім беру реформасының 
гүйінді идсялары жптыр.

Ііағдарламада Қазақстан халықтарының мэдениетінің 
Гіасгауларымен: тіл, ауызекі халық шығармашылығы, ұлттық ойындар, 
эусн, би, сэндік -  қолданбалы өнеріне көп көңіл бөлінеді.

Багдарламаның идеясы: бала дамуының негізгі үш бағытының 
(сезімдер, таным, шығармашылық) өзара байланысы.
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Қазіргі кездегі қазақ отбасындагы мектепке дейінгілердің қарым - 
қатынас мәдениетін қалыптастыру мәселесін біздің ізденушіміз -  Қапенова 
А. зерттеді [182].

Зерттеу жұмысы барысында, арнайы бейімделген түрлі эдістемелер 
қолданылып анықтаушы эксперименті жүргізілді. Эксперименттің бірінші 
сериясында қала мен ауылдық жерлердегі отбасындағы ата-ана мен 
баланың карым-катынас ерекшеліктері талданды. Ол үшін 
Г.Т.Хоментаускастың “Отбасының суреті” эдістемесі қолданылды, екінші 
сериясында А.Я. Варга мен В.В. Столиннің ата-анапар мен балалар қарым- 
қатынасының әдістемесі (ОРО) арқыйы отбасындағы психологиялық 
жағдай да қарастырылды. Қатысқан балалар саны 39 (ауылдық жерден 21, 
қалалық жерден 18 бапа).

Экспериментгің үшінші сериясында қала мен ауылдық жерлердегі 
ата-ана мен баланың қарым-қатынас мәдениеттерін анықтауга арналған 
сүрак-жауап үйымдастырылды. Анықтаушы экспериментке қалалық 
жерден 47 бала, 63 ата-ана, ауылдық жерден 51 бала, 67 ата-ана, барлығы 
98 бала, 130 ата-ана қатысты. Зерттеуге қатысқан балалардың жас 
шамалары 5-7 жас. Ата-аналардың 81% жоғарғы білімдері бар азаматгар. 
Анықтаушы эксперимент Талдықорған қаласындағы № 45 “Арман” 
балабақшасы мен Алматы обылысының Қаратал ауданының ауылдық 
жерлерінде жүрғізілді.

Мектеп жасына дейінгілердің қарым-қатынас мэдениетінің 
қалыптасу өлшемдері мен көрсеткіштеріне сэйкес қарым-қатынас 
мэдениетінің қалыптасу деңгейлері анықталды (8 кесте).

8 кесте
Қарым-қатынас мэдениетінің қалыптасу деңгейлері

Балалар Ата-аналар
“Ғажайып” сөздер күпиясын. 
“тыйым” сөздер мазмүнып 
білетін, эр турлі ортада тэртіп 
ережелерін, сөйлеу мэдениетін 
сақтауға тырысатын балалар.

к «О, О
Ь  и. X

Отбасында белгілі білім-іскерліктер аркылы 
баланың тэрбиесі, оқытумен айналысатын, 
қарым-қатынаста баланын жас,
пихологиялық, і үлгалык сапаларын ескеріп, 
балага өзіндік үлгі-өнегесімен ықпал етуге 
тырысатын, мәдениетті, білімді, бала жанын 
түсінуге эзір ата-аналар.____________________

Ерке, инфантилді болғанмен, 
ересектердің айтқанына қүлак 
асатын, карым-қатынаста аса 
белсенділік танытуга
тырыспайтын, өзіндік багасы 
орташа балалар._________________

н
О"

Қарым-катынаста баламен эр уақытга 
шынайы, адал бола бермейтін, өзіндік 
беделін сақтай отырып, бала жасын, 
психологиясын ескерместен өзіне сөзсіз 
бағыну талаптарын коятмн, кей жагдайда 
тік, дөрекі мінез көрсететін ата-аналар.______
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ІүІНіік мшсіді. аірсссивті, 
ш.щі.і|ммк імііміаіі.ім. )гоичмі 
Пінмм і‘| іһс (іилалар. Гажайып” 
іііііН'|і мш і.пііісы мсн глргш 
м| іі'* ічіі' | іііі іүсіиСісйіін, қарым- 
кІММІІІІІ III оіпідіһ қызығу, 
іііі4іі' і ипіі іп жпгііры Оаі алайтын, 
ПІ|іПі' іііі' іі П і п п і л і і р ___________

Баламен бір шаңырадта тен күкыкгар немесе 
араласпаушылык жағдайда қарым-қатынас 
жасайтын, балаға наразылык білдіріп, сөгіп, 
беделіне нұксан келтіріп, қарым-қатынас 
мэдениетіне салғыр қарайтын ата-аналар.

ҺеІІімделгсн эдістемелер аркылы жургізілген анықтаушы 
іһемернменіінсіі, казақ отбасындағы ата-аналардың бойынан баласына 
ц т ч і  міііырымдылық, қарапайымдылық сияқты сезімдердің тапшылыгы 
П и П к и і і Л і . і (Ішламен бір отбасында тұратын адам 24% ауылдық, 32% 
цимиіп.ікі Д іп-анилардың көпшілігі (40% ауылдық) баласының алдында 
іііінліь Оеделіп іүсіріп алмау мақсатында қатынас жасағанда баласын 
іуіІмОеу, оіи.ің м і і і с ч і і і д с г і  даралық ерекшеліктерді ескермеуден туатын 
Оитіш.і кіКи.іддимау, жатсыну, өзіне бағынышты ету, кіріптарлық, 
уеі*млІііІк негі ііпдегі доминантылық сияқты теріс ықпалдардың да бары 
нні.інініілі.і Іерггеугс қатысқан ауылдық жердегі отбасының 40% өзіндік 
П«>д«іііін кнііінен күмде де сақтай отырып, соның негізінде балаға мәдени 
куііді.іііі.іннірді.і мсцгертуге тырысатыны көрінеді. Ең төменгі көрсеткіш 
нуі.іііді.ік (Ие)ідсм 2 ата-ана, қалалық жерден -  3 ата-анада байқалды. 
Оішргн "іэрГіисші ага-ана” атауы тең келіп, олар өздерінің отбасында 
Оеигіііі (іілім-іскерліктер арқылы баланың тэрбиесімен айналысатынын 
нирсепі.

Луі.шді.іқ жсрдегі отбасында патриархалды қатынастар ерекше 
і нкіииі.иі, пПпіеі.нідін і.і эке, оіи.ің беделі жоғары бағаланған. Осыған орай 
шОні і.і мушеііері ирнсі.іпда бслгілі иерархиялық қатынастар байқалады.

Аіі, нпшіні.ік жердегі оібасі.шда тэрбиеленген балалардың 
ні ііиініиінт і.індіі і<нІ ннік іі.ні (мішк, орыс) мэдениетін, тілін меңгеру, бір 
^уііімнмі кічнчі жүіһче нпшу “иніеграция жэне бикультурализм” 
нуПі.іт.ігі.і 1'рі'Ніиі' ОііІІнііиді.і

Г ііні.іМічі ниіир, «нн.ік іііуин.і іксмерпмеііггс калалық жсрдегі болсын, 
ііуі.іиіи.ін «нердеіі іиГині.і імнні.іи, оКііісындагм ага-аналардың басым 
киніііііііі I Онінн і.імен іен оші.ігін, жо.пдік іык синапа. чмоционалды, эділ — 
кирым кніі.інін' іірмпгудн кіисдсссііііін корсегіі. Олар бала әр уақытта 
іиіімніііі ііялык кчлдауды қаншалықгы қажет ететінін жете түсіне 
(ішмсІІіінін (шйкаггы. Осыгаи Гіайлапысгы қазақ отбасында қарым-қатынас 
м.іденпегіи қнлы тасгырудыц қүрылымдық үлгісі үсынылды. Бүл үлгіде, 
(шлппі.іц қарым-кагынас мэдениетін қапыптастырудагы отбасы мен 
(иілабақшамыц гэрбиелік ықпалын, ол жердегі ата-ана мен тэрбиешінің 
эрсксггерін, олардың өзара байланысы көрсетілген (3. сурет).

Баламен жүргізілген зерттеулер отбасында қарым-қатынастың 
дұрыс, жеткілікті үйымдастырылмауынан балада тұйык мінезділік, 
үялшақтық, агрессия сияқты тәртіп түрлерінің пайда болатынын көрсетті. 
Дталған тэртіп түрлері бар балалар “тәуекел тобын” (“группа риска”)
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күрып, арнайы түзету жүмыстарын қажет етеді. Мақсатқа жету үшін 
дамытушы эксперименттің бағдарламасы құрылды. Дамытушы 
экспериментке ауылдык жердегі отбасынан 45 ата-ана мен 45 бала, 
қалалық жердегі отбасынан 45 ата-ана мен 30 бала, барлығы 165 адам 
қатысты.

Эксперименталды бағдарлама екі блоктан түрады. Бағдарламаның 
бірінші блогында отбасылық қарым-қатынаста ата-аналарга көмек 
қарастырылған. Ата-аналар үшін негізгі психологиялық-педагогикалық 
құрал ретінде “Ата-аналарға арналған семинар” үсынылды ол: 1. Қарым- 
қатынас эліппесі; 2. “Ғажайып сөздер” *құпиясы; 3. Бала тэрбиесіндегі 
отбасының орны; 4. Мәдениетті бала ата-ананың айнасы т.с.с. 
тақырыптарды қамтыды.

Дамытушы экспериментінде ұйымдастырылған семинар “Қарым- 
қатынастағы табиғилық дегенді қалай түсінесіз?”, “Тыйым сөздердің 
тэрбиелік ықпалы” тақырыптарында өтті.

Алғашқы семинарға қатысқан ауылдық жердегі ата-аналардың 
көпшілігі (50%) тәрбие нәтижесі -  отбасындағы қатал тәртіп деп көрсетті, 
олар тек қатал тэртіп арқылы ғана ата-аналық беделді сақтауға болады деп 
пайымдады.

Семинар барысында ауылдық жердегі ата-аналардың барлығы 
дерлік, қалалық жердегі ата-аналардың көпшілігі (40%) бір ата-анадан 
туып, бір отбасында тәрбие алып, өскен балапардың мінез-кұлқында, 
тәртібінде, қарым-қатынас жүргізуде түрлі ерекшеліктердің болу себептері 
туралы да ой қозғады. Зерттеуге қатысқан ата-аналар бес топқа жіктелінді: 
қамқоршы, беделді, тәрбиеші, серіктес жэне бірге тұратын ата-ана.

4 сурет
Қарым-қатынас мэдениетін қалыптастырудың кұрылымдық үлгісі



І-а
§• й 

І І

-3Е.

ъ  н
ё 4  х м 1> о

Кл іапмц жске тұлғасы

Қігшқ х і і л к і .і н і .щ  тэрбие кұралдарының бірі -  тыйым сөздер. Бұл 
г т д с р  Гіилнліірга жаман эдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс 
мпк'і/ігр/К'іі гакгіінді.ірып отырған. Тыйым сөздерсіз ешбір коғамда тэртіп 
Гмнімийді.і, ші і лргіп Гюлмаган жерде ешбір нәрсе өз нэтижесіне жетпейді. 
( ' і і ш і м н і і і і і  дм гі.шыми псдагогика мен халықтық педағоғика 
гііОіікин іі.н і.ііі «чччікс шш огырып, ага-аналарга төмендегі халықтық 
М»Н/і«'М|іш.і ікГіт і.і міюікччилс колдшні білу усынылды:

I Жініыіі кіч ис
Ді і.іі і.іі і і і .і і /ичсн 11', ніі мыііііш.і ічччікс;
"Лкі іініиі/іы п і ін іі.і и іііі/н.нііні і і н кссс іігнс".
ІІІІІ ММІІІІМІ.І, «ніі і іім , сміч оіріік үі і іім
Жініі.ім ніч і ічі һнрі ііірім.мі ксі іисді у м п  іи 

ЖсіІ  іүмлс.
I үпдс шіііімы пірнмп. о ір с у  к у ы п  Гшріі м а ?
ІІсс і  і кіііігіін н л г с р д іц ,  с с і г ін с н  қ а р а м а .
Т ү с і  і іг ідсм г ү ң іл м с ,  гүс қ а ш к а н г а  ж ү г ін б е .
Д ш і .і қ  қалган қүдыққа, жеті түнде үңілме -  деген ережелердің, 

гыііымдардың о ііндік бала тэрбиесіне берер ықпалы зор екендігі көрінді.
Осындай тыйымдар негізінде қазақ халқының бала тәрбиесіндегі 

философиялық көрегіндігін аңғарамыз.
Жалпы, тыйым бала психологиясында, гәртібінде белгілі шектеу 

орнататын сияқты. Бүл қүбылыс зерттеуге қатысқан қала мен ауылдық 
жерлердегі ата-ана, бала тэртібінде байқалды. Зерттеуге қатысқан ауыл
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балаларында (28%) өздеріне тэн әдет-ғұрып, сезім, мінез ерекшеліктері 
болып табьшатын ұлттык психикалық тұрпат ерекше байқалды. Бұл да 
қазіргі ата-аналардың бала тәрбиесіне дегең қатынасының көрінісі болып 
табылады.

Ал, бағдарламаның екінші блогы баланың қарым-қатынасқа тұсу 
мэдениетін барынша жоғарылатуды көздейді.

Отбасы тэрбиесі мен ол жердегі қарым-қатынас мэселелері бойынша 
жүргізілген зерттеулер қазіргі кезде көптеген ата-аналар үшін психолог- 
мамандардыц көмектері қажет ек |н ін  көрсетті. Дегенмен де, ақыл- 
кеңестер тек проблемапы отбасылар үшін ғана емес, кез-келген отбасына 
қажет. Олар әрбір отбасы мүшелерін қарым-қатынаста, тэрбиеде өзара 
ымырага келуге үйретеді. Ата-аналар, тэрбиешілерге арналған 
психологиялық-педагогикалық көмек бұл бала тэрбиесіндегі іске асыруға 
берілетін нұсқаулар. Осыған дейінгі анықтаушы экспериментіндегі 
зерттеулер эсіресе, ата-аналарға мамандар көмегінің қажет екендігін 
көрсетті. Ал біздің ұсынып отырған ата-аналарға арналған психологиялыц- 
педагогикалық көмегіміз -  бала тәрбиесі мен ата-аналар қызметін 
орындаудағы білім-іскерліктер жиынтығынан тұрады.

Дамытушы эксперимент барысында ата-аналар жоғарыда 
көрсетілген отбасындағы бала мен қарым-қатынас орнату тәсілдерімен 
танысты. Біз, эксперименттің нэтижесін байқау үшін анықтаушы 
экспериментіндегі А.Я. Варга мен В.В. Столиннің ата-аналардын балаға 
қатынасы эдістемесін қайталап жүргіздік. Дамытушы эксперименттің 
нэтижелері 8. кестесінде келтірілген.

Анықтаушы экспериментте ата-анапар арасында ең жоғарғы 
көрсеткішті беделді ата-аналар иеленсе, дамытушы эксперименті 
барысында балаға деген қатынас тэрбиеші ата-аналарда жоғары болып (44- 
40%), жэне серіктес ата-аналар үлесі де өсті.

Философиялық, педагогикапық жэне психологиялық эдебиеттердің 
теориялық талдауы, жеке тұлғаның дамуына қатысты педагогикалық- 
психологиялық, этномэдени даму тұжырымдамаларына сүйене отырып, 
қарым-қатынас мэдениетін қалыптастыруда этностық компонентті есептеу 
қажеттілігі көрсетілді. К.Қожахметованың этномәдени даму 
тұжырымдамасы бізге, қарым- қатынас мәдениетіне ерекше назар сала 
қарау керектігін көрсетті. Себебі, қарым-қатынастың аумағы өте кең. Оның 
тікелей эсерінен бала элеуметтік тэжірибені ғана меңгермейді, қарым- 
қатынасқа түсу арқылы баланың барлық таным үрдістері (қабылдау, ес, 
зейін, қиял, ойлау) дамиды. Бала туғаннан кейінгі мектепке дейінгі 
аралықта үш түрлі (1 жас, 3 жас, 7 жас) дағдарысты басынан өткізетіні 
белгілі, ал баланы тәрбиелеуде осы жағдайларды ата-аналар біліп отыруы 
керек.
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9 кесте

Чкемериментке дейінгі жэне эксперименттен кейінгі қазақ отбасында 
(Луі.іи жэмс кіілалі.ік жердегі) баламен қарым-қатынас орнатудагы ата- 
йіійііирді.іц ж і к і е л у і ____________ _______________________________ _______

N4 Л ііі ' Іксмсримситке дейін % Эксперименттен кейін %
ііііИ'ііі|гц.щ

*ІКИ''ІМ
Луі.ілдык

жер
Қалалық

жер
есебінде Ауылдык

жер
Қалалык

жер
есебінде

1 Кимкіірііи.і
IIIII ШІІІ

4 6 16 24 1 2 4 8

) Інчцчті 
IIIМ IIIIII

10 4 40 16 3 2 12 8

\ ІН|іП|ІІЧІІІ 
ЙІН МІІІІ

2 1 3 8 12 11 10 44 40

■1 1 І‘|ІІЫГІ 
IIIII ІІІМІ

4 12 16 7 9 28 36

|| | | | |  <
1 Ү|*ІІІІ.ІІІ IIIII 
ІІІІН

(і 8 24 32 3 2 12 8

І кііііііілсм, гэрбие ісінде эр ата-ана білімін үнемі жетілдіріп отыруы 
і і і і г  Сеііеііі, баланы есті, мэдениетті етіп тэрбиелеу отбасындагы ата- 
ііміііімм марі.пы. Кеңес жылдарында отбасы тәрбиесі өзінің қүнды 
жіікінрымнп ийырылып артқа шегінді. Бұл жайында академик 
( I ( ірумиіііпі: "Ііічдіц ллем, жиырма жылдан кейін” деген еңбегінде: 

і и шмііп.і мср і с т  хамадам балабақшага немесе балапар үйіне, мектеп- 
іімісрішіки. один омсркэсіп орнына, не оқуын жалғастыруга жолдама 
й/інш.Г лічічі 1‘иі’'міілн. отбисы гэрбиесінің маңызы өте төмен болды. Біз, 
Пирщ.ік ілрГімі1 ніііриііирмм огбіісымсм, ол жердегі ата-аналардың 
мнііиііиі і и м и і . і к  іничоіюіііиіімк сііуіігп.ілыгымеіі байланыстыруга
Н.ірі.ііН.ік һиин ііірОііічі оКтіі.імдш і.і иіа-аііаныц өзіндік үлесіне 
ПяИийіМііі іі.і Һуи іужі.ірмм/и.і ригпійтмм хіші.ікгі.іқ іэрбие улгісі. гылыми 
м ін т іи и р  йімніриііі I і.іиммм ісрі ісу жүммсі.і м.тгііжссінсн төмендегідей 
іііч ін і коріі.н іт.ітір  /кт мищ.і

I К.ишк о іп т  і.ніті иіи шіііммң (іпшісі.нііі імоиинлы қатынастарынын 
ин'Кісуиі Гіошіімиді.н і.і нсмссс іініінылыгы Гшйқаліт.шы анықталды.

.'.М скісіікс дсйімгі ксчсңдсгі балнлардың карым-қатынасының 
кпш.нігіісуммдіі сойлсу м эдснисіін ің  орны срекшеленеді.

І.Қирі.ім-қіпымас мэдсмисті мектеп жасына дейінгі баланың тэртіп 
млдениетіпің бір компомсіп іне жататыны қарастырылды.

4.1 Ісдагогикалық-психологиялық әдебиеттегі қарым-қатынас 
мэдсписгіпің амықтамаларын талдау негізінде қарым-қатынас мэдениетінің 
үгымы анықталды: "Қарым-қатынас мэдениеті қоғамдық қажеттіліктер 
негізінде туатын эр адамның білім, тэрбие жэне элеуметтену деңгейін 
корсететін тэртіп мәдениетінің қүрамдас бөлігі”.
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5.Қазіргі кездегі қазақ отбасындағы мектеп жасына дейінгі баланың 
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың жолдары ұсынылды. 
Жүргізілген зерттеу жұмысында төмендегідвй үсыныстар жасалды:

1. Ата-аналармен:
І.ІЛекция, семинар түрлеріндегі педагогикалық ағарту шаралары 

жүргізілуі тиіс. Лекция, семинар тақырыптарын ата-аналардың 
сұраныстарына қарай тандап, мәселені ата-ананың отбасы тәрбиесіндегі 
“сауаттылығын” көтеру арқылы шешкен дүрыс.

1,2Ата-аналар бала тэрбиесінд^ мектепке дейінгі мекемелермен 
тығыз байланыс орнатуы тиіс.

2. Балалармен:
2.10тбасы тәрбиесінде бала жасы, танымы, қызығушылығына сай, 

түсінуге қолайлы эңгіме, ертегілер түріндегі эдістемелерді жүргізу керек.
1. Ұлттық тәрбиенің озық үлгілерін тиімді пайдалану қажет.
А.В.Шувапов өзінің зерттеу жүмыетарында бала үшін “мәнді 

ересектің” анықтамасын үсына отырып, сондай ересектердің жіктелуін 
көрсетеді. Оның көрсетуіне бала мен ересектің тек рухани жақындығы 
ғана бала субъектілігінің қалыпты дамуын, баланың психологиялық 
денсаулығы камтамасыз етеді. С.Л.Рубинштейн, тәрбиелеу мэселесінде 
ата -  ананың өнегесі аса иаңызды деп атап кеткен. Сонымен қатар, ата -  
ана, баланың адами даму жолына түсуге қабілеттілігі мен құқығы бар 
екенін түсінуі мацызды. Баланың өзін - өзі айқындауы, өзін - өзі дамыта 
алуы жэне шығармашылықтық әлеуметі бар екенін мойындай білу, демек 
серіктес ата -  ана бола білу қажет.

10 кесте
Мэнді ересектер жіктемесі
(А.В.Шувапов бойы нш а)_______________________

Рухани байланыстылық Қандас туыстық

туған бөтен

жақын туған жэне жақын бөтен, бірак, жақын

бөтен туған, бірақ, бөтен бөтен жэне жат

Сонымен, зерттеу жұмысыныц нәтижесінде білім берудегі 
психологиялык қызметтің бір аспектісі -практикапық психологтың ата- 
анапармен және отбасындағы психологиялық ахуалды жақсарту 
максатымен жүргізілетін жүмыстарының аукымы қамтылған.

Дэстүр бойынша мектепке дейінгі жастағы балаларга арналған 
психологиялык көмек олардың мектепке деген дайындығының 
айналасында шоғырланған. 12-жылдық оқыту жүйесіне көшуге 
байланысты біздіц республикамызда, мектепке дейінгі жастағы 
балалардың психологиялық дайындалуының мэселесі ерекше 
қарастырылуда.
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Ычдіц ойі.імы шіа, мектепке дейінгі жастағы баланың өзінің мектепке 
/ШІІміілыі і . і м с і і  кагар осы балаларға элеуметтік-психологиялық көмекте 
йіімімиліір дпйі.індмгы да жэне де баланың мектепте оқуға бейімделуін де 
ітмыгуі.і тиіс дси ойлаймыз.

Қіічіргі кечде мектепке дайындык негізгі үш кұрамнан тұрады: 1. 
Иінсшіск'1'ілік дайындық; 2. тұлғалық дайындығы; 3. элеуметтік- 
і і і і і х о л о і  милық д і і й ы н д ы қ .

Ьшіііім.иі мсктепте окуға деген интеллекгілік дайындығының аса 
м й і і м  іды корссткіштері оның ойлауы мен сөйлеуі дамуының сипаттамасы 
Гі о і і і . і м  іи(ч,ілпды.

Ьилшімң танымдық саласының жас ерекшеліктік дамуын есепке ала 
іііырым. мскгептегі оқуға интеллектілік дайындықтың дамуы 
інмічііим ілері е байланысты болады:
I Дмфферемңмалданған кабылдау;
) А Жішудііп.і галдаушылық;
І ІІҺ.мшйлмкка деген рационалды тэсіл (қиял рөлінің әлсіреуі);
'I, Логмкилык есте сақтау;
УІіілімдсргс (оларды қосымшаталпыну арқылы алуға) қызығушылығы;
(і.( ойлсу гілііі жаксы меңгеруі жэне белгілерді түсінуі мен қолдануға 

дегеи кабілеті;
/ . Қ о л д і . і ң  почік кимылдары жэне көру -  қимыл-қозғалыстық 

коордимациясының дамуы. Интеллектілі дайындық маңызды, бірақ 
бшшның мектемте сәтті оқуының бірден-бір алғышарты емес.
Лдпм үшін оч гүлғасының бейнесі Мен, Мен-тұжырымдамасы 

рімімдс корімсді, дол мектеике дейінгі кезенде бала тұлғасының 
кіии.імінсуі.і О і і с г і і л і і д м .

Моккчіке мсихологиялық дайындықтың тұлғалық
курнмдіімін і.імлііі м іімі.ік іііуііи.і рол мсктспке дейінгі жастағы баланың
МКI • І НІ І ИІ І ИІ  І.ІІІІІ І . ЧІ

/ I  I I  і ю і к о і і і і ч і і і і  кчірмнііі.ік еңііекіерінде, баламың тұлға болып 
цііиі.імниуі.ііт м і н и й і ш м н і і м к  сфсрасммі.іи лссрімс ком көңіл бөлінген 
угіііім.імніі|ііііііі м г һ і г і і к і '  ікмчоію і инлі.ік л і і й і .і і і д ы г ы  осылайша 
к і і | і і і і  і м | і м і і і і м і . н м і і і  мопмщңмиіімм м і і ң м і м  жогарм болмп есептелінеді.
I Іку моімніііім гкі і о і і і . і ііоіі111111 мірік іі.ірмлііді.і:

I і н і и і і і і м ң  ( і і к к і і  іідіімдирмсм кіірым-қап.інаска түсуінде, оларды 
(шішшудшм між спілікгср мсн окушммың қогамда белгілі бір орынға ие 
ііоііудигы гііліімгіірі.іма Гиійламмсты кеңаукымды элеуметтік мотивтер;

2.<>ку іс-прсксгімси тікслей байланысты мотивтер немесе баланың 
ішіымдмқ қмчмгушылықгары, жаңа білім, іскерлік, дағдыларды меңгеру 
мси им гслекі ілі бслсенді болуға кажеттіліктер [ ].

( ’омдай-ак, тұлғалық дайындық баланын эмоциялы сферасының 
дамуыныц иақты деңгейіне де байланысты. Бала сезімдерін көрсетуде 
плеуметтік нормаларды меңгереді, баланың іс-эрекетіндегі эмоциялардың 
ролі өзгереді, эмоциялық сезімділігі калыптасады, сезімдері неғұрлым 
нақты, еріксіз, түсінікті, парасатты бола бастайды, жоғары сезімдері, яғни
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адамгершіліктік, интелектілі, эстетикалық сезімдері калыптасады. 
Сонымен мектепте оқудың басында балада дамуына да, оқу іс-әрекетінің 
өтуіне де қажетті неғұрлым жақсы эмоциялық тұрақтылық қалыптасуы 
керек.

Мектепте психологиялық дайындықтың тұлғалык компонентін 
зерттеген авторлардың көбі “баладағы еріктіліктің даму мәселесіне” 
ерекше назар аударды. Бірінші сыныпта үлгере алмаушылықтың басты 
себебі -  еріктіліктің әлсіз дамуы деген пікір бар.

Баланың мектепке психологиялық дайындығының түлғалық 
компонентінен басқа тағы бір компонент элеуметтік-психологиялық 
дайындықты бөліп көрсетуге болады, ол -  баланың басқа да балалармен, 
мұғалімдермен қарым-қатынасқа түсуіне қажетгі сапалары деп анықтауға 
болады.

Бала мектепке, сыныпқа келген соң ортақ іспен айналысқан басқа 
балалармен карым-катынаска түсудің тәсілдерін меңгеруі керек. Сонымен 
бұл компонент, топтың дэстүрлері мен қызығушылықтарына бағынудың 
қалыптасуын, баланың басқалармен қарым-қатынасқа түсе білу 
мүмкіндіктерін дамытуды, сондай-ақ мектептегі ситуациаларда оқушы 
рөлін орындау кабілеттерін дамытуда көрінеді.

Көптеген зерттеушілердің ойынша, элеуметтік-психологиялық 
компоненттің құрылымын төмендегідей құрылымдарға бөлуге болады: 
коммуникативті компетенттілік (кұзыреттілік), элеуметтік құзыреттілік, 
тілдік құзіреттілік. “Компетенттілік” деген сөз -  бір нәрседен хабардар 
болу деген мағына береді. Осыған байланысты әлеуметтік құзіреттілік, бұл
-  белгілі бір әлеуметтік -  мэдени ортада қалыптаскан мінез-кұлық 
ережелері мен нормаларды білуі, оларға деген қатынасы; осы білімдерді 
практикада қолдануы.

Тілдік құзыреттілік деп адамға қарым-қатынас кезінде өзінің тіл 
туралы білімдерін еркін қолдануға мүмкіндік беретін сөйлеуі дамуының 
деңгейі ұғынылады. Құзыреттіліктің осы екі түрін коммуникативті 
құзыреттілік элементтері ретінде немесе одан да кеңірек -  өзінің 
құрдастарымен де, ересектермен де қарым қатынасқа түсе алу қабілеті, 
қарым-қатынастың вербалды емес тілін түсіну жэне білуі де кіретін қарым- 
қатынастағы құзыреттілік деп қарастыруға болады.

Баланың әлеуметтенуі мен тэрбиелеуі процесінде қалыптасатын 
коммуникативті, элеуметтік жэне сөйлеу құзыреттіліктері мектепке дейінгі 
балалық шақтың аяқталуына қарай, баланың мектепте оқуына элеуметтік- 
психологиялық дайындығының деңгейін көрсететін белгілі даму деңгейіне 
ие.

Мектепте оқуға дайындық мэселесінде ата-ананың мектепке 
дайындығы да маңызды.

Мектепке дейінгі ересек жастағы баланың элеуметтік даму 
ситуациясының ерекшеліктері, оның өзі үшін маңызды ересекпен қарым- 
қатынасын, баланың мектепке деген психологиялық дайындығының 
мэселесімен сэйкестендіруге болады. Мәселен, аталған мэселемен
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міііішіысіііми мсихолоітар (С.А: Бабаева, Л.Н.Винокуров, В.В.Гроховский, 
ІИІ Кіипи, І .М.Чуткина жэне т.б.) баланын мектепке психологиялық 
Ш і І І һ і п д һ і п . н і и н  қалыптасуын жеделдету немесе тежеуге қабілетті 
фик гоцимрді.ің ішінде оған бейімделуді қиындатуды немесе жеңілдетуді 
ішііідм ОгГшсылмк шагын ортаның ерекшеліктері, баланың ата-анасының 
һінкмріаі.і ііса мацызды. Сондай-ақ кейбір зерттеушілер, баланың 
м гкігім сіі обі.скгинті жэне субьективті мәртебесін бұзатын, оқушының 
ику ік.іис окудші гыс белсенділігіне әсер ететіи отбасындағы балаға деген 
грскшс карым-катынас, ата-ананың мінез-құлықтык стилі, өзекті 
ііНтсмлык ахуалы, бала тұлғасының психогенді қалыптасуына немесе 
міичогсііді ауруының, мектептік дезадаптацияның туындауының да басты 
ОІрлси-Г)ір себебі деп есептейді. Осылайша Е.В.Новикова
II < Ііі.ігогскийдің, Л.И.Божовичтің, Л.С.Славина мен басқалардың 

һ і і  іһіфлстарына негізделе отырып, “психогенді бұзылыстардың себебі, 
Гшспіуыш сынып оқушыларының әрекетіндегі қателіктер емес, олардың 
осі.і қагеліктер туралы күйзелістері болып табылады” деп жазды. Бұл 
ж і і с т і і г ы  баланың күйзелістері оның өзіне мэнді ересектермен (мұғаліммен, 
іггіі-шіилармсн) орекеттесуімен тікелей байланысты.

Ьаламыц мектепке баруына анасының дайындығы материалдық та, 
.ілсумсгі ік іс, психологиялықта салада да көрінеді.

Қіпіргі кезде, баланы 6 жастан бастап оқыту туралы шешім 
к і і Гх . і л д і і й т ы н  ата-аналар саны өсіп келеді. Зерттеулер көрсеткендей, бұл 
(шліілнрдың барлығы жүйелі түрде мектепте окуға психологиялық жағынан 
дайі.ім емсс. А.Юшковтың зерттеулерінің нэтижелері, баланы 6 жастан 
(шспні оқыгуды гацдау мотивтері бойынша ата-аналардың 4 тобын бөліп 
корссгугс мүмкіндік берді (9. кесте).

Мскгспкс бсйімделу жүйелі ұйымдастырылған мектептегі оқытуға 
коімудсгі гшіымдык, могинациялық, эмоциялы -  еріктік салалаларының 
кнІИи һүрі.іііуы (»0111,мі гііП і.і і і і і д ы . “Сыртқы элеуметтік жағдайлардың 
і и і м і і і  үііікчімліиііі (ісііімдслгсмдіккс алыіі кслсе, тиімсіз үйлесімділік 
ОііЦІмтчн1 нммиуш оксцрді,
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11 кесте
Баланы 6 жастан оқытуды таңдаудың басым бағыттары

Ата аналар Мотивтер "
1. Баланың достары мектепке барады (біреулеріне 6, біреулеріне 7 жас). 

Өзгерген жағдайларға бейімделу жеңіл болады.
2. Ата-аналардың балабақшаға жағымсыз қатынасы (“іш пысу”тұсінігі, 

баланың балабакшада іші пысады); бұл жагдайда мектеп жасына дейінгі 
баланың ойы да екі түрлі болады. кейде іші пысады, кейде кызықты 
болады.

3. Окуға немесе жазуға деген (ьпыгуиіылык ата-аналар тарапынан нағыз 
баланьщ қызығушылыгы болып табылмайды, баланы өзі үшін емес 
“мектепте оқу үшін” үйретеді. Мектеп дэрежесі оқуга ерекше, мектептік 
мәртебе береді.

4. Ата-аналар балаларынан белгілі бір жетістіктерін байкап, оларды ары 
қарай дамыту ұшін мектепке баруы қажет деп есептейді. Алайда мектеп 
өмірінің бірінші жылында олардын шыгармашылык кабілеттері 
турлілігінін мэні, пснхологиялық дайындыгына қараганда анагұрлым 
төмен болады, бұл өзін-өэі бағалау жэне өз күшіне сенуден көрінеді.

Г.М.Чуткина зерттеулерінің нәтижесі көрсеткендей, 
көрсеткіштердің әрбіреуінің даму деңгейіне байланысты мектепке 
әлеуметтік психологиялық бейімделудің 3 деңгейін бөліп көрсетуге 
болады [183].

12 кесте
Мектептегі окытуға бейімделу деңгейлері

Бейімделу
деңгейлері Бейімделу деңгеилерінің көрсеткіштері

1
Жогары

1-сынып окушысы мектепке жағымды карым катынаста, 
қойылган талаптарды адекватгы кабылдайды; 
бағдарламалық матерналдарды терең жэне толық менгереді; 
қиындатылған тапсырмаларды шешеді; талаптарды, мұғалім 
түсіндірулерін тьвдгылықты тындайды; тапсырмаларды 
сыртқы бақылаусыз орындайды; жеке оку жұмысына ұлкен 
қызығушылық білдіреді (сабақтарға үнемі дайындалады), 
қогамдык тапсырмаларды қызығушылықпен эрі шынайы 
орындайды; сыныпта жағымды дэрежелі орында болады.

2 орташа

.

1-сынып окушысы мектепке жағымды көзкараста болып, 
оньщ мектепке баруы уайым тудырмайды, мұгалім оку 
материалын нақты эрі көрнекілікпен айтканда, тұсінеді, оку 
материалының негізгі мазмұнын игереді, типтік 
тапсырмаларды жеке орындайды, үлкендердін бакылауымен 
олардын тапсырмаларын, бұйрықтарын орындауда оте 
ұқыпты болып келеді; өзіне кызықты іспен айналысканда гана 
ойы шоғырланған болады (сабактарға дайындалады жэне ұй 
тапсырмаларын эрдайым орындайды); қоғамдық 
тапсырмаларды шынайы орындап,сыныптастарымен дос бола 
алады.
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1 1 ІІІІІІІ.ІІІ «КуіІІЫСІ.І МСКІСІІКС ЖМІ.ІМСІ.ГІ лрі иидиффсрснтгі 
ки ікііріісііі Гіоііі.ііі к с л с д і  ж н і  дсііснулыі і.іиа. кощ і күіішіи 
Піііімііуі.ііііі інш і.імдіііш;іі.і. ілртіпііц буіылгапдығы 
ЛііІІкііііііды.мұгішім түсіидірі сіі мшсриалдыц боліктсрін гана 
игсрсді, окулыкмсн жскс жүмыс киындық гугьпады; жеке оку 
іпіісырмшіпрыіі орындауда қыіыіушылық білдірмейді; 
спОаккіі гүраксьп дайындалып.ата-аналар жэне мұгалімдер 
і іірш іыпап жүйслі түрде еске салу мен бакылауды талап 
сгсді; жацаны түеіну мен тапсырманы үлгі бойынша шешуде 
үиіқка сочыдган демапыстарда жұмысқа қабілеттілігі мен 
ікпарын сактап қалады; ата-аналары мен мұғапімдер 
гарапынан көмек талап етіледі; қоғамдық тапсырмапарды 
кычығушылықсыз орындап, енжар болады; жақын достары 
жоқ, сыныптастарынын кейбіреулерін ғана аты жэне тегі 
бойынша біледі. Неғізінен бұл “мектепке бейімделе 
алмаудың” көрсеткіші болып келеді.

■1 Мскісикс бийімдслс
ІІІІМІіу

Мектепке бейімделе алмау -  оқу формасының, тэртіптің 
бұзылуы, дау-дамайлық катынастар, психоғендік аурулар 
мен реакциялардың жеке дамуындағы жетіспеушіліғі 
негізіндегі мектепке бейімделуіндегі адекватсыз механизмінің 
калыптаеуы болып табылады. Т.В.Дорожовец бейімделе 
алмаудың үш етидін аныкгал берді: аккомодациялық, 
ассимиляциялық жэне пісіп жетілмегендік.

Ііічдің жетекшілігімізбен дипломдық жұмыста (доскеева М.Н.) 
оплалардың оқуға бейімделуінің типін анықтау мақсатында екі әдістеме 
қолданылған: “Ш ырша” жэне “Ағаш”. 1-сынып оқушыларының типі
аныкталған: оқу, оқуға дайын, ойын жэне жалған оқу типіндеғі.

Мектепке келген күннен мвктептегі өмір оку түрінде болатын 
балалар - оқуға ең дайын балалар. Олармен жұмыс істеуде мүғалімдер 
ешбір қиындықты сезбейді. Зерттеушілердің ішінде 56% оқу типінде, 
оқуға дайындар - 26% болған. Кейінгілерде эзірше танымдық 
кызығушылықтар қалыптаса қоймаған, баланың мектепке дейін 
қатынасы қалай дамитыны түгелімен мүғалімге тәуелді болады.

Келеңсіз жағдайларды болдырмау үшін мұғалім мына нэрселерге 
көңіл аударуы қажет:

• Өз бетінше орындалған жүмыстың маңыздылығын баса айтып 
отыру;

• Жетістіктерді есептеу -  мына ережені катаң ұстау: бағалау эрдайым 
оң болуы қажет, кез -  келген жұмысты мақтау, қатар істелінген 
жұмыста мақтауға болатын тұстарын табу;

• Егер де жұмыс тым нашар немесе мүлдем жасалынбаса -  оны 
елемеген дұрыс;

• Оқушы эрдэйім бір жұмыс үшін мақтау естіп, енді бір жұмысының 
еленбегенін біліп отыруы қажет;

• Оқушының жұмысын талқылау мен талдау жұмыс бітісімен 
жасалынуы керек;
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• Сабактарды әңгімелесу, талқылау типтерінде үйымдастыру жөн 
болады.
Оқу типіндегі балалар тапсырманы жеңіл орындайды, олар

интеллектілігі тұрғысынан оқуға даяр болғанымен де әлеуметтік -  
эмоциялық жағынан мектепке дейінгі деңгейде болуы мүмкін. Олар үшін 
сабақтың қызықты болуы маңызды.

Ойын типіндегі оқушылардың оқуға деген көзқарасы мектепке 
дейінгілердікіндей . Қолайлы жағдайларда бүл тип, алдымен окуға даяр, 
кейін оқу типіне айналуы мүмкін. Мүндай оқушылар үшін:

• Сыныпта өтіп жатқандарға тікелей қызығуын қолдау;
• Сыныпта ұжымдық жэне топтық жүмыстарды жиі үйымдастыру;
• Егер де осындай типтегі бала|Өз жүмысымен айналысып отырса, 

оны қандай да болса жасаған ісі үшін мақтау қажет. Сонымен қатар 
осындай баламен дербес (дидактикалык ойындар) жүргізу керек. 
Жалған оқу типіндегілер ең қолайсыздар болып табылады, өйткені

бүл дербестің төмен деңгейі жэне интеллекті енжарлықпен байланысты.
Сонымен, мектепке дейінгі кезеңдегі психолог эрекетінің негізгі 

багыттары: психодиагностика, түзету -  дамыту, жеке -  даралық, кеңес 
беру жэне сарапшылық жүмыстар болып табылады.

3.2 Мектептегі психологиялық қызмет - балалар 
денсаулығынын қызметі

Білім беру жүйесінде мектептегі психологиялық көмек кызметі 
(В.В.Бурмистрова, 1999) неғүрлым дамытылғаны болып есептелінеді. 
Кейінгі кездері білім беру жүйесі - психологиялық білім мен 
технологияларды пайдаланушылардың, психологиялық қызметке 
тапсырыс берушілердің негізгілерінің бірі болып табылады. Білім берудегі 
психологиялық қызмет мүмкіндіктерінің тиімділігіне қанағаттанбаушылық 
осы қызметті жобапау парадигмасьі үстанымы түрғысынан жетілдіруді 
зерттеуге итермеледі.

Жобалау мэдениетінің өзіндік дәстүрі бар. Осындай мэдениетке - 
Курчатовтың “атомдық жобасы”, Королевтің “ғарыштық жобасы”, 
Макаренконыц “элеуметтік -  педагогикалық жобасы” жатады. Білім 
берудегі жобалаудың тұжырымдамалық негіздерін Н.Г.Алексеев, 
В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, Ю.В.Громыко жэне т.б. қарастырған.

Жобалаудың қажеттілігі — дамуға қадам басу қажет болғанда 
туындайды. Жобалау іс-әрекетінің мэні -  мүмкін немесе қажеттіні ойша 
ойластыру жэне іс-жүзінде іске асыру. Жобалау пәні -  жүйе дамуының 
қадамына оны жаңа сапалы күйге өткізетін қажетті жағдайларды 
(құралдар, механизмдер) жасау.

Білім берудегі психологиялық қызметті зерттеулердің негізіне мына 
жағдайлар алынды (И.В.Дубровина,1997):
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I І І ІМ ІМ  (№|іуді*| I І ІС І ІХ О Л О І  И Я Л І . І Қ  К Ы Ч М С Т  торт кұрауш ысынын -  
ІЫМЫМІІ, К О ІІЛ И ІК І І І І І І . І ,  ирнктикшіық ж о і і с  үйымдастыруш ылық -  бірлігі 
|ІІ*ІІМЛІ»ІІ І І І І І Р і р і І І І Л І . І  куОылыс.

) іііііім ОсрудссІ мсихологиялық қызметтің іс-әрекетінің басты 
МШіМйІЫ Мікімпкс лсіііш  і жоис мектеп ж асындағылардың психологиялық 
МНІУЙУМЫІЫІН.НІ жш дпііліірыіі қамтамасыз ету.

Іікііноііоііінііі.ік қі.пмст дәстүрлі түрде педагогикалық 
НМИИШНН іінні.мі ісорнилық-колданбалы багыты ретінде дамыды. Оның 
Ій|ЖКИ йіііыіиирітиры бар. Біріншіден, кеңестік кезеңдегі, психологиялық 
Кі.іім ч іііи  идсологиясын анықтайтын психология езінің психологиялық 
Н|ійкіикисі<ім күргаи жоқ. Екіншіден, психологиялық қызмет негізінен 
нцуніыті|іі и міндстті білім беруге (балалардың оку эрекетіне бағытталған) 
ПйНІй|ішнн іін еді. I Ісихологиялық қызмет негізінен білім беруді гылыми- 
йЛІіЧРМРНІк іүрп.ідан қамтамасыз ету ретінде болды, сондықтан да 
киоіікчч' "Мск ісіпсгі психологиялық қызмет” деп аталынып жүрді.

К,іііідин(ііілі.іқ іс-әрекеттің маңыздылығын жокка шығармай, оқу- 
і и | і П і ң <і і і к  нроцсстсрді ғылыми-эдістемелік сүйемелдеудің біржақтылығы, 
Н к і і к і н і о і  им саласының білім беруге толыққанды интеграциялауын 
інмкиіііінін жопе біліктіліктегі дисбалансты туғызатынын айта кетейік. 
( К і.нпіііИ ісориялық -  қолданбалы модельдің аясында психологиялық 
км ім сп  іц ирактикалық аспектісі төмендетілді, тіпті өте төмен деңгейінде 
Г н и і д ы .  I Ісдагогикапық психология педагогика мен психология, педагог 
і і с і і  психологтың арасында “бір жақты қозғалысты” орнатты. Теориялық- 
колдапбалы модельдің субьектілері -  білім беру теоретигі ретіндегі 
психолог (ғалым-кеңес беруші) пен психологиялық білімді қолданушы 
жлнс практик ретіндегі педагог. Кейінгі жылдары калыптаскан жаңа кэсіби 
іспсрация -  білім берудегі практикалық психологтар, бүл модельден тыс 
і і і і ш . і н  койды. Практикалық психологтарға “инженер-жобалаушы”, ал шын 
м.іпіидс, психологиялық ғылым мен педагогикалық практиканың 
пріііт.індағы делдалдық функциясы берілді. Білім беру материалдық 
інідірістің дэлме-дәл аналогы болса, бүл сызба әбден дүрыс болар еді. 
Мрнк олай емес қой. Тіптен, психологиялық кызметтің балалардың 
дснсиулығына бағытталуы мамандардың тек теориялық сауаттылығын ғана 
смсс, шынайы өмірлік жағдайларға тікелей кіріктірілуін де қажет етеді. 
I Існ.чолог үшін кіріктірілудің табиғи тәсілі психологиялық практика болып 
гаОылады.

Коптеген психологиялық -  педагогикалық жаңалықтармен 
каруланған, бірақ дербес практикалық жүмыстан шеттетілген психолог, 
сріксічден, не ақыл үйретуші сарапшы, эдіскер, педагогикалық іс-әрекеттің 
сапасын тексеруші (“педагог үстінен қараушы”) немесе қақтығыстар мен 
гоіснше жағдайларды шешетін оқу-тэрбие процесінің (“педагогқа 
Гнігынушы”) қолбаласы, болмашы қолдаушысы рөлінде болады.

ІІэтижесінде педагогтар мен психологтар тиімді түрде бірлесіп 
орскст ете алмайды. Кей жағдайларда өзара келіспеушіліктер 
ыіпымактасушылыктан басым түсіп жатады. Мүндай диспозиция екі
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маманның біліктіліктерінің теңсіздігінен кақтығыс тудырады. Білім беру 
мекемесінде қызмет ететін психолог, психологиялық практикасыз кәсіби 
өзін-өзі айқындалуында да қиындықтарға тап болады. Педагог пен 
психолог арасындағы “тілдік барьер” де айқын. Е.В. Бурмистрова білім 
беруде қызмет жасайтын психолог пен педагогтың қызметгік міндеттерін 
сәйкестендіріп, психологтың кэсіби білгірлігінің аясын айқындау қажет 
деп ойлайды [184, 3 б.].

Қазіргі кездегі білім берудегі психологиялық қызметтің тарихи 
алғышарттары мен ерекшеліктерін талдау маңызды жэне өзара 
байланысты төрт шектеуді бөліп алуға мүмкіндік берді:

1.Тиімді бірлестік элеуетііі шектейтін педагогтар мен 
психологтардың кэсіби іс-әрекеттерінің ортақ пэндік-теориялық 
негіздерінің айқындалмауы;

2.“Біржақтылықтан” (біліктілік теңсіздігінен, біреулер екіншілерін 
“сүйемелдеуде”) көрінетін психологиялық қызметтің теориялық -  
қолданбалы моделінде біліктіліктің теңгерімсіздігі, соның салдарынан -  
қактығыстың тууы;

3.Білім беруде психология саласының практикалық әлеуетінің 
сүранымсыздығы, қызметтің практикалық аспектісі дамуының 
төменгі
деңгейі;

4.Психологиялық қызмет қүрылымында білім беру аспектісін 
елемеушілік.

Іс-әрекеттің ғылыми-эдістемелік бағытын сақтай отырып, аталмыш 
шектеулерді алып тастайтын жэне білім берудегі психологиялық қызметтің 
үйлесімділігін қамтамасыз ететін модельді анықтаудың өзектілігі айқын.

Кез келген білім беру моделі өз қүрылымына психологиялық көмек 
қызметтерін басы бүтін кіріктіруге, педагог пен психологтың 
үйлесімділігіне дұрыс ықпал ететін тиімді түрде түрақты қызмет етуі мен 
дамуының алғышарттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді.

Қазіргі кездегі мәдени-әлеуметтік білім беру жағдайында оның жаңа 
бейнесі -  білім берудің жаңа бейнесі қалыптасуда. Білім берудің жаңа 
бейнесінің мэні мен мақсаты -  шын мэнінде адамның жалпы, тектік 
қабылеттерін дамытуы, оның іс-әрекет пен ойлаудың әмбебап тэсілдерін 
игеруі.

Білім беру дегеніміз, бүл -  тарихи тәжірибені таратудың эмбебап 
тәсілі, бір үрпақтың екіншісіне сыйы, мүрагерліктің жалпы механизмі, 
қандай да бір адамдар қауымдастығы мен олардың өмір сүру тәсілдерін 
байланыстыру механизмі, ортақ өмірлік нормапар мен кұндылыктарды 
ұзақ уақыт аралығында сақтау мен беру. Біздің тәрбиеленушілеріміздің 
тэндік те, жандық та және рухани да денсаулығы біз (ересек ұрпақ) басқа 
ұрпаққа қандай сый қалдырамыз және оны калайша беруімізге 
байланысты. Дамыта білім берудің ең маңызды ерекшелігі, оның 
денсаулық сақтаушылық сипаты, балалар денсаулығын сақтау мен 
қалпына келтіруге бағдарлану[185].

196



Н ІІ ( 'ікіОодчикон дамыта білім берудің жалпы нормативтік, ақыл- 
«Н 1і' йреһосіік жүйссінің моделін негіздеп ұсынды (3.2. сызбаның 
*Шй|НМ Опиігі), оін.і біч, “балалардың психологиялық денсаулығының” 
Һ М 4М 9І І  | ч м і і і д с  іүсіиілетін психологиялық көмек беру қызметімен 
мінмһніірцмк ( с і . г і О и і и . і ң  теменгі бөлігінде) көрсетілген. Дамыта білім беру 
*уИ»ЧІМІіі Ірі і ' і п с ы і і л п ,  адамның көптеген түрлі қасиеттері мен сапалары 
ІІНМУЫІН.Щ і к і і . ч і і л о г и н л ы қ  -  педагогикалық теориялары жатыр; сол 
*ЙІМІІЛИ осі.і теорияларға баламалы даму педагогикасы (дамыту 
О и і / і Н | і і і і і м і к  і.і мсм білім беру технологияларының жиынтығы); оң жағында 

лиму ичі|ііінліірыма да, дамытушы бағдарламаларға да баламалы білім 
П#|іу М|чін і і і к і і с і . і  (дамі.гга білім беру кеңістігі, білім беру институттары мен 
І1|н»11»і'і |̂і1іі1н жмі.інгыгы). Ерекше -  бүкіл жүйенін үстіндегі рефлексивті 
уиинм м  ОІлІм іісрудің өзінің ерекше мэдени-тарихи жэне элеуметтік 
И|ІЙМІІІІІЙ рсіінлсгі мақсат, қүндылықтар, тарихи мағынасын белгілейтін 
Н|ійкіНкіНіі Оиілнрламгам білім беру философиясына (педагогикалық
ЙНІ|НІМИІІІІ| НМІ І І К Ч  ІІІІ .

І.у» гыіОііди мсдагоітар мен психологтардың бірлесіп әрекет етуінің 
МММММI К«ЛІІрІІІІСІІ.

Модсш.діц исгүрлым кец іргетасын психологиядағы білім берудің 
мИОи күиді.іш.імирі.і жсінс мақсаты ретіндегі баланың қалыпты дамуының 
■мн лпІІіііі|іі.іи іііп.ікгауга мүмкіндік беретін даму психологиясы жэне жалпы 

исихологиядағы антропологиялық парадигма қүрайды.
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5 сурет
Білім берудегі психологиялық қызметтің теориялық-қолданбалы

моделі

Педагогикалық антропология

Психологиядагы антропологиялық парадигма
Г

Психологиялық 
практика_______

1 Психотерапияның психологиялық парадигмасы__________|

Қазіргі психотерапиядагы психологиялық парадигма, нақты мэдени- 
тарихи контекстегі психологиялық комектің құндылық-мағыналы 
бағдарлары мен тағайындалуын анықтайтын практикаға -  бағдарланған 
философия, психотехниканың эдіснамасы болып табылады. Қалыпты мен 
ауытқушылықтың арақатынасы туралы жалпы түсінік негізінде денсаулық 
психологиясы психологиялық практиканың өзіндік ерекшелікті пэнін 
ұсынады, психогигиеналық жэне реабилитациялық (қалпына келтіру) 
психологиялық -  педагогикалык бағдарламалар, психотерапевтік 
технологияларды қамтиды.

Психологтың білім беру субьектілерімен өзара эрекетінің проблемді
-  жобалык формалары, неғұрлым тиімді екені белгілі болды. Бұл жағдайда 
іс-әрекеттің екі бағыты: практикалық психология (білім беру практикасын 
нормалау мен жетілдіру, жан жэне рухани асептикасының режимін қолдау 
жэне бақылау мақсатындағы — “психологиялық инженеринг”) жэне 
психологиялық практика (нақты адамға психологиялық көмек көрсету) 
қамтылады.

“Денсаулық” категориясы жеке-даралықпен өзара байланысты: 
денсаулық күйі әрдайым жеке-даралы жэне эрбір нақты жағдайда арнайы 
талдауды қажет ететін интра, интер-жэне экстрасубьективті ықпапдардың 
факторларының жиынтығымен шартталынған. Психологиялық 
практиканың өзектілігі осымен түсіндіріледі. Ұсынылған модельдің 
ерекшеліктері, біріншіден, психологтың дербес практиканы іске асыру 
құқығын мойындау, екіншіден педагогтар мен психологтардың кэсіби 
кооперациясының шынайы мүмкіндіктерін нақтылау болып табылады.

Педагогика мен психология арасындағы «екі жақгы қозғалысты», 
педагог пен пскхолог арасьшдагы біліктілік паритетті орнатуды, біз, білім 
берудегі психологиялық цызметті дамытудыц мацызды алгышарты деп 
санаймыз. Қызметті дамытудың басым бағыттарының бірі -  оның
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Ііритикиііі.ік асиектісін жобалау болып табылады. Психологтың 
лерОесгілік құқыгын иемденуі мен өз бетінше практикамен айналысу 
мумкіиліі ім қимтамасыз ету, білім беру саласындағы психологқа мұғалім, 
ій |іОиіЧііі, (іннкер, гэлімгермен тең шамалас жэне тең жауапкершілікті 
фиі ури Оолу мүмкіпдігін ұсынады.

Оішііс, исихологтың осындай жумыска дайындығының деңгейін 
тіыміімііііыііші! практикамен айналысуға рұқсат беруге болмайтыны 
йИкі.іи I Кііхолоітарды білім беру саласындағы дербес практикалық іс- 
ярркічкр диііі.ііідау жүйесі жеткілікті түрде жасалынбағанын 
тти< і к і і і і і і д с

йійк) иргуді.і қажст ететіндігін айта кетейік. Біздің ойымызша 
Мііінолоі иніи.іқ қі.пмет-психологиялық қызметтің квинтэссенциясы, оның 
Оиіімйиыі'іыруііи.1 үзбесі ретіндегі бесінші -  білім берушілік аспектімен 
Ніт.ікІІ.і|іі,іііпінла гіпіа
Оуіінліиін кисисііпс ие болады. Білім берушілік қүраушысының 
фуііһіінніі.і, ікихологиялық кызмет пен жоғары оқу орындарының 
іурйМЫ, оіирн байытатын байланыстарын іске асыру. Мүндай 
ОйІІИйНыі іир, психологгардың кэсібиленуінің сапасы мен пара-парлығын, 
мймйіілпрлі.мі оііидік кәсіби іс-эрекетке енуінің мэдениетін қамтамасыз 
міелі Д.іи о с і . і косіби дайындык саласында (психологтарды да, 
і і р л и г о і  іирді.і ди) психологиялық кызметтің ғылыми аспектісінің алдыңгы 
киінриі.і жсгісгікгері белсендендірілген болуы керек. Сонда ғана олар 
кі.пміч нлуііп.іларга тезірек жетеді. Бүл психологиялық миссионерліктен 
ліілскпһдн лдсіггі дс, тиімді де.

I Ііичолоі и и л і . і к  практика да, білім беру практикасы сияқты 
иміриниі.ік оидеу мсн мнгыналы дамуды қажет етеді. Біз алдымен ортак 
й і л н р  м н и і . і і л і . і скі і  үрнкки жаунп беруіміз керек:

I і і і и і м  Опрулпі іісичоііопіилык практиканың мэні туралы біз не айта 
й і і й М І . И '  И і н и ,  о н і . п і  чіһіі)Іһ срскш сііг іи  (іііқыік)ау, проблемачы өрісінің  

й Н Ы к і й У ,  і н і і и о і і о і  иніи.ік і і с д і і г о г и к і і л і . і қ  жлне психотерапевтік 
тіһчщчіін м і і і і і  і . і і  і.і і м і м н і і і і  і і н ш . і к  комск қі.гшсгініц мііідсттеріне пара- 
І І І і р  ЙИІІІМ Й ІІ ірП М И І. І  1 'К ІЧ І І І І  н н і . і к і н у  КІІ /КСІ

ІійИйінірлын піііноіии инін.ік лснснулі.ігып қамгамасыз ететін 
іііиринр іурилы ліиуиіім.і оіііім (»сру су(іі.скгілсріпіц (иедагог, психолог, 
пііі іиішіир) о інрн .ірсксггссуі турнлы ис нйіугіі болады? Практикалық 
іііііхоііопир мен іісдпгоггарді.ің кпсіби қіігынастарын оңтайластыру 
м .ч т і і с с і  лпі дс о і с к т і  Гіолыи қала бсрудс. Млссленің нэзіктігі -  маманның 
оілім іісруіііілік і с , психологиялық та ирактиканы іске асырудағы қалыпты 
іулгалык кычыгушылыгымен байланысты. Біз, психологтар мен 
мсдагоггардыц кпсіби іс-эрекетіндегі жалпы жэне арнаулының принципті 
гүрдс шектелуін снгізуді қажет деп таптық. Психологиялық көмек қызметі 
жіігдайында, бүл -  трансбіліктілік пен практикалық аспектілерін 
ішыкгаудан көрінді, трансбіліктілік дегеніміз -  таза психологиялық, 
исдагогикалық, медициналық ерекшеліктер шегінен бөлек кэсіби іс- 
лрскеттің іргелес салалары мамандарынын бірлесуі негізінде іске
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асырылуы жемісті болатын неғұрлым ортақ кәсіби мақсаттар мен 
функциялардын түйісуі. Әрине мұндай бірлесудің мақсаты -  балалардың 
психологиялық денсаулығы екені күмэнсіз. Трансбіліктілік аспект 
психолог, педагог және дәрігерлердің кэсіби бірлесуінің негіздері, 
қүрылымы жэне сипаттарының бэрін қамтиды; білім берушілік жэне 
терапевтік практиканың комплементарлыгы мен субординациясының, 
білім беру мекемелерінде істейтін мамандардың ынтымақтастыгы 
мэселелерін қозғайды; психологиялық — дэрігерлік -  педагогикалық 
консилиум формасының ендірілуі мен дамуын болжалдайды.

Практикалық аспект шын мэніндегі психологиялық практикаға 
тиістінің бәрін қамтиды.
“Психологиялық (немесе психотерапевтік) араласпаушылық” сөз тіркесіне 
деген сенімсіздік -  түсінбеушіліктің нэтижесі. Педагогтың жүмысы, шын 
мәнінде, тәрбиеленуші, оқушы өміріне арапасу болып табылады. В.И. 
Слободчиковтың педагогикалық үстаным ерекшеліктеріне баса көңіл 
аударуы кездейсоқ емес, ол үстаным, бір мезгілде түлғалық (кез келген 
ересек пен бала кездесуінде анықталады) жэне кэсіби, мәдени- іс-эрекеттік 
(білім беру мақсаттарына жетуге қажетті жағдайларды жасағанда) болады. 
Педагог ешқашан, ешбір жерде (егер ол шын мәніндегі үстаз болса) 
баламен обьект ретінде жолыкпайды; түлғалық үстанымда ол эрдайым 
басқа адаммен , ал кәсіби үстанымда -  оның қалыптасуы мен даму 
жағдайларымен жолығады. Осы сияқты практикалық психологтың 
(психотерапевт) үстанымы да ерекше болады: түлғалық үстанымда, бүл -  
адаммен (“клиентпен”), ал кэсібиде -  интра-, интер- жэне экстра- 
субьективті, оның жанының немесе тэнінің саулығына қауіп төндіретін 
проблемді ситуацияның жағдайларымен жолығады.

Тіпті, толыққанды психологиялық практиканың эрқашанда 
сауъщтыратын да, білім беретін де эффектісі болады. Жэне де нақты 
практикалық іс-эрекет аясында біреуін екіншісінен мүлдем толыктай 
ажырату мүмкін болмайды. Кез келген нақты жағдайда сауықтырушылық 
немесе білім берушілік аспектілерінің іске асырылуының мөлшері туралы 
айтқан жөн.

Педагогикалық жэне психологиялық араласуды анықтау барысында, 
ерекшеліктікті де, ортақтықты да байқаймыз. Педагог та, практикалъщ 
психолог та антропотехник бола алады (бүл да трансбіліктілік), дегенмен 
олар эртүрлі контекстіде (бүл енді ерекшелік) жүмыс істейді, түрлі 
мэселелерді шешеді, эйткенмен де олар корреллятивті (басқаша айтқанда — 
туыстас) қүралдарды табысты қолдана алады. Педагог баланың білім 
алудағы мүдделерін қорғап, оны баланың денсаулығымен 
байланыстырады: білім алу денсаулықтың қүнымен емес, “денсаулыққа”, 
денсаулық үшін іске асырылады. Психолог негізінде тектік адами 
қабілеттердің қалыпты дамуы жататын балалардың психологиялық 
денсаулығын қорғайды. Педагог пен психологтың трансбіліктілігінің 
(жалпының эртүрліде) кэсіби рефлексия факторы ретінде анықталуы 
(анықтылығы), нақты қажеттілік пен практикалық өзара көмектің

200



мүмкімдіі ін, Оілім беру мен психологиялық практика нормаларын, оларды 
лсгіидіру мііқсіпымен анықтаудағы өзара ы қпалды көрсетеді.

Ьраіусі,, психология әбден есейді. Ол кешірімділік
ікмі куіннуші.іііі.ік племіндегі бала да емес, өз мінезін көрсетіп жэне 
Піш іи чііі

*И ст мІ|іІм лс смсс - дейді. Есеюші психологияны бір жақты әдістемелік 
ІМ*НІ|МІ(М лс, ".іділ" обьективизм де “қысады” (шектейді). Қазіргі балалық 
МММі іі|)іііі)н'мшшрынын қауіптілігі (өткірлігі) мен қомақтылыгы жартылай 
іірсіісііпіһіі шаралармен шектелуге мүмкіндік бермейді. 
I Ішчіміоі инлі.ік қычмет апдында:

* ісііріппіык аспектінің прагматизациялануы, ғылыми зерттеулердің 
ін мтітнііилі.ік прлктика проблемаларына багдарлануын, Ф.Е.Василкжтің 
ініІМк'11 иііікаида "мрактиканы теорияғаендіру” қажеттілігі;

ф кі.іімсггіц гск қолданбалы емес, практикалық аспектісін де 
Н*|іІміру, иі ичогсрапияның бара-бар эдістерін апробациялау қажеттігі түр.

Жинм исихологияның, психотерапияны қосқанда, семантикасы мен 
сумміммкмсі.і оігсрудс. Психотерапия -  психологиялық практиканың 
міч I м I формпсы, гііггі ксйбірде осы практиканың бэрі ретінде қабылдануы 
іш ш рск смсс..

Ііуи м.хчмісні псгічдеп, түсіндірейік. Қазіргі кездегі білім берудегі 
ііріікпікпім.ік исихолоітыц ұстанымы әрекетті (белсенді, ықпалды) сипатта 
Ооііуы ксрск. Кпсіби психолог “Басқаның” күйзелістерін “оқи біледі”, адам 
ииіні.іні.ііі жабық ксцістігінің фрагменттерін -  тұлғаның “колеңкелі” 
«кикіирын гани білуге; ал кэсіби психотерапевт осы кеңістікті жарықпен 
іоліыругп. I IIІиарц, сочімсм айтқанда “жандыны одан әрі жандандыруға” 
һііОІіич іі ІІІі.ін м.ініндс пракгикшіық психологқа осы аталған екі қабілет те 
килчч. сомныкгип да прик гмкалык психолог пен психотерапевт арасындағы 
міі<кирнмым мшргіы гүрдс (кочгалгыш жэне озара ауысқыш) екені туралы 
иНіуій іурм кимсмі О с і . і іуриін.і М.І,. Кагам бүл проблеманы түсінікті де, 
миімуммы іурлс пііі икіиіілы I Ісих«>ісршімиіи.іц шскарасын ол былайша 
гіііыкіиіімы I іир

• имим імімім Іміімтч Імсм Оірмікіс іюимпІІ жіип.і, ілиі жэне мінез-құпқы 
мімыміп і.іііми о ііи  оіім  ііси іүч іпуіо ксдсрі ілср гуындагаида;

• ік мчоісримсні нднммыц о ііііп і оііііс каіігуі.іна комскші болғанда;
• комскмц о і сірн ісгннсы  мсн гпкгпкасі.і Гіар жэнс де соған сэйкесті 

күрилдпры мси лдісгсрін қолдапі апда;
• адамныц қауымдастықтагы бүқаралы қ проблемалары мен 

мақсаггарыпа да чсйін аударылғанда;
• пациспт пеп психотерапевт арасында бірлескен жұмыс жэне оның 

мақсаты жайында келісім болғанда -  психотерапия басталады.
Адам өзін, өзім, деп біліп сезінгенде жэне осыған қауіп төндіретін 

ішкі қарама-қайшылықтар мен алауыздықтарды табысты түрде шеше 
алғанда,
ендігі жерде кәмекші қажет болмағанда, психотерапия аяқталады.
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Басқаша айтқанда, адам ерекше өмірлік ситуациялар мен субьективті 
күйлерде, күйзеліс тудыратын проблемалар алдында басқа адамның 
ерекше көмегін, тілектестігін қажет етеді. Мүндай тілектестік кэсіби 
психологиялык
көмек формасы мен сипатындағы -  іісихотерапия болуы мүмкін. 
Психотерапиялық араласу, білікті психологиялық көмек көрсету 
аркасында ғана адамның жағдайы қалыпты орнына келеді.

Психотерапияның жалпы анықтамасын беру белгілі қиындықтармен 
байланысты. Б.Д. Карвасарскийдің редакциясымен шыққан 
“Психотерапиялық энциклопедияда” оған мынандай анықтама берілген: 
“Қазіргі кезде психотерапия ғылыми білім мен практикалық түрғылардан 
бір мэнде түсінілетін сала болып табылмайды, тек олардың үйлесуі мен 
ішінара өзара эрекеттесуін көрсетеді жэне де түрлі психологиялық, 
медициналық, антропологиялық, элеуметті-экономикалық, экологиялық 
жэне философиялық бағдарларымен және де қолданылу аясының 
кендігімен айқындалады”. В.Е. Каган белгілі мамандардың психотерапияға 
әр кезде берген 30-дан аса анықтамасын келтіред. Психотерапияны 
практикаға бағдарланған ғылым жэне адамның психологиялық 
болмысымен (жанымен) істелінетін кэсіби жүмыстың практикасы деп 
санауға болады.

Психотерапияның клиникаггық (медициналық, психиатриялық) жэне 
психологиялық (философиялық-психологиялық) моделдерін арнайы бөліп 
қарастырады.

Психотерапияның клиникалық моделі табиғи-ғылыми медицинаның 
нозологиялық парадигмасында қапыптасқан және де үштілік 
формуласымен анықталады: “аурудың өзіндік ерекше себептері - өзіндік 
ерекше клиникалық көрініс - өзіндік ерекше емдеу”. Клиникалық 
психотерапия, бүл -  психика және психика арқылы науқастың бүкіл 
ағзасына әсер ететін кешенді емдеу жүйесі.

Психотерапияның психологиялық агымдары қазіргі философиялық 
жэне психологиялық ой-пікірлердің негізгі түрғыларына негізделген. Ең 
дамыган жэне ықпалдылары үш бағыт -  психоанапитикалық 
(динамикалық), бихевиоральді (мінез-қүлықтық), гуманистік 
(экзистенциалды -  гуманистік, феноменологиялық) жэне солардың 
негізіндегі өзіндік бірегей эдістер. Кезінде А. Маслоу оларды үш “күш” 
деп атаған. Психотерапиялық эдістер:

• адамның ішкі жан дүниесіне деген бірізділігімен сипатталады;
• норма мен патологиядағы психологиялық болмыс туралы түсініктерді, 

осы түсініктерден туындайтын емдеудің міндетгері мен тэсілдерін 
қамтиды;

• психотерапиялық практиканьщ жетекшісі болып табьшады.
В.Е. Каган медициналық жэне психологиялық психотерапияның 

толық талдауын үсынады [186, 2376.]. Талдаудың түйінді мәселелері 13 
кестеде келтірілген:
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13 кесте
М едиципалык жэне психологиялык психотерапияның салыстырмалы 

кестесі (Каган бойынша)

ІНІШІІНМН'ІИ|іЫ

ІИІІ|ИІИ 
ИІійкіИИй' пшри 
МІММйім 
ІІІІІіН

І)||ГМ ЛиННіч 1
Пйчиу
А/імнш і V іну

(Һуііпу

Дііш іііц інһіі

Діііііііім 
1 Іі ітнг|нш иіі 
МіІИІ III ІІІ|ІЫ

Унһыі
И*-*ІИ|І|-І
(ПйІНІМІ
ІИ|ІИІІІ-ИІІІІ
у н ітм м м

І І іи іп т т і і
учііінымы
Қііп.іішсіщі

Мсдицииалык психотерапия Психологиялық психотерапия
( '(.•Сісіперді іздестіру, 
Сіу іі.ілысгыц шынайы мәнісін 
іүсіпугс үмтылу

Қубылыстар мен олардың 
заңдылықгарьгн сипатгау

Қііидіінбалы психология, 
жсисримситтік психологиядан 
нракгикага

Психологиялық практика, тэжірибе 
негіз ретінде

Ддимііыц ялемдегі басты орны 
іүринм үжымдық, әлеуметтік 
іүсппкгердсн бастау алады

Адам экологиялық жүйенің бір бөлігі 
жэне жеке-дара деғен түсініктерден 
бастау алады

1 )Г||,СК 1ІІИІІ Субьективті
Лішиіггикалык Синтетикалык
Қі.і імсііері бойынша 
іірниіімішндмрылган органдар 
мсн жүііслсрлік жиынтығы. 
1 кч гіі і міпдег - бейімделү

Дамушы жүйеге деген біртұтас тұргы 
Негізгі мгндет -  өзіне-өзі ие болу

І.үімпмсгар мсн ауруларға 
фіімирліір мен кызмет ету 
іүргмсыішн

Адам мен оньщ күш-куаттарына мэн 
жэне мағыналар, болмыс тұрғысьшан

Лурү симіггомдарын ғылыми 
іксисримепт иен статистика 
нсггііндс аныкіау

Өзекті күй мен проблемаларды жеке- 
даралық тэжірибе негізінде анықтау

1 Іспхнмгрнялык Психологиялық
( 'іиіііімдіірды жою, нормага 
кгіімрү. ллеумеггік жяне 
Гіноііі» нщіык функцияларды 
кііиынкіі іупру
Кіі іі.ііпі.і /ііііі пі/іііі (ірішу ушін 
ІІІІЧЧП Г ННІІІІІ Гччіү

ІІІІІММІ ІІ Щ||І\<||||ІІІІІІ іг|іигүші 
*іНІГ І.ІҺНЙИ ГІҮІІІІ, ІІ.ЧІІІІМЧГ 
ИІІІ\ІІІІҺІ'|ІІНІ<ІІІ. II ОіЦ ІІІЫ, 1 І.ІІІЫМІІ 
.1/111 ІГрІІІ /ҺІ ІКІІУІІІІ 
уч ІШІІ.ІМІ.ІИЛІИ і.і. (МІІІІІІ /КЛІІГ 
11IIIІІІГ1111 ні гуГіі.гкіпіиі 
иүіһгпк ігрпігн ІІІШСГІІ ГЫЛІ ІІІІ. 
гурасгырүніы жлне бапілауніы 
1 Іауқас. кабылдаушы

Проблеманы шешу, түлғалық өсу мен 
даму, жеке-түлғалық болмысты 
тиімділендіру

Қачір жлне осы жерде, откен кез бен 
болашакгын казіргі кезде қалай 
кіірііісііпіне коціл болү
КүІІ ісінспсп болісуші, өзін ұғынып 
іклпс ш -оіімск жүмыс істеуші, 
кіпігиіті спл калныпда кабылдаушы 
іш риігіп  ішргнср, процеске жауап 
Гігрүіш, іындаупіы жлпс колдаушы

Клиспт, ынтымактасушы

Логика мен бу чылулар жэне 
симп
томдар туралы ғылыми білімдер 
жүйесінде, эдістеме арқылы

Үғыныдатын күйзелістер жүйесінде, 
тэжірибе арқылы

Қіігыііасгар
фіжусы

Сыркатга, эдістемеде, нәтижеде Ресурстар, өзара әрекетте, процесте

і )дістеме Нэтижеге- сиптом немесе Бүзылыетарға ие болуға көмектесетін
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бағыты сыркатты жою проңеске
Терапияның
аяқталуы

Қол жеткізілген нэтижелердің 
өлшемдері бойынша терапевт 
аныктайды

Клиент жэне терапевпен бірлесіп 
анықталады

Нәтижелілік
(тиімділік)
өлшемдері

Денсаулықтың қалпына 
келтірілуінің обьективті бағасы

Қол жеткізілген өмір сапасына деген 
субьективті қанағаттанушылық

Психотерапияны клиникалық жэне психологиялыққа бөлу, екі бөлек 
психотерапия типі бар дегенді көрсетпеі^ді, бірдей әдістерді дэрігерлер де, 
психологтар да пайдаланады. Клиникалық жэне психологиялық 
модельдердің диадасы психотерапия мәдениетінің күрделілігі мен көп 
мөлшерлігін бейнелейді. Психотерапия өнерін модельдің біреуімен тепе- 
теңдестіру, эдістерді біржақты бір-біріне қарама-қарсы қою 
психотерапевтердің практикалық мүмкіндіктерін шектейді.

14 кестеде психологиялык емдеу әдістерінің салыстырмапы шолуы 
Т.В.Карасу [187; 226.] бойынша келтірілген.

14 кесте
Психологиялық емдеу эдістері (Қарасу бойынша)

Салыстырмалы
параметрлер

Динамикалық
козқарас

Мінез-қүлықтык
көзқарас

Феноменологиялық
козқарас

Адамның ішкі жан 
дүниесі 
тұжырымда 
масының басты 
пэні

Санасыздық
(бейсаналы)

Стимулды- 
реактивті мінез- 
кұлык

Тұлға, жеке-даралық

Психологиялық 
болмыс дамуының 
қозғаушы күштері

Алғашқы
жыныстық
инстинктілер

Әлеуметтік үйрету 
жэне
шарттылық

Өзін-өзі өзектендіру
(кемелдендіру)
қажеттілігі

Дамуды
камтамасыз ететін 
психологиялы 
қ болмыс 
органдары

Сана Мінез Еркін ерік, түлга

Норманың
тұжырымдамасы

Интрапсихикалык 
процестерді 
реттеуді қамтамасыз 
ететін эго - кұші

Бейімделген
мінез-
кұлық,
патологиялық 
симптомдардың 
жоқтығы, мазасыз 
дықгы төмендету

Өзін-өзі өзектендіру, 
спонтандылық пен 
шынайылык

Негізгі проблема
Жыныстық
инстинктілеріді
басу

Мазасыздық Түлғалық шеттетілу
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ІІЙІОІІШМНММҢ
іуАМрЫМЛНМіКІ.І

( ИУІ .І І \

М Г М И І Н  І М . К - р і  МСІІ

<111 І^ріі'ісрліц МЛІІІ

( 'іімпсычлмкка
ыгысгы
рмлгам
ммсгимктілсрмен
ссПсмтілсііген
міпраиси
хмкалық
какіьмыстар

Мазасыздықты
жалпы
лауды шарттайтын 
мінездің 
бейімсіздік 
таптауырындары

Түлғаның өзін-өзі 
өзектендіру 
қажеттілігінің 
шектелуі, тұлғаның 
дағдарысы

Итраисихикалык 
какгығыстарды 
үгынуы. Терең 
имсайт: ерте кездегі 
огкенді түсіну

Адаптивті мінез-
К¥
лықтық 
паттерндерге 
тікелей үйрету. 
Мазасыздықты 
жою.

Адекватты, біртұтас 
Мен -  
тұжырымдамасының 
калып
тасуы. Тұлғаның өзін- 
өзі өзектендіру 
қабілетінің қалпына 
келуі

^нм.іііык кіикарас 
Л.ІІІІ* і|шкус

1 Ісмчоісрпмсиііц 
м і м л с і і с р і

і (сі і іі і гсчммкплар

Ісріниміі мсм 
імнмичп 
ІІрІКІ.ІІІЛПІ І.І 
ГшМішмысм.ім 
смматы

Тсрамсвгік модсль

Тарихи, 
ретроспективті: 
субьективті өткен 
шак (кезең)

Тарихи емес, 
обьективті 
қазіргі кез

Тарихи емес, “казір 
жэне осы жерде” 
феноменологиялык 
мезеті

Ііігыстырылған 
самасыз мсихикалық 
мазмүмдар 
ды олардыц тарихи 
момінде түсіну

Арнаулы мінез-
құлықтык
реакциялар
ды бағдарламалау
жэне
қалыптастыру

Эмпатиялык өзара 
эрекет, өзін-өзі 
айқындауына 
мүмкіндік туғызу

Интсрпретация.
Матсриал:срікті
ассоциа
циялар,гүс корулср, 
ка
І І Ы ІГ Г Ы  м і п с і -

қүиык.гасы
М И ИЛ ІІ Ү  Ж ЛІ ІС

кирсі.пііку
1 м к*у үммм 
ірімкфсрсмі I I  /НЛІІС 

ІІСІІ М І І Ц Ы І Д Ы

І И І .Ш іі М і . і  с м с с "  

Л і і р а  к і і г ы м а с г а р

Дорігсрліккс жақын: 
дорігср -  нациент. 
Авгоритарлы. 
Терапевтік одақ

Шарттандыру:
жүйелі
десенситизация, 
нозитивті жэне 
негативті бекітілу, 
модельдеу

“Энкаутер” 
(кездесу):диалог 
қа тепе-тең қатысу, 
экспери
менттер немесе 
ойындар, сезімдерді 
драматизациялау 
немесе ойнап көрсету

ІІІымаііы, бірак 
смдсу үміім 
косалкы: (ічара 
кагыпасгар 
болмайды

ІІІынайы жэне емдеу 
үміін аса маңызды: 
пак іы озара қатынастар

Ііілім берушілікке 
жа
қын: мұғалім 
оқушы.
Директивті. Оқу 
одағы.

Экзистенциалды, 
эгалитарлы: екі теңдес 
адамның карым- 
қатынасы. Тұлғалық 
одақ

Осы үш негізгі психотерапевтік бағыттарға сәйкес, басқа да туынды 
эдістер мен әдістемелер бар. Олардың арасында ең танымапдары жэне 
мамандар мақұлдағандарының ішінде:
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• динамикалык көзкараска жақын: патогенездік немесе тұлгаға -  
багдарланган психотерапия (В.Н. Мясищев, Б.Д, Карвасарский, Г.Л. 
Исурина, В.А. Ташлыков), психосинтез (Р. Ассаджиоли), трансактылы 
талдау (Э.Берн, Т.А. Харрис);

• когнитивті және мінез-құлықтық көЗқарастардың өзара эсерлерінің 
нэтижесінде пайда болған когнитивті жэне когнитивті -  бихевиоралды 
психотерапия (А.Бек, А. Бандура, М.Д. Махони жэне т.б.), рационалды — 
эмотивті психотерапия (А. Эллиса);

• феноменологиялык көзқарастан туындағандар: гештальттерапия
(Ф.Перлз), логотерапия (В. Франкл), позитивті психотерапия (Н. 
Пезешкиан) жэне т.б. I

Қазіргі (өте беделді бағалаулар бойынша) психотерапиялық қорда 
450 астам әдістері жэне психотерапевтік инструментарийдің эртүрлі 
модификациялары бар екні анықталған. Психотерапиялық сала 
қалыптасуының ұзақ мерзімі барысында әдісті таңдау -  диагноз немесе 
пациенттің басқа да обьективті сипатгамаларына емес, маманның қандай 
да бір психотерапевтік мектепке жататын кэсіби даярлығының 
коньюнктурасына тәуелді болып келді. Әдіске бекітіліп қалу (кей 
жағдайларда -  тіпті келемежді) оның өзіндік құндылықты мэнге ие 
болуына әкеледі: эдіс, пациентгегі (клиент) де, психотерапевтегі де 
(дәрігер немесе психолог) адамилықты жойып, өз бетінше өмір сүре 
бастайды. Ендігі жерде маман эдісті емес, эдіс маманды “пайдалана 
бастайды” .

Медицина мен психологияның жаратылыстану ғылымилық дамуы 
психотерапияның “табиғилануын” шарттантырды. Психологиялық 
білімдердің гносеологиялық субьект-обьектілі технологизациясы адами 
болмысты оның жекеленген проекцияларына (қате түрде адам мәнімен 
теңестірілетін) сана асты, мінез, когнициялар, өмірлік стратегиялар, 
түлгаға дейін кішірейтуге мүмкіндік берді. Дәстүрлі психология білімнің 
дэл, обьективті жүйесіне сәйкес дамуга ұмтылысында аса зор қателіктер 
мен жол берілмейтін болжамдардың сферасына айналды. Сциентизмге тэн 
психикалықтың табиғаты туралы түсініктердің бөлшектілігі 
психологиялық пэнділікті, жанды, дамушы адам болмысына қарсы 
қойылған орнына “анатомиялық театр” деңгейіне дейін төмендетеді.

Психотерапиядағы “таза психологияның” (“психология тек 
психология үшін”) қүнарсыздығы мен ортодоксті методцентризмге 
табынуды “әшкерелеулер” парадигма ауысуы дағдарысының апғашқы 
хабаршылары болды. Дағдарысты жеңудің алғышарггары -  психологияны 
гуманизациялау мен психотерапияны интеграциялау процестері -  “үшінші 
күште” -  гуманистік психологияда қалыптасты (К. Роджерс, А. Маслоу, 
Р. Мэй, В. Франкл, Л. Бинсвангер және т.б.). Гуманистік психология 
“төңкеріс емес- эволюция, қол жеткізілгенді теріске шығару емес, дамыту, 
конфронтация емес -  диалогқа шақыру болды” [188,1176.]

Гуманистік психология соншалықты біртекті емес. Ол: 
экзистенциалды психотерапия, дазайнализ, логотерапия, клиентке -
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іі|)ііікііі)імиіаіі психотерапия, гештальт-терапия, психоимажинативті 
іничоісрііпия, шпирикалық психотерапия, биоэнергетикалық талдау, 
иутоі сііді жіпті.іқгыру (жогары деңгейдегі), трансценденталды медитация, 
ііісп мсихоісриііия, психоделикалық психотерапия жэне басқа да бір топ 
лдісггрді ким гиді.і. Лдам өмірінің рухани тэжірибесіне көңіл бөле отырып, 
іумпмисіік і і с и х о і і о г и я  жаңа, гуманистік ғылыми шешімдердің 
КИАгггІлігім пйкындады. Гуманистелінген психологиядагы обьективтистік 

іиггі.ік Гшгдарды жеңудің бір багыты Қайта өрлеу дэуірінен бастау 
іііііпі.ім. идам рухы шығармашылығының ең жоғаргы формасы ретіндегі 
күиммды жалгіы адамзаттық қүндылықтары бар, түбінде өзін “жансыз 
іүпгаіа" айналдырғанға дейін антропоцентризм мен әзіндік қүдайға 
уміылатыи “дінсіз гуманизмде; екіншісі “шығыстық мистицизмде” (оның 
"|іух'гііры” жэне “күштерімен”), оккультизмде, ал христиандық кезқараста 

жпңа пүтка табынушылықта жэне де ежелгі пүтқа табынушылықта іске 
ті.ірі.ілды” [189]. Гуманистік психология адамның психологиядағы 
іфоблсмасын шешудің мүлдем жаңа шешімінен гөрі, негізінен уақыт 
ііслгісім (күштірек -  рухын) көрсетуші ретінде болды.

Ксйбір авторлар “төртінші күш” деп атаған трансперсоналды бағыт 
срскшс агам отуді қажет етеді. Трансперсоналды көзқарастың дамуы К.Г. 
ІОмг, I*. Лссаджиоли, А, Маслоу, Э. Сутич, С.Гроф, М. Руфлер жэне т.б. 
гсоримдык мрактикалық зерттемелерімен байланысты. Трансперсоналды 
мсиходогия адам болмысының жандық -рухани өлшемдерінің мэнділігін 
(іекітеді жэме де сананы қарастыруға шоғырланған. Трансперсоналды 
мсихотерапия саманың өзгерген күйлерінде қол жеткізілетін адам 
і і п і і с і .і м ы ц  отіме гоіі емес саногенді қорларын оятуға бағытгалған [190].

ІІсихотсршіснтік ираласудың ерекше типі -  отбасылық 
іамчоісріміии: огбіісыдык мсихотерапия, сырқатты отбасы мүшесінде 
гргкшг пһкі.ім ()ііИқалігп.ім, огбасындағы психикалық және түлғалық 
Пу імнуіінрды >кою мнкснгымсм іүдгааршіык қатынастарды түзету мен 
імімііііігмдірүіг Гіімі.іггшігші. 1 Ісмхогсраііияііың бүл саласы -  отбасын 
ігригу  *лиг іуриі сі.іркнпіірды смдсу мсм профилактика, жэне де содан 
һгІІІімІ ліігумгпік сңіігкіік мііііи орііыма ксл гіру мақсатымен әсер етуді 
кимімді.і (И К Мміср, Т.М. Мм111им11. '),Г. Эйдсмиллер, В. Юстицкис, А.С. 
( 'ііинііконскіім. Л.И. Іпхарои ж.іис г.б). Огбасылық психотерапияға 
огбіісылық қшт.мшсгарга нрі)(|)илактикалык, смдік, қайта орнына келтіру 
(рсабилигация), горбисдік ықмалдар мэселелері жатады, отбасылық 
мсихотерамия эдістері ен алдымен баіішар мен жасөспірімдердің 
психотчкалық смес психогенді бүзылуларына тиісті жүмыстарда 
қолданылады.

Дүниетаным жэне эдіс ретіндегі отбасылық психотерапияның пайда 
болуын жиырмасыншы ғасырдың 50-жылдарындағы. Н. Акерман 
жүмыстарымен байланыстырады. Дегенмен, отбасына емдік эсер 
практикасына байланысты идеялар XIX ғасырда-ақ қалыптасқан. Қазіргі 
кезде теориялық бағдарлары, отбасылық зандылықтарды түсіндірумен 
қолданылатын әдістеріне байланысты ерекшеленетін отбасылық
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психотерапияның көптеген мектептері мен бағыттары бар. Неғұрлым 
беделділеріне -  психодинамикалык, жүйелік жэне стратегиялык, 
эклектикалық бағыттар жатады. Кейінгі елу жылдықта ете үлкен 
практикалық тәжірибе қорланды (қаралды), отбасылық психотерапия 
эдістерінің тиімділігіне зерттеулер жүргізілді.

Психодинамикалық бағыттағы психотерапияны ең алғашқы 
пайдаланушы 3. Фрейд екені мэлім. Бұл жағдайдағы психотерапияның 
міндеті -  инсайтқа жету. Қазіргі кезде бүл көзқарас жоғары дәрежеде 
тиімді, бірақ гиперресурсты болып саналады.

Қазіргі кезде жүйелік отбасыльіқ жүйелі психотерапияны (ОПЖ) 
терапевтік ретте тиімді, экономикалық түрғыда мақсатқа лайықты жэне 
келешегі бар бағытгардың біреуі деп санайды (П.Ватцлавик, Д.Бивин, Д.Д. 
Джексон, Д. Хейли, Ф. Баркер, М.П. Николс, С. Минухин жэне т.б). ЖОП - 
негізінде отбасын біртұтас жүйе ретінде түсінетін интегративті эдіс болып 
саналады.

ОПЖ динамикасы негізгі төрт кезеңнен тұрады:
• психотерапевтің отбасымен бірігуі, отбасында ұсынылатын рөлдер

кұрылымына ену;
• терапевтік сұранысты тұжырымдау;
• отбасылық өзара қатынастарды реконструкциялау;
• психотерапияны аякгау жэне ажырау.

А.Б. Холмогорова [191] отбасының жүйе ретіндегі төртаспектілі 
талдау моделін ұсынады:

1) отбасы құрылымы, оның негізгі ұғымдары: байланыс, иерархия,
жүйешелер (ата-ана, бала, ата-баба);
2) микродинамика, оның негізгі ұғымдары: отбасылық рөлдер, өзара 

эрекет паттерндері, ақпаратгың таралуы, эмоциялық коммуникация стилі, 
отбасындағы міндеттердің бөлінуі, метакоммуникациялар, триангуляция;

3) отбасылық жүйенің макродинамикасын талдау үшін психотерапке
ұсынылатын тұжырымдамалық аппарат: отбасылық тарих немесе
эволюция; отбасылық сценарий; даму циклдары; отбасылық жүйенің 
қажетті өзгерістерге кедергі жасауы; өзгерістер ресурсы; жалпы мәдени- 
тарихи контекст; жыныстық-рөлдік таптауырындар;

4)отбасылық идеология: отбасылық нормалар мен ережелер;
талаптар мен күтінулерді басқаға арту; мифтер; отбасылық құндылықтар; 
дәстүрлер мен салт жоралар.

Психотерапиялық жұмыстың эклектикалық бағытындағы өкілдер 
емдеу механизмдері эртүрлі эдістерді, мэселен гипноз, аутогенді 
жаттықтыру, медитация, мінез-құлықты өзгертуге қажетті үй 
тапсырмаларын, өзара қатынастардың талдауы мен тұжырымын, топтық 
пікірталстар жэне т.б. камтиды.

Стратегиялық немесе проблемді -  бағдарланған отбасылық 
психотерапияның мэні (М.Эриксон, Г. Бейтсон, Д.Хейли, К. Маданес, К. 
Витакер) проблеманы шешу стратегиясын құрумен байланысты.
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ОгОпшлмк іісихоісрипиямыц срскшс іүрі іпбасылык кеңес беру 
(ОКІі) Ошп.ііі пібмлнды. ОКІі пдіетсрі мси тэсілдерінің көптігі, түрлі 
іеприилмк гүжмрі.імдамаларга нсгіздслуімен байланысты. Оның ішінде 
Писімлирм: когиитивті мінез-күлықтық психотерапия, рационалды- 
імонмилі.і нсихогсрамия, жүйелі жэне эмпирикалық бағыттар (В.Сатир, С. 
Мниухии жлнс г.б.). Қазіргі кезде психотерапиялық көмектің осы түрі 
НМ үрлі.ім сүранысгы болып отыр.

( ІтСшсылык психотерапияның белгілі түрлерінің арасында отбасылық 
нпммушікатиіпі психотерапияны (Г.Бейтсон, Д.Хейли, Д.Джексон,
I ІИіггцланик), тәжірибеге негізделген отбасылық психотерапия (К. 
Иигикср, А.Напир), отбасылық мінез-кұлыктык психотерапия (Б.Ф. 
( 'кііпнср, А.Бандура, Д.Роттер, Д.Келли), ерлі-зайыптылық психотерапия, 
огбасылық по іитивгі психотерапияны (Н. Пезешкиан, Х.Пезешкиан) 
іггауга болады.

Қысканіа шолу-талдау, психотерапия эдістерінің негізінде адамның 
паш ілогинлық болмысы туралы қарапайымдатылған түсініктердің 
жіггіггыммн корссгсді: “Психоанализ, бұл -  адами мәнімен теңестірілген 
сниидаи гмсгының психологиясы: бихевиоризм -  мінез психологиясы, 
гумпнисгік психология, ол -түлга психологиясы, адамның өзіндігі өзіндік 
мнкспгм рсгіпдс...” . (Б.С. Братусь, 192, 80-81 б.б.). Отбасымен жүмыс істеу 
.ідісгсрі кобінесе белгілі психотерапевтік технологияларды отбасының 
фпкгурасы туралы психологиялық түсініктер негізінде қолдану практикасы 
Оолын табылады. Отбасы не симбиозды біріктірілген (психоанализ), 
мсмссе ресми үйымдастырылғанмен (мінез-құлықтық, проблемді- 
багдарланған отбасылық психотерапия), немесе өзара қатынастың рөлдік 
(|юрмасымен сипатталатын ситуативті қауымдастықпен (жүйелі отбасылық 
психотерапия, отбасылық кеңес беру) орайластырылады. Қарастырылу 
аясынан тыс қалатындар -  тектік қауымдастық адамның мэндік атрибуты 
(қасиет) екендігі; адами қауымдастықтың бастапкы нормасы, оған 
қатысушылар арасындағы түрақты рухани байланыс болатындығы. 
Осының бәрі эрбір жекеленген көзқарастар жэне олардың 
комбинацияларының балалардың психологиялық денсаулығын қорғау мен 
қалпына келтіру мақсатында жеткіліксіз екендігін бекітуге мэжбүрлейді.

Қазіргі кездегі бір эділ түжырымға сәйкес, психотерапия, бүл -  
адамның жеке-дара болмыстыц дамуының механизмдерін іске цосу әдісі. 
Психотерапияның осы бейнесі, білім берудің мақсаты мен міндетгеріне 
қайшы келмек түгіл, тіптен аса маңызды, дербес толықтырма екендігі 
айқын.

Психологияны гуманизациялау психотерапияның психологияльщ 
парадигмасын калыптастырды (А. Бадхен, В. Каган, 1995, В.Е.Каган 
1995,1997). Бұл парадигма:

• ұжымдық емес, жеке-даралық этиканы басшылыққа алады;
• адамды органдар мен механизмдердің қосындысы емес, бөлінбейтін

түтастық ретінде қабылдайды;
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• обьективті мен субьективтіні қарсы қою емес, шынайылық (болмыс) 
қағидасын басшылыққа алады;

• қызмет етуге емес, тірліктегі болмысқа; аурулар мен жетіспеушілікке 
емес, проблемалар мен мүмкіндіктерге бағытталған;

• әлеуметтік мінез-қүлықтың симптомдарын жою жэне қалыпқа түсіру 
емес, жеке-даралық болмысты дамытуға бағдарланған;

• әдістеме емес, процеске шоғырланган;
• бүрынғы нормаға қайта келу үшін өткенге емес, болашаққа жол 

ашатын қазіргіге шоғырланады;
• психотерапевтің “техникамен” емес, “озімен” жүмыс істеуін 

болжамдайды.
Әдісті психотерапияны үйымдастыру жэне кұрылымдау кұралы 

ретінде түсіну интеграцияны жаңаша үгынуға әкеледі -  жалпыны 
әртүрліден іздестіру (В.Каган, А.Бадхен, О Дубровина, С.Зелинская жэне 
т.б.). Бүл жаңа мезет — транс-әдістілік (В.Е. Каган, 1996, 1997) немесе 
трансмодельдік (Ю.С. Шевченко, 1995) психотерапия туралы терапевтік 
транстың емдеушілік кезеңін іздестіру жэне дайындау үшін түрлі 
эдістемелік кеңістіктерден отетіні туралы түсінік: эдіс өз бетімен 
емдемейді, бірақ мэнмэтінді жасауға жэне “емдеушілік транс мезетінің” 
туындауына (“диапог мезеті”) Т.Крон, 1992)) көмектеседі.

Грек тілінен “екіекіікоз” сөзбе-сөз аударғанда “таңдаушы” дегенді 
білдіреді. Психотехникалық қүралдарды ерікті жэне “негізсіз” түрде 
сүрыптау — психотерапевтік эклектика-тарихи түрғыда ортодоксті 
методцентризм догмаларына қарама-қарсы (маманның кэсіби репертуарын 
жасанды шектейтін) қалыптасты.

Трансэдістілікті психотерапиядағы эклектиканың жаңа 
тұжырымдамасы деп түсіндіруге (одан да көбіректі түсінуге) болады. В.Е. 
Каганның пікірінше транс әдістілік:

1. психотерапияны адам өмірі мен мәдениетінің (оның ішінде білім 
беру саласында да) кең мэнмэтінінде көру мен түсінуді жеңілдетеді;

2. академиялық психология мен психологиялық практиканың іштей 
қарама-қайшылықсыз бірлесуіне экеледі;

3. адамның бет-бейнесін ғана емес, психология мен психотерапияның 
адамилық мэнін де қалыптастыратын, психологияның гуманизациясы мен 
психотерапияның интеграциясын біртүтас процестің екі жағы ретінде 
көрсетеді [186,121 б.].

Трансэдістілік -  жаңа терапевтік эдіс емес, дегенмен негізді 
сипатгағы түсінік, эдіснамалык кағида. Қандай эдіснама туралы айтылып 
отыр? Психотерапияның психологиялық парадигмасын (ППП) 
жасаушылар адам мәніне сәйкес психотерапияға бетбүрыс туралы тіке 
айтады. Шындығында да жалпыны (ортақты) іздестіргенде, біз, түрлі 
проекциялар, үстанымдар, қатынастарда эрдайым адамға келіп тірелеміз. 
Антропологиялық қағида, дэл сол “әртүрлідегі жалпы”, А. Бадхен мен В. 
Каган, өз логикалық толғаныстарымен (тікелей атамаса да, солай деп
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іу*ІННІМ) нгіиніррпирпіік лдіс мроОлсмасыман адами болмыс 
НрІіЛММІШМНЫІІ ............................. ... .

ІІІІІІ МНIроиоіісміри імі бап.гпирдыңтүрлері мен тармақтарының бір 
іМЖІШН і і Л й | і ; і М і і  мні грумсітілды мэнін төмендетпей, екіншіден әдістің 
М1ІН/ІІІ» мунлммміі,нм.щ імырмауына ілінбей әртүрлілігіне пара-пар қарауға 
МуМкІНИІІі П»|іі>ЛІ

АіП|іініпіі«'мірм іммің арқасында интегративті трансәдістілік 
« М І і і Н й М й Н М К  игі і і с і  і д і к к с  үласпайды және түрлі психо-техникалық 
ммгі|іумгіпіірііііді і і д и м  болмысы үйымдастырылуының түрлі деңгейлеріне 
П й п . і і  і і п і у і .і і і і і  ііаіілшм.істы жүйелеуге мүмкіндік береді.

I |»ііміддісгілік психологиялық практиканың белгілі апорияларын 
ЙММ ІІ І І Н  ІИ І ІД І . і :

• дмргкіми гі директивті емес;
• цгрОп11 ік дисганциялану -  шынайы түлғалық ниеттілік;
• дітіікісгикалы қ көрсетулерді пайдалану -  жатсыну мен 

МйННПУ і і н к м н  киріністері ретіндегі арнайы психодиагностикалық 
мрііцічіурііиирдііп бас тарту; яғни практикалық психолог адамның тікелей 
куііігміі ігрімсн кездескенде қажет болатын үстанымды оралымдылық пен 
11< ч н > < 111 > і ііндық мобильдікті қамтамасыз етеді. Психотерапевтік 
іі|ііімінуді.іН сипаты этикалық реттегіштер аясында директивті әсер етуді 
мг. дмргк гингі емес тілектестікке де жол берді.

И.К. Каган негізгі психотерапевтік көзқарастардың қиылысу неғізі 
дгп, фсноменологизмге бас ұрады. Мүндай формада ППП негізінде,
• гмкалық, адамда клиентті көруге мәжбүрлейтін декларативті сипатта 
(кілііды. Феноменологизмде белгілі шектеулер бар, мэселен ол адамның 
і іршілік тэсілінің психологиялық табиғатында ешнэрсені айқындамайды.

I Ісихотерапияның психологиялық парадигмасында өзінің 
кпнтиоралды аппараты жасалынбаған, яғни түрлі теориялық модельдер 
мгн гсрминологиялык байланыстарды “пайдалануға” жол берілді. ППП 
ндголоітары пайдаланатын негізгі үғымдары мен қағидалары 
иіііроиопсихологияның үғымдық аппараты мен негізгі жағдайларына 
уііиссімді екенін байқамауға болмайды. Нақтырақ: ППП адамның
іи ихикалык аппаратының қызметіне емес, оның болмыс тірлігіне назар 
мудпрады; психотерапевтік араласудың ақтық мақсаты ретінде жеке- 
іһі/нілық болмысты жетілдіруді жариялайды; обьективті мен 
субі.сктивтіні карсы қою емес, шынайылыц қагидасын басшылыққа алады 
жоне адамды органдар мен механизмдердің қосындысы емес, бөлінбейтін 
ін/пнүтастыц ретінде қабылдайды. Мынандай заңды сүрақтар туындайды:
I Ісгічінде қандай шынайылық туралы айтылып отыр? Адамның жеке- 
даралық болмысын жетілдірудің маңыздылығы неде? Оны жетілдірудің 
мүмкіндігі қандай?

Антропопсихологияда осы қағидалар мен ережелерге онтогенезде 
субі.ективті шынайлықтың қалыптасуы мен дамуы туралы 
жалиынормативті түсініктер сай келеді.
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Психологиядағы антропологиялык парадигманың алғашқы тұпкілікті 
категориясы -  субьективті шынайылық-психотерапиядағы психологиялық 
парадигманың теориялық негіздерін дұрыс анықтауға жэне жалпы 
тақырыбын айқындауға мүмкіндік береді. Субьективті шынайылық, адам 
мәнінің негізі ретіндегі дара болмысының шынайылығы (С.Л. Франктің 
айтуынша -  тікелей өзіндік=болмыс), адамның өз өмір тіршілігін 
практикалық өзгерту тақырыбына айналдыратын басты қабілетінен 
көрінеді, міне осы оның өз өмірінің нағыз субьектісі (авторы, қожасы, 
басқарушысы) болуына мүмкіндік береді.

Антропопсихологияның басты * эдіснамалык бағдары- тарихи 
көзқарас болып табылады. Тарихилық көзқарастың түпкі ниеті адам 
болмысын оның біртұтастылығы, толықтығы мен айқындығында 
қарастыру, іргелі адами қабілетгердің туындауы, қалыптасуы, өзгеруі мен 
өшу процестерін, яғни даму процестерін қадағалауда болып табылады. 
Даму қағидасы -  тарихилык әдіснамасында ең бастысы. “Даму” 
категориясы бір-біріне өтпейтін үш мағынаны қамтиды: даму, бұл -  жеке- 
даралық өмір сапасының жоғарылауымен байланыстырылатын обьективті 
факт, нақты процесс; обьективті шындық (шын мэнінде -  адам 
болмысындағы бар нәрсенің) құбылыстарының түсіндірмелі қағидасы; 
В.И.Слободчиковтың пікірінше еуропалық мэдениеттің мақсаты мен 
құндылығы. Демек, психотерапиялық араласудың құндылығы мен 
мақсаты. Тарихилық көзқарас психологиялық сауығуды, негізінде 
субьективті шынайылықты орнына келтіру даму процесі жататын құбылыс 
деп түсінуге мүмкіндік береді.

ППП сәйкес негізгі сауықтырушы фактор эдіс емес, адам: 
психотерапевт “техникамен” емес, “өзімен” жұмыс істейді. 
“Психотерапиялық араласудың” мэні, клиентті уақытша толықтыру, 
терапиялық траекторияны жобапау процесінде. Терапевт пен клиенттің 
тек бірлескен күшімен мүмкін болатын, терапиялық одақ қозғалыс 
субьектісіне айналады. Терапиялық одақ, психологиялық көмек 
көрсетудің, қабылдаудың функцияларын қамтамасыз ететін адам қарым- 
қатынасының формасы. Толықтыру құрылымының кэсіби -  іс-эрекеттік 
және тұлғалық өлшеулері бар, ол маманның тұлғалык қатынасуын талап 
етеді. “ ...ППП бір ережесі- психотерапия батылдықты кажет етеді. Онда 
терапевт клиентпен диалогта ашық, оның жеке-даралығының шектері 
айқын, ол адамдарды “сау” жэне “ауру” деп бөлетін аңызбен 
қорғалынбаған, жэне де шектерінің бұзылуы оның өзінің біртұтастылығы 
мен тұлғалық сақталынуына тікелей кауіп төндіреді (В.Е.Каган, 1997, 
1196.). “Диалог мезеті” (антропопсихологияда -  “бірлескен болмыс”) 
жылтылдағыш сипатта болады, емдеуші транстың іске асырылуына 
қолайлы, позитивті күйзелістер процесін өзектендіреді. ¥ғы ну мен 
қатынастың бір күйінен адамның өзіндік болмысының параметрлерінде 
неғұрлым жетілдірілгеніне өту туралы айтылып отыр. Психологиядағы 
дамудың антропологиялық қағидасына негізделген психотерапиялық 
процестің өтуі, терапевтік одақтың уақыт мерзіміне жайылған қозғалысы
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Ң|ІІШІ9  ки|іиі'П.і|)і.ілуі.і. смдеуші транстың табиғаты субьективті 
АііііМііН'ІЫІІ ішму кидіімы рсгінде түсінілуіне байланысты болуы мүмкін.

0 |іиііі>, мдіімиыц жске-дара болмысын жетілдіру психикалық 
ЙННйрйН.Иі "(Ниіідсу" мси индивидтің тіршілікке бейімділігін (өзін-өзі 
ПйКМ/Ікуі іірін.іни кслгірумен гана шектелмейді, одан да көбіректі 
Пііитимтііі/Іі.і П І Кіііпіі, терапевтік трансты психиатриялық мағынада 
ІЙҺЫІІ Оііиыіі ки іит.и і. онда жаңа көрініс пен инсайттың жаңа мағынасын 
іум нм иініы и Гіткн олшсмге, сананың сондай жазықтығына өткел деп 
і‘НііИі ійііш.і Сиішііың грансформациясы әлеммен, басқалармен және 
нііМіМі киімнінмпр жүйссіндегі сапалы өзгерістермен ілесе жүреді. Басқаша 
ИІПкнніш (Кніш кнуымдастыққа енумен, қалыптасқан өмірлік жағдайларда 
ІНІІІЛІ* имІ|> сүруі мен өзін-өзі айкындалудың жаңа тэсілдерін 
1 1111*11 І|іУМ»чі, п ііііің  очінділігінің жаңа қабатын игерумен, демек жаңа 
"М ІИ*інО |іІііумі'іГ  ілссе жүреді. Антропопсихологияда жаңа 
ҺИУЫМЛИі н.іккн счіу гуу дағдарысы, өзін-өзі айкындалудың жаңа 
Іві‘ІМ/|»|іІН Іннч ііру даму дағдарысы деп аталады. Бүл жерде бастысы 
ЙІІИМ Піиіммі ыіімн мппділік формасының (адам субьективтілігінің ерекше 

|іу*йНН іні.інпІН.інмк болмысының - өзіндік даму процесінің жазылуы 
(ІМІ, І-ІП |

III Кні ніі гсрішсніік транстың сырластық механизмдерінің (“диалог 
м еи чГ  I Крон) күииялмлығына ерекше көңіл бөледі: транс мезетінің өзі 
ОикКіірміімпІІіі.ін болып қала береді. Осы ескерту аса маңызды. 
IIII ( ЛоОодчпкоіі, смчықты себептілік қисыны мен мақсатты 
/и'і('рмннніиіиііың ж с ікіліксіздігін бекіте отырып, алғышарттар мен даму 
«к і і і  лиііішрмііың (диму ситуациясы) жиынтығы мен тікелей даму 
килнммііміі нріісі.пі;іа лрқаншнда “саңылау” қалатынына баса назар 
иуітршім ( ‘иумгу іідіімііміі гікслсй очіндік болмысының мүлдем өзғеруі 
р н ііт іі1 ичі іиОні н (ремнссни, нсііхіікалі.іқ функциялардың регенарациясы) 
йинн/н^міче «киі инлм ( іерннені ік мроцссті үйымдастыру және 
ку|іі,ііімм/іну I і|ііі|імііли гинн гүсіііііімсііді. Қайта өзгерту феномені 
іуЛ і.итниіІ ру^іі.ін кнні.інннуі.1 мен мнііііі|)ссіііциясының артық -  немесе 
І П П І І І І Н І Ш І  И,н и і і н і п .і и й  ие

ІІііікиіершііім/ііін.і іісичіііші нилі.ік ішрпдмгмн мсн психологиядағы 
йніриііііііиі иинмк ннрнлиі миіімн снлысгмрміілы галдауы негізгі 
үі мм/інр/н.ні Іпдим іііііімысмііың жскс-днрнлыгы" субьсктивті болмыс” 
( "и/шмнмн іІһелсІІ иііндік Іюлмысы"), “диалог мсчсті” -  “бірлескен 
(ніиммс"; "смдсуші гршіс" туу/даму дагдарыстары; негізгі
жіи дпІІлнрміімң; қүндылық жпнс максатгық бағдарларының: адам
Гнілммсмның дамуы мсн жстілуі; бастанқы қағидаларының: шынайылық 
қш идасы, даму қагидасы, субьектілік қағидасы; эдіснамалык бағдарларды: 
гнрихилық жэне трансәдістемеліктің мэнділік жақындығы мен өзара 
байлаиыстылығын керсетеді.

Осының бэрі дамыта білім беру жүйесіне қарама-қайшы келмейтін 
жэне неғүрлым пара-пар — психотерапияның психологиялық парадигмасы — 
дси бекітуге мүмкіндік береді. Ол -  практикалық психологты нақты
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жеке-даралықпен кездесуге жэне жұмыс істеуге бағдарлайды жэне де 
психотерапиялық эдістерді жаңа сипатта бекітеді: олар, тек психо,- емес, 
антропотехникалар болып табылады жэне даму мен өзін-өзі дамытудың 
максаты жэне мағынасына сэйкес колданылады. Психологиядагы 
комтементарлы антропологиялыц парадигма мен психотерапияныц 
психологияльщ парадигмасы психологиялыц денсаулыцты цоргау мен 
орнына келтірудің негұрлым зор әлеуетке ие және де білім берудегі 
психологиялыц көмек цызметінің негүрлым пара-пар әдіснамалыц негіздері 
болып табылады.

*

3.3. Педагогикалық және психотерапевтік іс-әрекеттің 
өзара байланыстылығы

Білім берудегі практикалық психологқа (педагог-психолог) білім 
берушілік процестерді психологиялық-педагогикалық “сүйемелдеу” 
үйғарылады. Біз, психолог балалардың психологиялық денсаулығын 
қорғау және қалпына келтіру мәнмәтінінде білім беру процестерін 
“бірлесіп іске асыруға” әбден негіздері бар деп есептейміз. Біз 
бүрынырықта психологиялық практика (психотерапия) сауықтырушы жэне 
білім беруші эффект береді дегенбіз. Психотерапиялық көзқарас 
күрамында педагогикалық үстанымның басымдылығын бөліп қарастыру 
психологиялық жэне педагогикалық практикаларды салыстыруға 
мүмкіндік береді. Түйінді педагогикалық үстанымдардың түжырымдамалы 
моделі (Г.А.Цукерман, В.И.Слободчиков, 1989, 1990) жэне негізгі 
психотерапиялық эдістердің шолу-талдауы (Т.В.Карасу, 1979) оған негіз 
болады. В.И.Слободчиков субпозициялар синтезі -  кэсіби үстанымдардың 
тек педагогика ғана емес, басқа да гуманитарлық іс-әрекет сфераларында 
да кептүрлілігіне бағыт береді,-деп атап көрсетеді. Әрбір психотерапиялық 
көзқарас терапевт пен клиент одағының нақты сипатымен ерекшеленеді. 
Психодинамикалық көзқарас үшін “жүмысшы” үғым-трансферентті 
байланыс болып табылады; мінез-қүлықтык жэне рационалды кезқарастар 
оқу одағына жақын қатынастарды уағыздайды; феноменологиялық түрғы 
үшін өзара қатынастардың эгалитарлы моделі, түлгалық одақ тән. Түйінді 
педагогикалық үстанымдар (соларға сәйкесті неғізгі білім берушілік 
процестерді) мен негізгі психотерапиялық көзқарастарды айқындап 
бекітейік (кесте түрінде).

Білім берудегі педагогикалық жэне психологиялық іс-эрекеттің 
интеграциясының тақырыбы арнаулы, жан-жақты қарастыруды талап 
етеді. Жүмыстың осы кезеңінде педагогикалық жэне психологиялық іс- 
эрекеттердің комплементарлығы біздің зерттеуіміздің қисынына сэйкес 
маңызды дэлел түрінде корінеді, ол психотерапиялық әдістердің 
психологиялық комек қызметінің міндеттеріне, білім берудегі 
психологиялық практиканың озіндік ерекшелігіне қарама-қайшы еместігін 
(тіпті пара-парлығын) бекітеді.
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Жніш ламі.ігушы жэне дамушы білім беру балалардың 
дкмсиуммімн (іііс т і.і кумдылыктардыц бірі ретінде жариялайды. Яғни бала 
Піиім ді ПІрІншідсіі, денсаулығының кұнымен емес, екіншіден -  
"тхііиуиыі і.і үімііГ' алуы тиіс.

15 кесте
П * іһ іі ііедііі 1)1 нкалык үсганымдар мен психотерапиялық көзқарастар

ІНіНМ ІЦіу і.іііім ьору 1 Ісдагоги Ересектер Балалардың Психотера
Іфпииі ІІНМ ІІ|НІ|ЦЧ ІІІІҢ калық дің іс-әрекеті іс-әрекеті пиядағы пара-
фн|іМгіі һі і ііпі үстаным (“клиенттер”) пар көзкарас

іиіру (омір әлпештейді
< уі*уі<* кпГнлспі Ага-ана (мәпелеп ұқсайды психодгшамика
ЙІІИМЛІ.І) өсіреді) лық

иңЛёі ЬіІИМІІ ІІН іыру
| и у  1 і і нк ІІІсбер жатгықтыра еліктейді мінез-құлықтык

ҺИПІІҺМ ігрлі) ды (бихевиоралды)
НИіг нці.пу (ойлаү

М('ІІ II .'рі*когпң Мұгапім үйретеді оқиды когнитивті
ФПІІІІІ.ІІІІІІк орінқ (оқытады) (рационалды)
ІІІІ ('ІМОрІІК')
ІпрГнимц-ү

МШИНІ (нмимлііі і.і Г*укіл Дана қолдайды қатысады гуманистік
ІЙІІ̂ УММІ (ІЛІІМПІ (араласады) психология
іиму) ІЛІІЛІЛІКІІ)

Ітер  дс ксц магыпада бала денсаулығының проблемасы білім беру 
іі|ніцссіііс кагысуіііылардың бэрінің -  педагогтар, психологтар, ата-аналар 

кіімкорііі.ім.іи кажс г сгсс (қажст етуі керек), ал тікелей кэсіби мамандану 
млнмиііііінлс іісііхикалык жонс түлгалық бұзылыстардың алдын-алу мен 
і̂Н*>|іул*ч I иріімііһшіык міидсітср білім берудегі психологиялық 

Һ М І М І Н І І І І  кудірсііплс
КіМІріІ к«чін* гііііім Оеру мсксмслсрінс субі.скгивті күйлері норманың 

ІШ Н ІІІМ  <һіікі.іи Оііиіііііір Оиралі.і. Ылім осрудсі і психологиялық қызметтің 
КіиіріІ МІнтчІ н м ід т М  кіннмді.ік омірдің қиыпдып.і жагдайында, білім 
Пмру «КіііИ' т ч т іу т .ік  иікіііу іаншііірыила мсмлсксг тарапынан қомақты 
кимск Оіінміііі іүриін кічдс. ііііқпіііі (ннишың пснмшо.чшық денсаулыгын 
ңи/іічіу кі 'іі қігіііыіш ҺічшіІ/іу Ііүд міндсі, психологтар тарапынан 
іісі I ідсіііін см. сауагп.і, Оірак мріімцмііііалді.і, Ослссііді кәсіби үстанымды 
кажсі сгсді. 1>ірдс-(іір Оііда маіардан гыс қалмауы керек. Сондықтан да 
оілім Осрудеі і мсихологиялық қы імсг біртс-бірте ғылыми іс-әрекеттілік 
(Оілім бсру жүйссінің жшіпы проблемшіарына шоғырланған) аясынан 
іііі.ігып, иегүрлым пақты бшіаның проблемаларына көңіл бөле бастайды. 
Ііүд, бүкіл элемдегі, білім беру мекемелері психолоғтарының 
окілспіліктері мен жауапкершіліктерінің, міндеттерінің аясын кеңейту 
бсгбүрыстарымен сэйкес келеді. Алғы шепке психологиялык практика - 
психологтың нақты адамға (“клиентке” ) психологиялық көмек 
корсетуіндегі ерекше жүмысы шығады. Психологиялық практиканың жаңа
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моделі білім беру практикасы мен психотерапияның аражігінде туындап, 
қалыптасуда.

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңына сэйкес 
“050103” -  “Педагогика және психология” мамандығының мемлекеттік 
стандартында педагог-психологтың кэсіптік қызмет түрлері -  
ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технология негізінде 
оқу-тэрбие процесін ұйымдастыру) және білім берушілік (психология жэне 
педагогика пәндерінің оқытушысы, білім беру жүйесінің педагог- 
пснхологы, мамандарды дайындау және қайта дайындау) деп көрсетілген. 
Сонымен қатар педагог-психологтың кісіби іс-эрекетінің мазмүнына білім 
беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің міндеттері енеді жэне де жаңа 
стандартта практикалардың бес түрі берілген, оның ішінде ерекше назар 
аудартатыны -  “Психологиялық -  педагогикалық әлеуметтік практика” - 
элеуметтік ортаның қарым-қатынас ерекшеліктерін, қарым-қатынас 
субьектілерін бақылау, т.с.с. міндеттердің қойылуы -  қазіргі кездегі 
қоғамда психологиялық білімнің қаншалықты қажеттілігінің бір айғағы 
іспетті [194].

Білім берудегі практикалық психология мэселелерін көп 
жылдардан бері зерттеп жүрген, белгілі Ресей психологы 
И.В.Дубровинаның айтуынша, білім берудегі психологиялық қызметтің 
негізгі мақсаттарының бірі -  адамның толыққанды психикалық дамуы, 
соған қажетті психологиялық -  педагогикалық жағдайларды жасау. Жэне 
де ол психикалық денсаулықпен қатар (жекеленген психикалык процестер 
мен механизмдерді қарастыру) ғылыми психологиялық лексиконға 
“психологиялық денсаулық” ұғымын енгізеді. Психологиялық денсаулық 
И.В.Дубровина бойынша, тұтастай тұлғаға қатысты, оның рухани 
дүниесінің көрінулеріне тәуелді, соның арқасында адамның денсаулық 
проблемасының психологиялық аспектісін медициналық, элеуметтанулық, 
философиялық жэне басқа аспектілерінен бөліп қарастыруға мүмкіндік 
береді.

Дэл осы психологиялық денсаулық мэселесінде, біздің ойымызша, 
психологиялық та, әлеуметтік те жұмыстың тоғысатын түйінін табуға 
болады. Сондықтан да психологиялық-әлеуметтік практикада 
қолданылатын негізгі психологиялық теориялармен (кеңестік, ресейлік, 
қазақстандық жэне басқа шетелдік), психотерапевтік эдістермен болашақ 
педагог-психологтарды қаруландыру кезек күттірмейтін мэселе бола 
түсуде. Осы орайда, негізгі психологиялық тұрғыларға тағы да қысқаша 
тоқталып кетейік. Бұл мэселелерді қарастыру “педагог-психолог” 
мамандығы бойынша -  жалпы психология, психология тарихы, тұлғаның 
психологиялық -педагогикалық диагностикасы, эксперименталды 
психолоғия, психологиялық пэндерді оқыту эдістемесінде (стандарт 
бойынша), психологнялық кеңес беру, түлганың қазіргі теориялары, 
қарым-қатынас психологиясы, терапевтік техника негіздері, тренингтік 
технологиялар негіздері, білім берудегі психологиялық цызмет пәндерін 
(тандау пэндері) оқытуда іске асырылады. Дегенмен, мемлекеттік
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ічймлирікіі "псдаічм икалык психология” пэнінің енбей қалғанын да атап 
( 'оііі.імсіі, психологиялық-әлеуметтік теория мен практикада 

ноішйиыніпыи неі іігі көзқарастар (тұрғылар): психодинамикалық, мінез- 
куныкн.ік, іумііниеіік болып бөлінеді -  дедік.

I Іі ниіілнішмпкалық тұрғының көрнекті өкілдері -  З.Фрейд, К.Юнг, 
А Адм»|і, К Чорип, ').')риксон. Психодинамикалық практика З.Фрейдтің 
ІІИИіійНйИНіІпе мегі іделген. Клиент пен терапевт арасындағы қатынастар, 
лцріі^р мен еырқііг адам арасындағыдай болады. Психоанализдегі негізгі 
МИКіііі, Оурым үп.іныла бермейтін, санадан тыс материалдарды ашып, 
кни«нгіерл 1м еогам бойлауына мүмкіндік беру.

ІІе ііи І  геріімевгік әдістерге: талдап түсінідірулер (интерпретация), 
Н|»мймли|»лы пілдиу, гасымалдау, еркін аесоциациялар жатады.

Мінеі күіп.іқп.ік түрғының өкілдері: Э.Ли Торндайк, И.В. Павлов, 
Д Іі Уііііон, 'киішер, А.Бандура. Бүл жұмыстың практикасында
ПІ|іІіііиІ іірі.нніі клиеігітің сезімдері мен ойлары емес (эмоциялы фонды 
М'К0|іМ«у), міне і күлқы шығады. Мінез-қүлықтық терапия клиенттерді 
МІММ) куііыкіык (іц улгілеріне үйретуге бағытталған.

Мінеі кулықгық терапияның негізгі эдістеріне: “жүйелік
лееенеиоиііп іііцііи (клиенттің эртүрлі қорқыныштарын “фобияны” жеңу 
ки*іч Оіііііпндл қолданылады), мінез-қүлықтық контракт (клиент пен 
іерпііеііі лрііеындагы келісім), әлеуметтік модельдеу (элеуметтік мінез- 
к ү иі.ік і і.ік модельдеуге үйрету), ассертивті тренинг (эртүрлі 
і піушіииішрдіігы мінеч-қүлыктык жаттығулар жасау).

Гумлішетік гүргының көрнекті өкілдері: А.Маслоу, К.Роджерс,
II «1'рініки, Р.Мей. Түлгага бағдарланған терапия клиенттің өзіндік 
һрмічілічіуіие Гшгыгіллгііп. ()л адамның шығармашылық мүмкіндіктерін, 
мныіі «кічінуіе клГіілегііііігім дамытады. К.Роджерстің гуманистік түрғысы 
кііінчіинчі иіирп лрекепеегік лдіетерін дамытуда үлкен эсер етті. Р.Мей 
уіФММни іь мігнчішіліілм п-рпшія “міічлеыадықтан қүтылуға емес”, адам 
имірІНІіі ііппчііііііімі.іііі.мі клііилр кочі, омір еүрудің түрткісі ретіндегі 
"КИНЫНИ.І Мйш» ыілыкпічі киііір" омір еү|>уге Гшгыггалуы тиіс.

Ы|ШҺ и.рііііиннын ічі жічлріы млқелгы іідамдардың өзін еркін 
ичіііу іііо  ким еніічу, "ш  мумкінлікіерін гүеіііу жпііе іеке асыру”. Терапевт 
інчі клиіЧМ іін  ошрл .«рекеі нчуініп неі ічгі і|шкгоры "осы жерде жэне 
кліір" кліндікыіш  ілКкее орііліыішгып клгыплегіір. ІІрактика жүзінде бүл 
іургынык іеке леырылуы лрішулы те.чникалар мен эдістемелерді қажет 
егеді,

Қлііргі кеідегі іітіоііациялық технологиялардың бір тобын -  
ііеихогерапевгік эдістер деп атауга болады. Оларды жіктеп, қарастырсақ:

1.1 Іеихотерапияның психоаналитикалык эдістері (класеикалық 
пеихоапализ, К .Ю ппің аналитикалық психологиясы, К.Хорнидің 
аналитикалық психотерапиясы, Эрих Фроммнің радикалды -  гуманистік 
исихоанализі жэне Хайнц -  Кохуттың селф -  психологиясы);
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2.Когнитивті -  мінез-кұлықтық психотерапия (Адлердің 
психотерапиясы, бихевиоральді психотерапия, рационалды -  эмотивті, 
когнитивті психотерапия);

3.Гуманистік (құндылықтық) психотерапиялар (К.Роджерстің 
клиентке бағдарланған психотерапиясы, гештальт-терапия);

4,Эрик Берннің трансактілі талдауы.
Аталынған мәселені іске асырудың тәжірибелік тұрғысына мысал 

ретінде XX ғасырдың екінші жартысында Р.Дрейкурс [195] пен 
К.Кволстың [196] тұлға дамуыніағы жаңалықтарды синтездеп, 
тереңдетулерін келтіруге болады. Олар баланың м інез-кұлкы н  қайта 
бағдарлауды үсынды, Оның негізінде: 1) психоаналитикалық кезқарастар;
2) когнитивті -  мінез-құлықтық психотерапиялар; 3) гуманистік 
(құндылыктык) психотерапиялар; 4) трансактілі талдау жатты.

Қарастырылған психотерапевтік эдістерді қолдануды баланың мінез- 
құлқын бағыттауда (Алматы қаласының Алмалы ауданының 
“Мүгедектерді бейімдеу жэне оңалту” орталығында), біздің 
жетекшілігімізбен мектепке дейінгілермен жургізілген жумыстын мақсат- 
мазмұндарынан байқауға болады. Бұл мэселенің теориялық негізі 
жоғарыда көрсетілген (І.З.бөлімде) А.Маслоудың “қажеттіліктер 
иерархиясы” болып табылады.

Аталмыш мәселенің практикалық іске асырылуы -  “Балалардың 
мінез-құлқындағы қате мақсаттарында(16 кесте) келтірілген.

16 кесте
Балалар мінез-құлқының қате мақсатгары (Р.Дрейкурс бойынша)

Бала сіздін 
ескертуіңізге 
калай қараиды

Бала өз мінез- 
кұлкымен нені 
көрсетеді

Мақсат Мүндай мінез-қүлықты 
қалай түзету керек

Баланы
үйретіңіз

Сіздің
назарыңызды 
аудартканнан 
кейін, бала 
біршама уакыт 
сізге кедергі 
келтірмейді.

Мені байқап немесе 
бірнэрсе істеуді 
сүрағанда менімен 
санасады.Қадірлі 
болу-зейінді езіне 
аударту

Зейін
(назар)
аударту

Көзіне үңілмеңіз. 
Ешнэрсе айтпаңыз. 
Үнсіз баланы жақсы 
көретінінізді үғынды- 
рыңыз. Бала сізді мезі 
кылдыра бастағанда, 
эрекетке көшіңіз

Өзіне назар 
аудартуды 
дүрыс жасай 
білуге

Өз дегеніңізді 
Жасауды талап 
етіңіз. Бала сізден 
асып түсіп, 
жағдайды 
баскарғысы 
келеді.

Менімен, мен 
біреуге әсер еткенде 
ғана санасады; 
сіздер маған кажет 
болғандай
жасайсыздар; сіздер 
мені басқара алмай 
тындарыңызды мен 
дәлелдеймін

Әсер
(ықпал)
ету

Тандау қүкығын 
беріңіз, бүйырмаңыз. 
“аркан тартумен” 
айналыспаңыз. Көзіне 
мейіріммен қараныз. 
Т айталаска түспеңіз, 
бірақ тізгінді де 
бермеңіз. Балаға өз 
дербестігін сезіну 
ге санапы бағыт беріңіз

Қажеттіге қол 
жеткізуде екі 
жақтың да 
канағатгануы 
іске асырылуын 
ескеруте

Сізге де “соны 
жасауға”

Мені жақсы көрмей- 
ақ қойсын, оған мен Кек

Өз екпеңізді көрсет- 
пеңіз. Өзара карым-

Өз өкпесін 
ауыздықтай алу,
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!М|МіІі иііі.і ІІІНК' сіішлрсс жасай 
ік»к іііі|іуііііііікіі іііімаІЫі.іи. Гіірақ 
• Иііі|ійі|і.і мсп і г і і м д і  жлбірле- 

і с і ш с і і  оііі шіганда 
гшт ои менімен
НІІ ПІ СІІ ДІ . І

(өш)
апу

катынасты дүрыстаныз. 
Бала канағат 
танатындай табиғи 
салдарларды 
пайдаланыңыз. Онымен 
неғүрлым тығыз достық 
қатынас орнатыңыз

оны басқаларға 
көрсетпеуге

|і|||Пі|і ііі|і Мсшң істегенім 
ІИ|иі> * тп у іи  ііііііагамдцй болмай- 
ІМ|іМгҮ'Іі.ін "II К' дм. сомлһіқтаіі мен 
ІІЙІІіІНгМІ гкгііііі муидс сшнәрсе 
і и і м і  іі. гсмсймім. Мен 
|іі*Н|і міГнлсгсі чбін жэне 

іікміісі.пбып. Мені 
/ішііі.іма 
кііііііі.ірі.мідар

Қашу
(тайқып
кету,
жал-
тару)

Баланы көндіруге 
тырыспаныз жэне оны 
аяйтыныңызды 
корсетпеңіз. Жетіс 
тікке бірте-бірте жетеле 
ңіз. Не нэрсені де бала 
үшін өзіңіз жасамаңыз. 
Бала кадірін сезіне 
алатындай жағдайды 
табыңыз

Істі аяғына 
жеткізу жэне 
қиындықтарды 
жеңе білуге. 
Өзінің шынайы 
қабілеттерін 
сезіне білуге

ҺііЧііШіПі міпс і-қулқын қаыта бейімдеу багдарламасы (БМҚББ), бұл -  
ОйийММіі и і м.шыктарына юлыктай жауапкершілігін мойындайтын оның 
м ііірі күіікі.іші йір мезгілде қатал да, мейірімді де көзқарас. Қайта 
Оі<ИІмл(*у кіігіідисы ата-аналар мен балалардың бір-бірінің өзара 
1'мііішсіміыіш нсі і чделген. Бұл эдісті қолдану -  баланың ұнамсыз мінез- 
куіікмііі.ііі іиіінги жэне қисынды салдарларын назарда ұстайды (оларға біз 
іііічіі кші.ігі.ірак гоқгаламыз) жэне де түбінде баланың өзіндік қадір- 
кіісіісіііі січіііуін күшсйтеді жэне оның мінезін жетілдіреді. Қайта 
ОсІІІмдсудс (іалаш.щ озіи үиамды үстауға мэжбүрлейтін қандай да бір 
срскшс ілрііиснік г.ісілдср қажет болмайды. Қайта бейімдеу, бұл, мэні, ата- 
іміііиіір. мүішіімдср, жагп.іқгі.ірушылармен қатар, балалар арасында да 
іычііміікс пін (іолмаііп.мі жагдайларды жасау болып табылатын, жаңа 
нмі| і імиіі.і Қий ксідс бала, олардыц мінез-қүлқын өздеріңізге 
ЙНІММММ|іуіп іііісгісікісіігііііңі іді, ксрісіпшс, омірлік ситуацияда көңілге 
ЦИМММ/ІМ іікчііім імГіумі іі.і|>ысіт.іііы іды ссііш сіідс , нсгүрлым сыйластық 
ІМІІІ.ІН.ІІІ іЬмііс і Ін с  кп м скн ч у іс  лмііі.ім Оолады.

I' ДрсМкурі Оііііміімрлі.ім жмгі.імсі.гі мімсч-қүлқы, ол - қай та  
Омідйрийуім Онііміми кіііс ммксиі дсм карасгы рады . Омы ол -  ш ар тты  
іүрдс  м с і і н і  іпр і  км ісіорціма (нілім карасп .ірады :  іейін (нанір), ықпал 
(,ч'і‘І<), чш п іу т ,чп‘ іііішқіііп ксту (жшпшру).

Лііторііпрлмк мікірііиис, Гіаламыц элемді қабылдауына эсер ететін 
мсгіігі і|іак горлпр: гуі.ілу гпртібі, жас айырмашылығы, жыныстық
аііырмшііылыкгар, ауытқулар немесе дене кемістіктері, элеуметтік орта, 
огбасыкдап.і трагедиялар, балалар қызғанышы (бақталастық), отбасылық 
күкді.ілықтар, ата-аналардың балалардың мінез-қүлқына реакциясы. 
Ііалакыц қандай да бір мінез-қүлқының мотивациясының тэсілдерін 
багалай келіп К.Кволс “авторитарлы ықпал ету” жэне “демократиялы 
ықкал ету” терминдерін қолдануды ұсыпады. Авторитарлы ықпал ету 
балапар мен оларға байланысты ситуацияларды, о-бастан-ақ, негативті,
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онымен “күресу” қажет болатын нәрсе деп қарастырады. Бұл жағдайда 
мәжбүрлеу эдістері колданылады, ал олар міндетті түрде ата-ана мен 
баланың алшақтай түсінуін туындатады. Мәжбүрлеу баланың әрекеттерін 
ата-аналардың тілектеріне (ниет) бағындыру үшін қолданылады. Осы 
жағдайда кінэлау, қорқыту, қорлау, жазалау, қол жүмсау, айыптау, 
мысқылдау, қоркыту, үрейлендіру, дауыс көтеру, тиісу немесе баланы не 
нэрсені өз еркінен тыс күштеп жасату қолданылады. Авторитарлы ықпал 
ету жақеы көру емес, қоркынышқа негізделген жэне де балаларды сыртқы 
факторлардан тәуелді болуға үйретеді. Б$ла оз қателіктерінің кінәсын жэне 
бақытының бастауларын өз мінез-қүлқының аясынан тыс жерден 
іздестіреді. Тұлгаға деген демократиялық көзқараста, керісінше, балаға 
“жаман” немесе “дұрыс емес” деп қарау болмайды. Бұл жерде баламен өте 
тығыз өзара байланыс, өзара түсіністік (айыптау немесе кінэлау жок), еш 
шартсыз жақсы көрушілік, бала туралы оң пікірді қалыптастыру, ішкі 
стимулдарға ерекше назар аудару. Демократиялык ықпал ету балалардың 
өз бақытын өздері құрушылары болуына көмектеседі. Ол -  жақыныңа 
деген сезімталдық, сыйластық, жауапкершілік, оң инициатива, өзара көмек 
жэне де өмірдің толыккандылығы туралы қуанышты сезімді ала жүреді.

Демократиялық ықпал етуге көшудің бірінші цадамы -  сіздің 
балаңыз “жаман” емес, ол ешнәрсені “дұрыс істемеген жоқ” дегенді айқын 
түсіну. Ол да еіз сияқты тіршілік иесі.

Екінші цадам -  мәжбүрлеуге негізделген мінез-құлық, сізді тілеген 
нэтижеңізге жеткізбейтінін мойындаңыз.

Үшінші цадам -  мэжбүрлегіш мінез-құлыққа баламаны табыңыз.
Төртінші цадам -  егер таңдағаныңыз жетістікті болса, оны бекітіңіз;

егер
олай болмаса, ендігі жолы басқаша жасау үшін не істеу керектігін 
ойланыңыз.

Бесінші цадам -  тәрбие мэселесінде оз дүниетанымыңызды кеңейтуге 
тырысыңыз.

Ең тиімді ықпал ету -  қатапдық пен мейірімділікті оңтайластыра білу. 
Бұл қарапайым болып көрінгенімен шын мэнінде оңайға соқпайды. 
Дэстүрлі, ескірген, таптауырынды көзқарастар кедергі болуы мүмкін. Сіз 
бір мезгілде қатал да, мейірімді де бола алғаныңыды баланың төмендегі 
фактілерді мойындауы көрсетеді.

1 .Сіз оны, сол қалпында қабылдайсыз жэне жақсы көресіз.
2.Сіз езіңіздің құқықтарыңызға қол сұғуға тізгін бермейсіз жэне 

өзіңіз де оны еркінсіз бірнэрсе жасауга мәжбүрлеуге де талпынбайсыз.
З.Ол сіздің кінәңізбен қолайсыз жағдайға түсуі мүмкін екенін 

назарыңыздан шығармайсыз жэне сондай кезде сіз әрқашанда көмек 
бересіз.

4.Сіз ез балаңыздан қандай кылыктарды күтетініңізді анық 
керсетесіз.

Теменде бапалар мінез-құлқының қате мақсаттарын түзетудің 
мысалдары келтірілген. (“Мүгедекті бейімдеу жэне оңалту орталығында).
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I Мііқтт іічіііі> <іуі>и/)іпу.
Ііір оіПисі.імдіны ') жнсир Илыиат аптаның эр күнінде “астына 

ШІПерІи нкигыи". Д гн-шіасі.і огин ыкпал студің галай эдісін қолданғанымен 
0ІІіПІ|і нйінжс Гкілмигам (жачалау да, ақыл айту да, өтіну де, ұялту да, 
ММйИЧіМ' ніімсм (ііргс “жаилық беру, жуыну, өзінің былғанған заттарын 
нііне імуіыіу).

Ііиііп кшшіііиа оііне ерекше назар аудартуды осындай жолмен талап 
#м!7 <>мі.іі( млиісі мынада екен: отбасында одан бұрын туылған бала көп 
уикі.м оімсіі ішсктерінің откізбеушілігінен қайтыс болған. Ильшатта да 
пгі.інлііІІ ксмісгік болған, бірақ оған операция жасап, проблема 
іінчііпіі еидсй болады. Деғенмен ата-анасы баланың ішектері дұрыс істей 
м>' цсп прдайым бақылап отырған. Ата-аналарының осындай 
мп іііі і.і ідаиуын бала өзінше түсініп: “Әкем мен анам мен “астыма жіберіп 
һоііішіди” гана маған назар аударады” - деген қорытындыға келген.

Максат анықталған соң, ата-аналарына, Илыпат өз қылығының 
шімсі і скендігін өзі түсінетіндей тактиканы жасау ұсынылды. Ата-ананың 
ічісуіпс дс бір мезетте катал да, мейірімді де болатын әрекеттер манызды 
сді. Ильшаг “астына жіберіп қойғанда” олар оны үндемей құшақтайтын 
іюлды. I і с г І і г іс і  олардың үнсіз істеуі еді, бұрынғыдай ерекше назар 
колмады. С'одан соң олар бірден баладан үндемей аулақ кететін болды. 
Га іалаиуды бала өзі жасады. Ата-ананың қаталдығы олардың осы кезеңде 
баладан аулақтауы еді.

Нэтиже.
Екі аптадан кейін осы қаталдық пен мешрімділік тактикасы өз 

имшжесін берді. Осы екі аптада баланыц “циын жагдайьі” екі-ац рет  
болган. Екі жагдайда да цонацтар болгандыцтан ата-анасы өздерініц 
"тактикасын” цолдана алмаган, сондыцтан бала осындай мүмкіндікті 
жібермеуге тырысцан. Содан кейінгі кезецде ондай жагдай болмаган. 
Илыиаттыц анасы айтып берген жагдай. Ол 2007 ж. желтоцсанында 
(ягни отбасы баланы БМҚББ бойынша тәрбиелей бастаганнан бір жол 
откенде) болган оцта.

Анасы баласымен дүкенғе азық-түлік алуға барған. Жаңа жылдық 
дастарханға көп нәрсе керек екені белгілі. 40 минуттан соң Ильшат 
киқарланып, үйге кайтуды талап ете бастады.

Анасы оны әдейі көмектесу үшін ерткенін айтады. Ол азық-түлік пен 
консервілердің жарамдылық мерзімін тексеруі қажет, сонымен қатар, ол 
жақында өмірге келген інісі үшін қандай сыйлық алатындарын 
ойластырып, оны өзі таңдауы керек. Осыны естіген Ильшат бірден 
тынышталады. Ол езінің мэнділігі мен маңыздылығын сезінді. Ол тіпті 
анасының сөмкелерін көтеруге көмектесіп, ұмытылған кейбір заттарды 
есіне түсірді.

2. Мацсат -  ыцпал ету (билік үшін күрес).
Бұл мәселені дұрыс шешу үшін балаға таңдау құқыгын ұсыну 

қажет. Тек оның жазалаумен ешбір қатынасы жоқ екеніне көзіңізді 
жеткізіңіз.
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“Ықпал ету” мақсатын қайта бағдарлау.
Егер де балалар тыңдамайтын болса жэне де сіз оларға еш ықпал 

жасай алмасаңыз: “Мен ситуацияны қалайіііа игеремін?” деген сұракка 
жауап іздеудің мағынасы жоқ.

1. Одан да: “Осы ситуацияда балам дұрыс әрекет жасау” үшін мен 
оған қалай көмектесе аламын?” деген сұракты қойган дұрыс.

Балаға бұйрык бергенде біздің ықпалымыздың тиімділігі төмендей 
түседі. Сіздің ықпалыңыз қарсылық тудырмау үшін, балаға тандау 
құқығын беріңіз. I

Балаға неғұрлым таңдау нұсқаларын көбірек берсеңіз, соғұрлым ол 
дербестігін көрсете түседі де, қарсыласуын төмендетеді.

2. Бала өзі тандайтын болсын.
3. Балаға алдын-ала ескертіңіз.
4. Баланың сіз үшін маңызды адам екенін түсінуіне көмектесіңіз.
5.Шартты белгілерді пайдаланыңыз. Ата-ана мен бала дау-дамайға 

бармас үшін, басқаларға түсініксіз, өздері ғана түсінетін шартты белгілер 
болуы мүмкін. Ондай белгілерді бірлесіп ойлап табыңыздар.

6. Алдын-ала келісіңіздер.
7.Өзгерте алмайтын мінез-құлықты заңдастырыңыз. Түсініксіз 

себептермен заңдастырылган “жаман” мінез-құлық неғұрлым қалаулы 
емес жэне қызықты болады.

8.Сіз де, бала да жеңетіндей жағдайларды жасаңыз. Біз көбінесе 
дауласқанда екі жақ та жеңісте бола алатынын біле бермейміз. Дау, тиімді 
түрде, екі жақ та жеңісте жэне екеуі де бакытты болғанда шешіледі. Егер 
де сіз балаға ықпал етуде тұйыққа тірелсеңіз, былай сұраңыз: “Сенің 
ойыңша былай және былай жасау керек деп санайтыныңды мен түсінемін. 
Ал бірақ мен не істеуім керек?” Балалар олардың істеріне өзіңіздікіндей 
кеңіл аударатыныңызды кергенде, сіздің тығырықтан шығуыңызға 
жан-тэніме көмектеседі.

9.0ларды сыпайы түрде бас тартуға үйретіңіз.
ІО.Дау-дамайдан кашыңыз!
Өз ашуыңызды бақылай білініз. Не ашуландырғанын басқа адамға 

дауыстап айтыңыз. Ашуыңыздың көрінетін белгілерін біліп алыңыз. 
Оларды білсеңіз, ашуыңызды баса аласыз.

Өз қызуыңызды басу үшін: не 10-ға дейін санаңыз, не өз бөлмеңізге 
кетіңіз, серуендеңіз. Сабаңызға түскен соң, жасайтын ісіңізді 
жалғастырыңыз, бір іспен айналыскапда өзіңізді “кұрбан болған” ретінде 
санауыңыз төмендейді.

11 .Ойламаған эрекет жасаңыз. Баланың жаман қылығына біздің 
дәстүрлі реакциямыз -баланың сізден күтетіні. Ойламаған эрекет баланың 
қате мінез-құлқын орынсыз жэне мағынасызға айналдырады.

12.Кәдімгі жасалынатын істі кеңілді жэне қызықты жасаңыз.
13.Ақырынырақ! Асықпаңыз!
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ІІеіурлым Пһ іеіірек істсгіміч кслсс, солгұрлым балаларымызға 
кмі і.ім иирсеіемі і, Лкі.ірмнмрик орскст жасаңыз. Біздің ойланбаған кылық 
иир^еіуімі и е уикі.ігымм і жоқ.

Кеі-келюи іті-иш і үіиіи балалар арасындағы төбелес үнамайтыны 
Приі ІнІ ( )ііирді.іц силгыласумн жоне төбелесуін тию  үшін:

I . Іііілалардмң бірсуіне де жақтаспаңыз.
Ііплаларды гыныштандырыңыз.

' І обслсс кезінде сіз не байқағанызды айтып беріңіз.
I оОемееушілсрді кінэламай, не көргеніңізді айтқанда, бала өзінің нені 
дурые іс ісмсгенін түсінуі мүмкін. Ал егер сіз төбелесті айыптаушылықпен 
сиііиггасиңмз, балалар қорганушылық позициясын ұстанады.

4.()лардың ашулануына түсінікпен жэне тілектестікпен қараңыз. 
Мпсслсн балаңыз: "Мен інімді жек көремін!” дегенде: “Ініңді жек көруге 
(>ола ма?” деудің орнына: “Мен сенің қазіргі ініңе деген ашуыңды 
түсііісміп” -  деңіз. Түсіністік пен тілектестік көрсетілген сезімдер өзінің 
күйрсіушілік күшін жояды. Баланың не үшін ашуланғанын түсінуіне 
комектесіңіз.

5.0лар өз мүдделерін сақтап қалатындай түрғыда келісуіне 
комскгсеіңіз. Оларды бейбіт келісушілік жолына бағыттаңыз. Төбелеске 
дүрмс қатынастың мысалына көңіл бөлейік. (біздің тэжірибемізден).

Диана мен Айна бір көйлек үшін таласып калды. Диана: “Маған 
қайтып бер!” , Айна оны ұрғылап: “Жоқ, мен бірінші алдым!”

Диана: “Мені үрғаныңды қой! Менің көйлегімді жыртасың!” Анасы 
сксуін де арқаларынан сипап: “Сендер бір-біріңе шынында да ашуланған 
скенсіңдер!” -  дейді. Диана “Ол менің көйлегімді рұксатсыз алды” . Анасы 
түсіністікпен: “Әрине, киімді бөлісу -  оңай емес”. Айна: “Ол маған 
ешқашан көйлегін бермейді” . Диана: “Ал сен ешқашан сұрамайсың, сен 
рұқсатсыз аласың да, оны жумайсың да. Мен киейін десем, ол кір болады!” 
Енді анасы оларды келістіре бастайды: “Айна, айтшы, екеуің де
қанағаттану үшін не істеу
керек? Қалай ойлайсың, Дианаға не керек? Айна: “Менің одан рұқсат 
сұрауымды қалайды және де көйлекті киген соң жууым керек”. Анасы: 
“Диана, сен осыны қалайсың ба?” Диана: “ол эрдайым рұқсатсыз алады!” . 
“Сонымен, егер де Айна сенен рұқсат сұрап және оны жуып қоятын болса, 
екеуің де қанағаттанасыңдар ма?” Диана: “Иә!” Анасы: “Айна, не керек 
екенін сұра: “Маған ... керек”. Диана: “маған сен менің рұқсатымсыз 
көйлегімді алмауың жэне кигеннен соң жуып қоюың керек” . Айна: 
“жарайды, мен солай жасаймын”. Анасы: “Екеуіңнің келіскендеріңе 
рахмет. Екеуіңнің киімдеріңмен ауысатындарың өте жақсы деп 
ойлаймын”.

б.Олардың күрделі ситуациядан қалайша шыққандары туралы баска 
адамға айтқаныңызды естуге мүмкіндік жасаңыз.

7.Егер төбелес сізді мазасыздандырса, онда үйден шығып, қыдырып 
келіңіз. Оны үнсіз жасаңыз.
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8.Төбелес деген құбылыстың ауыртпалық туғызатынын жэне 
пайдасыз екенін түсінулеріне көмектесіңіз.

9.Өз-өздерін бақылау техникасына үйретіңіз. Мэселен терең дем алу 
мен дем шығару, онға дейін санау немесе: “Мен байсалдымын жэне оны 
жеңіл жасаймын” деп өз-өзіне айту.

10.Балаңызды езін жэне ез қүқықтарын қорғай алуға үйретіңіз.
П.Балаңызды ойнап жүрген балапарга сыпайы және көңілді түрде

қосыла білуге үйретіңіз.
12.Балаларыңызды мэдениетті карь|и-катынас жасауға үйретіңіз.
13.Өз балапарыңызға олардың өз бетінше біртүтас жэне жақсы 

(мүлтіксіз) адамдар екенін түсінуге мүмкіндік беріңіз, әсіресе олар өздерін 
басқалармен салыстырып, сын көзімен қараған жағдайда.

14.0ларды ойыншықтарын ауыстырып, қандай да бір істе бір-бірін 
алмастыруға үйретіңіз.

15.Егер де біреуі бір қиындыққа тагі болғанда, екіншісі соған 
көмектесуге үмтылатындай тілек етуге үйретіңіз.

16.Біреудің үстінен сөз айтып, жамандауға жол бермеңіз.
17.Бала өзіне не нәрсеге қабілетті болса, соны толығымен жасағанын 

мадақтап отырыңыз.
1. 18 .Күтілмеген эрекет жасаңыз.

19.Дауласуда үкім шығарудан қашыңыз, екі жағына да бірдей жағдай 
жасаңыз.

Америкалық педагог-психолог К.Кволстың ұсынып отырған осы 
бағдарламасы (БМҚББ) тек балаларға ғана емес, олардың ата-анапарына да 
(педагог, тэрбиешілерге) бағдарланған, өйткені ол тэрбиеленушілер ғана 
емес, тэрбиешілердегі де стресстік жағдайларды жоюға мүмкіндік береді. 
Көбінесе ата-аналар балаларын тәрбиелеуде сэтсіздікке үшырауларына 
байланысты мазасызданады, соның нәтижесінде ата-аналарда невроздар, 
өзін-өзі темен багалау, депрессиялар пайда болады. Демек БМҚББ 
міндетіне ата-аналардагы күйзелістерді алып тастау да кіреді. Балаға 
шешім қабылдауда еркіндік бере отырып, біз өзімізге керексіз 
жауапкершіліктен арыламыз, ол міндетті түрде қажет емес нэрсе, 
керісінше бала түлғасының өзіндік дербес дамуын тежеп жэне кедергі 
келтіреді.

Білім берудегі педагогикалық және психологиялык іс-эрекеттің 
интеграциясының тағы бір көрінісін біздің жетекшілігімізбен жүргізілген 
магистрант А.Хегайдың “Психические особенности развития детей 
обучающихся по методу М.Монтесорри”, 2007ж. жүмысының 
нәтижелерінен де байқауға болады.

Қазіргі кезде адамның бүкіл әміріндегі дамуының іргелі негізі 
ретіндегі мектепке дейінгілердің психикалық даму проблемасы өзектілене 
түсуде. Дамудың түрлі бағдарламалары да үсынылуда: “Радуга”, “Степ бай 
степ”, Вальдорф педагогикасы, Қайнар бағдарламасы. Біз олар туралы 
жоғарыда айтып кеткенбіз.
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Оііиліһ ерекшсліі I Оир Ош днрліімшіың Пірсуі М.Моитессоридің даму 
ОціЛйрдммікі.і |2Ж), 281). Ьүл Ошларлимада: баланың дидактикалық 
ШЙІЫІШІІ ДйИыііДііліші оргиди оііидік дамуы, балаиың өз эрекеттерінің 
нркіісыили оқуы іскс исырылиды. Дидикіикалык материалдар ол үшін 
йіівмііің кілгі гшіи, сол ирқылы Ошіа элемді реттестіріп, мэдениет пен 
КИіІріІ іірксниегке кірікгіріледі. Ьала ерікті. Ол сынып ішінде столдан 
И іілгп, мигсришідары бар сореге бара алады, диванға шыга алады, дәлізге 
ІИ>М(ЧЧ' корші сынымқа бара алады. Қызығушылық пен білуге деген 
күмирлыкгші, нақты мэдени затпен істеген эрекеттен, элемді тануға дейін, 
Оцініііык іс-ірекетінің негізі - оның ішкі мотивациясының бағыты болады. 
Іінлн Гшрлыгын озі түеінгісі келеді, дегенмен педагогтан аздаған көмекті 
кнжегсінеді. Жэне де Монтессори -  топтарында түрлі жастағы балалар 
окііды, демек үлкендері кішілерге көмектесуді үйренсе, кішілері 
үлкеидерге сліктейді. М.Монтеесори бала дамуында бірнеше сензитивтік 
(се іімгалдық) кезеңдерді бөліп көреетеді.

1’еггестірудің (эрбір заттың орны, өз реті бар) сензитивтік кезеңін 
иііықгауы, галымның ашқан жаңалығы болып есептеледі, оның 
ОиИқиуынша бүл кезең -  2-2,5 жаста ең жоғарғы шегіне жетіп, шамамен 4 
ж ііскіі дейін созылады.

Ьіздің республикамызда М.Монтессори мектебі 1998 жылдан жүмыс 
істсуде.

М.Монтессори езінің педагогикалық жүйесін дидактикалық 
гүргыдан дайындалған ортадағы баланың өзін-өзі дамыту жүйесі деп 
іт іііііі. Баланың емірлік жолын зерттеу (тікелей ересектердің жанында 
огсгін), өзінің тэрбиелік тэеілдерімен қағидаларымен бала өміріне араласу 
смес, шын мәніндегі зертгеуді, ол, педагогикалық антропологияеының 
негізі деп санаған. М.Монтесеоридің бала табиғатына, оның психикасының 
қалыптаеуына өзіндік көзқарастары бар:

1.Бала өмірінің табиғи қарқыны ересектікінен баяулау; оқытудың 
жеке-даралығы арнаулы дайындалған ортада іске асырылады. Ал 
дидактикалық материалды бала өзі таңдайды, яғни бала еркін болады.

2.Кішкене балалар, ең алдымен ез әрекеттерінің негізінде үйренеді. 
Әрбір дидактикалық материал екі мақеатгы іске асырады.

Монтессори дидактикасының негізгі идеясы спотанды, жанама түрде 
оқыту болып табылады.

М.Монтессоридің дамытушы ортасы баланың табиғи 
қажеттіліктерімен жэне де физиологиялық -интеллектілі дамуының табиғи 
бірізділігіне сәйкесті қүрастырылған. Бірнеше аймақтарға бөлу 
(практикалық емір, сенсорлық жэне тілдік) жэне балаларға үсынылатын 
материалдың бірізділігі баланың психикалық дамуының ерекшеліктеріне 
сэйкес нақты түсіндіріледі.

Монтессори эдісі бойынша бапа дамуындағы ауытқулардың екі тобы 
туралы айтуга болады, біріншісі, бала психикасын зерттеушілердің көбісі 
нормаға сэйкесті емес санайтындар болып табылады. Олар: өтірік айту, 
мазасыздану (ұялшақтық пен эртүрлі қорқыныштар), жанжалшылдық,
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тамақ ішуін бақылай алмау, кекештену, тәртіпсіздік жэне тіл алмаушылық, 
агрессивтілік пен мінез-кұлыктың деструктивтілігі, негативизм, аутизм, 
бір-беткейлік, жайбасарлық, ұшқалақтық, жалқаулық, еріксіздік немесе 
мінез-құлықының ырықсыздыгы, инфантильдік және т.б.

Осы белгілі ерекшеліктерден бөлек Монтессори басқалар 
ауытқушылық деп санамайтын баланың мінез-кұлыкының басқа типтерін 
ауытқушылық деп есептейді. Мэселен, иемденуге деген айқын ұмтылыс; 
қиялшылдық немесе “фантазияга қашу”; жауап кұтілмейтін сұрақтарды 
беру; басқа адамға тәуелділік; зейіннің шоғырланбауы немесе 
тұрақсыздығы. Дегенмен, маңыздысы^ауытқулардың тізімі емес, оларды 
жою әдістері. Монтессори жэне оның жүйесімен жұмыс істейтін көптеген 
педагогтардың растауынша, тілектестік ахуалдағы топта арнаулы 
дайындалған ортада еркін жұмыс істеу -  ең тиімді ем болып табылады.

Монтессори тобындагы еркіндіктің балаға берері -  оның жеке- 
даралық қабілеттері, қасиеттері, өзін көрсетуі, өз тәжірибесін 
ұйымдастыруларын көмескілендіру емес, керісінше айкындатуы.

Екіншіден: ішкі дамуының сыртқы керінісі ретіндегі толықтай 
спонтанды шоғырланушылық қабілеті.

Даму ұшін іргелі болып табылатын, осындай шоғарланушылық ішкі 
жан дүниеден келеді, оған сену үшін, оны көру қажет.

Монтессори баланың жеке-даралық өзіндік бағдарламасын, өз 
психикасы мен интеллектісін іске асыруға мүмкіндік береді. Демек, бала 
өзін-өзі қалыптастырады оны Монтессори “сіңіруші ақыл” деп атаған.

Қарапайым мысал. Бала тамақ ішерде қасыгының жоқ екендігін 
айтады. Әрине ең оңай жолы оған қасықты беру, дегенмен ересек 
танданып, оған көмектесуге даярлық танытқанымен, қасық алу тәсілінің 
шешімін балага қалдыруы мүмкін. Бала: қасық беруді сұрауы мүмкін, яғни 
көмек сұрай білуге үйрену; өз проблемасын шешуде серіктес таба білуге 
үйрену, соның көмегіне жүгіну; өз проблемасын өзі шешуге көмектесуді 
сұрауы мүмкін, мәселен: "маған орындық қойшы, мен қасық алайын". 
Басқа да нұсқалар болуы мүмкін, ал негізгісі, баланың дербестігін 
мақұлдау, оның өз проблемаларын өзі шеше алатындығы көрсетілгені.

Монтессори топтарындағы сенсорлық материалдардың кейбіреулері 
көп функциялы болып табылады. Мәселен, геометриялық денелермен 
жұмыс істеген он жасар қыз, мұғаліммен бірлесіп, осы дененің көлемінің 
формуласын шығарган. Триномалды және биномалды кубиктермен жұмыс 
істеу тіптен де қызық. Мысалы, сыныпта кубиктерді қойып жатып мұғалім 
(а+в) кубы жэне (а+в) квадраты формулалары жайлы қызықты оқиғаны 
айтуы мүмкін. Бала осы формулалар қалай шығатындығын көре алады. 
Баланы әліппені оқыту жэне жазуға үйретуде қозғалмалы алфавит 
қолданылады. Бұл топтардағы балалар бес жастан оқи біледі.

Монтессори топтарындағы жұмыс бағдарламасы мұғалімге арналған 
нұсқау, Монтессори педагогикасының негізгі қағидалары туралы ескертпе 
болып табылады.
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МіММ*іч'П|ін юСи.шда ариаулы бұрышта химиялық ыдыстар мен 
ШЦМНтИым і урмі.к п.ік химикатгар қойылады. Ересек балалар тәжірибе

ЙМШІЫ І и і і і м л и р і и  І.үкіл Олемнің пайда болуы туралы, география, 
М р Н к ,  М М М Н М Ң  к ү р і . і л і . і с ы ,  осімдіктер, жануарлар туралы қарапайым 
| | І М І И Я М М |>  о к м і т л м .  Ііштіи.ің коз алдында әлем бейнесі көрінеді. Әлемнің 
І ^ Ш И М І  Ы, мііи ИСІ.І і и л п м а г  олемнің бөлшегі ретінде сезінуі жэне де әлем 
М9Н И Н М ІІ  ІИіІнлімі (гііііің роліне деген жауапкершілікті қабылдауды 
МнИІ*і‘»‘іі|ін і и р і . і і і г г і . і к  тлрбие деп атаған. Арнаулы дайындалған ортада 
П й і ) й  I й | н . і і и і  м к  і . і р О и с м і ң  маңызды категорияларымен кездеседі, олар 
МШІІ«<МІІІ> т ' І І І і и  і м і ң  с і і м а  астында жинақталады.

Іііріінии і ксңісгік катсгориясы.
Г к І Н Н і І і ’1 уикі.гі кигсгориясы.
Ү Іііііііиіі I "димуги қажстті стимулдарды” таңдау еркіндігі.
М нміск ііріі ндіімды біртұтастықта көреді оның біртүтастығы 

і»іі|іііійі йІІ ніісмііі Гісііссііді игеру арқылы жасалынып, бекітіледі. Қоршаған 
МНІНІй Пцішиып імі.іі іірміішылыкпен эрекет жасауына мүмкіндік бергенде, 
АйМйНМН Пиіичінчігсіі куиггарының көріністері бірігіп, “жаңа бала” пайда 
ПімііММ I )іі.і ппіміці/ііячық фсноменді Монтессори нормага (қалыпқа) 
Һ¥іШіі>\ іі«іц іііііі іііі Ііііла лрекетінің бағытының еркіндігі баланың ен 
МИІІМІЛЫ и|ікііілііі Лсгснмсн бүл тэрбиелеудің бастауы ғана болып 
інПі.иііілі.1

М иинчтори пдісі бойынша оқитын мектепке дейінгілердің 
іігичіікіи.і.1 діімуыиың срскшеліктерін анықтау үшін үш түрлі әдістеме 
КІІІІЛЙІІІ.ІІІЛІ.І

Чррпсу жүмі.ісыііың жспериментті базасы Қазақстандык 
нііііі.ініірнні.ік М, Мінггсссори одісімсн оқытатын “КІ8” мектебі. Зертгеуге 
Пнрім.ііы II), иім.мі ііііііі/іс 20 үл бшіи жпне 10 қыз бала қатынасты. Әр түрлі 
уиі нк1ит>р1 кіиик, іүрік, лііммнлі.іқ, имсрикалық, ағылшын, испандық, 
ф|імнпу і. МММІІ , иімир, иирі үі ииді.ік, ісгондық, филиппин, кэріс, қытай, 
й|іі*ііММіиііМК Жис мпіпиоріісрі И см  5 жасқа дейін. Мектепке
ІН»НІМІ ііім| і/іііі ік іічіікіні.і ................. . срі-киісліктсріи апықтау мақсатымен:
11 А I1 Муриннмм "< Іи ііииі ікпііііу" .глісісмссі, “Ьслгілсрді қойып шық” 
Сйиміі ім и і , "һу>і жмріН’ ііі' иріі.ік" .ілк ісм ічі комдимылдм.

17 кесте
" ( )н си ід і ж іг т іу "

IV!
N1.

Д і і . і * ( Ч і і жасм ЖІ .І І І І . ІСІ . І 1 Іәтижесі

1 К и а і і О і і с и  Ричарл 0 Үл 6
Исмпііліша Арупа 4 Қыз 3

1 Куіісішш ІІІадпяр 4 ¥л 3
■1 Куііспюв Крмур 5 Ұл 5

1 і л о т і і и к о в  Марк 6 ¥л 6
(і. 1 і л о г і і и к о в  Джорди 4 ¥л 4
7. Хсгай Дойр 5 ¥л 5
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8. Мейрзаев Шеар 5 ¥ л 5
9. Кузьвек Мария 4 Қыз 6
10. Кейл Лаила 4 Қыз 4
11. Саримсакен Александра 4 Қыз 3
12. Зинменович Антан 4 „ ¥ л 6
13. Барткоскин Лио 5 ¥л 3
14. Эрден Мелисса 5 Қыз 2
15. Такиш Камран 5 ¥л 5
16. Деваль Лукас 5 ¥л 4
17. Моди Супанж 4 ¥л 3
18. Агарвал Карлос 4 ¥ л 6
19. Г ильман Элис 5 Қыз 4
20. Бесире Бела 6 Қыз 5

Сонымен: 5 б а л а -  6 балл; 25%
5 б а л а -5 б а л л ; 25%
4 бала -  4 балл; 20%
5 бала -  3 балл; 25%
1 б а л а -  2 балл; 5%

«Белгілерді қою» әдістемесі бойынша: 1) жоғары нэтижелерді (8-9 
балл) -  2 бала көрсеткен; 2) орташа (6-7 балл) -  9 бала; 3) төмен нәтиже (4- 
5 балл) -  9 бала көрсеткен. Бала бұл әдістемеде 2 минут бойы ұздіксіз 
жұмыс істейді, ал оның зейінінің аударылуы мен бөлінуі мына 
формуламен: 8 = (0,5 N -  2,8 п) / 120 анықталады, бұл жерде 8 -  зейін 
бөлінуі мен аударылуының көрсеткіші; N -  екі минутта белгіленген 
фигуралар саны; п -  тапсырма орындаудағы қателіктер саны. Егер белгі 
дұрыс қойылмаса, немесе фигураны белгілемесе, ол қатеге саналады.

Нәтижелерді бағалау.
10 балл -  8 көрсеткіші 1.00-ден үлкен; 8-9 балл -  8 көрсеткіші 0,75- 

тен 1-ге дейінгі аралықта; 6-7 балл -  8= 0,50-0,75 аралығында; 4-5 балл - 
8=0,25-0,50 аралығында; 0-3 балл -  8=0,00-0,25 аралығында.

Даму деңгейі туралы қорытынды.
10 балл - өте жоғары; 8-9 балл -  жоғары; 6-7 балл-орташа; 4-5 балл- 

төмен; 0-3 балл- өте төмен.
“Белгілерді қою” әдістемесі бойынша: жоғары нәтижені -  2 бала 

(10%), о рташ а- 9 бала (45%), төмен -  9 бала (45%) көрсеткен.
“ Не артық” әдістемесі бойынша: 1) жогары нәтиже (8-9 балл) -  7 

балада; орташа -  7 балада; төмен -  4 балада; өте төмен -  2 балада.

Монтессори тобында 2 ай оқығаннан кейінгі көрсеткіштердің 
өзгеруі:

1. Он сөзді жаттау. 2 бала-10 балл -  10%
4 бала -  9 балл -  20%
5 бала -  8 балл -  25%
4 бала -  7 балл -  20%
4 бала -  6 балл -  20%
1 бала -  5 балл -  5%



I'іМІЫМіМІ, Пііішііицлі.щ іч'іс сакшу процисініц оң өзгерістері көрініп 
р | 0| і  О и і  і й і і К і . і  һ і м л і '  с и  жошргы 10 бшіл алған балалар болмаса, 2 

НЙН ҺИИІІІ і іМ Л й і і  Онли с к с у .  8-‘) (нілл шігандар 9; 6-7 балл алғандары -  8;
ЙІЦ ОйНй Г й М й  Ч Ошіл шіі і і н  (Гіүрі.ш 2 балл алған -  Эрден Мелисса), яғни 

М|ІНІ«ІЧ>ІІ|ІИ і і і О і . і н л і і  Оолу біілалардыц ес процесінің дамуына оң әсерін 
ІИІ М і * И І Н  МИ|Н>МІ і.

і  іімііі ііііч>лі коіи лдісгсмесі бойынша 2 айдан кейінгі нәтижелелер:
11 «Ій й(оій|іі.і •( (шла; 2) жоғары -  9 бала; 3) орташа -  7 бала; 4) төмен 
ІІй ІІІіМ  йііік Ііүл жсрдс де Монтессори тобында 2 ай окыганнан кейін 
ІйНІМ Кйгііі'гн'|>!іііц оц озгерістері көрінеді. Төмен нәтиже бастапқыда 
ПйИйіій|іДым ішімамсн жартысында болса (9 бала), енді бірде-біреуінде 
ІиМмн мйіііжс жоқ, керісінше балалардың жартысынан көбі (13 бала) -  
й»ііій|іі.і, нп' жогары нэтиже көрсетсе, тек 7 бала ғана орташа нәтиже 
к н р и ч к с н

I І І с  а р г і . і к ?  әдістемесі бойынша: 5 бала - өте жоғары; 12 бала — 

й н і і й р ы ,  I О а л а  орташа нәтиже көрсеткен. Егер бастапқы нәтижелермен 
і й і і ы г і і . і р с а қ :  басгапқыда жоғары жэне орташа көрсеткіш 14 балада, ал 
і м м і ч і  4 бшіада, тіпті өте төменді -  2 бала көрсетсе, 2 айдан соң 
О н і н н ш р д і . і ц  д с м і  -  17 бала өте жоғары жэне жоғары, тек 3 бала ғана орташа 
к о р г с г к і ш  берген, ал томен (оте төмен) көрсеткіштер мүлдем жоқ екені 
к н р і м с д і .

Сомымен, М.Монтессори бағдарламасын қолдану -  баланың еркін 
д п м у і . ш а ,  психикалық дамуының дұрыс бағытта жүруіне мүмкіндік 
осрсгіні көрінеді. Демек, баланың психологиялық денсаулыгы ойдағыдай 
ію лііды  - деген сөз.

Ьасгауыш сынып оқушыларының өзара қарым -  қатынас 
срскшсліктері зерттелген дипломдық жұмыста (И.С.Тащиева,2003ж) 
гі.іні.ін жүмысындағы психологиялық ахуалды жақсарту мақсатымен 
сргсгі терапиясы мен ойын терапиясының эдістері қолданылады. 
Млсслсн «Броундық қозғалыс», «әр түрлі стихияға ену», «ағашқа айналу», 
«карым - қатынас», т.б. «гажайып дөңгелек»,т.б.

3.4 Мектеп психологының білім беру мекемелеріндегі педагогтармен 
жүмысының негізгі бағыттары

Сонымен, қазіргі мектептегі психологтың басты мақсаты білім беру 
оріасындағы балалар мен педагогтардың психологиялық денсаулығын 
сактау мен бекіту болып табылады.

«Психологиялық денсаулық -  түлғаны қоршаған обьективті 
жагдайлармен, басқа адамдармен өзара эрекеттесуінде эрекеттері, 
қылықтары мен мінез-қүлқын таңдауын қамтамасыз ететін жэне өзінің 
жеке-даралық жэне жас ерекшеліктік-психологиялық мүмкіндіктерін еркін
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түрде кемелдендіруіне жағдай жасайтын, субьективті, ішкі 
үйлесімділігінің күйі» [198].

Мектептік психологшлық қызметтің мақсаты мен міндеттерін 
осылайша қою- психологтың психопрофтатШикалъщ жүмысын өзекті ете 
түседі. Бүл -  мектеп психологының бүкіл іс-эрекетінің жүйе қүрушы аса 
маңызды элементі болып табылады жэне де ол бала дамуына қажетті білім 
беру ортасының кауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оқушылар мен 
педагогтардың психикапьщ жэне психологияльщ денсаулығына қажетті 
жагдайларды жасауга бағытталған. Осындай жағдайда жұмыстың басқа 
түрлерінің бәрі де, басты мақсатқа ®сетуге қажетті күралдар ретінде 
психологиялық профилактикаға енгізіледі.

Психопрофилактика - индивид психикасының дамуына жэне 
психологиялық денсаулықты артгыруға бағытталған тәжірибелік 
(практикалык) психолог пен психология пэні оқытушыларының іс- 
эрекетінің ерекше түрі болып саналады.

Олай болса, психологиялыК қызмет көрсетуде 
психопрофилактикалық жүмыстардың маңызы өте зор. Алайда 
психопрофилактикалық жүмыстар тэжірибелік психологтар мен 
психология пэні оқытушыларының іс-эрекеттерінін бір түрі ретінде ғылым 
мен тэжірибеде көп қарастырылмаған.

Психопрофилактикалық жұмыстың міндеттері:
а) үжымда, топ ішінде эрбір адамның толыкканды психикалық 

дамуына жэне түлға ретінде жетілуіне қажет психологиялық жағдайды 
сақтау;

б) үжымда, топ ішінде эрбір адамға қатысты интеллектілік және 
түлғалық дамудагы қиыншылықтар мен бүзылуларға экеліп соқтыратын 
психологиялық ерекшеліктерді анықтау, олардың алдын алу;

в) ұжымдағы, топ ішіндегі адамдардың дағдарыстық кезеңдері 
бойынша өзгерістердің теріс жағдайда асқынып кетпеуіне жағдай жасау;

г) үжьгмдағы, топ ішіндегі психологиялық ахуалдың оңтайлы 
болуына жағдайжасау;

д) үжымдағы адамдардың психологиялык білімдерін жетілдіру 
мотивациясын арттыру.

Сонда психологиялық қызмет аясында психопрофилактикалық 
жүмыстардың мазмүны төмендегідей болмақ.

1)¥жымда, топ ішінде әрбір адамды толыққанды психикалық дамыту 
жэне түлға ретінде жетілдіру бағдарламасы жасалады.

2)¥жымдағы, топтағы эрбір адамның кейіннен интеллектік жэне 
түлғалық дамудағы қиыншылықтары мен патологияға әкеліп соқтыруы 
мүмкін психологиялық ерекшеліктері анықталады.

3)¥жымдағы, топ ішіндегі адамдардың дағдарыстық кезеңдері 
бойынша езгерістердің теріс жағдайда асқынып кетуіне мүмкіндік 
берілмейді.
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4|У*іммлйгм, к н ігш і.і <>ку, сцбск іс-прсксгтсріне шамадан тыс 
ІйіійІіІ*|» ком» пгмеее морнлі.дік қмсі.ім жасалу, адамдарга психологиялық, 
фИЖкйНМһ жйі і.ііікіі іірп.іқ күш гүснсуі қадағаланады.

Ч)Ү*ммдп, гоііін кпсіГіи багдар беру, кэсіби біліктілікті арттыру 
«уммк ійрм жүрі і'ІІЛСДІ.

біҮйіммдіігм. -іч)іі ішіндегі карым-катынасты жетілдіру арқылы 
МНЦЙИІ./ІІК исихологиялык климатгың (ахуал) жақсы болуына жағдай 
*йиі/тдм

/ ) Ү а м м д ш 'і>і адамдардын психологиялық білімдерін жетілдіруге, 
іМНіі інеке омірлсріне қолдануға деген мотивацияның артуына қатысты 
мій|шіінр уііммдастырылады.

H)Мекгспкс дейінгі жэне орта білім беретін ағарту мекемелерінде 
іір/ійі ін ііниш.ік-ііеихологаялық консилиум ұйымдасгырылыгі тұрады.

I 'іінммсп, психологиялық профилактика адамның психикалык жэне 
іуміиммк дпмуына жайсыздықтың алдын-алуға бағытталған үздіксіз 
ін іпічч.чітіһіқ ж'үмыс болып табылады.

( >л іій  болса, психологиялык профилактиканы психологиялық 
һі.гімсггіц жүйесін күрушы негізі деуге болады. Қазіргі кезде Білім 
Осрудеі і психологиялық қызметке деген мамандардың кезқарасы, ол - ең 
і і і ід м м с іі иревентивті (алдын-алу) әрекет ретінде болу керек дегенге саяды.
I Ірсиснгивті қызмет дегенді -  даму мен психикалық жэне психологиялық 
дснсаулықты сақтаудың алғашқы психологиялық профилактикалык 
лрексті деп түсінуге болады.

( 'оған байланысты превентивті қызметтің бағыттары, шарттары мен 
■іспсктілері біздің жетекшілігімізбен -  жүргізілген Қ.Н.Нығметованың 
іерггеуінде келтірілген.

Превентивті қызметгі ұйымдастыру мынандай багыттарда 
/күргізілуі тиіс:

I)баланың нақты білім беру мекемелеріндегі психологиялық 
дспсаулығының қауіпеіздігін камтамасыз ету жэне туындауы мүмкін 
колайсыз жағдайлардың алдын алуға бағытталған жүйені қүру;

2)мектепке дейінгі жэне мектеп кезеңіндегі баланын психикалық 
жоне психологиялық денсаулығының тиімді жағдайларының маңызды 
корсеткіштерін айқындау;

3)білім беру мекемелерінде балалардың психологиялық 
денсаулығының кауіпсіздігін қамтамасыз ететін психологиялық -  
псдагогикалық шарттарын кұру жэне сақтау;

4)балалардың дамуындағы (дамудың барлық кезеңдерінде) 
бүзылыстардың болмауына бағытталган кэсіби психологиялық -  
педагогикалық іс-эрекеттің ғылыми -  практикалык және ғылыми - 
одістемелік қамтамасыз етілуі.

5)Дамытушы жэне түзетуші бағдарламаларды қүру, сабақтар өткізу 
(тренингтер).

Осындай жүмыстың тиімділігі көбінесе баланың психикалық және 
психологиялык денсаулығының күйлерін анықтап отыратын әдістерді
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таңдаумен байланысты болады. Қазіргі кезде қолданылатын әдістердің бірі
-  мониторинг, яғни жүйелі түрде немесе оперативті турде бақылау болып 
табылады. Тұракты тұрде бакылау эдісін (мониторинг) психологиялық 
қызметте қолдану әбден мүмкін екендігі тэжірибеден белгілі болып отыр. 
Сонымен қатар, қазіргі кезде ақпараттық қамтамасыз етудің 
бағдарламасын (түрлі ақпараттық жүйелер арқылы) жасауға да мүмкіндік 
бар. Сонымен қатар “қатерлі топ” балаларының психикалық денсаулығын 
нығайтуға бағытталған педагогикалық -психологиялық шарттарды да 
ұсынуға болады.

Аталған іс-шараларды пэн сабактарында, эсіресе жаратылыстану 
пэндерінде (биология, табиғаттану, анатомия, т.б.) сыныптан тыс 
(факультатив, үйірме, т.б) жэне бала бақша мен мектептердегі іс- 
шараларда (мерекелер, кездесулер, дөңгелвк үстелдер, т.б.) іске асыру 
қажет.

Қазақстанда білім беру мекемелерін жаппай компьютерлендіруге 
байланысты білім берудегі психопрофилактиканың (алдын-алу) 
мемлекеттік бағдарламасын құрудың да алғышарттары бар. Мониторинг 
пен қазіргі техникалық жабдықтар “белгілі білім беру кеңістігінің 
динамикалық картасын” жасауға мүмкіндік туғызып отыр, оның өзі білім 
беру субьектілерінің “психологиялық денсаулыгы күйлерінің картасын” 
жасаумен байланысты.

Алдын алу багдарламасын құру дамудың эрбір кезеңіндегі аса 
маңызды психологиялық сипаттамапарын анықтаумен де байланысты.

Бұл жерде біз жалпы түрдегі превентивті бағдарламаның сызбасын 
ұсынып отырмыз.

18 кесте

“Қатерлі топ” балаларының психикалық денсаулығын нығайтудың
психологиялық жұмыс жоспары

Лі Мазмұны Жүргізілетін шаралар
1 Облыс, қала, ауыл немесе аймақтың арнаулы 

орталықтарымен бірлесе отырып превентивті (алдын-алу) 
жұмыс бағдарламасын қүру

Алдын-алу (превентивті) 
қызметіне катысушылар

2 Білім беру саласындағы психикалық денсаулық туралы 
деректер мен кұжаттардың ақпараттық қамтамасыз етілуі: 

“Білім беру кешстігінін динамикалық картасы -  білім 
беру ортасы субьектілерінің психологиялық 

денсаулығының картасы”

Байланыстардьщ қазіргі 
техникалық жүйелерін 

пайдалану

3 Білім беру мекемелерінде балапардың психикалық 
денсаулығыньщ жағдайы мен динамикасын тұракты түрде 

бақылауын іске асырып отыру.

Психологиялық -  
педагогикалық элеуметтік 

-гигиеналык, дэрігерлік іс- 
шаралар жүйесі

4 Балалардьщ психикалық денсаулығына теріс әсер ететін 
жағдайларды талдау жэне эрдайым сараптап отыру

Білім беру мекемесі 
психологының міндеті

5 Локальды оперативті жұмыстар (апатты аймак 
жағдайларына байланысты)

Психологиялық -  
педагогикалық, дэрігерлік 

кешенді іс-шаралар
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(і 1 Ігі урлі.ім у іак уақытқа созылатын жэне терендетілген 
лприііі.ік жлпс і о і п ы к  пеихологиялық көмек көрсету; 

Гіііітның жеке-дара дамуының коршаған ортамен 
' і т і іом лдці іи  байланыстарын есептеп отыру

Білім беру мекемесінің 
психологы

! Ііііііііш.і коршаган ересектердің (ата-анасы, тәрбиеші, 
мупіпімдер, г.б.) психологиялық денсаулығыньщ күйін 

апықтауға арналған бағдарлама

Алдын-алу қызметін 
жүргізушілер

Лтііліан іс-ш араларды пэн сабақтарында, әсіресе жаратылыстану 
іынлерімдс (биология, табиғаттану, анатомия, т.б.) сыныптан тыс 
(фикуіи.тіпив, үйірме, т.б) ж эне бала бақш а мен мектептердегі іс- 
иіириішрдіі (мерекелер, кездесулер, дөңгелек үстелдер, т.б.) іске асыру
ҺИАк'1

Қіг'іиқстаида білім беру мекемелерін ж аппай компью терлендіруге 
ЛиІІ/шііі.ип.і білім берудегі психопрофилактиканың (алдын-алу) 
Мымнокітіік (ш ідарламасын кұрудың да алғыш арттары бар. М ониторинг 
іірн ки нрі і гехинкалық жабдықтар “белгілі білім беру кеңістігінің 
/іинимикііііык картасын” ж асауға мүмкіндік тугы зы п отыр, оның өзі білім 
(Н 'ру гуоі.скгілерінің “психологиялық денсаулығы  күйлерінің картасын” 
ж т  ііумсн Гшйланысты.

Длді.ін алу бағдарламасын қүру дамуды ң эрбір кезеңіндегі аса 
Миііі.і іті.і іісихологиялык сипатталарын анықтаумен де байланысты.

Ііүл жсрдс біч жалпы түрдегі превентивті бағдарламаның сызбасын 
угыиын оп.ірмі.гі,

ІІрі-ікміі ині і бні дарлама  
I Іи іхоироф ш ш ктикалық қызмет көрсету бағдарламасының жалпы 

гы іОнгы Жіі іііі.і сііііііпііііііміісһі:
ІІНІ/ІИрНИМІІІІЫІІ ІІП.І
І і и і і і н р і і и м і і і и . м і  имірниш.ік лдісгемслік негіздемесі
ІІИІ / | г і | і і і и м и і і і . і н  и г і  I и  I м і и м у і і і . і :

микі іім.і (Гмшжшіды и л г и ж е ) ;
и м ім р ііім  іі.чіі (іігихологиялық сипаттамалары, жеке дара 
йійіім іуміииріііімк фгномсндср, орга жагдайлары); 
нриммк ііги һіірміі.іиті.і н.ггпжслср багапанатын тнімділік 
іф||ч'КІІІІ,
ікниііі.і ік.іііг ириіімк міікгнгшр ж үісге асырылатын “кері 
ГшІІішнмг" (кигплмішіын д/|ісгср;
км ім сі сгу ироңсгін гмт(ш гүріпдс сииагтау (кезендері, 
л рсксп срд ін  рсіі); ішгдіірішмшімц лрбір мүшесіне қатысты эр 
килы ксісндсрдс колдаіімліггыи қычмсттің түрлері, 
формилирм;

і\іні,імшіі'ііі/і: қүралдардмң нақгы жиынтығы (айқындау
лдісгсмелсрі, ксңсс беру гпсілдсрі, психологиялық ағарту бағдарламалары
ж.иіс г. Г>.).

Ііагдарламаның нэтижелері (аралық, корытынды) қызмет ету 
нропссінде алынган барлық нақты мэліметтер тіркелетін жедел (аралық) 
псмссе егжей-тегжейлі есептер түрінде ж үзеге асырылады.
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Психопрофилактикалық бағдарламалар психологиялық және 
психикалық денсаулықтың көрсеткіштері мен белгілеріне негізделе 
отырып кұрастырылып, жүзеге асырылады. Оларды қолдану үшін мектеп 
психологтары авторлық багдарламаны күрастыруда қьізметтерін 
теориялық тұрғыдан негіздеуі қажет. Осындай негіздеме ретінде 
денсаулық психологиясы саласынан төмендегідей түсініктер қолданылуы 
мүмкін.

I 19кесте
Психопрофилактикалық қызметтің эр түрлі багдарламаларының 

мақсатгары мен міндеттері

Алғашкы Дағдарыстың Жедел Дара
профилактиканың алдын-алу профилактика профилактика

бағдарламасы бағдарламасы бағдарламасы бағдарламасы
Максаты: Максаты: Максаты: Максаты:

Нақты кеңістік Даму Алдағы “локальдьГ Жеке-дара
жағдайындағы адамдар дағдарыстарының оқиғалардың (кайта ерекшеліктерді ң

дың психологиялық ықтималды кұрылулар, жаңа ықтималды
денсаулығының жайсыз технологияларды жайсыз

қауіпсіздіғін салдарының енгізудің жэне т.с.с.) салдарынын
камтамасыз ету; алдын-алу жайсыз салдарының алдын-алу

жайсыздыктарының алдын алу
алдын-алу Психологтын Психологтын

міндеті: Психологтын міндеті:
Психологтың түлғаның міндеті: адамдардың даралык

міндеті: дағдарыс субьектілердің ерекшеліктеріне
психологиялық кезеңіндегі өміріндегі іс-эрекет- карай олардың
денсаулықтың дамуының терінің сипатындағы психологиялык

жағдайы мен ди сипатын өзгерістерге қатысты денсаулыктарын-
намикасын бағалау бейнелейтін олардағы дағы ықтималды
үшін жүйелі түрде диагностиканы психологиялык жайсыздықты өз

барлық кажет уақытында жайсыздықтың уақытында анықтау,
процедураларды жүргізу, ықтималдылығын оның алдын-алуға

жүргізу, дағдарыстың уақытында анықтау, бағдарланған кәсіби
психолоғиялық ықтималды оның алдын-алу іс-эрекетті
денсаулыктың жайсыз жөнінде кэсіби іс- күрастырып, жүзеге

ықтимал барысының эрекетін асыру
ды жайсыздығының алдын-алу қүрастырып, жүзеге
алдын-алу жөнінде жөнінде кәсіби іс- асыру
кәсіби іс-әрекетін әрекетін жүзеге

қүрастырып, жүзеге асыру
асыру
Сонымен, білім беру саласындагы тэжірибелік психологтың 

қызметіндегі (мектепке дейінгі мекеменің немесе мектеп психологы) 
превентивті іс-эрекеттің рөлі мен орны туралы ой-пікірлер, психологиялық 
қызметтің міндеттерін сауатты шешетін психологтар, негізінен, 
психопрофилактикалық жүмыспен айналысуы керек деген түжырым 
жасауга мүмкіндік береді.
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Лмерикн психологтарының еңбектеріндегі психологиялык 
и|»оі|іил»к і ики проблемапарының мазмұнына байланысты, оның үш деңгейі 
Поііиіыны  нмықталган [199].

I децгейі -  апғашқы профилактика. Психолог эмоциялық, мінез- 
кущ.ікп.ік жпие оқуға байланысты аздаған бұзылулары бар балалармен 
*умі.к іі ісйлі жэне түгелдей дерлік барлық балалардын психикалық 
ііиииүіи.мы мен психикалық қорларына қамқорлық жасайды. Бұл 
ИіМІіеІІие мек гептің “қалыпты” да, проблемалары бар да бүкіл оқушылары 
ні ичомоі мачарында болады (яғни 10 баланың 10).

Коптеген авторлар мектептерде психикалык денсаулықтың 
іі|іік|)іілііктикасының тиімді жүйесі осындай, мектеп психологтары 
ті.індай алғашқы профилактиканы өткізетін негізгі мамандар, деп 
пімайды.

II деңгейі -  екінші профилактика. Ол “қатерлі топ” балалары, яғни 
нроблемалары басталған балаларға бағытталған. Екінші профилактика, 
ішлалардың оқуы мен мінез-күлкындагы қиындықтарды неғұрлым ертерек 
ініі.іқтаумен байланысты. Оның негізгі міндеті -  бала элі элеуметтік жэне 
імоңиялық тұрғыдан басқаруға көнбеушілігінен бұрын осы қиындықтарды 

жеңу болып табылады. Бұл жерде психолог бэрімен емес, 10 адамның 
үшеуімен ғана жұмыс істеуі мүмкін. Екінші профиактикада ата-аналар 
жпне мұғалімдерге кеңес беру, оларды эртүрлі киындықтар жэне т.б. жеңу 
сгратегияларына үйретуді қамтиды.

III деңгейі -  үшінші профилактика. Психологтың назары оқуында 
жэне мінез -  құлкында анық проблемалары бар балаларда болады, оның 
негізгі міндеті -  күрделі психологиялық қиындықтар мен проблемаларды 
түзету және жеңу. Психолог арнайы түрде зерттелінуге жіберілген жеке 
окушылармен (10 адамның 1) жұмыс істейді.

І-ден III деңгейге қарай психологтың эрекеттері қызметті жоспарлау 
жэне қамтамасыз етуге қатысты неғұрлым төмендей түседі. Көптеген 
америкалық мектеп психологтарының міндеті II деңгейді қамтамасыз ету, 
ал оның ішінде III деңгей неғұрлым көп уақыт алады. Басқаша айтқанда, 
мектеп психологтарының негізгі күштері, қиындықтары бар оқушылармен 
жұмысқа бағытталған. Оқушылардың негізгі бөлігі, дәстүрлі жүйелі тестіні 
санамағанда, психологтын карауынсыз қалады.

АҚШ-тың бірнеше ғылыми мектептері мен психологтар қоғамы, 
мектептердегі психологиялық қызметті психикалык денсаулықтың 
профилактикалық қызметі деп карастыруды дұрыс санайды. Олар, 
мектепте ұзақ уақыт барысында өте көп балалар мөлшерімен жұмыс 
істейді, сондықтан да мектеп психологтары мен педагогтарында 
балалардың элеуметтік жэне эмоциялық дамуына әсер етуінің үлкен 
мүмкіндіктері бар. Осы талапты іске асырудағы негізгі қиындық, 
профилактикалық бағдарламаларды жасауда психологтар мен 
педагогтардың үлкен киыншылыктарга жолығуында болып тұр.
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Біз де, психопрофилиактикалық іс-әрекеттің негізгі мағынасы, 
бапалар мен оқушылардьгң психикальгқ және психологияльгқ денсаулығьгн 
қолдау мен нығайту деп санаймыз.

Білім берудегі психологиялық қызметгің мән -  мағьгнасы туралы 
тұжырымдарға сүйене отырып психопрофилактикалық жүмысқа И.В. 
Дубровина мынандай анықтама береді.

Психопрофилактика, бүл - балалардың мектепке дейінгі жэне мектеп 
жасындағы барлық кезеңін қамтитын, олардың психологиялық 
денсаулығын сақтау, бекіту жэне дамытуға бағытталған балалар 
психологының арнайы іс-эрекетінің түрі. |

Дегенмен, бүл анықтама, практикалық психологтың жүмысының 
аясын шектейтіні көрініп түр.

Біріншіден, бүл жерде, тек балалардың өздеріне ғана бағытталғандык 
бар, ал ересектер -  ата-ана, тэрбиеші, үстаздар, т.б. арналган 
психопрофилактикальгқ жүмыстар назардан тыс қалып отыр.

Екіншіден, білім беру жүйесіндегі психолог, мектепке дейінгілер, 
мектеп жасындағы оқушылармен қатар, студент жастармен де (колледж, 
ЖОО) жүмыс істейтінін естен шыгармауымыз керек.

Қазіргі Қазақстан қоғамындағы элеуметтік жағдайларда ата-анасы 
тірі бола түра, жетімғе айналған балалардың саны өсіп, мемлекет оларға 
жеткілікті камқорлық жасауды қамтамасыз ете алмай отыр, екіншіден, 
жетім балалар мен ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды тәрбиелеу 
проблемасын шешуде ортақ түрғьг да қалыптаспай отыр.

Ресми мәліметтерге жүгінсек, Қазакстанда интернатты мекемелерде 
73 мыңнан астам жетім жэне ата-ана қамқорынсыз қалған балапар бар, 
демек оларды бейімдеу мен реабилитация (қалпына келтіру) мэселелері 
қоғам дамуьгньгң маңызды міндеті болып отыр. Бүл -  ата-анапары ата- 
анальгқ қүқықтан айьгрьглғандар, турмеде отырғандар немесе ауру 
болғандықтан бала тэрбиелеуге қабілетсіздердің балаларьг; олар өмірге 
келген кезде олардан бастартқан, кейде тағдьгр тәлкеғіне тасталынғандар. 
Бүл балалардьгң арасьгнда түрлі “университеттерден” өткендер де көп: 
қайыр сүрау, ұрлык, ішімдік пен есірткімен танысқандар; олар жьгньгстьгқ 
қинаушьгльгқ обьектілері, қатығездік қүрбандарьг да болуьг мүмкін. 
Осының бэрі, әсіресе жасөспірімдік кезеңде өте сезімтаддьг болады.

Осындай көмекке зэру балалардьг мемлекет тарапынан колдау, 
балалар үйі жэне интернаттық үйымдар арқылы іске асырылады. 
Дегенмен, қиын проблеманың біреуі, жетімдер мен қамқорсыз калған 
балалардьгң интернаттан кейінгі бейімделуі болып табьгладьг. Бүл 
проблеманьгң мақсаты мен міндеттері, олармен жүмьгс істегенде бірінші 
орынға қойьглса да, шешімі өте қиын болып түр. Осы мәселе де 
психологияльгқ қьгзмет назарьгнда болуы керек.

Дегенмен де, елімізде нарықтық экономикаға жэне қазіргі даму 
кезеңіне сай, заңдыльг базасы бар, жетімдерге катысты мемлекеттік 
саясаттьг іске асьгратьгн институттар мен жаңа механизмдер табьглған.
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Маселеи, олар республиканың мына заңдарының “ҚР бала кұкыктары”, 
"I Іеке мен отбасы турапы”, “Білім беру туралы”, (отбасындағы бапалардың 
жиі днйын жақсарту жэне олардың толыкқанды өмір сүруінің жағдайларын 
жшліу үшін ҚР Білім жэне Ғылым Министрлігінде “Қазақстан балапары” 
һін дарламасының жобасы үсынылған (ҚР үкіметінің №24-2/005 -  42,22 
мимі.ір 2002ж. шешім) күжаттарынан корініс береді [200,201,202,203]. 
I К ичологиялық қызметтің де өзіндік міндеттері бар.

Уіегенмен осындай балалардың толыкканды өмір тіршілігін 
мім і амасыз етуде, элі де болса мемлекет тарапынан шешілмеген мэселелер
К І Н І .

I Ісихологиялық қызметке байланысты психология ғылымында 
псичикалық және психологиялык денсаулык үғымдарының ара жігін 
ижыраіу қажеттілігі туындайды.

І>. С. Братусь психикалык денсаулык туралы сипаттаушы ұғымды 
геологизмнің парадигмалык бағдарына тән адамның психикалык 
қүрылымының үш мүшелі: “тэндік”, “жандық”, “руханилык” дәстүрлеріне 
сүйепе отырып жасайды [192].

"Децгейлік” тұрғы психикалық денсаулықтың өзара байланысты 
жоно очара шарттастырылған үш деңгейін бөліп көрсетуге мүмкіндік 
береді. Жогары деңгейі -  тулгалық-мәндік немесе түлгалыц денсаулық 
()сң.\'иі адамның мэндік қатынастарының сапасымен анықталады. 
Даранық Оепсаулықтың өлшемі мен бейнеленуі қалыпты дамудың мәнін 
білдіретін адамның адамгершілік бағдары болып табылады. Жеке даралық 
исихологиялық денсаулық деңгейін бағалау адамның мэндік 
үмп.ілыстарының барабар тэсілдерін құру қабілеттеріне тэуелді. Екі 
жогііры деңгей таза психологиялық болып табылады.
Іһ іп/іфіпшчіо.чіялық, денсаулықтыц ушіниіі деңгейі, психикалық қызмет 
іііиіисріііің мидың, нейрофизиологиялық құрылымдардың 
срсьшсліһн-рімсіі анықталуынан көрінеді. Атапған деңгейлердің 
лркіійсі.ісі.пм.щ ерекше өту заңдылықтары, ездерінің өлшемдері бар. Көп 
ЛсңісМлілік күрыльімга сай психикалык денсаулық, басқа деңгейлері 
салысгі.ірмилі.і гүрде сақтшіынгаііымен нақты бір деңгейінде күйзеліске 
үшырауы мүмкіп.

Қазіргі ресейлік жэне отандық психология бағдарының жүйесінде 
жаратылыстану ңиклындағы пэндердің біржақты эсерінен шығу ағымы 
байқапады. Психолоғияны дамьгту үшін оның зерттеуші бөлігінің 
субьектінің психикасын зертгеуден психика субьектісін зерттеуге ауысуы 
ерекше болды. Еуропаның адамның табиғи-гылыми онтологиясымен 
келіспеушілік, танушы индивидті зерттеуден тұрмыстағы адамды 
зерттеуғе көшуімен ресімделді. Мұндай ұстаньгм гуманитарльг 
бағдарланған психология, экзистенциалдық жэне діни философия аясында 
орындалған еңбектермен белгіленуде. Психологияда, бұл -  К. А. 
Абульханова-Славскаяньг, Б.С. Братусьтің, Ф.Е. Василгоктің, Л.С. 
Выготскийдің, В.В. Давыдовтың В.П. Зинченконың, Л.С. Рубинштейннің, 
В.И. Слободчиковтьгң жэне басқалардың зерттеулері. Философияда -  А.С.
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Арсеньевтің Ә. Нысанбаевтың, М.К. Мамардашвилидің, Ф.Т. 
Михайловтың, С.Л. Франктың зерттеулері.

“Ж ан” мен “тәннің” теориялық зерттеулерінің біржақтылығы 
біртіндеп жойыла түсуде. Ғылыми зерттёулердің аясы кеңейіп, 
психологиялық заттылыктың екінші полюсы —руханилык пайда бола 
бастады. Атап айтқанда осы аралықта (тэндік жэне рухани гұрмыс) 
психикалықтың табиғаты мен өмірлік мәртебесін (рухани өмірдің нақты 
мәнін) айыруға болады. Б.С. Братусь психикалық норма туралы ұғымның 
адамның планетамыздағы басқа тіршілік иелері мен психикасы бар 
тұрғындардан ерекшелендіретін және шекіейтін неғізгі мәнін түсінуден 
басталатынын көрсетеді. Дэстүрлі психология мүны жасаған да жоқ. 
Соматикалық және психикалық салалардың өзара эсерін шартсыз 
түсінуден өзге, психологтардың назарын адам болмысын рухани тұрғыдан 
өлшеу аудара бастады. “Адамның руханилығы -  бүл оның жай ғана 
сипаттамасы емес, түрақты ерекшелігі: руханилық тэндік жэне
психикалықпен қатар адамға жай ғана тэн болып қоймайды. Руханилық, ол 
тек адамды ғана ерекшелейтін тек адамға ғана тән ерекшелік. Руханилық 
дегеніміз адамның озінің -  салдарының, өзінің күйінің жэне өзінің 
ұмтылыстарының еріктілігі. Адамның руханилығы туралы сөз ете отырып,
біз ең алдымен оның адамгершілік құрылымын, озінің мінез-құлқында 
әлеуметтік, қоғамдық өміріндегі жоғары құндылықтарды басшылыққа алу 
қабілетін, мүлтіксіз шындыққа, мейірімділік пен сүлулыққа ұмтылысын 
айтамыз. Рух дегеніміз сапаға деген құштарлық жэне өмірдің барлық 
салаларында мүлтіксіздікке жетілу” (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) 
[204,13-246.]

Психологиялық денсаулық И.В. Дубровина бойынша адам рухының 
жоғары көріністерімен тығыз байланысты жэне денсаулық мәселесінің 
психологиялық аспектісін боліп алуға мүмкіндік береді.

Үғымның категориялық (санаттық) мэртебесін анықтау үшін пэндік- 
теориялық негіздерін нақтылап алған жөн. “Адамның психикалық 
денсаулыгы” аталымы екі санаттық соз тіркестерін белгілейді: адам 
психологиясы жэне денсаулық психологиясы; психологияның ғьшыми- 
практикалық пэн ретінде дамуының тарихи келешегіне арналған санаттар.

“Денсаулық” санаты дәстүрлі түрде қосымша сипатта болатын жэне 
адам нақтылығының модустеріне қатысты анықталатын: соматикалық 
денсаулық - органның, органдар жүйесінің, ағзаның қапыпты күйі ретінде 
түсінілетін; психикалық денсаулық психикалық аппараттың қалыпты 
дамуымен жэне қызметімен қамтамасыз етілген индивидтің өмірге 
икемділігі ретінде түсіндірілетін; адамның жалпы денсаулыгы тэннің, 
жанның жэне элеуметтіктің жағымды қосынды күйі ретінде түсіндірілетін 
беліктерден тұрады. Мұндай тұрғы нақты, жанды адамға қатысты 
ықшамдалған жэне мүмкін емес еді: сипаттаманың толық сомасы қанша 
дегенмен тұтастық мэртебесін сыныптамалауға мүмкіндік бермейді. Жан 
мен тэннің өзара эсерін ашу мен мойындау психосоматикалық медицина 
саласының дамуына алып келді. Өзара шарттастырылган соматикалық
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жэне психикалық денсаулықты адамның психологиялық денсаулығының 
алгы шарттары ретінде ғана қарастырған орынды. Даралық денсаулық 
ачаматтың тектік мэнін қосылуға бағытталғанына дәлел, бірақ адам болу 
барысын түсіндірмейді.

Қазіргі ғылыми психология, мэні өмірдің адамдық тэсілінің өзіндік 
ерекшелігіне шарттастырылған нормалар туралы нақты білім алу 
қажеттілігінің алдында түр. Адамның қасиеттері, оның ішінде-психикалық 
іуралы сөз қозғау үшін психологияға адамның мэні туралы меншікті 
үғымын жасау қажеттілігі түрғанын атап көрсетеді. В. И. Слободчиков 
антропопсихологияның арнайы пэнін кеңінен негіздеуді үсынады: 
субьективті шындық (“жан”, “ішкі дүние”, “дара рух”, “адамдағы 
адамшылық”) адамның жеке-даралық өмірінің аясындағы оның қалыпты 
психикалық дамуының негіздері мен шарттарын іздестірудің кілті болып 
табылады. “Ең жалпы, бірақ та психологиялық көзкарас түрғысынан 
субьективті шындық- адамның өмір сүру тәсілі мен адамдык болмысты 
үйымдастыру қағидасының неғүрлым абстрактілі көрінуі (С. Л. Франктің 
сөздері бойынша адамның тікелей өзіндік болмысы ретінде) [205]. Осы 
жалпыға ортақ тәсіл мен іргелі қағида -  субьективтілік адамның басты 
қабілетіңде байқалады: өзінің өмірлік әрекетін практикалыц цайта 
қүрудың пәніне айналдыру цабілеті, бүл оган иіын мәніндегі субьект 
болуына (иегері, қожасы, билеушісі) мүмкіндік береді”(В.И. Слободчиков).

Субьективтілік (синонимдік қатар: субьективті болмыс, адами 
болмыс, өзінділік) адамның тектік өзіндік ерекшелігін қүрайды, ол адами 
омір сүру тәсілінің -  адамға дейінгі де, адамдікінен бөлек те, барлығынан 
очгеше түрмысты ажыратып көрсетеді. Философиялық талдау адамның 
субьективтілігінің фактісін белгіледі: ол үшін себеп-салдарлық қатынаста 
(табиғи-тәндік те, элеуметтік-мэдени де емес) болатын бір текті, тең 
мағыналы қүбылыстар болмайды, оның өзіндік ерекшелігі, өзіндік 
себептілігі өзіндік шартталуында.

В.И. Слободчиков тарихилық эдіснамасының басты кұралдық 
кағидасын -  даму кағидасын пайдаланады, генетикалық логикаға орай, 
адам субьективтілігінің даму көзі мен обьектісі туралы түсінікті 
шығарады. “Даму жүзеге асатын (жүзеге асуға тиісті) “кеңістікті”
геориялық түрғыдан қүрастырған жағдайда, бір іргелі жагдай ескерілмейді
(шын мэнінде ол ылғи да аталады, бірақ ол арнайы талдаудың мэні болып 
табылмайды): адам басқалармен (алғашында анасымен, сосын жақын, 
соңынан алыс туыстарымен) нақты (абстрактілі қоғамдық қана емес), 
ортүрлі байланыстар жүйесінде пайда болып, дүниеге келеді және өмір 
сүреді.

Осы ойды күшейте отырып мынандай қорытынды жасауға болады:
біч ешбір жерде жэне ешқашан адам индивидін басқалармен
байланысынан тыс жэне оған дейін де көре алмаймыз; ол әрқашанда жэне 
қауымдастық арқылы дамиды. Осындай байланыстардың (физикалық, 
биохимиялық психологиялық, рухани, әлеуметтік жэне т.б.) болуы мен 
сшіатының өзі, олардың заттық қатынастардың жүйесіне айналу
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Арсеньевтің Ә. Нысанбаевтың, М.К. Мамардашвилидің, Ф.Т. 
Михайловтың, С.Л. Франктың зерттеулері.

“Жан” мен “тәннің” теориялык зерттеулерінің біржақтыл ығы 
біртіндеп жойыла түсуде. Ғылыми зертгеулердің аясы кеңейіп, 
психологиялық затгылыктың екінші полюсы —руханилық пайда бола 
бастады. Атап айтқанда осы аралықта (тэндік жэне рухани тұрмыс) 
психикалыктың табиғаты мен өмірлік мәртебесін (рухани өмірдің нақты 
мэнін) айыруға болады. Б.С. Братусь психикалық норма туралы ұғымның 
адамның планетамыздағы басқа тіршілік иелері мен психикасы бар 
тұрғындардан ерекшелендіретін жэне шеіуейтін негізгі мэнін түсінуден 
басталатынын көрсетеді. Дэстүрлі психология мұны жасаған да жоқ. 
Соматикалық жэне психикалық салалардың өзара әсерін шартсыз 
түсінуден өзге, психологтардың назарын адам болмысын рухани тұрғыдан 
өлшеу аудара бастады. “Адамның руханилығы -  бұл оның жай ғана 
сипаттамасы емес, тұрақты ерекшелігі: руханилық тәндік және
психикалықпен қатар адамға жай ғана тэн болып қоймайды. Руханилық, ол 
тек адамды ғана ерекшелейтін тек адамға ғана тән ерекшелік. Руханилық 
дегеніміз адамның езінің -  салдарының, езінің күйінің жэне өзінің 
ұмтылыстарының еріктілігі. Адамның руханилығы туралы сөз ете отырып, 
біз ең алдымен оның адамгершілік кұрьілымын, өзінің мінез-құлқында 
әлеуметтік, қоғамдық өміріндегі жоғары құндылықтарды басшылыққа алу 
қабілетін, мүлтіксіз шындыққа, мейірімділік пен сұлулыққа ұмтылысын 
айтамыз. Рух дегеніміз сапаға деген құштарлық жәнс өмірдің барлық 
салаларында мүлтіксіздікке жетілу” (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) 
[204,13-246.]

Психологиялық денсаулық И.В. Дубровина бойынша адам рухының 
жоғары көріністерімен тығыз байланысты және денсаулық мәселесінің 
психологиялық аспектісін бөліп алуға мүмкіндік береді.

Ұғымның категориялық (санаттық) мәртебесін анықтау үшін пэндік- 
теориялық негіздерін нақтылап алған жөн. “Адамның психикалық 
денсаулығы” аталымы екі санаттық сөз тіркестерін белгілейді: адам 
психологиясы жэне денсаулық психологиясы; психологияның ғылыми- 
практикалық пән ретінде дамуының тарихи келешегіне арналған санаттар.

“Денсаулық” санаты дәстүрлі түрде косымша сипатта болатын жэне 
адам нақтылығының модустеріне қатысты анықталатын: соматикалық 
денсаулық - органның, органдар жүйесінің, ағзаның қалыпты күйі ретінде 
түсінілетін; психикалық денсаулық психикалық аппараттың қалыпты 
дамуымен жэне қызметімен қамтамасыз етілген индивидтің емірге 
икемділігі ретінде түсіндірілетін; адамның жалпы денсаулығы тэннің, 
жанның жэне элеуметтіктің жағымды косынды күйі ретінде түсіндірілетін 
бөліктерден тұрады. Мұндай тұрғы нақты, жанды адамға қатысты 
ықшамдалған жэне мүмкін емес еді: сипаттаманың толық сомасы қанша 
дегенмен тұтастық мэртебесін сыныптамалауға мүмкіндік бермейді. Жан 
мен тэннің езара эсерін ашу мен мойындау психосоматикалық медицина 
саласының дамуына алып келді. Өзара шарттастырылған соматикалық
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және психикалық денсаулықты адамның психологиялық денсаулығының 
алгы шарттары ретінде ғана қарастырған орынды. Даралық денсаулық 
азаматтын тектік мэнін қосылуға бағытталғанына дәлел, бірақ адам болу 
барысын түсіндірмейді.

Қазіргі ғылыми психология, мэні өмірдін адамдык тәсілінің езіндік 
ерекшелігіне шарттастырьшған нормалар туралы нақты білім алу 
кажеттілігінің алдында түр. Адамның қасиеттері, оның ішінде-психикалық 
туралы сөз қозгау үшін психолоғияға адамның мэні туралы меншікті 
үғымын жасау қажеттілігі түрғанын атап көрсетеді. В. И. Слободчиков 
антропопсихологияның арнайы пэнін кеңінен негіздеуді үсынады: 
субьективті шындық (“жан”, “ішкі дүние”, “дара рух”, “адамдағы 
адамшьшық”) адамның жеке-даралық өмірінің аясындағы оның қалыпты 
психикалық дамуының негіздері мен шартгарын іздестірудің кілті болып 
табылады. “Ең жалпы, бірақ та психологиялық көзқарас түрғысынан 
субьективті шындық- адамның өмір сүру тэсілі мен адамдық болмысты 
үйымдастыру қағидасының неғүрлым абстрактілі көрінуі (С. Л. Франктің 
сөздері бойынша адамның тікелей өзіндік болмысы ретінде) [205]. Осы 
жалпыға ортақ тәсіл мен іргелі қағида -  субьективтілік адамның басты 
қабілетінде байқалады: өзінің өмірлік әрекетін практикалыц цайта 
цүрудың пәніне айналдыру цабілеті, бүл оган шын мәніндегі субьект 
болуына (иегері, қожасы, билеушісі) мүмкіндік береді”(В.И. Слободчиков).

Субьективтілік (синонимдік қатар: субьективті болмыс, адами 
болмыс, өзінділік) адамның тектік өзіндік ерекшелігін қүрайды, ол адами 
омір сүру тәсілінің -  адамға дейінгі де, адамдікінен бөлек те, барлығынан 
оиеш е түрмысты ажыратып көрсетеді. Философиялық талдау адамның 
субьективтілігінің фактісін белгіледі: ол үшін себеп-салдарлық қатынаста 
(табиғи-тәндік те, элеуметтік-мәдени де емес) болатын бір текті, тең 
мағынапы қүбылыстар болмайды, оның өзіндік ерекшелігі, өзіндік 
себептілігі өзіндік шартталуында.

В.И. Слободчиков тарихилық эдіснамасының басты қүралдық 
қағидасын -  даму кағидасын пайдаланады, генетикалык логикаға орай, 
адам субьективтілігінің даму көзі мен обьектісі туралы түсінікті 
шығарады. “Даму жүзеге асатын (жүзеге асуға тиісті) “кеңістікті”
теориялық түрғыдан қүрастырған жағдайда, бір іргелі жағдай ескерілмейді
(шын мэнінде ол ылғи да аталады, бірақ ол арнайы талдаудың мэні болып 
табылмайды): адам басқалармен (алғашында анасымен, сосын жақын, 
соңынан алыс туыстарымен) нақты (абстрактілі қоғамдық қана емес), 
эртүрлі байланыстар жүйесінде пайда болып, дүниеге келеді жэне өмір 
сүреді.

Осы ойды күшейте отырып мынандай қорытынды жасауға болады: 
біз ешбір жерде жэне ешқашан адам индивидін басқалармен
байланысынан тыс жэне оған дейін де көре алмаймыз; ол эрқашанда жэне 
қауымдастык арқылы дамиды. Осындай байланыстардың (физикалық, 
биохимиялық психологиялық, рухани, әлеуметтік жэне т.б.) болуы мен 
сипатының өзі, олардың заттық қатынастардың жүйесіне айналу
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динамикасы ғана дамудың түпкілікті жағдаятын құрайды, дамудың 
бастапқы алғы шарттары мен жағдайларының бірліғін құрайды, Адам 
физикалық нақтылықтар кеністіктіғіндеғі жеке деңе ретінде емес, іс-эрекет 
нысандары, сана нысандары бар әлеуметтік мэдени-тарихи ортада 
туылады. Өзінің туылуымен ол осы ортада Басқалардың тіршілігін өзінің 
өмір сүру тәсіліне айналдырады. Осылайша Баска (адам) -  адамның 
субьективтіліғінің пайда болу мүмкіндіғінің іргелі онтологиялық негізі, 
қалыпты даму мен толыққанды емір сүрудің негізі. Адамдардың бірегей, 
іштей қарама-қайшылықты қауымдастығы -  бірлескен түрмысы (бірлескен 
қауымдастық) -  адамның өзіндік ерекше қабілеттері, адамға күндердің 
күнінде өзінің тіршілігінде “практикалық қатынастарға енуге мүмкіндік 
беретін субьективтіліктің (барлық өлшемдерде) “функционалдық 
органдары” алғаш пайда болатын дамудың нацты жагдаяты. 
Антропопсихология -  адам болмысының тізбекті және негізделіп қаланған 
теориялық үлгісі ғана емес, адам өмірінің траекториясы мен динамикасы 
туралы нормативтік ұғымдардың жиынтығы да (В.С. Слободчиков, Г.А. 
Цукерман) [206]. Адамның өмірлік жолы екі фазаны қамтиды. 
Біріншісінде адам өзінің тіршілігінің ішкі (тэндік, психикалық) жэне 
сыртқы (элеуметтік, мэдени) жагдайларын меңгереді, тек меншікті 
тіршілігінің субьектісі болып табылады. Екіншісінде -  өмірлік 
шығармашылыққа, өмірді құруға ауысады. Бірінші фазаның апогейі жэне 
бір мезгілде шешуші сәті “жанды сезіну”, өзінің “Менін” ашу нүктесі 
болып табылады. Адамның жаңа сапаға өтуінің элеуметтік бекітушісі 
“бейқам балалық шақтан” өзін-өзі анықтауға жэне өмірінің 
жауапкершілілігіне өтуін білдіретін түрлі мәдени дэстүрлерге тэн 
инициация ғұрыптары (Г.А. Цукерман) [300] болып табылады. Осы сәттен 
бастап меншікті өзіндігі шығармашылықтың мэні бола бастайды. 
Теориялық тұрғыда осы сәттен бастап субьективтіліктің өзіндік дамуы 
туралы адамның субьективтілік түрмысының ерекше рухани нақтылығы 
ретінде, адам түрмысының ерекше тэсілі ретінде айтуға болады. 
Руханилық адамды адам ететін жаңа сапа, жаңа қағида. Адамның рухани 
болмысының анықтамасы ретіндегі өмірге қатысты барлық нәрсеге, оның 
ішінде қызыгушылықтарына, өзіндік меншіктілікке қүштарлығына 
мэжбүрлеуден жэне қысым жасаудан тыс еріктілігі болып табылады. Өзін- 
өзі дамыту туралы ұғымды енгізу, адамның өмір сүру тәсілін бекітуден 
байқалатын адамның тылсым табиғатын мойындауды білдіреді.

Адам психологиясы күрделі гуманитарлық дэстүрдің әлеуетін 
шоғырландыра отырып, игеруі теориялық-әдіснамалық жэне практикалық 
қызығушылықты тугызатын элеуетті бай “кен көзі” болып табылады. 
Біздің зерттеуіміз үшін басымдылығы психологиядағы антропологиялық 
парадигманың онда адамның тұтастай қарасытырылатынында; 
психологиялық норма туралы жалпы ұғымдар мен оны қамтамасыз етудің 
практикалық мүмкіндіктеріне нұсқаулар жасалынғандығында. Адамның 
мэнділігі бойынша дамуы өзін-өзі дамыту екенін ескере отырып, бізге 
адамның психологиялық денсаулығының дэстүрлі обьективтік
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м еітш ш иилы к ұғымдар тұрғысынан тұсініксіз тылсым немесе 
жпріт.ілі.ісіим тыс табиғатын мойындауға тура келеді. Оның мэні -  
іідимім.іц омір сүру тэсілін меңгеруғе бағытталған дара рухтың, касиет пен 
дири диму жетістіктерінің жасалуы жэне манифестациясы. Осындай 
міи і.інида мсихологиялык денсаулықтың маңызы жандық-рухани өмірдің, 
очііідік түрмыстың тұтастығын қамтамасыз етуге және оны сақтауға 
косагын адамның үлесі ретіндегі мәселе деп қарастырылуы мүмкін және 
тиіс.

Тіршілік тэсілі мен индивидтің адамшылығының интегралы толық, 
іүгас, бұзылмаған антропсихологиялық денсаулықтың максимасын 
білдіреді. Адамшылық дегеніміз, қалыптасу - индивидтің адамның тектік 
мзкіне сатылы қосылуын білдіретін, манифестация -  адам мэдениетінің 
жогары үлгілеріне, адамгершілік қағидаларға еліктеуді білдіретін, 
басқаларға, элемге, өзіне деген қатынасы арқылы адамның тектік 
түрмысының қүндылығын бекітетін, субьективтік рухтың қалыптасуы мен 
манифестациясы, өмір сапасына деген, махаббатқа оның барлық саласын 
жетілдіру еркіне негізделген парктикалық қайта қүрулар.

Қазіргі заманғы бірқатар зерттеушілердің еңбектерінде психикалық 
мемссс психологиялык денсаулық ретінде белгіленетіннін тұтас көрінісі 
симатгалган (Братусь Б.С., Слободчиков В.И., Холмогорова А.Б., Горанян 
П.Г.).

Нсихикалық денсаулықты мэдениеттің, эмоциялардың жэне 
мсихикалык денсаулықтың өзара қатынастары түрғысынан қарастыруда: 
психикшіық денсаулық, бұл -  ең алдымен, эр түрлі психикалық қасиеттер 
мсм мроцсс гердің балансы (басқа біреуге беру жэне одан алу, жалғыз қалу 
ікамс Гшскшшрдың ортасында болу, өзіне деген жэне басқаларға деген 
михиббиг ирисындагы баланс жэне т.б.). Ал психологиялық денсаулық 
проОлсміілнрі.і нсихологиялық комектің, бұйрықшыл емес, медициналық 
смес іісихогсрпііии мси дара гісихологиялық кеңес берудің аясында 
қирисгырылиді.і.

Атші і ій  г к і ш д і і , А. Мііслоу адам табиғатын зерттеуде “психологиялык 
мағынадағы дснісаулар”, бүл - озін-озі жоғары дэрежеде кемелдендірғен 
адамдар деп тұжырымдаған. І умаиистік психологияның аясында тэжірибе 
жүргізетін психологтар “психологиялық денсаулыц” ұғымын осындай 
мағынада пайдаланды жэне оның критерийлерін (өлшемдерін) бөліп 
көрсетеді:

1. Адамның өзін, әлемдегі өмірін ұғынуы мен түсінуі.
2.“Өмірге енуінің” толыққандығы, осы шақтағы күйзелуі жэне онда 

тіршілік етуі.
3.Нақты жағдайда жэне тұтастай өмірде ең жақсы таңдауларды 

жасауға қабілеттілік.
4.Кез келген жағдайда озінің негізгі қызығушылықтары мен ең 

жақсы тандауларын сезіну жэне ұстану күйі ретіндегі “өз-өзімен үйлесімді 
тіршілік етуі”, еркін өмір сүру сезімі.
1. 5.“Менің қолымиан келеді” деген дербес қабілеттілігін сезінуі.
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6.Әлеуметтік қызығушылық немесе элеуметтік сезім (А.Адлердің 
терминологиясында), яғни басқа адамдардың қызығушылықтарын, 
көзқарастарын, сезімдеріи есепке алуы, айналадағы адамдарға деген 
түрақты назарының болуы.

7.Өмірдегі түрақтылық, табандылық, нақтылық күйі және 
психологиялық дені сау түлғаның жоғарыда аталған сапалар мен күйлердің 
интегративті салдары ретінде оптимистік, көңілді күйде болуы. Бүл күйді 
ригидтілікпен, таптаурындар мен шаблондарға бейім болу күйімен 
шатастыруға болмайды. Керісінше, бүл динамикалық, белгілі бір дэрежеде 
түрақсыздығы бар өмірдегі икемді де тү |ақты  тепе-теңдік күйі.

Әр түрлі мамандардың жоғарыда келтірілген көзқарастары мен ой- 
түжырымдарының талдамасы біздің “психологиялық денсаулық” үғымына, 
оның жалпы анықтамасын қүруымызға мүмкіндік береді.

Психологиялыц денсаулыц — түлааның негізін цүрайтын және оның 
дамудың кез келген кезеңінде даралыц және жас ерекшелік-психологиялыц 
мүмкіндіктерін кемелдендіруге жагдай жасайтын іштей аман- 
саулывының (үйлесімділіктің) динамикалыц күйі.

Психикалық денсаулық үғымы психологиялық эдебиеттерге кейінгі 
уақытта гана кіре бастады. Психикалық денсаулық сырқатгы психикалық 
қүбылыстардың жоқтығымен сипатталатын және қоршаған орта 
жағдайларына мінез-қүлық пен іс-әрекеттің дүрыс реттелуін қамтамасыз 
ететін рухани (ішкі жандүниелік) аман-саулық жағдайы ретінде 
қарастырылады.

Бірқатар психологтардың еңбектерінде психикалық денсаулық 
психологиялық жайлылық пен психологиялық қолайсыздықты бастан 
кешірумен салыстырылады. Психологиялық қолайсыздық деприваңияға 
үшырататын бала қажеттіліктерінің фрустрациясының нәтижесінде 
туындайды. Бір немесе бірнеше бала қажеттіліктерінің фрустрациясы әр 
түрлі психосоматикалық аурулар (өкпе ауруы, қүсу, бас аурулары жэне 
т.б.) түрінде көрінетін мектептік невроздар негізінде жатыр.

Қазақстанда психикалық жэне психологиялық денсаулық 
проблемасы Н.Д. Унарбекованың кандидаттық диссертациясында 
қарастырылған. Ол психологиялық денсаулықтың көрсеткіштерін 
анықтауда И.В. Хухлаева үсынған психологиялық денсаулықтың үш 
деңгейі: креативтілік-жоғары деңгейі, адаптациялық -  орташа деңгейі, 
ассимиляциялық-аккомодациялық -  төмендегі деңгейі -  деп қарастырады.

Н.Д. Унарбекова “психикалық денсаулықты” -  медициналық 
категория, ал “психологиялық денсаулық-практикалық психологиялық 
қызметгің мақсаты -  деп белгілейді, көрсеткіштері ретінде: элеуметтік 
бейімделу “эмоционалды реакция тілі” , мазасыздық деңгейі жэие өзіндік 
баға деңгейі қарастырылады. Автор 6-7 жастағылардың психологиялық 
денсаулығын зертгей отырып, оны камтамасыз ету жолы ретінде топтық 
тренинг бағдарламасын үсынады [207,286.].

Г.И. Колесникова бойынша да психикалық денсаулықтың үш деңгейі
бар.
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Ііірінші лецісІІІ крсаіиніі (жогаргы децгейі). Орта эсерлеріне 
П»|і|іім»уіНІмІн, Поііммсқа дсген беіісснді шыгармашылықтык қатынас, 
щумі'Шіі.ніиіі.111 кушгіц саналыііыгы жэне мақсатты түрдегі бағыттылығы;

К нім іііі децісйі адаптивті (бейімді). Социумға бейімделушілігі 
мм інеы ілі.ікгыц жогарылау деңгейімен қатарласа жүреді.

Үііііиші дсцгейі дезадаптивті (бейімделмегендік). Ішкі жэне 
і М|ИНі,і -чіісм прасындағы бапанс бүзылған. Ішкі мэселелер шешілмейді. 
Міие і-қүлмқтмң ассимилятивті (үқсау, тэріздену) стилі - өз мүдделеріне 
шнн келтіре отырып бейімделу. Аккомодативті (дағдылану, ыцғайлану) 
міие і қүіімқ -  басқалардыц мүдделеріне зиян келтіретін агрессивті -  
шрлмқшміі стиль.

ІІаіхикачыц денсаулықтьщ негізгі өлшемдері:
1. мінез-қүлықтың таңдалынған мақсаттарга сәйкес өзіндік 

рсгіслуі;
2. субьективті бейнелердің бейнеленетін болмысқа, ал 

мінез-қүлықтық реакциялардың сыртқы тітіркендіргіштің күшіне 
пара-парлығы;

3. эмоциялық -  еріктік жэне танымдық сфералардың 
адамның биологиялық жасына сәйкестілігі;

4. түлғаның эмоциялық, еріктік жэне танымдық 
сфераларының кемелдену деңгейі;

5. элеуметтік бейімділік;
6. өз мінез-қүлқын басқара білу қабілеті;
7. өмірлік мақсаттарды дүрыс жоспарлай білуі жэне оған 

жетуде белсенділікті сақтауы;
8. дүрыс рефлексиясының болуы.

Психикалық денсаулықтың негізін онтогенездің барлық 
кезеңдеріндегі баланың толыққанды психикалық дамуы қүрайды. Дэлірек 
айтқанда, жоғарғы психикалық қызметтердің дамуы ғана психикалық 
денсаулықты қамтамасыз етеді. Психикалық денсаулықтың бүзылуы, яғни 
түзетушілік жүмыстарға деген қажеттілік те жеке жэне жас ерекшелік 
мүмкіндіктері дер кезінде іске аспаган жағдайда, онтогенездің сол немесе 
басқа кезеңіндегі мектеп оқушылары мен басқа да балалардың жас 
ғсезендеріне сәйкес психологиялық жаңа қүрылымдары мен нағыз даралық 
түлғалық ерекшеліктерінің қалыптасуына жағдай жасалынбаған уақытта 
туындайды [208].

Баланың психикалық денсаулығы түрақты талдауды қажет етеді 
жэне эрбір жас ерекшелік кезеңі үшін жэне осы кезеңге өткен эрбір нақты 
бала үшін айрықша ерекшеліктері бар қоршаған орта жағдайларын түзетіп 
отыруды талап етеді.

Тағы бір үғымды “психологиялық денсаулықты” енгізудің қажеті не 
еді жэне ол психикалық денсаулықпен қандай байланыста болады, - деген 
сүрақ туындауы заңды.

Егер И.В. Дубровина жэне т.б. көзқарастары бойынша “психикалық 
денсаулық” термині ең алдымен жекеленген психикалық үрдістер мен
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механизмдерге қатысты болса, ал “психологиялық денсаулық” термині 
жалпы жеке тұлгаға катысты, адамзат жан дүниесінің жогарғы 
көріністерімен тығыз байланысты болады жэне медициналык, әлеуметтік, 
философиялық жэне т.б. аспектілерге карағанда адам денсаулығы 
мәселесінің психологиялық аспектісін анықтауға мүмкіндік беред і.

Баланың ақыл-ой, психикалық дамуымен айналыса отырып, оның 
денсаулығы мен тэннің тазалығы туралы мазасыздана отырып, біз оның 
рухани дамуы туралы үмытып кетеміз. Ал, “адамның рухани жан дүниесі -  
бүл тек жай сипаттама ғана емес, оның цйқыидаушы ерекшелігі болып 
табылады; руханилық, жануарларға да тэн психикалық жэне тэндікпен 
қатар адамға жэй ғана тэн нәрсе емес. Руханилық, ол -  адамды айрықша 
ететін жэне тек адамның бір өзіне ғана тэн нәрсе” (Франкл В.[43]).

Руханилықты -  жеке түлғаның ерекше эмоциялы-рухани күйі 
ретінде, абсолютті қүндылықтар -  шындық, сүлулық, жақсылыққа 
бағдарланған жэне оларды заттық-мақсаттық іс-эрекет пен қарым- 
қатынаста жүзеге асыруға тырысатын адам саналылығы ретінде түсінуге 
болады. Тәжірибенің арқасында ақиқатқа жету үшін өзіндегі өзгерістерді 
жүзеге асыруын руханилық деп атайтын Мишель Фукомен бірге В.П. 
Зинченко мен Я.Б. Моргунов та, оны субьектінің сол ізденісі, сол 
практикалық әрекеті, сол тэжірибесі деп таниды.

Сондықтан да, психологиялық денсаулық мэселесіне, жеке түлға 
дамуының байлығы, толықтылығы түрғысынан қарау барынша 
перспективалы болып табылады. Генетикалық-психологиялық
мониторинг жэне халықтың әр түрлі топтарын тексеруді жүргізу 
геномның қоршаған ортаның онтогендік факторының жиынтығының 
эрекетіне деген жеке сезімталдығын болжау үшін пайдаланылуы мүмкін. 
Ол алдын алу жэне орнын толтыру шараларын жүргізу бойынша 
кепілдемелерді жасау үшін де қолданылады.

Психикалық жэне психологиялық денсаулык бүзылуы мүмкіндігінің 
обьективті факторларына:

1) элеуметтік -  экономикалық жагдайлар (соғыстың болуы, 
экономикалық дағдарыстар, саяси реформалар); 2) кэсіби іс-эрекетке 
байланысты стресстік факторлар (жүмыс күнінің нормаланбауы және 
кәсіби жауапкершіліктің анықталмағандығы; жоғары тэуекелділік немесе 
эмоциялық тебіреністердің жоғары деңгейі көрінетін мамандықтарға 
(педагогтар, психологтар, т.б.) байланысты стресстері; 3) отбасында жэне 
жүмыстағы қарым-қатынастың ерекшелігі (қарым-қатынастың шамадан 
тыс көптігі, ресми қарым-қатынас, қарым-қатынастыц біркелкі еместігі). 

Тэуекелдің субьективті факторларына:
•  даралық ерекшеліктерді (жоғары мазасыздық, адуындық, 

өшпенділік, агрессивтілік, эмоциялы қозғыштық, түрақсыздық, 
өмірге деген пессимистік қатынас, түйықтық);

• түлғаның өмірлік қиыншылықтарға қарсы түруына мүмкіндік 
беретін психологиялық түрақтылығын;

•  түлғаның субьективті жайлылығы жэне көціл-күйін;
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•  міпс ііііііі ерекшеліктерін (сенімділік; басқа адамдармен 
һіпіімшсшрмііда тэуелсіздігі; басқаларға сенімділік;

• пміііспдиііктщ болмауы, қауымдастылық және әлеуметтік 
киіі.ісп.ілмк ссзімі; шынайы Меннің идеалды Мен-мен ұйлесуі жэне 
і.О,),
Лтшіммш срекшеліктердің барлығын психологтың психологиялық 

іүісчуміі Гшгдирламаларды құрастыруында, жеке дара ерекшеліктер мен 
оріпммң мопигорингінде ескеру қажет.

Осм мақсагга мектеп психологының психологиялық денсаулықты 
«.нкіііуі іі мкиші егетін жағдайлар жөнінде де білгені абзал. Оның бірі 
Нр п п і о г і і к ш і ы қ  персоналдың психологиялық мэдениетті меңгеруі болып 
ійПі.німді.і Ол педагогтардың өздерінің психологиялық денсаулықтарын 
ММһііріімккп илумн, психологиялық дағдарыстардан өз бетінше шығып, 
йШЫііндіфміш комектесе білу іскерлігін, басқа адамдарға деген 
НМ імі умімііықгм, олардың тұлғааралық ерекшеліктеріне деген сыйластық 
ммкмрт . п і кіпыііастары, күйзелістері, қылықтарын жэне т.б. түсіне болу 
к'М'рнІіІи Оолжайды. Адамның психологиялық мәдениетгі меңгеруі оның 
Коіпсгсм ироГілемаларды өз бетінше шешуге, психикалық күйлерін 
Оімиіінуміііі мүмкіпдік берсді.

I Ісихологиялық мәдениеттің төмендегідей компоненттері бар:
•  о  і і і і - о  іі 'іану жэне өзін-өзі бағалауы;
• оіімің мінсз-қүлқын, эмоңияларын, қарым-қатынасын меңгере білу 

лсксрлігі;
• оііски адимдарды тануы.

Лсмсиулмқгм (психикалық жэне психологиялық) сақтауға жағдай
Н.Ш МІІП.МІ оГн.скі ішгі шарттар келесі кестеде көрсетілген.
I Іі мчінніі іімиі.ік дсмспулмқтмң пашарлауына көбіне жүмыс орнындағы 

и|инч' ч'0ічі Гмншлі.і Жүммска байланмсты стресс, бұл -  адамға шектен 
I і.і« «ыіуимһсрііііііік (оммң ііикіы мүмкіндіктерін, білім жэне 
диі ді.ііімрмііііііі ііічи сІІІіи' с.іМніч' кслмсіі гіп) жүктелгенде көрінетін ағзаның 
мумкім ршікммиі і.і Жумі.к ки О і і і і і ш м м с і і .і сірсстік факторлар денсаулыққа 
к ш м н м  іірііОіісмшіирдм іуммдиііідм. ('олардмц біреуі -  эмоциялық 
« а і і м м і і  ксгу» (іімлріімм С)ЖС) «Жімімм ксгу» 'імоңиялық, когнитивті 
ж л і і с  фм імкшм.ік місрі ияім.ің (ііргс Оіріс жогилу проңссі. Бүл -эмоңиялық, 
икі.іл оІІ, дсмс күііммің мшрмшум мсм ллсірсу симіпомдарынан, шеттетілу 
мсм жіісшіыім іін жүмі.іски кііішгагіниумнмң іомсіідсуімен көрінеді.

20 кесте
I Ісихикалмқ ж п і і с  психологиялық денсаулықты сақтауға жағдай 

жасайтын обьективті шарттар

Жлі дийлар Психологиялық-педагогикалык шарттардың сипаттамасы
1 Ж ш і .ім д ы  

і| і о ш і ы ң  болуы
эмоциялы Жайлы жэне жағымды психологиялық ыкпал калыптасқан 

ортадағы жүмыс өмірді куанышты қабылдауға, 
шығармашылык кэсіби айқындалу қабілетіне, өзін бақытты
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сезінуге ықпал етеді.
2.Референтті топтағы 
адамдар тұлғасының 
ерекшеліктері

Айналадағы адамдарға деген биофильді бағдар (Э.Фромм) 
өмірді нығайтушы дүниетанымының, айналадағы адамдарға 
деғен жағымды катынастың қалыптасуына ықпал етеді. 
Осындай өмірлік үстаным психолоғиялык денсаулықтың 
сақталынғандығын дэлелдейді.

З.Адамға талаптарды оның 
ерекшеліктеріне карай 
ұсыну

Адамның жас ерекшелік жэне даралык ерекшеліктеріне 
сэйкес келетін талаптар онын түлғалық өсуіне ықпал ететін 
кэсіби міндеттерді сәтті орындауына мүмкіндік береді.

4.Психофизикалық 
кысымды босаңсумен 
алмастырып отыру

Қысым жағдайы белсенді өмірлік үстанымды, өз күшіне 
деген сенімділікті, сыр^щы ортамен өзара әрекеттесудің сэтті 
амалдарын жинактауға ыкпал етіп, жеңіске, эрекетке 
ынталандырады. «Босаңсу» жағдайы дем алуға, жетістіктерді 
талдауға, жаңа мақсаттарды көздеуге мүмкіндік береді.

Мадақтау мен 
жазалаулардың нақты 
ойластырылған жэне 
сақталынатын жүйесі

Ережелер жүйесін сактау ситуацияны болжамдауға 
мүмкіндік береді. Ситуацияны болжамдау -  невроздардың 
туындауына себептердің болмауы. Жазалаулар жүйесі мінез- 
қүлықтың адаптивті формаларының көрінуіне, мадақтаулар 
жүйесі -  жетістікке жету мотивациясын қалыптастыра 
отырып, креативті мінез-күлықтьщ көрінуіне мүмкіндік 
береді.

ЭЖС -  қарқындылығы орташа кәсіби стресстердің ұзак уақыт бойы 
эсер етуінен пайда болатын ағзаның реакциясы. Ол -  психологиялық 
тұргыдан жарақаттаушы әсерге жауап ретіндегі эмоцияларды толық 
немесе жарым-жартылай тежеу формасындағы тұлғаның психологиялық 
қорғаныс механизмі, кэсіби функцияларды орындау кезінде энергетикалық 
ресурстарды тамтұмдап және үнемді жұмсауға мүмкіндік беретін 
эмоциялық мінез-кұлықтың қалыптастырылған таптауырыны.

«Жанып кету» бір жекеленген фактор емес, олардың кешенімен 
шартталынады. Дегенмен ЭЖС басты себебі -  психологиялық, жан 
жүйесінің қажуы, бұл жағдайда ішкі жэне сыртқы тапаптар ресурстардан 
асып түседі, дэл осының өзі тепе-теңдік күйін бұзады. Осы синдром 
алдында белсенділіктің тым жоғары деңгейі көрінеді, адам жасап отырған 
жұмысқа түгелімен беріліп, басқа нәрселерге бой ұсынбайды.

Мұғалім (педагог) жұмысындағы осы синдромның (ЭЖС) 
дисфункциялы салдарлары, кэсіби эрекетті орындауға теріс ықпалынан, 
эріптестері мен оқушылармен қарым-қатынасының бұзылуынан, >құмысқа 
деген теріс бага беруі мен қатынасынан, қоршағандарды түсіну мен ниет 
білдіруді жоғалтуынан байқалады.

Кәсіби іс-эрекет кезіндегі мұгалімдердің эмоциялық жанып 
кетуінің белгілерін (эмпатиясының азаюы, немқұрайдылық, тұлғаның 
кэсіби нормапарға сэйкестенбеуі жэне т.б.) психодиагностика, бақылау, 
кэсіби іс-эрекетті талдау көмегімен анықтауға болады.

ЭЖС симптомдары: физикалық, эмоциялық, мінез-кұлыктық, 
интеллектілік жэне элеуметтік болады. ЭЖС белгілері мен симптомдары, 
стреске қарсы психопрофилактикалық шараларды қолдану қажеттігін 
көрсетеді.
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Дічюіулі.ік психологиясы, оның ішінде ЭЖС туралы белгілі 
І»>| | | ІНИМІ.ІК Пілімдср мси психологиялық мэдениетті иемдеген мектеп 
Нсііііініоі ы, іінкгі.і мектеп жағдайында білім беру ортасының барлық 
*уПі.і'һіІііі'рІ гүлі асі.шың дамуын, психологиялық денсаулығы кұйінің 
М і н і н н і р п і н  Іп іскс асыру үшін диагностикалық материалды қиналмай 
І |»ІШ»>ІІ йіш шшлы. Ал жүргізілген зерттеулердің негізінде педагогикалық 
І і и р і н н ш і м с і і  психопрофилактикалық жүмыс жүргізудің авторлық 
Пякіирішмікі.пі жасау оңайға соғады. Бірақ бүл жағдайда бағдарламада 
м р н і і ч і  нси.чплогы жүмысының негізгі екі бағытының біреуі ғана -  тек 
111'Міи ін н к н л і . і қ  персоналдың психологиялық денсаулығын сақтап бекіту 
і ш і п  коріиіс габады. Психопрофилактикалық модельді іске асырғанда 
мммсн нспчологының жүмысы ең алдымен мүғалімнің кәсіби іс-эрекетін 
і к  і і ч о і і о і  иялык сүйемелдеуге бағытталуы тиіс. Мектепте жұмыс істейтін 
і і г н ч о і і о і  , бішалардың психолоғиялық денсаулығын сақтауға бағытгалған 
«кін дпііларды жасау үшін мұғаліммен бірлескен психопрофилактикалық 
жүмысгы іске асырудың теориялық негіздемесін қажетсінеді. Ол үшін 
мүінлімнің түлгасын мамандығымен үйлестіруге, бүкіл кэсіби өмірбаяны 
ііпрысында туындайтын қиын ситуаңияларды, кәсіби дағдарыстарды, 
кнрама-қайшылықтарды шешуге бағытталған жүмыс жүргізілуі қажет. Осы 
Гщіыггагы жұмыстарды жүргізуде мектеп психолоғтары кэсіби 
мсихологияның теориялық тұжырымдары мен практикалық ізденістеріне 
сүйснуі қажет.

Практикалың психологтыц жумысыиыц перспектгівті әдістерініц 
Гнрі псгіхологгіяльщ-педагогикалыц консилиум болып табылады. ППП-ға 
сойкес, бүл консилиумды біз, психолоғиялық-дэрігерлік-педагогикалық 
дсп тұжырымдаймыз. Дамуында проблемалары бар балалармен осындай 
психологиялық-дэрігерлік-педагогикалық кеңес беру мэселесін елімізде 
Л.К.Ерсариназерттеген [209].

Консилиумдегі психологтың міндеті -  мұғалімдерге баланың 
интеллектілі дамуын, оның тұлғасының негізгі қасиеттерін бағалауға түрлі 
көзқарас тұрғысынан қарауына көмектесу, мінез-құлқы, қатынастарының 
күрделі жэне түрліше көрінулерін көрсету, өзін-өзі бағалау, мотивация, 
танымдық жэне басқа да қызығушылықтарының ерекшеліктерін, 
эмоциялық күйінің проблемаларын анықтау, неғізгісі -  баланың ары 
қарайғы дамуына деген оптимистік кезқарасты қамтамасыз ету жэне де 
онымен жұмыс істеудің нақты бағдарламасын белгілеу (тіпті бұл жұмыс 
қиыншылықтарымен байланысты, тәрбиешілер мен оқытушылардың 
арнайы күш-жігерін талап етсе де). Педагогикалық консилиум балалар 
мүмкіндіктерін бағалаудағы субъективизмнен арылуға, оларды объективті 
түрде түсінуге, белгілі қасиеттерін дамытуға, қателіктерді жоюға арналған 
әрекеттердің бірлескен бағдарламасын жасауға көмектеседі.

Көбінесе, тэрбиешілер мен мұғалімдерде нақты бала туралы пікір 
әбден қапыптасып кеткен, ол пікірді өзгерту қиынға соғатыны есте болуы 
керек. Бала қандай әрекет жасаса да, оның кез келғен эрекеті ересекте
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қалыптасқан пікір арқылы ғана қабылданады. Осындай бағдарды,бала 
туралы пікірді өзгерту -  күрделі проблема.

Мәселен, мектептерде жүргізілген бірнеше психологиялық 
зерттеулер, мынандай нәтижелерді көрсеткен: егер “жақсы” оқушы “3”-ке 
жауап берсе, мүгалім оған көбінде “4” қояды. Мүғалімде “мүмкін баланың 
үйінде бір қиындықтар болған шығар” , “мүмкін оның көңіл-күйі 
жабырқаңқы ма екен”, немесе сасып қалып, ойын түйіндей алмады ма” -  
деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Егер де “нашар” оқушы “4” -к е  жауап 
берсе оған, көбіне “3” қояды. Ол жағдай^а мүғалім мүмкін оган біреу 
комектескен бе екен, жауабы сенімсіздеу, ол эрқашанда да ешнәрсе 
оқымайды ғой, - деп ойлауы мүмкін.

Екеуінің бірдей дүрыс жауабы үшін “жақсы” оқушыларды 2 есе 
жиірек мақтайды, ал бірдей қате жауаптар үшін “нашар” оқушыларды 3 
есе жиірек үрысатыны анықталынған [ Дубр. ].

Сондықтан оқушы да консилиумге өзіндік бағдарымен келеді, 
жиналған мүғалімдерден ешқандай жақсылық күтпейді.

Жүмыс нәтижелері пайдалы болатын консилиумды өткізу, оның 
барысында психолог бірнеше міндеттерді шешуді жоспарлайтын 
тыңғылықты дайындықты қажет етеді.

Біріншіден, педагогикалық үжымға, баланың үнамды, күшті 
жақтарына ерекше көңіл бөле отырып, оны жан-жағынан көрсету, 
психодиагностика, бақылау, әңгімелесу жэне т.б. эдістердің мэліметтеріне 
негізделген, оқушыда туындаған немесе бар түлғапық проблемалардың 
себептері туралы дэлелдемелі болжамдарды үсыну. Америка психологы 
У.Глассер былай дейді: “Егер де мүғалім -  оқушы қарым-қатынасы бүгінгі 
нақты міндеттердің негізінде қүрылса, баламен қатынасты дүрыстау үшін, 
оның бүрынғы сәтсіздіктеріне қарамай, қазіргі кезде табысқа жете 
алатынын түсінуіміз қажет, егер де мүғалімдер балаға оның сэтсіздіктері 
туралы ескерте берсе, ол сэтсіз болып қапа береді. Бір сэтсіздік екіншісін 
тудырады, бүл шеңберден шығудың жолы, тек бүгінгіге бағдарлану жэне 
өмір бойы сэтсіздіктерге үрынған бала, егер де өзі сенетін, сенімді адаммен 
дос тапса, жетістікке жетуі мүмкін екенін үғыну. Жыл сайын мүғалімдер, 
оқушының үлгерімі мен түлғалық көрінулерін бақылап отырады да, осы 
мәліметті бір-біріне береді, көбінесе ол оқушының мойнындағы жүк 
іспеттес, жаңа сэтсіздіктерге үрындырады. Балаға бүрыннан тағылған 
“таңбаны” алып тастамайынша, ол ешқашан жетістікке жетпейді. 
Емдейміз бе, элде оқытамыз ба, біз баланың бүгінгі проблемаларына 
назарымызды шоғырландыруымыз керек, ал өткендерге тек оң мезеттерді 
іздестіру үшін ғана көңіл бөлу керек. ...мүгалім немесе дэрігердің өз 
жүмысында сэтсіздіктерге негізделуі мағынасыз -  бүл жағдайда ол да, 
оқушы да жетістік категориясымен ойлауға қабілетсіз. Бала, сэтсіздік -  
оның мүғаліммен қарым-қатынасының ажырамайтын бөлігі, деп сене 
бастайды, сондықтан сәтсіздіктердің бірінен соң біріне үшырайды. 
Баланың бүрынғы сәтсіздіктерін есептемей, біз оның қазіргі кезде өз күшін 
сынауға жетелейміз - өтіп кеткендер онша маңызды емес. Қысқаша
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иііікніідіі, Сшлалирмен жұмыс істегенде, олардың бүгінгі жағдайы жэне де 
жічістікке жсгугс деген ұмтылысы қандай дегенге ғана назарымызды 
іиоі і.ірлшідыруымыз керек” [210].

|{кіпшіден, эрбір мұғалім психологтың оқушы туралы мэліметін 
іүііііісііінс қол жеткізу қажет, өйткені мұғалімнің оқушыға деген 
кіілыміасқан багдарын өзгерту қиын. Бұл өте күрделі мэселе жэне оны аса 
гіікіықпсн, бірте -  бірте консилиумға дейінгі кезеңде шешу керек. 
Мүгплімде оқушы туралы бүрынғы көзқарасын мүлдем өзгертпесе де, аз да 
(ишса оган басқаша қарауын тудыру қажет.

Мүғалімде оқушы мен өзінің педагогикалық эрекеттерінің 
лүрыстығын бағалауы туралы күдіктенушілігін тудырған дұрыс. Мэселен 
мына сияқты мэселелер мен түжырымдарға жетелеу қажет: “Бала туралы 
сынып сағатында, директорда немесе ата-анасымен эңгіме жүргізілді ме? 
Ііаланын не нэрсеге қызығушылығын білемін бе? Ол қандай кітаптарды 
оқиды, кандай кино көреді? Оның үйіндегі жағдай қандай? Ол нені жақсы 
коріп, жасай алады? Оны бірнәрсе үшін мақтады ма? Оған бір күрделі 
нэрсені істеу берілді ме? Оның досы бар ма, жоқ болса, табуға көмек 
берілді ме? Баламен мектепте, қорқытпай жэне жазғырмай сырласу сэті 
болды ма?

Мұғалімнің өз-өзіне қоятын осындай сұрақтары, оның балаға деген 
субъективті бағдарын біршама әлсіретіп, өзін бағалауындағы күмэндану 
сезімін тудырады. Бүл қалайша, менің қасымдағы адам ғой, мен оған 
жауаптымын, ал мен оны білмеймін ... элі де түзетуге болар ма екен?

Гуманистік психологияның субъективті тэжірибесі мен тереңдегі 
түлғалық процестеріне (солар арқылы адам білімдерді дербес түрде 
игеруге мүмкіндік алады) өте үлкен мэн беретіні кездейсоқ емес. 
К.Роджерс, субъективті жаңа білімді игерудегі тэжірибені басқаға беруде 
ерекше қиындық бар, деп көрсеткен. Бұл тәжірибені жинақтау қажет, оны 
тікелей бере алмаймыз, ол туралы айту, ол үшін осындай тэжірибені 
іздестіру мен жинақтауды жеңілдететін жағдайларды жасау керек, бірақ 
бір адамның басынан екінші адамға "құйып" бере алмаймыз. Сондықтан да 
көбісі ойлауды эдетгенбеген, жат формаларынан қашқақтайды. Ол көп 
еңбектенуді қажет етеді жэне машақатты екені енді түсінікті.

Жүмысының көптігінен кейде кәсіби біліктілігі жетіспегендіктен 
мұғапімдер қайсыбір оқушыны бір мэнде ғана бағалауға бейім. Олар, 
ездері үшін, оны іштей бағалады жэне өздерін соған сәйкес ұстайды, ал 
оқушының көңіл-күйі, әзін сезінуіне оның қалай эсер ететіні туралы 
ойланбайды.

Психолог болса баланы ешқалай багаламайды. Бала жақсы немесе 
жаман болмайды, ол өзі қандай болса, сондай, біз, ересектер оны 
сүйемелдеуіміз, жетіспеген нэрсесін жеткізуге немесе түзетуге 
көмектесуіміз қажет. Бүл, әрине, қиындау, осындай жағдайда бала туралы 
ойлары емес, өзінің оған бағытталған қатысты эрекеттері мен ойларын 
бағалауға тура келеді. Көбінесе мұғалім психологтың айтқанын 
түсінбегендіктен емес, мүмкін санасыз түрде, өз өмірін қиындатпау үшін
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оқушыға деген бағдарын өзгертуі оңай болмайды. Сондықтан да мұғалім 
өзінен-өзі “аттап өтуі” үшін мүқият психологиялық дайындық қажет.

Үшіншіден, баланың түлғалық проблёмаларының мэнін барлық 
мүғалімдер түсініп, үжымдық түжырым жасауы керек. Тек осы жағдайда 
гана оқушының мүдцесіне сай әрекеттесуді күтуге болады.

Сауатты түрде дайындапған психологиялық -  педагогикалық 
консилиум баланың ғана емес мүғалімдер жэне бүкіл педагогикалық 
үжымның дамуына да көмектеседі.

Кеңес берушілік (консультаңия) ір-эрекет -  практикалық психолог 
жүмысының маңызды бағыты. Психологиялық консультацияны түсінуде 
элі күнге дейін айқындык жоқ. Оның себебі “консультация” үғымы түрлі 
қызметтерде қолданылуымен де байланысты.

Ең алдымен, “психолог-кеңесші”және “практикапық жүмыстың бір 
түрі ретінде кеңес берумен айналысатын психолог” үғымдарын ажырату 
қажет. Қазіргі кезде білім беру психологынан басқа, практикалық 
психологияның жақын аумақтарынан, оның ішінде отбасы проблемалары 
бойынша ата-аналарға арналған консультатциядан негізгі қағидалары, 
түрғылары жағдайларын пайдалану тенденциясы байқалады. Ал бірақ та 
бүлардың эрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар, оны міндетті түрде 
есептеу қажет.

Бала бақша, мектептегі консультативтік жүмыс, аудандық немесе 
балалар мен оқушыларды оқыту жэне тэрбиелеу мәселелерімен 
айналысатын консультацияларда қызмет жасайтын психологтың 
жүмысынан әзгеше болады. Білім беру психологы, педагогтар мен 
балалардың өзара қатынастары немесе қандай да сапалары, жетістіктері 
мен сэтсіздіктері жэне т.б. оң да, теріс те жақтары туындап, қалыптасып 
дамитын әлеуметтік ортаның тікелей ішінде жүреді. Ол эрбір бала немесе 
ересекті түлғааралық -  қатынастардың күрделі жүйесінде көреді жэне де 
кеңес беруді басқа жүмыс түрлерінің бірлігінде жэне барлық ситуацияны 
түтастай талдау жагдайында жасайды.

Консультация тэрбиешілер, мүғалімдер, білім беру мекемесінің 
экімшілігі үшін өткізіледі, олар: жеке-дара немесе топтық болуы мүмкін. 
Білім беру психологтарының тэжірибесін жалпылау, тәрбиешілер мен 
мүғалімдер психологқа кебінесе төмендегідей мэселелермен келетінін 
көрсетеді:

• балалардың оқыту бағдарламасын, жеке оку пэндерінің материалын 
игерудегі қиындықтардың себептері;

• балалардың оқығысы келмеуі жэне оқи алмауы;
• эмоциялық, түлғалық бүзылыстар;
• басқа балалар жэне ересектермен конфликтілік қатынастар;
• өздерінің педагогикалық эсерлерінің тиімсіздігі;
• эр жастағы балалардың құрдастарымен қарым-қатынасы жэне 

балалар ұжымын қапыптастыру;
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•  Н І І І І І Н  клгІОи ісксрлік і сріпіц жолын кеңейту, оқушылардың
ҺЫІҺІІ уніыдык іпрын, киОілстгері мен бейімділіктерін аныктау жэне
(інмі.иу мүмкіплікгсріи білу;

•  і і й у и і м і і п р м с н  к л с іт ік  Гіагдар жұмысының әдістері.
Аій Шіппіір іісихологқа мынандай проблемамен келеді:

ЙИНННИ|і/ім мсктспкс даярлау, балаларда қызығушылыктың болмауы, 
ОкЫІ І.ІіЫ кгимсуі, ссте сақтауының нашарлығы, ұмытшактықтың 
*иім|н,іпі.м і.і, уйымдаспағандык, дербестігінің жоқтығы, жалқаулық, 
Ш | № « ч ' Н И і і і і і к ,  жоіары қозушылык немесе ұялшактық, қорқақтық, кэсіптік 
Оіікшр, (ніііііиыц отбасындағы ересектерге өзінен кіші (үлкен) бауырларына
КІІІІ.ІІІІІГІ.І

( Ікуіш.ілар психологқа мынандай мэселелермен келеді: ересектермен 
гіниіг қүрдасгарымен өзара қатынастары, өзін-өзі тэрбиелеу, кәсіби жэне 
іушплық озіндік айқындалу, ақыл-ой еңбегі мен мінез-құлықтың 
м.ілгнисі і жэне т.б.

Іігср де психолог оқушымен тікелей жұмыс жасаса, ол тікелей 
кингулі.гация деп аталады. Ал егер де балалардың мэселелерімен 
игихологқа тэрбиеші, мұғалім немесе ата-ана келсе, ол жанама 
кіінсулі.гация болады. Бұл жерде психолог және тэрбиеші, мұғалімнің 
мни.імактастық қызметі іске асырылады.

Сонымен қатар, “психопрофилактика” жэне психологиялық 
консультацияны” (ортақ мэселелері көп болса да) да бөліп карастыру 
кижет.

Психологиялық профилактиканы элі проблема туындамаған кезде, 
оның алдын-алу ұшін жұргізеді. Бұл жерде толығымен психологтың 
инициативасы болады. Ал психологиялық консультация проблема 
гуындаган кезде, оның алдын-алу кеш болғанда, көмек берушілік болады. 
Ең алдымен проблеманы нақтылап, тұсіну қажет, содан соң оны шешу 
құралдарын табу, ал сонан кейін ғана осындай проблема болашақта 
туындамас үшін, оның алдын-алуға тырысу қажет.

Консультацияның психологиялық мағынасы адамның өзі туындаган 
проблеманы шешуіне көмектесу.

Көптеген зерттеушілер мен практиктер кеңес алушыны 
консультациялық процеске кіргізу-консультацияның жемісті болуының 
шешуші мезеті деп санайды. Кеңес алушының бұл процесте белсенді 
болуына психолог жауапты. Кеңес алушының қанағаттануы неғұрлым бұл 
процеске кіре түскен сайын артатүседі.

Мұндай жағдай тек психолог кеңес алушыны түсініп, сыйлап жэне 
оны мэнді адам деп қарастырғанда, оның өз әлеуетінің мүмкіндіктерін 
көруге көмектескенде болады.

Кеңес алушы бағынышты емес, тепе-теңдес адам ретінде 
қарастырылады жэне де шешім қабылдауда психологпен тең құқылы.

Бүл гуманистік парадигманыц негізгі шарты.
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Ал иеархияланған катынастар еркін қарым-қатынасты шектеуі 
мүмкін.

Мектептегі консультациялық қызмет бірнеше нақты міндеттерді 
шешеді:

• Балаларды оқыту мен тэрбиелеудің проблемалары бойынша мектеп
экімшілігі, мүғалім, ата-аналарға кеңес береді;

• кейбір бағынбайтын оқушылармен жүмыс істеуде педагогтарға
көмек;

• ата-аналарға отбасылық мәселелерді -^іешуде көмектеседі;
2,Оқушылармен жеке-даралық жэне де оқушылар тобымен

консультация өткізеді; оқыту, даму, өмірлік айқындалу, ересектер жэне 
қүрдастарымен қарым-қатынасы, өзін-өзі тэрбиелеу, кэсіптік бағдар, т .б .) ;

3. Педагогтар мен ата -  аналардын психологиялық мәдениетін 
жетілдіруге көмектесу;

4.Түрлі сот органдары, комиссиялар мен иЬпекциялардың жэне басқа 
үйымдардың тапсырыстарымен баланың психикалық күйі; отбасылық 
тәрбие жағдайлары бойынша психологиялық сараптама жасайды;

Бала бақша, мектеп, балалар үйі жэне т.б. психологиялық 
консультацияның ерекшелігі, психологиялық қызметтің негізгі мақсаты - 
эрбір оқушының психикалық жэне психологиялық денсаулығы неғүрлым 
жоғары болуына көмектесу болып табылады.

Мектеп оқушыларының психикалық денсаулығы ИНТАС 
(халықаралық) жэне Қазақстан Республикасының денсаулық 
Министрлігінің бірлескен зерттеу жобасы “Экологияның адамның 
денсаулығы мен психикалық дамуына тигізетін эсері мэселелері” аясында 
(2005-2008 жылдары) зерттелінді [211]. Біздің ғылыми жетекшілігімізбен 
(Қ.Н.Нығыметова) жүргізілген осы зерттеу жүмысының негізгі нәтижелері 
келесі бөлімде көрсетілген.

3.5 Мектеп оқушыларының психикалык денсаулығын 
тәжірибелік зерттеу

Зерттеу үшін Қазақстандағы екі аудан таңдап алынды. Арал теңізі 
жағалауына орналасқан Арал елді мекені (қазіргі теңіз Аралдан 100 км-ге 
таяу алыстап кеткен) жэне Қазақстанның Оңтүстік Шығысындағы 
Алматыға таяу орналасқан Алматы облысы, Күрті ауданы, Ақши ауылы 
(ол жерде экологиялық фактор мэселесі жоққа тэн) алынды.

Арал теңізі аймағында түратын балалар өзге аймақтағы қазақ 
балаларынан жалпы аурушаңдығының жоғарғы деңгейімен, созылмалы 
аурулардың көптігімен, дене жэне ақыл-ой дамуының артта қалуымен 
ерекшеленеді. Сондай-ақ, Арал өңірінде түратын балалардың қанының 
липидтік фракциясында қүрамында хлоры көп бифенилдердің мөлшері 
Батыс Европадағы балалардыкіне қарағанда жоғары екені анықталынған.

Түрғындарды компьютерлік талдаудан өткізу нэтижесінде осы елді 
мекенде түратын отбасылардың арасынан Аралдан жэне Ақшиден 420
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ніПшііі |Н 0’ Ошііі) шіынды. Бұл отбасыларының ересек мүшелеріне 
Фііруиепіһ сгшусы (мзртебесі) мен стресінің көріну дэрежесін бағалау 
уінін сиушііііімшшр жүргізілді.

ІІммуііиіеіі болуы жэне уландырғыштар мен олардың организмді 
йп|)('һ існдірсгін тіршілік ортасының кұрамдарын анықтап тексеру үшін 
Пнцііі.ік <>-К жас аралығындағы балалар (Аралдан -  78, Ақшиден -  78) 
Ірік ісліи і і л ы н д ы . Содан соң осы балалардың стресс күйлерінің 
і і і і і . ік гі.ілі.пі.і бойынша көңіл-күй түрақтылығы, үрейлену, мазасыздану 
імігдіійларыііың деңгейі бойынша айқындалып, топтарға бөлінді.

Черттеудің дэрігерлік топтамасы, антропометриялык өлшеулер (жас 
исісціпе сэйкес дамуын зерттеу), жыныстық жетілу деңгейін зерттеу, 
соіылмалы науқастарын анықтау мақсатында дэстүрлі дәрігерлік тексеру 
жүргізілді. Алынған нэтижелер ауруды анықтау жэне патология 
күрылымын зерттеу үшін қолданылды.

Отбасының элеуметтік мэртебесі (статусы) ересек мүшелерінің 
прнайы эзірленген сауалнамаға берген жауаптары бойынша анықталды. 
Ііүл сауалнамаларда (үлты, жынысы, жасы, білім деңгейі, т.б.) жалпы 
сүрақтардан басқа өмір салтын өзіндік бағалау (әлеуметтік статусы, 
габысы, түрмыс жағдайы, тірі жэне қайтыс болған балаларының саны, 
огбасы мүшелерінің саны, отбасындағы қарым-қатынас жэне т.б.), жүмыс 
жайы, денсаулық жағдайы (түқым қуалайтын және созылмапы аурулардың 
болуы, жүкті кезіндегі ананың денсаулық жағдайы, туу патологиясы, т.б), 
ішімдік, анаша жэне шылым шегудің зияны да ескерілді.

Статистикалық талдау үшін барлық жауаптарды 1-5 категориялар 
аралығында белгілеп, 1-ші категория үнемі ең жақсы жағдай не бағалау 
талабына сай көрсететіндей етіп, ал 5-ші дәреже нашар күйге сәйкес 
келетіндей етіп белгіленді. Барлық категориядағы жауап нэтижесі эрбір 
отбасы үшін элеуметтік индекс ретінде белгіленіп жэне арақатынастық 
(корреляциялық) талдау кезінде қосымша көрсеткіш ретінде ескерілді. 
Адамның жекеленген психологиялық мэртебесі категориялардың 
жиынтығы ретінде анықталды.

Отбасының ересек мүшелерінің психологиялық мэртебесін 
стандартты сүрақтар жиынтығының көмегімен анықтап, психологиялық 
депрессияның көріну дэрежесі (Холмс-Раге шкаласы), мазасыздану 
(Тейлор шкаласы), шаршап-шалдығу (Экклз шкаласы бойынша) 
анықталды.

Экологиялық апат аймағы болып саналатын Арал өңірі балаларының 
психикалық күйін зерттеу барысында олардағы үрейлену, эмоциялық күйі, 
мінез-қүлық пен интеллектуалдық қабілетгерінің ерекшеліктерін зертгеу 
мақсатында эдістемелер кешені таңдап алынды: зияттылық деңгейін 
анықтайтын Равен тесті, баланың түлғалық мінез-күлқын зерттеу эдістемесі
- Т.В. Сенько тесті, М.Люшердің түрлі-түсті ассоциация тесті, «Менің 
жанүям» суреттік тесті, «Өмірде жоқ беймәлім жануар» өзін-өзі бағалауын 
зертгеу эдістемесі, ата-аналармен эңгімелесу жүзеге асырылды.
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Бақылау тобы ретінде топтағы саны сәйкес келетін Балқаш маңы 
аймагынан топ таңдалынып алынды (Алматы облысы, Күрті ауданының 
Ақши ауылы). Эксперименттік топқа барлығы 715 адам қатысты, оның 
ішінде:

9. балалар (5-8 жастағы) бүдан эрі мектепке дейінгілер деп 
аталады - 70;

10. бастауыш сынып жасындағы балалар (8-10-11 жас) -  90 
адам;

11. жасөспірімдер (11-1$ жасқа дейін) -  200 адам,
эксперименттік топқа барлығы 360 бала қатыстырылды.

Бақылау тобына: мектеп жасына дейінғі -  70 (5-8 жас), бастауыш 
сынып жасындағылар -  90 (8-10-11 жас), жасөспірімдер -  200 адам (11-18 
жас)

Барлығы бақылау тобында 360 бала болды.
Зерттеу жүмысы екі кезеңде өтті:

Аталмыш мәселенің теориялық аспектіде қарастырылу деңгейі.
1. Арал өңіріндегі экологиялық апат аймағында түратын

балалардың психикалық денсаулығының жай-күйі Балқаш 
маңындагы экологиялық жағдайы қолайлы саналатын аймақ 
балаларымен салыстыра отырып жүргізілді, болашақга түзету 
жүмыстарын жүргізу мүмкіндіктері де қарастырылады.

Статистикалық талдау үшін 8іаСізІіса 5,0 және Ехсеі 5,0 
багдарламаларының стандартты пакеттері қолданылды.

Қазақстан Республикасында адамның денсаулығы мен психологиялық 
дамуына экологияның әсері мэселесі кезек күттірмейтін мәселелер 
қатарында қарастырылуда. Денсаулығы мен қалыпты дамуында елеулі 
ауытқушылықтары бар балалардың қатерлі топ санының күрт өсуіне 
байланысты жэне ол балалардың білім беру процесі шеңберінде 
қамтылуына байланысты бүл мәселелердің шешуін тез арада табу 
көзделуде.

Диагностикалық зерттеудің базисі -  қалыпты күйдегі адамның 
дамуын бағалау өлшемі жэне нервтік-психологиялық денсаулық күйін 
бақылаудың ең айқын әдістері бола отырып, олар өз кезегінде балалардың 
денсаулығы мен даму денгейін сандық жэне сапалық түрғыдан анықтауға, 
даму онтогенезіндегі осы маңызды көрсеткіштердің қалыпты жағдайда 
болуына ықпал етеді.

Биологиялық жэне психологиялық қатер факторлары бір бағытта 
әрекет етеді. Дегенмен психоәлеуметтік эсер, басымырақ болып келеді. 
Баланың қалыпты дамуының ең басты эрі маңызды шарты оның 
отбасында, қоршаған ортада қалыпты дамуына жағдай жасап, қауіп- 
қатерден қорғау. Эмоциялық байланыстардың туындауының негізінде бала 
мен оны қоршаған ортаның арасындағы байланыстардың іргелі 
механизмдерін реттеу қалыптасады. Қоршаған ортаның демеуінің 
арқасында, тэрбие процесі нәтижесінде тілектер мен қажеттіліктер пайда 
бола бастайды. Егер осы процесс қоршаған ортадағы жағдайлардың
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ж і ч і м с і ч д і г і  нэтижесінде баяу дамыса, эрі ми қыртысының органикалық 
ш м . і м д а н у ы  нашарласа, онда жеке тұлғаның дамуы процесінде елеулі кері 
к с г у  қүбылыстары байқалуы заңды. Тұлғалық сана айқындығы, ата- 
ипшшрмның білім деңгейі, олардың материалдық мәртебесі баланың жан 
жиқтм дамуына қозғау салушы, шектейтін тұрғыдан эсер етеді.

Ага-аналар тұлғасының бойындағы қолайсыз ерекшеліктер де, 
исихологиялық дамуындағы ауытқушылықтар да баланың дамуына эсерін 
іигізеді: генетикалық факторлардың элеуметтік психологиялық
(|шкгорлармен үйлесімді болуы баланың жеке тұлғасының дамуындағы 
үнамсыз жайттардың қүшеюіне ықпал етеді, олардың дамуында нервтік - 
исихологиялық ауткушылықтардың дамуына эсерін тигізеді, сондықтан 
отбасында психопрофилактикалық шаралар дер кезінде ұйымдастырылып 
іүруы шарт. Нақты қолайсыз орта факторларының қатарында, осындай 
ортада тәрбиеленген балаларды зерттеудің нэтижесінде, әсіресе отбасында
- тұрмыстық факторлардың әсерінің ерекше орын алатындығы айқындалды 
(үнемі келіспеушіліктердің болуы, ауыртпалықтар, невроздар жэне т.б.).

Жеке түлғаның қалыптасуының биологиялық жэне элеуметтік 
факторларының ара салмағы осы факторлардың тығыз бірлігімен,
онтогенездің барлық сатыларындағы өзара сэйкестігімен тығыз 
байланысты.Осы эдіснамалық үстаным тұрғысынан алып қарастырғанда 
жеке түлғаның қалыптасуын зерттеуге кешенді қарау қажеттілігі айқындала 
түседі. Сәби, балалық шақтағы жеке түлғаның дамуындағы 
ауытқушылықтар, бейімделушіліктер, зақымдануларды зерггеу арқылы 
осыған себеп болатын барлық компоненттерді тексеріп, аталған
құбылыстарға себеп-сапдардың мультифакторлық сипатын ашу қажет.

Нацты зерттеулердің сипаты:
1. - Балалардың денсаулығы мен психикалық ахуалына 

экологияның тигізетін ықпалын анықтау;
2. - Арал өңірі балаларының психологиялық ахуалын 

экологиялық апат аймағы балалары ретінде психологиялық 
сараптамадан өткізу.

Мынандай міндеттер ұсынылды:
1. - Экологиялық апат аймағы ретіндегі Арал балалары мен 

ата-аналарының психологиялық жағдайларын диагностикалық 
өлшеуден өткізу;

2. - Балқаш маңы тұрғындарының психологиялық 
жағдайларына диагностикалық зерттеулер жүргізу;

3. - Экологиялык қалыпты жэне экологиясы төмен аймақ 
тұрғындарына салыстырмалы зерттеулер жүргізу;

4. - Қоғам мен мемлекеттің назарына тұрғындардың 
психологиялық ахуалы туралы мэселелерді үсыну.

Зерттеу барысында Арал маңы балаларының да, Ақши мекенінің 
балаларының да, барлық жас топтарындағы балалардын бойы, салмағы 
және дене дамуларының аймақтық деңгей керсеткіштеріне сай еместігі 
анықталған. Дегенмен, Ақши мекеніндегі балалардың бойы, салмағы
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Аралдағы балалар көрсеткіштерінен жоғары екені анықталды (р<0,05). 
Оның үстіне Аралдағы балалардың өсу қарқынында да айтарлыктай 
ауыткушылықтардың барлығы анықталып, сьіртқы факторлардың өсу 
процесіне үлкен эсері айқындалды. Бүл қүбылыстар Ақши мекенінде 
байқалған жоқ (р0,01).

Дэрігерлік тексеру нэтижелері бойынша да Аралдағы барлық 
балалардың жалпы ауруы Ақшиге қарағанда жоғары деңгейде екенін 
көрсетті (Аралда 10000-адамға 3166,5, Ақшиде 10000-адамға 2371,6). 
Аралда патологиялык күрылымда әсіЦесе тыныс жолдары жүйесі 
ауруларының басымдылығы -  23,4%, қан жэне анемия аурулары -  22,2%, 
асказан ішек аурулары -  16,9%. Ал көз, жүрек, кан айналу жүйесі, орталық 
жүйке жүйесі, жүқпалы аурулар, зэр шығару жолы аурулары, тері жэне 
күлақ аурулары аз кездесті. Ақшиде патологиялык қүры-лымда тыныс алу 
жүйесі аурулары байқалса да, оның жиілігі Аралға қараганда 18,2% темен 
(р<0,05) екені анықталды, екінші орында ас қорыту органдары аурулары -  
21,0%, қан аурулары, соның ішінде әсіресе қан азаюы 8-ші орында.

Арал қаласында 5-8 жас аралығындағы балаларда қан азаю мен тыныс 
жолдары ауруларының жиілігі жэне де жалпы аурушаңдығы да Акши 
ауылына караганда жогары деңгейде екені анықталды, яғни барлық жас 
ерекшеліктері топтарындағы анықталған патология қүрылымындағы 
ерекшелік, 5-8 жастағылардан да көрінді. Сонымен қатар, ол иммундық 
жүйенің белеенділігінің төмендігіне байланысты.

Осы морфометриялык мәліметтерді Арал мен Ақшиде түратын 5-8 
жастағы балалардың жүйке жүйесі мен психикалык дамуындағы артта 
қалушылық пен (гипотрофия) арықтау жиілігімен салыстыра талдау 
нәтижесінде Аралдағы кішкентай балалардың Ақшидегі балалардан дене 
салмағы мәнді түрде ерекшеленетіні байқалды. Бүл керсеткіштер 
Аралдағы тамактың күнарлылық сапасы Ақшимен салыстырғанда 
төмендеу екендігін керсетуі де мүмкін.

Осылайша, дәрігерлік тексерудің корытынды нэтижелері балалар 
ауруларының қүрьшымында Ақши ауылымен салыстырғанда 
айырмашылық бар екенін керсетті, ондай ерекшелік иммундық жүйе 
белсенділігінің темен деңгейімен жэне тамақ күрамының 
қүнарсыздығымен де байланысты болуы мүмкін.

Медициналык зерттеулер қорытындысынан алынған нәтижелер 
сілекей анализінің қорытындысымен сәйкестеніп, Аралдағы балалардың 
иммундык жүйесінің жеткіліксіздігінің Ақшимен салыстырғанда 
басымдылығын танытады.

Апат аймағы саналатын Арал маңы мен салыстырмалы түрде алынған 
Ақши ауылының балаларының жалпы соматикалық денсаулығын анықтау 
мақсатында жүргізілген медициналық зерттеулер екі аймақ балаларында 
айтарлықтай айырмашылық бар екенін керсетті.

Психологиялық түрғыдан түлға қүрылымы әзара байланысты үш: 
танымдық, мотивациялық, эмоциялық сфераны камтитын болғандықтан 
зертгеу барысында осылардың ерекшеліктеріне зейін аударылды. Сол үшін
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<ИІІЙ|ІЫЖІ кіі|кч'і іііісіі лдісісмслср кешені пайдаланылды. Танымдық 
Мі| і*|ій«ЫМі.іИ кирсггкішгсрі 1’авен шкаласының зияттылык деңгейімен 
ЙММКІЙПЛІ-І Ііуи «срдс 1’инсн шкаласынын балалар мен жас өспірімдерге 
й|іііймійіі м усктм  кішлнмылды.

21 кесте
І'йй»М смммгм (к)ІІі.імша салыстырмалы көрсеткіштер (5-8 жас)

І«И-Ы'ІН|М іНП.1 Ьшіа/іар саны  % Зи ятгы л ы қ ты ң  дам у

1 >м п<'|іимсіп і ік 

1
Ьикіалау__ ")ксперим енттік Б акы лау деңгеиі

I 3 1,4 4,3
Ж аксы  дам ы ған  
зи ятты лы қ

) II 27 15,7 38,5
О сы  ж ас ерекш елік 
то б ы н а  сэйкес ж ақсы  
зи ятты лы қ

■И М) 61,4 43,0 О рташ а зи ятты лы қ

*і 1! 10 15,7 14,2
О рташ адан  төм ен  
зи ятты лы қ

■( 0 5,7 -
Зиятты л ы қ қаб ілетгерд ің  
төм ен  деңгейі

21 ксегедсн Лрал оңірі балаларымен салыстырғанда Балқаш маңы 
(іиліілирыпі.іц (бақылау) арасында интеллектісі төмен балалардың жоққа 
там сксндігі байқалды жэне Арап өңірі экологиялық апатты аймагында 
іүра іі.ііі билаларга қараганда Ақши балапарының жақсы зияттылыгы 2,5 
ічс жіігнрылыгы анықталды (Осы жас ерекшелік тобына сэйкес жақсы
І І І И Г И . П И . І К )

Іііиіп.ші.ік дсңгсйі баланың эмоциялық күйі, мазасыздануымен де 
( і і і і і лі і і і і . і с і і .і сксні «Мсмің жанүям», «Өмірде жоқ жануар» проективті 
лдісгері (іоііі.ііііии алынган мәліметтермен сэйкес келеді, яғни 
чсрггелііисидсрдің 35,7%-ң ойлауы төмен, ауытқулары бар; 5,7 %-ң 
дсңгсйі жііеіарыііп сай смсс; ші 58,6%-і үрейлену, қорқу, үялу, күйзелу 
ганытқші (22 кссгс) ( жсиеримсігпік топта Арал өңірі балалары).

22 ксстсдс коріміп гүргандай үрсй сезімі басым бапалар саны (I 
категория) экологиялық ахуалы жақсы аудан - Ақшидегі балаларда екі 
еседей болғанымен де, бүл аудандағы балалардың жалпы дамуы жас 
ерекшелігіне сай емес жэне қарым-қатынаста қиындықтары кездесетіні 
анықталды (34,3%).

Бүл көрсеткішке белгілі жағдайларда зерттелуші балалардың 
менталитетінің де әсері болады ғой деп ойлаймыз. (ауыл балалары - үяң, 
қарым-қатынаста еркін емес, кеп ашыла бермейді).
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22 кесте
5-8 жастағы балалардың жалпы дамуынын салыстырмалы мэліметі 

(проективті тестер бойынша)

№

Балалардың абсолюттік 
саны

Балалардын саны 
%-К есеппен Даму деңгейлерінін, эмоциялық 

күйінің көрсеткіштеріЭкспериментік
топ

Бақылау
тобы

Эксперименттік
топ

Бакылау
тобы

1 41 21 58,6 -<30,0 Үрей, коркыныш, жасқану, ұялу 
сезімдері басым

2 25 25 35,7 35,7 Ойлауыныд даму деңгейі төмен

3 4 24 5,7 34,3
Даму деңгейі жас шамасына 
сэйкес емес (төмен), қарым- 

қатынаста киындыктар кездеседі

Бірінші тест нәтижесі бойынша іріктеліп алган балалармен қайтадан 
жүргізілген тест нәтижесі (34 бала Аралдан, 34 бала Ақшиден алынды) 
Аралдағы мазасыздану деңгейінің Ақшиден анағұрлым жоғары екенін 
көрсетті (р<0,05). Мұндай заңдылық психологиялық қолайлы жағдайдағы 
Ақши балалары үшін де байқалып отырды. Қайталап тестілеу үшін 
алғашқы тест нәтижесі бойынша (үл балалар мен қыздардың) 
психологиялық қолайлы жағдайдағылар мен мазасызданудың жоғарғы 
деңгейіндегілердің үлесінің бірдей таңдалынғаны маңызды.

5-8 жасар балалардың мазасыздану деңгейінің балапардың адаптаңия 
және дезадаптация күйіндегі медициналық зерттеулердің нэтижесімен 
байланысы бөлек жүргізілді, өйткені дезадаптация күйінің өзі де ауруға 
бейімділікті көрсетеді.

Қалыпты (адаптивті) жағдайдағы балапардағы тыныс мүшелерінің 
созылмалы аурулары мен ішек-қарын ауруларының жиілігі Арал мен 
Ақшиде аса ерекше болмаса, ал дезадаптация күйіндегі балалардағы 
анемия мен созылмалы аурулардың жиілігі Ақшиде Аралдағыға қарағанда 
2-5 есе кем болды. Аралдағы жоғарғы мазасыздану деңгейіндегі 
балалардың созылмалы аурумен ауыру жиілігі Ақшидегіге карағанда 2-10 
еседей жоғары болды, яғни бүл нәтижелерден балалардың психикалық 
денсаулығының олардың соматикалық саулығына әсері бар екені көрінеді.

3.15 кестеде бастауыш сынып окушыларының зияттылық деңгейінің 
салыстырмалы көрсеткіштері келтірілген.

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларының зияттылық деңгейінде де 
екі аймақты салыстырғанда айырмашылық бар екені көрінеді, егер Арал 
балаларының 83,3% орташа және орташадан төмен деңгейді көрсетсе, ал 
ақшиліктердегі осы көрсеткіш 66,4%  болды, демек ақыл -  ой эрекетінің 
дамуында Аралдағы балаларда артта қалушылық бар екені байқалды.



23 кесте
РМММ СЫІІИІЫ ЛоІІі.ііпші онлысімрмнлы көрсеткіштер

( ОИІЦИІМНІііИі і і ііі  91). Піікышіу 11»Г».і - >>() Гшла Ііасіауыиі сы ііы іі оқушылары)

1 ІЫ »||*1М І.ІІІ ИПі IIІІІІ111ІК 1 ІІІІІ.І Іішніліірді.щ СсІІІЫ %-к СССІШСН Эмоциялык күйінің,

% И И '" М Н І І І І К
ІІМІ

Ьпкі.іііііу
кіГіі.і

'Іксіісримситіік
'1011

Бақылау
тобы

даму деңгешнщ 
көрсеткіші

I II \ 0 2,1 Жаксы дамыган

1 И М) 16,7 31,5 Жаксы

1 Н (>() 61,1 63,2 Орташа

« )іі 1 22,2 3,2 Орташадан темен

1 іі 0 0 0 Дамымаган

24 кесте
Лкіиіі мі'іі Лршідағы жасөспірімдердің зияттылық деңгейінің 

1'ииі‘Н сыішгы бойынша салыстырмалы көрсеткіштері

И '.‘

)іЙ>ІіНИ|ШІ.ІІІ і і О с о л ю п  і к  

1 І І І І І . І
Балалардың саны %-к есеппен Зияттылыктың даму 

денгейінің көрсеткіші
ІКі ІІГ|ІІІМ І ІІ І  ІІК  

І І І І І

Бакылау
іобы

Экспериментгік
топ

Бақылау
тобы

1 0 6 1 0 3,0 Жаксы дамыған
1 49 15,0 24,5 Жақсы
I 12(> 130 66.2 65.0 Опташа
■1 М 15 17,3 7,5 Ортадан төмен

> ( 0 1,5 0 Дамымаған

Лршідгігы жасөспірімдердің өз құрдастарымен салыстырғанда 
нічі іі.піі.ігі.іііың даму деңгейі бір саты төмен екендігін көрсетгі, яғни, орта 
*іііи' (ірпшшдан төмен деңгейдегі балалар саны Аралда - 83,5%, ал бұл 
к і і | ш ' і к і і і і  Акшиде - 72,5%. Сондай-ақ, Ақши ауылының балаларының 
ім н і  іі.піі.ігы әлдеқайда жоғары. Жасөспірімдерде (11-18 жас), 
ім мс рм мс шт і к  топта 83,5% орта жэне орташадан төмен зияттылық 
іігмісІМм корсетті, тіпті үш балада ақыл-ойьг дамығандығының көрінуі де 
ОііІІіиіуга болады (1,5%).

Лқчіидегі жасөспірімдердің зияттылық деңгейі төмендердің саны 
іиіі іііуі.іііі сынып жасындағылардан жоғарылау (72,5%) екені тіркелді.

15,16 жэне 17 кестелерде келтірілген салыстырмалы мәліметтер 
)>■ і і і і . ш і і і а  жсперименттік топтағы (Арал қаласы) мектеп жасына дейінгі, 
п т п і у і . і ш  сынып жасындағы жэне жасөспірімдік жас кезеңіндегі 
ііпіінларлын
/ К і і к с ы дамыған зияттылық деңгейі (I және II), (15-17%), ал бақылау 
н і і і ы н д а  (Ақши ауылы) бүл көрсеткіш 1,5-2,5 есе жоғары (жасөспірімдерде 

,М,5%; бастауыш сынып оқушыларында - 31,5%; мектеп жасына
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дейінгілерде - 38,5%) екені анықталды, сонымен, қорыта келгенде апат 
аймағы саналатын Арал аймағындағы балалардың (мектепке дейінгілер, 
бастауыш сынып оқушылары, жасөспірімдер) жалпы зияттылық деңгейі 
қолайлы жағдайда деп саналатын Ақши ауылындағылардан төмен екені 
анықталды, яғни психикалық денсаулықтың танымдық компоненті төмен 
көрсеткіштерді берді.

Балалардың психикалык денсаулығының эмоциялық компонентін 
зерттеу үшін эмоциялық күштенуді анықтайтын Люшер тестісі 
қолданылды. Люшердің түрлі-түсті те^тілерінің қысқартылған «Сегіз түсті 
қатары» сынағы жүргізілді.

М.Люшер түрлі позициядағы түстер сэйкестігі белгіленген арнайы 
кестені қүрастырды. Онда тәжірибе жасалушы сезінген шиеленістер 
көрсетілген (бүл шиеленістердің себептері, мотивтері қаралмаған). Елеулі 
шиеленістерді көрсететін түстер жиынтығы бар екі алдыңғы, екі соңғы 
позицияларды қарастырамыз.

Кішкентай балалардың эмоциялық жай-күйі жиі ауысатындықтан, 
олардың көңіл-күй ширығуларын анықтау үшін Люшердің түрлі-түсті тесті 
(8 түсті қатар қолдану) наурыз-сэуір жэне маусым айларында 2 рет 
жүргізілді. Алғашқы тесттің мақсаты Арал мен Ақши ауылы балаларының 
мазасыздану деңгейін салыстырып бағалау жэне соның негізінде кейінгі 
зерттеулерге қажетті топтарды анықтап алу.

5-8 жасар балаларға жүргізілген алғашқы тесттің қорытындысы 
Аралда мазасыздану деңгейі жоғары бапалардың үлесі 1,8 есе көп екендігін 
көрсетті

Психологиялық аспект сыналушылардың қандай да бір түсті немесе 
түстер тобын қабылдамауына байланысты жорамалданатын мінез-қүлқы 
мен қасиеттерін сипаттаудан көрінеді. 5-8 жасар балаларды зерттеу 
нәтижелері (Арал қаласы) 19 кестеде көрсетілген. Біздің мэліметтер 
бойынша, барлық зерттеушілерде бірінші орынға жасыл, ал екінші орынға 
сары түс қойылған.

Ақшиде барлық зерттелінген балалардың 25%-і бірінші үстанымға 
негізгі түстерді (1,2,3,4) қойған. Сыналушылардың 45%-нен ағрессивтілік, 
қозгыштық, пікір айтуда тәуелсіздік байқалған. Егер екі аймақтағы 
мэліметтерді салыстыратын болсақ, Арал қаласында зерттелген 
балалардың шамамен 60%-і жүмысқа қабілеттіліктің төмен деңгейінде 
жэне стресс жағдайында екендіғін көруғе болады, ал Ақши ауылының 
балаларына карама-қарсы көрініс тэн, бүл жерде балалардың тек 30%-інен 
ғана жоғары мазасыздану деңғейі мен өзіне сенімсіздік байқалады, ал 25%- 
белсенді қатысу, жоғары белсенділік көрінеді.

260



25 кесте
Гіііііыіішіі іс р п су п.тіижелері (5-8 жас, Арал қаласы)

1
А*ы<і

)
* Я(ІМ

I уіМ ІЦІ|'М і' _______________
ҺнІІІІІІіІ *№МІІ г|іік жисріиіц иілімділігін 
щңнічічіі, аыиі|>. қорганушылык 
іиіііічіііин ііі|іі.і. иикіітмдмк ( глуслсіздік), 
іиін іні Гігһі і ү. мсіііііікііліккс үмгылу.
I і н і . і і і  иффскіиігіі аспсктілсрі -  
иіПмим іик іпінс сснімділік. бірбсткейлік 
фіІЦГ и ин н н п.іііішу
К у II ннііі іі яч ііи  у ііин  к а б ы л д а у д ы  к о зд ы р у . 
Һ и ш и у і і  к \ і V ш ш .іл у га  ү л к е н  
м у м к 1 и ііін н ')ч ш і Січиуы, п р о б л е м а л а р д а н  
ЦННІ> Пін іін іііік іы  ку іу д с г і и л л іочия_________

Эмоциялык күйлері

а) 20% жүмыска қабшеттілігі 
төмен
э) 41,8% стресс жағдайында

Эмоциялық тұрғыдан дер- 
бестігі жок, карым-қатынас 
жасаудагы белсен-діліктін 
темен деңгейі (39,2%)_______

26 кесте
НһМ(І*|! 1'МИйім ПоИі.ммпн іерггеу нәтижелері (5-8 жас, 70 бала, Акши

ауылы)

№ іуг Эмоциялык куйі
1 Кй| ійіііііі Ці ич|миг|і;іііі ісрсидігін білдіретін 25%-де белсенді қатысу, жоғары

Мііііі.і|«‘іііиу іиінн Нііні м.іссііслсргс Гіагытгалуды 
іім| ігиН'іім) сііячір, ссчімталдык, 
II-іі' |ііііііім,іі.мі.и |м інідс спішпшіады

белсенділік байқалады

1 ІМІІІ *ІІН.І'І 45%-де корғаныс беталысы, 
дсрбсстік байкалады

ІІиІИіІ іуі іг | імгіі уіі ігікги кінн.ір 16) жлпс қара 1()%-дс жоғары мазасыздық,
»>1-1/1 капы  шаршау байқалады

4 1 «|ІМ 20%-дс озінс сенімсіздік 
Гщһкаііады

27 кесте
МһіИШ|і іиі Н ОиІІі.ініііи Пиі іпуі.ші і мііі.іп іікуіііі.іларі.іін.щ ісрттеу

м.ч ііі іч '111'іі і (Д |ііііі к іііш с і.і ) ___________________
Ь и 1 уі I I  ҺІІІ ҺИІ.І ’ (МОЦИІІІІІ.ІК күіі, %

1 1 1(1 1 II 1 іу іг р  і 1 ІІН.ІІІ/ІН М, 1 міплсм ідііиүлі.іц аса жогары децгейі
і І ІГ І  1 II 1 іу і г | і  Оіи ынли •10,5 мігшсы ідапудыц орташа дсңгейі

1 ІПІІ І . І І І / Ш І Ш І . І І І І І І Ш І  ҺІН ММІІЫ гусіср 45,2 - агрсссивті, мазасыз
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28 кесті
Люшер тесті бойынша бастауыш сынып оқушыларының зерттеу (Ақши 
ауылы)

8-11 жас, әсіресе жас кезеңінің соңына қарай - б_ұл жасеспірімдік 
шақтың қарсаңы, сол себепті, бұл, шамасы экспериментгік топтағы кіші 
сынып оқушыларының мазасыздануына себепші болады (45,2% - Арал 
қаласы, 29,9% - Ақши ауылы), дегенмен 55,8% Ақшидегі балапар сабырлы, 
белсенді, тұрақты болса, Аралдагыларда 40,5% мазасызданудың орташа 
деңгейі байкаладьг, ягни олардың эмоциялық күйлері онша қалыпты емес, 
оларды экологиялық мазасыздық деңгейінде деп анықтауға негіз бар.

Келесі 29 жэне 30 кестелерде жасөспірімдерді зерттеу нэтижелері 
келтірілген.

29 кесте
Люшер тесті бойынша зерттеу нэтижелері (эксперименттік топтағы 
__________________ жасөспірімдер, Арал қаласы)_____ _________________

№ Түс Эмоциялық күй, % [

1 Негізгі түотерді басында таңдау 32,0 мазасызданудың орташа деңгейі 1
2 Негізгі түстерді соңында тандау 21,0 мазасызданудын жоғары деңгейі 1
3 Ортасында күлгін түсті тандау 7,0 стресс, жалғыздық 1
4 Қосымша тустерді басында тандау 27,0 - агрессивтілік, мазасыздану |
5 Қосымша түстерді соңында тандау 13,0 тыныштық, сабырлылык |

30 кесте
Люшер тесті бойынша зерттеу нэтижелері (жасөспірімдер, Ақши ауылы)

№ Түс Эмоциялық күй, %
1 Негізгі түстерді (көк, жасыл, қызыл, сары) 

130 адам таңцады
65, 0 жағымды эмоциялық күй

2 Қосымша түстер (сүр, кара, коцыр, күлгін) 25, 0 мазасыздану, стресс

3 Негізгі жэне қосымша түстердің 
жиынтығы (+0+2, +0+5)

10,0 белсенділіктің төмендігі, 
жауапкершіліктен кашу



N  м«и МІ һрііс  мллімсггсрі бойынша Арал қаласының

ЙМ#»ІЦНМІІЯ|М.ІІІМІІ Оікі.ім м і ш і ш і і і  і мааасыздану жагдайында (қандай да 
I М*НІ*ЙЛ«) жу|>і'ЛІ, іііі Ақши ііуылы сыналушыларының арасында 

МИН*ііі|ІІМіім|іДііі И"/!! ніім цша мачасьпдану байқалады деп қорытынды 
ЙНМ Нй Піиһілі.і, ииім жасоспірімдсрдегі мазасыздану деңгейі 
АрмШЙІЫМйрдн иііиі урлым жшары деңгейде (28 кесте).

31 кесте

}*|нініі«іііі'№|і
ІНЙЫ

Мі І іоіі *«' ......
(имнііікі'
Й»И«>МІИ
Ц .Ш М П

*шміііііиі,і'һі|. 
Ф иміі ні|нмііі'р

/II//II

')(>/Ч5

'1111/
[00

Ііасым түстер  (А рал) % Басы м түстер  (А қш и ), %

3 В43 □ 5 о.
3 5 X

'и
& X 3 о. X 3 о.

* V ы х ы к * о ы ы х

(>І,Н 38,2 25,0 45,0 20,0 10,0

4(1,5 14,3 45,2 18,6 18,5 18,6 22,0 22,2

32,0 21,0 27,0 7,0 13,0 21,6 20,0 22,4 25,0
10,0

( 'оііымсм, барлық зерттеуге қатысқан балалардың 25% негізгі түстерді 
ііііі.ікіиды. Ісксерілген балалардың 45%-нда ашушаңдық, тез қозушылық, 
«і міирін білдірудегі тэуелсіздік анықталған. Арал қапасы бойынша 
міріки.ірсақ, тексерілген балалардың 60%-і жүмыс қабілеті төмен 
/П'1111'І1/(с с к с і і і  және унемі жұйке қозуы жағдайында жүретіні анықталған, 
іііі Дкшм ауылында балалардың 30%-нда ғана үрейлену жэне өзіне 
і гиіісушілік байқалған. Сонымен барлық жастағыларға экологиялық 
киіініісі.п жағдайдың эсері бар екені балалардың эмоциялық сферасынан да 
мі|>іміс габады.

Кссгсден көрініп түрғандай, эксперименттік топтағы - мектепке 
ііі'11імгілср негізінен екі түсті-жасыл мен сары түсті тандаса, бастауыш 
і і.іііі.іп оқушылары мен жасөспірімдер сол түстермен қатар-қоңыр, қызыл, 
киріі, күлгін түстерді таңдаған. Бүл түстерді таңдау, Арал қаласындағы 
(тіііиііірдың мазасыздану деңгейінде екенін керсетеді (50-60%), ал 
Лкііімдсі і осындай бапалардың саны тек 35-40% деңгейінде.

Могивациялық сфераны зерттеуде балалардың жеке түлғалық мінез- 
куиқі.ім зерттеу әдістемесі (Т.В.Сенько бойынша) қолданылды.

Мақсаты: Баланың қүрдастарымен бірлескен әртүрлі іс-әрекеттері 
иіірысымда өзіндік мінез қүлқын бағалау жэне қүрдастарының 
срссскгермен өзара қарым-қатынасында мінез қүлықтарына эсер ететін 
ссіісіггерді анықтау.

Үсынылып отырған эдістеме адамның адамға деген қатынасының 
жүпгас сипаттамаларына негізделген: үстемдік ету — бағынушылық жэне 
оң козқарас -  теріс көзқарас. Үстемдік ету (Ү), бағынушылық (Б) 
сммапамасы екі нүсқада: а) күшті үстемдік -  күшті бағынушылық; э) әлсіз 
үсгсмдік - әлсіз бағынушылық түрғысында көрінеді. Осылардың түрлі
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бірлестігі, әрекетті және мінез қүлқында көрінетін іс-эрекеттІК 
қатынастарды құрайды.

Біздің зерттеу нэтижелеріміз бойынша, балалардың кепшілігінде 
(Арал қаласы, 70 адам, 5-8 жас) «теріс үстемдік» (- Ү) байқалады, бүл 
олардың пара-пар емес (адекватты емес) өзін-өзі бағалауы (жоғары) 
жайлы, тұлғалық дау-дамайдың жоғарылығы жайлы айтуға дәлел болады, 
сондай-ақ, балалардың 35%-де «теріс бағынушылық» (-Б) айқындалды, 
мүндай балалардың мінез-қүлқында үялшақтық, жасқаншақтық, түйықтық 
басым болады, олар белсенді емес, қар^ім-қатынаста қиындықтарға тап 
болады. Балалар шешім қабылдай алмайды, тез келіседі, өзін-өзі 
бағалаулары төмен. Ақши ауылында да көрсеткіштер осындай болды.

Сонымен, аталмыш жағдайда екі аймақ балаларының нәтижелерінен 
айрықша ерекшеліктер байқалмады, өйткені, баланың жеке түлғалық 
мінез-қүлқы негізінен апғанда, шамасы, зерттелушілердің менталитетіне де 
байланысты.

Люшер тесті мен Сеньконың түлғалық мінез-қүлқын зерттеу 
эдістемесі үш жас кезеңдеріне байланысты эмоңиялық күйлерін анықтауға 
мүмкіндік берді, мәліметгер кестеде көрсетілген. Кестедегі мэліметгер 
теріс эмоңиялық бетбүрыстардың барлық балаларда да көрінетінін 
айқындайды, дегенмен Арал

32 кесте
Балалардың эмоциялық көңіл-күйінің салыстырмалы нәтижелері 

(% есебімен)
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33 кесте
Бала салған кинетикалық суреттің белгілер жинағы

Белгілер жинағы № Белгілері
I. Жанұяға қолайлы 1 Жанүя мүшелерінін барлығына ортак әрекет

жағдайлар 2 Суреттеғі адамдардьщ көп болуы
3 Жанүядағы барлық адамдарды бейнелеуі
4 Жанұя мүшелерінен онашаланғаны жок
5 Түр ерекшелігі жок
6 Жанүя сщіаларының желісі дүрыс
7 Дүшпандық әрекет көрсеткіштері байқалмайды
8 Адамдарды кағач бетіне теңбе-тен етіп орналастырған
9 Мүмкін болатын кейбір белгілер

Ц. Тұяғанын \ Түр ерекшелігі
тынышсыздық 2 Жыныстық айырмашылық байқала ма?

аландауы 3 Нені суреттеп тұр?
4 Ерекше қысыммен ықпал ету
5 Өшіру
6 Кейбір бөліктеріне ерекше мэн беріп кеңіл аудару
7 Заттардың мөлшерден тыс артық болуы
8 Сурет желісінің үзілуі немесе қабаттасуы
9 Кейбір бөліктерін ерекше айқын бейнелеу
10 Баскада болуы мүмкін жагдайлар

III. Жанұядағы 1 Мүсіндер арасындағы тосқауыл бегеттер
келіспеушілік, 2 Жекелеген дене мүшелерін кайта өшіру

Дау-дамай 3 Жанүя мүшелерінің кейбір дене мүшелерінің салынбай
4 қалуы
5 Жекелеген дене мүшелерінің ерекше белініп тұруы
6 Жекелеген дене мүшелерін айрыкша оқшаулап салу
7 Жекелеген фигураларынын мелшері бара-бар емес
8 Заттарды мөлшерден тыс кеп бейнелеген
9 Кейбір жанүя мүшелері бейнеленбей калған
10 Осы жанүя мүшелері теріс қарап, арқасымен тұр 

Басқа да мүмкін болатын белгілер
IV. Ж а н р 1

жағдайындагы 2 Сурет авторы тепе-тең емес, кішкентай
сезім кемістігі 3 Адам бейнесін парақтың томенгі жагына орналастыру

4 Сызық анык түспеген, үзік-үзік
5 Автор басқалардан оңашалануы
6 Мүсіндердің кіші болуы 

Автордың басқа салған бейнелеріне карағанда
7 козғалмайтын бейне
8 Автордын суретте болмауы
9 Автор теріс карап, аркасымен тұр 

Басқа да мүмкін болатын белгілер
V. Жанүя 1

жағдайындағы Бір фигура басқалардан белек паракта немесе парақтың
дүшпандык 2 екінші жағына салынған

3 Денесін үстап түруы да агрессивті
4 Дене сымбаттылығы жок

0
3
1
2
0
0
0
0
7
0
0
0
3
1
2
3
0
1
0
10
0
0
0
1
2
3
3
0
0
1 
10 
0 
3 
0 
1
2 
0

3
1
0
10
0

1
3
0
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Дснс мүсіиі өчісріп салынған 0
(1 Ксрі, теріс көрініс 0
/ 1.кі қолы екі жағына жазылып түр 0
X Саусақі ары узын салалы болып көрсетілген 0

Ііаска да мүмкін болатын белгілер 4

міині і.іііііін і.і Гшлшіарда -  стресс, шаршағандық ,мазасыздық, тіпті 
'ііі корініс береді. Ал Ақшидегі балапарда осы эмоциялық 

»уИі|*і|іііІм (ірііі.іна - автономдық (дербестік), белсенділік, қарым-қатынас 
(һогарылау деңгейі бар екені анықталды.
Дсмек, балалардың танымдық сферасына да, эмоциялық 

і фсріи і.іиа да ікологиялық ортаның әсері бар екені көрінеді.
Ііилалардың жанұядагы мүшелермен езара қарым-қатынасын 

йнммиу мақсатымен «Менің жанүям» сынағы қолданылды. 3.26 
Кіч ц-дс баланың салған суретінің белгілер жинағы келтірілген.

«Меніц жанүям» жобалы эдістемесі бойынша алынган нэтижелер 3.26 
к -дс кслтірілген.

34 кесте
г)моциялық күй (70 баланы зерттеу нэтижелері) Арал қаласы

М" Эмоциялық күй көрсеткіші Бапалар
саны

Балапар саны,
%

1 Жанұядағы дау-дамайлар 3 4,0
2 Эмоциялык жақындыктың жеткіліксіздігі 5 7,0

3 Ағрессивтілік 2 3,0
4 Мазасыздану, коркыныш сезімдерін басынан кешіреді 16 23,0

5 Қарым-катынаста киындыктар кездеседі, теріс ниетгілік 24 34,5
6 Мазасызданусыз, отбасындағы-дау-дамайлар 20 28,5

Кестеден алынған нэтижелер -  балалардың көбісінің 86% эмоциялық 
күйлерінде ақаулықтар барын көрсетті.

Екі түрлі аймақтың балаларын зерттеу барысында экологиялык 
жағдайдың балалардың ойлауы мен зияттылық деңгейіне барынша ықпал 
ететіні аныкталды, сонымен қатар үрей мен түрақсыз көңіл-күйге себепші 
болып, баланың жалпы психикалық дамуына да эсерін тигізді, яғни 
психикалық денсаулықтарының күйі нашар болгандыктан, қажетті 
шаралар қолдану керек екендігі көрінеді.

Осылайша, алынған мэліметтер бойынша Аралдағы балалардың 
медициналық түрғыдан да, психикалық жағдайлары түрғысынан да 
денсаулығының Ақши ауылындағыларға қарағанда негүрлым төмен 
деңгейде екені белгілі болды.

Корреляциялық тексеру 5-8 жастағы балалардың ауруларының ең 
басты себептері кедейшілік пен отбасы әлеуметтік мэртебесінің төмен 
деңгейі екенін көрсетті.
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Корреляциялык тексерулер ұшін Пирсонның белгілі корреляциялық 
коэффициенті қолданылды.

5-8 жастағы балалардың үрейлену ссбеытерін анықтау мақсатында 
корреляцияның екі нұсқасы талданды: 1) балалардың морфометриялық 
көрсеткіштері және олардың үрейлену деңгейі арасындағы; 2) бапалардагы 
стресстің көріну дэрежесі мен олардың ата-аналарының стресі.

Нэтижеде анықталгандай, балалардың үрейлену деңгейі мен олардың 
бойы және дене салмағы арасындағы корреляцияда оң көрсеткіш 
байқалған жоқ (р<0,05).. {

Осындай нэтиже центилдегі морфометриялық көрсеткіштерді 
бағалауда да байқалады.

Арал өңірінде балалардың (5-8 ж., бастауыш сынып оқушылары, 
жасөспірімдер) денсаулық жагдайларының төмен деңгейде болуының 
басты себептерінің бірі әлеуметтік мәселелер мен Арал теңізінің 
тартылуынан пайда болған экологиялық апат салдары болуы мүмкін.

Тәжірибелік-эксперименттік зерттеулер балалардың психикалық 
денсаулығын қалпына келтіру, сақтау, нығайту шараларын іске асыру 
кезек күттірмейтін мэселе екенін көрсетті.

Балалардың психикалық денсаулыгына ата-анасының психикалық 
ахуалы қалай эсер ететінін анықтау мақсатымен «Ересектердің элеуметтік- 
психологиялық портреті» зерттелінді.

Адамның генетикалық тұрғыдағы саламаттығы «денсаулық» ұғымын 
білдіреді, ал генофондты сақтау мәселесі медицинадағы ең маңызды 
мәселелердің бірі. Адамның жеке геномының сезімталдығы эсіресе 
қоршаған ортаның генотоксикалық факторларына сезімталдық 
танытқандықтан, практикалық гигиенаның маңызды міндеттерінің бірі 
жоғары дәрежелі гене-тикалық қалыптастыру бағытында жаңа жолдар 
қарастыру болып табылады.

Бұл бағытгардың бірінде адам стресінің керінуін ағзаның бейімделу 
жүйесінің интегралды көрсеткіші ретінде қарастыру көзделген.

Стресс -  адам мен жануар агзасында болатын түрлі табиги ұнамсыз 
факторлар эсерінен болатын адаптациялық синдром түрінде байқапатын 
ширығу күйі. Стрестің кейбір деңгейлері адаптация (бейімделу) жүйесінің 
қалыпты іске асуы үшін де қажет. Стресс ұзақ эрі күшті болган жағдайда 
адаптация байқалмай кетеді, эрі жүйке, жүрек-қантамыр, эндокринді, 
иммундық, асқорыту жүйелерінің жұмыстарында елеулі езгерістер болуы 
да мүмкін.

Сонымен бірге стресс адам мен жануарлардың генетикалық 
аппаратына да айтарлықтай закым келтіріп, қоршаған ортаның 
генотоксиканттарының мутагендік әсерін өзгертуі мүмкін.

Сондықтан да адамдағы стресс деңгейін бағапау психологиялық 
жайсыздық (дискомфорт) жағдаятындағы тұрғындар тобын анықтау 
мақсатында пайдаланылады. Мұндай жұмыста психологиялық депрессия, 
жоғарғы деңгейдегі мазасыздану жэне аса күшті шаршағандықты анықтау 
үшін психологиялық тестілер батареясын қолдану керек. Осындай
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ОҺ миі ііП м і і к і н і  і. і 'і к о л о і  и я л і . і к о л і і й с і . п  Арал жэне калыпты 
ИМНМЙІМН Лкіші яуһіпі.1 пшішіііііі.іш.іц іііи-шшлііры үшіи жургізілді.

І*|імммі1»|мі1и іичісиулыгыіі цнықтиу мақсатында Ресейдің А.Н.Сысоев 
ІШІІІМІЫ й і і й м  ікоінн і і я с і .і мси коріпаі ам орта гигиенасы ҒЗИ -  гылыми 

МНі іиіуп.і жлис 1'ессй Гылым Академиясынын психологиялық 
ІМИММН Ииі іиі у і і.і үсі.ііи ан жогарыда көрсетілген әдістемелер кешені 
««•ЮІЙНМ'ІМІ.1

А|ійм ииірі ііпат аймагын жэне Балқаш маңы өңіріндегі ересектерді 
|ЙІй й и й н й |>) і иіп.ісп.ірмалы зерттеу аркылы мынандай нәтижелер алынды:

1. I >йлор эдістемесі бойынша мазасыздану деңгейін 
ііііі.ікпіу Арал оңірі тұргындарының мазасыздануының көрсеткіші 2 
ічо кои ексидігін көрсетті.

2. ')ккдчдің шаршау шкаласы бойынша Акши ауылы 
і үрі і.індарыидагы шаршап-шалдыгу деңгейі жоғары екендігін 
нйкыидады.Бұл жерде кешенді факторлар жүйесі -  менталдық, білімі, 
іһііс срскшеліктері, т.б. есептеу кажет шығар.

3. Ч.Д.Спилбергер мен Ю.Л.Ханин бойынша жағдаяттык 
жлнс жеке тұлғалық мазасыздану екі аймақ үшін де бірдей деңгейді 
корсеггі.

4. Холмс-Рагенің әлеуметтік бейімделу шкаласы бойынша 
Арал қаласының 51,6% тұрғынында психикалық депрессия деңгейі 
(сгресс) басым екені белгілі болды, ал Ақши ауылында 14,5%, яғни 
Ақши ауылына қарағанда Арал қаласының тұрғындарында стресстің 
деңгейі 3,55 есе жоғары.

Сонымен, Арал қаласының түрғындарының психологиялық ахуапы 
іомен екендігі байқалды. Мүндай жағдайдың өз кезегінде балалардың 
психикалық жай-күйіне эсер етуі эбден мүмкін. Балалар мен ересектерді 
ісрттеу нәтижелерін салыстыра келіп, Арал қаласындағы диагностикалық 
корсеткіштердің төмен екендігін көрсетуге болады. Егер де Аралдағы 
черттелінген балалардың 60% стресс жағдайында болса, Ақшиде бұл 
көрсеткіш 30% ғана, ал ересектерде Арал қаласының көрсеткіші 51,6% 
болса, Ақшиде 14,5%.

Зерттеу барысында алынған мәліметтер Арал қаласы түрғындарының 
психологиялық денсаулығы, эмоциялық күйі, интеллект деңгейі эрі қарай 
да диагностикалық зерттеулер жүргізу қажеттілігімен қатар, міндетті түрде 
түзету жұмыстарының жүргізілуін тапап ететінін керсетеді.

Экологиялық ортаның қолайсыз ж агдайы  балалардың 
психикалық денсаулы ғына психологиялық ф акторлар 
түрғысынан да, әлеуметтік ж ағдайлар тұргысынан д а  кері 
ықпалын тигізеді. Сондықтан д а  біз ұсынған превентивті 
бағдарлама, балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру 
бағдарламаларымен қатар, біз болашақ психолог мам андарға 
үсынған «Денсаулық психологиясы» арнаулы курсын өткізу де 
өз қажеттілігін көрсетті. (Қосымшада) [212].
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IV. Интернат типтес және интернаттық мекмелердегі 
әлеуметтік-психологиялық қызмет ерекшеліктері

4.1. Интернат типтес мекемелердің Оқу-тәрбие процесінің 
ерекшеліктері

Қазакстан ғалымдарыньщ зерттеулерінде интернат типтес 
мектептердің пайда болуы, қалыптасуы жэне дамуы біршама 
қарастырылған. Бұл проблемаға өзіндік үлес қосқан ғалымдар: 
К.Б.Бержанов, А.И.Сембаев, А.С.СитдЙков, М.Храпченков.

Интернаттар республикада Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде-ақ 
пайда болған. Интернат типтес мектептердің элеуметтік-экономикалық 
функциялары мен даму болашағын зерттеғен О.Д.Мукаева, интернаттык 
мекемелердің даму кезеңдерін атап көрсетеді [213]. Зерттеушінің 
пайымдауы бойынша даму кезеңдері: төңкеріске дейінгі, Кеңес
өкіметінің алғашқы жылдары, колхоздарды қүру кезеңіндегі, Ұлы Отан 
соғысы жылдары, социалистік коғамның кемелдену жылдары. Біздің 
ойымызша, қазіргі кезеңді мектеп-интернаттар дамуының жаңа кезеңі 
деп атауға болады. Себебі, демократиялық өзгерістерге байланысты 
мектеп-интернаттардың жаңа типтері-лицей -интернаттар кұрылуда 
[214].

Жалпы білім беретін мектеп-интернаттар 1956 жылдан бастап 
жұмыс істейді.Мұндай мектеп-интернаттарда оқу-тэрбие процесі (үрдісі) 
үздіксіз сипатта, сабак және сабақтан тыс кезде де іске асырылады.

Жалпы білім беретін мектептермен қатар мектеп -  интернаттар оз 
тэрбиеленушілеріне терең жан-жақты жақсы білім беруге, өзбеттерінше 
эр уақытта еңбек ете білуге үйрету, сонымен катар оның эрқайсысының 
жеке тәрбиесіне көңіл аударып, еңбек пен өмірге дайындайды.

Интернат типтес мекемелердің көптеп ашьшуы, республиканың 
табиғи-географиялық ерекшеліктері мен тұрғылықты халықтың эконо- 
микалық іс-әрекетінің ерекшеліктеріне де байланысты.

Республикада қазіргі кезде энергетика өнеркэсібі қарқынды түрде 
дамуда, сонымен катар, Қазақстан, негізінен, элі де болса аграрлы, мал 
шаруашылықты ел болып қалуда. Қазақстанның орасан зор 
алқаптарында орналасқан мал шаруашылығы еңбеккерлерінің
бригадасы, оларға шаруашылық жэне мәдени қызметтер көрсетуді 
қиындатады.

Интернат типтес мектептердің іс-эрекеттерінің эртүрлі қырларын 
қарастыруға көптеген зерттеушілер еңбектері арналған 
(Л.Г.Акжаркенова, Н.И.Алпатов, М.В.Антропова, А.И.Баженова,
О.В.Еремкина, М.Д.Кобжасарова, О.Д.Мукаева, С.К.Нуртаканов,
Д.Х.Нусбаум, Н.С.Фокина жэне т.б.)

Мектеп - интернаттың тэрбие жұмыстарының ерекшеліктері
А.И.Баженова зерттеуінде қарастырылса, Қазақстандағы интернат
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ІМНІ«Ч' м ентеті;рдіц  ашылуы мен даму тарихы Л.Г.Акжаркенова 
<••((№ Ішіс ісрпсінен . М.Д.Кебжасарова қазақ м ектепинтернаты  
ій|іПінчісііуіііілерінде ұжымшылдықты (коллективизм) қалыптастыруды 
и к у  мроие үрдіетерінің ерек-шеліктеріне сүйене отырып карастырған.

Мскгсп-интернаттардың педагогикалық үрдісінде тәрбиеш і- 
муімпімдердін рөлі зор. Мүндай мектептердегі тэрбиешілер,туған эке 
нммсі с шіасы сиякты, кез-келген қиын-қыстау жағдайда көмекке келетін 

і і і і і к ыі і  адам болып табылады. Оларда - шыдамдылық көрсету, эдеп 
і і і і к і ),  сенім, жылы шырайлық сияқты жеке адамдық қасиеттер жоғары 
мсңісһде дамыған болуы қажет. Көп жағдайларда оқушылар осындай 
ілрішешілерге, ата-анасынан гөрі көбірек сенім көрсетеді.

Тэрбиешілер үжымшылдық теориясын меңгерген, жалпы, жас 
срекшсліктері жэне педагогикалық психология негіздерін білетін, 
і лрбиеленушілердің жеке-дара ерекшеліктерін зерттеу эдістерін игерген 
(юлуы керек. Балаларға адамгершілікпен карау, коммуникативтік 
(кіірі.ім-катынастык) қабілеттері жоғары деңгейде болуы қажет, себебі 
ііқушылардың отбасы немесе ата-ана орнындағы туыстармен түрақты 
ііайланыс, қарым-қатынаста болатын, оларды нақты педагогикалық 
міндеттерді шешуге қатыстыратын, тап осы тәрбиеші болып табылады.

Мектеп-интернаттардың маңызды ерекшеліктерінің біреуі- 
іэрбиеленушілердің оку-тэрбие мекемесінде күні-түні болуы. Мүндай 
мектептердің жалпы білім беретін мектептерден артықш ылығы- 
іпрбиелеу, оқыту жэне еңбек іс-эрекеттерін біртүтас байланыстыра алу 
мүмкіндігі.

М ектеп-интернаттардың элеуметтік-экономикалық функцияларын 
іске асыру ерекшелігі, қоғамдық тәрбие беру жүйесін күшейтуге, отбасы 
тәрбиесінің жоқ немесе жетіспейтін жерлерін толықтыруға, қолайлы 
жағдайлы отбасылық ахуалды тудыруға мүмкіндік береді. Мұндай 
мекемелердегі біртүтас жэне уақыты бойынша үзақ оқу-тэрбие үрдісі 
(этнопедагогика мэліметтерін,алдыңғы қатарлы халық салт-дэстүрін 
пайдалану) оқушылардың элеуметтік белсенділіктерін жогарылатуға, 
азаматтық позицияларын күшейтуге жэне үздіксіз білім алу 
қажеттіліктерін, оған кажетті іскерліктер мен дағдыларды 
қалыптастыруға бағытталған,-деп корсетеді О.Д.Мукаева. Нақтылап 
айтқанда, балалар үжымына үздіксіз педагогикалық басшылық жасау, 
мектепте өзін-өзі басқаруды жолға қою, интернат типтес мектептердің 
бір ерекшелігі болып табылады. Тэрбиеленушілердің эртүрлі еңбек іс- 
эрекеттерін ұйымдастыру, олар көптеген формада жэне бірнеше 
түрлерде өтуі мүмкін: балалар тігін немесе басқа шеберханаларда, 
мектеп жанындағы учаскеде жүмыс істейді, қоғамға пайдалы және 
өндірістік еңбектермен айналысады, бүл да мектеп-интернаттардың тағы 
бір ерекшелігі.

Интернат типтес мектептердің мүндай ерекшелігін педагог- 
экспериментаторлар И.Г.Песталоцци, С.Т.Ш ацкий, А.С.Макаренколар
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жаксы түсінген, олар өздерінің эксперименттерін нақ осындай интер- 
наттық мекемелерде жүргізген.

Сонымен қатар мүндай мекемелердің қоғамдық өмірден 
“жабықтылығын” да атап кету керек, оның үстіне біздің республика 
мектеп-интернаттарындағы оқушылар ата-анасынан шалғайда тәрбие- 
ленеді, бүл жағдай оқушыларды тәрбиелеу үрдісінде, педагогтардың ата- 
аналармен бірлескен жүмысында өзіндік қиындықтарды туғызады.

Педагогикалық үрдістің тэрбиелеушілік эсерін, ең алдымен 
мектепте оқылатын пэндердің мазмүні^ жэне сабақтан тыс жүргізілетін 
жүмыстардың
ерекшеліктеріне байланыстылығын зерттегендер В.А.Аверин, 
В.Н.Алфимов,
В.Д.Зяблицкая, Ю .А.Конаржевский, т.б.

Оқу пэндері мазмұнының тэрбиелік мэні бүл зерттеушіпердің 
айтуынша, үш түрлі жағдайға байланысты: біріншіден, мазмүнның бала 
дамуы мен оның қажеттіліктеріне сәйкестігі, екіншіден, табиғат, қоғам 
жэне адам ойлауының объективті заңдылықтарымен оқушыларды 
қаншалықты таныстыратыны жэне ең соңғысы, оқылатын пэндер, 
эсіресе гуманитарлық пәндер арқылы қоғамда қалыптасқан адамгершілік 
нормаларын игерту.

Пэндер мазмүны оқушының дүниетанымын қалыптастыратын 
ғылыми негіз болғанымен де, педагогикалық үрдістің тэрбиелік механизмі 
олармен шектелмейді. Мектептегі педагогикалық үрдісте “педагогтер- 
оқушылар” жэне онымен түйіндесетін отбасының педагогикапық 
үрдісінде оқушы өзіне маңызды үш түрлі қарым-қатынаста: ата-ана, 
педагогтер жэне сабақ пен сабақтан тыс іс-әрекеттерде басқа оқушылармен 
тығыз қарым-қатынаста болады. Осылардың ішінде жоғарғы сынып 
оқушылары үшін неғізғілері, кейінгі екеуі болып табылады. Мүғалім мен 
оқушы арасындағы қарым-қатынастың маңызы педагогтің оқушыға 
біржақты әсері емес олардың бірлескен іс-эрекетіндегі ортақ максатқа 
жетудегі өзара қарым-қатынасы деп қарастыру керек. Осындай жағдайда 
ғана мүғалім мен оқушылар арасындағы өзара сыйластық, өзара 
жауапкершілік өріс алады, міне оқушы мен педагог арсындағы қарым- 
қатынастың тәрбиелік әсерінің мэні де осында жатыр. Интернат типтес 
мектептердегі педагоггер-оқушылар жүйесі жалпы білім беретін 
мектептерге қарағанда күрделілеу болып табылады. Бір жағынан мүндай 
мектептерде педагогтер үғымына мүғаліммен қатар интернаттағы 
тэрбиелеу жүмыстарын тікелей жүрғізетін тэрбиешілерді кіргізу қажет. 
Екіншіден осы карым-қатынастың өзінін рөлі де арта түседі. Осы орайда 
лицей - интернаттың оқу тәрбие жүмысына мектеп мүғалімдері жэне 
тәрбиешілерімен қатар ЖОО оқытушылары да кірістірілетінін, ал оның өзі 
интернаттың қогамдық өмірден “жабықтылығын” жеңуге 
бағытталатындығын айта кету керек. Сонымен мұндай мектептерде 
педагогтер - оқушылар жүйесі, өзара пара-пар екі жуйеге мүғалімдер - 
оқушылар және тәрбиешілер - оқушылар жүйесіне бөлінеді жэне де
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МЙН рИІН І*(іПм№і«иушіл«|іІ іі ііі-ііііаларымаіі шалгайда болғандықтан 
Н(М|*/ІЫН И*Н0ІЦ і|іуіІкі|ИИПі)|іі.і ди осм жүйелерге жүктелуі мүмкін. Сонымен 
м и ір  0*УШМЛЙ|» Й|ІЯІ<ЫІІЛПІЫ кіірі.ім-кап.імастың да мүндай мекемелердегі 
МНІІ МОГй|іММйН гүседі, ( 'еОеОІ, итсрміптардағы окушылар оку жылының 
ЙарМММІІДй күиі іүиі ОІргс (ІКІ.ІИ гэрОисленеді.

ОнушминрдійЦ (ітріі карым-катынасының тэрбиелік мәні 
ІУ|»Й»ІЫ йііі ШІІКІ.І (ііілар (іі ксп гасырдагы кейбір зертгеулерде қарастырыла 
ПМ>ійійн ІІімімин ікспсримсмгігіорлар осы механизмнің маңызын жете 
іумІМІ VII Д С  Міікиреіікіі; “идам жеке бөліктермен тэрбиеленбейді, барлық 
і*й*Дй)ііій|)Ді.ііі симгсгмкалі.ік осеріием қүралады... ап педагогтің қызметі- 
й*«К»іі«іііVII идішгіі Гшгыггнлгам үжымдық талаптарды тудыру”,-деп жазды 
| Л 1) Ііүл мечііпи імнін глрбиелік момін зерттеу, оның табысты әсер етуі де 
І*һ к іірекеі үсгіидс мнйдп болі.іп, іске асырылады. Мүндай іс-әрекет 
йіикгы дсигсіідс үйымдисгырылса, сонда ғана оқушылар арасындағы өзара 
кирі.ім кігп.іиііс псн ігіира жауимкершілік негіздері қаланады. Осындай 
іүАЫрі.ім/ц.і ү іик жылді.іқ прикгикасыпың негізінде В.А.Сухомлинский де 
«ЙСЙІІІІІ.

ІІкІ гэрГіислік мсхамичм медагог -  окушы жэне оқушы -  
іікуші.і ирцсі.шдцгы (іргақ қасиег, іс-эрекет жэне оның сипаты болып 
іиОыпиді.г О л і ій  Ікілси мскгсмгіц оқу-горбис үрдісін қажетгі бағытга жэне 
дгцісИдс үйымднсгі.іру ирқі.ілы коіггеген мэселелерді шешу мүмкіндігі 
іунді.г ( ( і і і і . і м с і і  қагнр қажеіті іс-әрекет үйымдаетырудың коғамға 
м й I ц . і  і д і . і  мііксіггпірмсн байланысгы болатынын, сонымен анықталатынын 
ДЙ ічччіісү ксрск.

Жі'ис ііліімііыіі ллеуметгенуі күрделі үрдіс түріиде үш деңгейде 
(Күруді қіі,*іі\іііі,ің иш)ш<ш)кс жакпы тур<)егі ясері, оның “әлеуметтік 
үііымдт іі.ірыііу күрылымы"- күпдылыктары, мүрат, бағдарлары арқылы 
Іскс исырі.іііилі.і, скішиііһчі, жекс идамга бүқарапық карым-қатынас 
сфсріісыін.ік (іүкпра/іі.ік іікпіірігпнр аркылы эсері және шагьш 
коштштыііһі пшііітір<)і,ің жскс адамга эссрі. Лицсй имтернаттың жоғары 
с і . і і і ы і і  (іқушылпры үшііі ( і с і . і  лссрлердің бәрі де маңызды, бірақ бүл 
жердегі коіггакгылы гом регіндегі-сынып жэне мектеп үжымының 
айрықша рөлі бар екенін агау керек.

Мектеп -  интернаттардың біртүтас педагогикалық үрдісі басқа 
мектептерден өзгешелеу болғандықтан, енді ата-аналармен жүмыс істеудін 
өзге-шеліктеріне де тоқталып өтейік. Н.Д.Хмельдің айтуынша: “Жалпы 
білім бе-ретін мектептің педагогикалық үрдісі, отбасында іске асырылатын 
педагогикалық үрдіспен түйісетін үрдіе” [216], олай болса, ата-аналармен 
тікелей қарым-қатынас жасау қиын болған жағдайда, интернат мүғалімдері 
мен тәрбиешілері (эсіресе, тэрбиешілер) ата-аналардың кейбір 
функңияларымен қатар, оқушыдар мен отбасының арасындағы дәнекерлік 
те функциясын атқарады. Әйтседе мүндай мектептердің педағогикалық 
үрдісі де отбасындағы педагогикалык үрдіспен байланыстылығын жэне 
оған өзіндік эсерін жоймайды.
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Сонымен интернатгарда ата-аналардың тәрбиешілік фуцнкцияларыН 
атқаратын негізінен тэрбиешілер болғанымен де қоршаған ортадагЫ 
үлкендер, жүртшылық, балалар үжымының әсерін де атап кету керек.

Ата-аналардың кейбіреулері балаларын интернатқа берген соң бүкіл 
тэрбие жүмысы мемлекет мойнында деп ойлайды. Лицей-интернат 
басшыларының негізгі міндетгерінің бірі-осындай ата-аналармен жан- 
жақты табанды түсіндірмелік және тәрбиелік жүмыстар жүргізу, оларды 
лицей-интернаттың әр түрлі іс-әрекеттеріне кірістіру. Ата-аналармен 
байланыс тәрбиешілер мен сыныі< жетекшілері арқылы жүргізіледі. 
Оқушылардың мамандық таңдауында ата-ана рөлі айтарлықтай екені 
белгілі. Мысалы. Т.А.Буянова мэліметтері бойынша оқушылардың 32 % 
ата-аналарының немесе туыстарының кеңесін тыңдайды. Ата-ана эсері 
негізгі екі бағытта жүргізіледі. Ата-анасының мамандығы туралы мәліметті 
оқушы ерте біледі. Сондықтан ата-ана мамандығы мен оқушының таңдаган 
мамандығының арасында белгілі сабақтастық болады. Екіншіден ата- 
аналар баласының қызығуларын жақсы біліп іс-эрекет саласын тандауға 
көмектеседі.

Интернат жағдайында оқушылардың қызығуларын басқару сынып 
жетекшілері, мектеп психологі арқылы оқушының өзімен тікелей, ал ата- 
анасымен жанама түрде жүргізіледі[217].

Мектеп -  интернаттарға тэн кемшіліктерге балалардың эруақытта 
көптеген оқушылармен қарым-қатынаста болғандығынан шаршап кетуін 
жатқызуға болады. Зерттеулер (Н.И.Алпатов, М.В.Антропова, Д. 
Х.Нусбаум, Н.С.Фокина, т.б.) оқушылардың тым шаршап, кешке қарай 
еңбекке қабілеттерінің төмендейтінін көрсетеді. Бүл проблеманы 
тэрбиеленушілердің күн тэртібін дүрыс үйымдастыру арқылы шешуге 
болады. Балалардың жекеленіп кітап оқитын немесе ойнайтын бос 
уақыттары міндетті түрде болуы қажет.

Мектеп -  интернаттардағы маңызды бір міндет - педагогтарді дүрыс 
іріктеп тандау болып табылады. Мүндай мектептерде мүғалімдер мен 
тәрбиешілерден түратын біртүтас педагогтер үжымы жүмыс істейді,ал 
педагогикалық үжымды қалыптастыру бір жыл емес біренеше жылдың 
жүмысы. Тэрбиешілер үжымы туралы жүмыстың маңызы туралы
А.С.Макаренко былай деген: “Ортақ пікір, сеніммен бір-біріне көмектесу 
негізінде біріккен, бір-біріне қызганышпен қарамайтын тәрбиешілер, тек 
өз басына деген сүйіспеншілігін іздемейтін, осындай тэрбиешілер үжымы 
ғана балаларды тәрбиелей алады” [215]. Тек берік ынтымақтасты үжымда 
ғана тәрбиешінің қалыптасуы, оның шығармашылық қабілеттері 
толығымен ашылып айқындалуы мүмкін.

Мектеп -  интернат туралы ережелерде: мүғалімдер мен тәрбиешілер, 
балалар психологиясын, олардың жас кезеңдерінің ерекшеліктерін жақсы 
білетін, балаларға деген махаббат пен назарды орынды талап 
қоюшылықпен біріктіре білетін, өзінің жеке басының қабілеттерімен
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МІІ (МШІЫ ім и е  рцОсккс гпрбисленуіне үлгі бола алатын үздік 
и рты н н н  Ірік іелімсді,- дсм айтылган.

И #|І М»шеи ііиісрмігпи сымыптарга мүғалімдерді бөлу жалпы 
ЙІ}МНІН М тіРііісрдсм иси олеш е болмаса, ал тәрбиешілерді дүрыс 

ЙгіКИМІ СІиму иік күрдслі жшіс ерекше міндет болып табылады. Көптеген

8І'І*И*І’ мен у шк жылгы мрактика тэрбиеші мен мүғалім міндеттерін 
|* |||і*  іинііруді.іп іірымді.і екенін көрсетеді. Өз сыныптарында пэн 
ЦДЯГі1іі|Т лурі I іегііі торбиешілердің беделі анағүрлым жоғары. Сонымен 

«Іці ** іні ііліі мугплімі маман ретіндегі біліктілігін де жоғалтпайды. 
(врЛмыіНм' ослгілі оқу сағатгарын бөлу арқылы, интернатқа іріктелетін 
|«|іЛіі№ііііік'Р млсслссім жеңілірек шешуге болады.

( іімммси қагар кей кездерде мүғалім мен тәрбиешілер міндеттерін 
ймііу ііі' (пішрді.і біріктірмей) дүрыс болуы мүмкін. Мысалы, біз зертгеу 
*у|И I нсіі №1 лицей-интернатта әдебиет, математика,физика, химия 
цніііігріііііі мүгалімдері - әдістемелік бірлестік басшылары, пән 
уИІрмсіісрім жүргізеді, сондықтан да оларды тэрбиешілер ретінде 
НйІІшіішму дүрыс болмайды. Әдетте жаграфия, биология, тарих 
муі иіммдері көптеген сыныптан тыс жүмыстар жүргізеді, кабинет немесе 
ушгһсгс жауап береді, оның үстіне мектеп-интернаттарда, эдетте пән 
мупіііімдері тек біреу ғана болады, сондықтан олардың апталык 
іьүьгсмслсрінің сағатсаны мөлшерден тыс болады.

Иіггсрнат типтес мектептердегі оку жүмысының бүкіл кешенінде баса 
ішіир аударатын мәселе -  үй тапсырмаларын орындау. Лицей- 
ммісрнаттарда өзіндік кейбір ерекшеліктеріне сэйкес сабақтар эртүрлі 
іюлганымен де, басқа мектептермен салыстырғанда сабақтар тым ерекше 
смсс жэне директор мен оқу ісі орынбасарының тарапынан мүғалімдерге 
койылатын талаптар да оншалықты өзгермейді. Ал интернат жағдайында 
үіі тапсырмасын орындау, педагогтер, тэрбиешілер үшін де, мектеп- 
імггернат басшылары үшін де өте күрделі мәселеге айналады. Мектеп- 
пптернат жағдайында үй тапсырмасын орындау мәселесіне арналган 
ісрттеулер мен педагогикалық басылымдардың көптігін осымен 
гусіндіруге болады. Әйткенмен, бүл мәселе маңызды мэселелердің бірі 
болып қалып отыр.

Лицей-интернатта үй тапсырмасын орындатуға эрбір сыныпта 
озіндік жолдарды қарастырады. Өз бетімен тапсырманы орындату 
әдістемесі кіші сыныптардан жоғары сыныптарға өткенде өзгеріп отырады. 
Бастауыш сыныптарда тәрбиеленушілерге өз бетімен жүмыс істеуге 
бағыттайтын эдіс-тэсілдерді тиімді түрде үйренуіне көмек көрсету, У-УІ 
сыныптарда көп жағдайда өз бетімен дербес еңбектенуге, ал жоғары 
сыныптарда толығымен дербес эрекеттенуге экеледі. Лицей-интернатта өз 
бетімен тапсырманы орындатуды басқаратын мүғалімдер мен тәрбиешілер 
семинарлары откізіліп түрады. Семинарды басқару директордың оқу ісінің 
орынбасарына жүктелген, ол аға тәрбиешілермен бірге күнделікті 
сабақтардың (үй тапсырмасын орындату) орындауын да тексеріп отырады.



Жалпы білім беретін мектептерден бөлек, мектеп-интернаттарда 
күн тэртібі де ерекше болады. Біріншіден ол, оқушының жарты күні емес, 
бір күнін түгел қамтиды. Екіншіден окушылармен сабақтан тыс 
жұмыстарды үйымдастыруга, дүрыс тамактану жэне денелерін 
шынықтыруға қолайлы жағдайлар туғызады. Бүл мекемелердің оку- 
тэрбиелік жэне дене шынықтыру жұмыс ерекшеліктеріне байланысты 
мектеп-интернат тэрбиеленушілерінің күн тэртібін жасаудың гиғиеналық 
неғіздері гигиенистер еңбектерінде көрсетілген.

Мектеп-интернаттың бүкіл оқ^-тэрбие үрдісінде өзіндік 
ерекшеліктер бар, оларды директор да, осындай типтес мектептердің 
бүкіл педагогикалық үжымы да ескеруі кажет.

Осы типтес мектептердің, оған лицей-интернат та жатады, кейбір 
езіндік ерекшеліктері, мектеп түлектерінің кэсіби бағыттылығын 
тэрбиелейтін, кэсіпке дейінгі дайындыктың қажетті деңгейін жэне саналы 
түрде кэсіби айқындалуды қамтамасыз ететін мектеп-жоо жүйесіндегі 
арнаулы педагогикалық үрдісті үйымдастыруда ескеріліп отырды. Біз 
зерттеуімізде лицей-интернат түлектерінің мамандық таңдауларындағы 
кәсіби бағыттылық проблемасын қарастырғанбыз [214].

Жеке адам бағыттылығының проблемасы казіргі кезеңдеғі 
психологиялық-педагогикалық ғылымның негізгі мэселелерінің бірі екені 
белгілі. Бағыттылық жеке адам қүрылымының өзегі, негізгі күрамдас 
бөлігі, оның “ең жоғары деңгейі”. Бағыттылықтың жоғары деңгейі жеке 
адамды іс-әрекеттің барлық түріндегі жоғары белсенділікпен жэне 
олардың арасындағы өзара катынастар үйлесімділімен сипаттайды. 
Мұндай жеке түлға өзінің іс-әрекетінде еңбектің эртүрінде кездесетін 
қиындықтарды жеңе отырып, іс-әрекет түрлерін бірін-бірі толықтыратын 
деңгейге жеткізе алады. Жэне ондай деңгейге эртүрлі білім салалары жэне 
іс-әрекет түрлері мен кезендері арасындагы байланыстарды сапалы түрде 
өзгерту арқылы жетеді. Қазіргі демократиялық қоғам қүру кезеңінде 
экономика саласында нарықтық қатынастарға көшу, қоғамда гуманизация 
үрдістері жүріп жатқан кезенде, демократиялық қоғамда өмір сүретін жэне 
шығармашылық еңбекке адамгершілік, психологиялық жэне практикалық 
түрғыдан дайын -біртұтас, жан-жақты дамыған жеке адамды тэрбиелеу -  
біздің қоғамның негізгі мақсаты.

Қоғамның болашақ мамандарын тәрбиелеуде жалпы білім беретін 
мектептердің ерекше рөл атқаратыны белгілі. Ж еке адам бағыттылығының 
бір түрі ретінде кәсіби бағыттылықты қалыптастыру -  болашақ іскер 
маманды тәрбиелеудің негізгі шарттарының бірі жэне кәсіби 
бағыттылықты қалыптастыру проблемасы жоғары сынып оқушылары үшін 
ең өзекті мэселе.

Республикада эртүрлі типтегі мектептердің пайда болуына 
байланысты кәсіби багыттылықты қалыптастыру проблемасы да өзгеріп 
отыр.

Мектеп психологының жоғарғы сынып оқушыларымен жүмысының 
негізгі бағытының бірі -  кәсіптік багдар беру жұмысы екені белгілі.
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< 'оиіи.іміш  да мамандық таңдауда тұлғаның кәсіби бағыттылығын 
һиіи.ітнсіыру маңызды.

Клсіби бағыттылық проблемасы бойынша зерттеу, ізденістерді 
ичіриялі.іқ талдау негізінде оның мэні, кұрылымы, өлшемдері мен 
нирссікіштері, деңгейлері анықталынып, лицей-интернаттың оқу-тэрбие 
і і | ) і )ц с с і і і і д  өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, қалыптастыру мумкіндіктері 
жлис оның оқушылардың саналы кэсіби айқындалуына әсері біздің 
ісрггсуімізде қарастырылды [214].

I Ісихологиялық эдебиегге жеке тұлғаның бағыттылығы оның 
күрылымындағы негізгі компонент түрінде қарастырылады.

Адам өмірінде мамандықты дұрыс таңцау мәселесінің маңызын 
Қачақстандағы психологиялық -  педагогикалық ғылымда алғашқылардың 
йірі болып Ж.Аймауытұлы көрсетіп кеткен [218].

К.К. Платоновтың пайымдауынша, жеке адамның бірінші 
қүрылымында — бағыттылық, қатынастар жэне моральдық қасиеттер. “Бұл 
күрылым тэрбиелеу арқылы қалыптасады... Тұтастай алғанда бағыттылық 
иерархиялы турде байланысқан бірнеше форманы қамтиды: 
бағыттылықтың ең қарапайым формасындағы эуестік; ынтаға айналатын 
гілек; қызығу; дүниетаным; сенім [219, 137-1396.].

В.С. Мерлиннің айтуынша, жеке адам сипаттамасында ең 
маңыздысы жэне негізгісі - оның бағыттылығы, яғни жеке адам өмірінің 
жалпы бағыты мен барлық белсенді шығармашылық іс-эрекеті соған 
байланысты. “Жеке адам бағыттылығына мінезінің қасиеттері, тіпті 
қабілеттерінің дамуы да байланысты,... жеке адам бағыттылығына 
элеуметтік жэне адамгершілік құндылықтары да “байланысты” /220,29./.

В.Г. Леонтьев жеке адамның психологиялық тұжырымдамасын 
“бастаушы (инициатор) мен мақсаттың тұрақты қарым-қатынасын 
бейнелейтін жэне мінез-құлық пен іс-эрекетті реттестіріп отыратын 
психологиялық кұрылым” ретінде ұсынады [46, 86.]. Бұл көзқарас 
бойынша бастаушы ретінде -  қажеттіліктер, сенім, мұрат, мотивтер (себеп- 
дэлелдер) болуы мүмкін.

Қазіргі кезде жеке тұлғаның жалпы багыттылығы, оның бейнесін 
құрушы факторы ретінде қарастырылады. Мэселен, С.Л. Рубинштейннің,
А.И. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов жэне тағы басқалардың жеке 
адам тұжырымдамаларындағы эртүрлі сипаттамаларды талдай келіп, Б.Ф. 
Ломов былай дейді: “Жеке адамды зертгейтін талдаулардың
жоспарларының эртүрлілігіне қарамастан... барлық көзқарастар жеке 
адамның негізгі сипаттамасы ретінде оның багыттылыгын баса айтады... 
Нақ осы қасиетінде, жеке адам мақсаты, оның мотивтері, болмыстың 
эртүрлі жақтарына субьективті қатынасы: оның бар сипаттамаларының 
жүйесі көрінеді” [3, 310-3116.]. Осы проблема бойынша теориялық 
зерттеулерді біршама қорытындылайтын жеке адам бағытгылығына деген 
мұндай кең көзқарас, оны іске асыруда нақты қиындықтармен 
байланысты. Сондықтан да біз”жеке тұлға бағыттылығы” ұғымының 
мазмұнын авторлар әрқырынан түсіндіретінін кездесеміз. Яғни олар, бұл
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ұгымнын мазмұнын өздерінің жеке адам туралы теориялық 
тұжырымдамаларының ерекшеліктеріне байланысты анықтайды.

Алгашқы рет психологиялық әдебиетге жеке адам бағыттылығы 
ұғымнын неғурлым толық түсінігін қарастырған С. Л. Рубинштейн. 
“Багыттьшық, - деп жазды ол, - факт жүзінде индивидтен бөлек тұрған бір 
нэрсеге қажеттіліктен туады жэне бағыттылықты айқындайтын кез келген 
динамикалық тенденция эрқашанда индивидтен бөлек тұрған нэрсемен 
азды-көпті саналы түрде түсінілетін байланысы, ішкі мен сыртқының өзара 
қатынасын қамтиды” [45, 1206.]. С.Л. Рубинштейн жеке адам
бағыттылығында екі өзара тығыз байланысты жағдайды ашты: біріншіден, 
бағыттылық эрқашанда нақты затқа бағытталған, екіншіден, осы жағдайда 
пайда болатын шиеленіс. Бағыттылық проблемасы С.Л. Рубинштейн 
бойынша: “ ... ең алдымен ол динамик|лық тенденциялар туралы сұрак, 
мотивтер түрінде адам іс-эрекетін анықтап, өздері оның мақсаты мен 
міндеттерімен анықталады” [сол жерде, 1046.]. Сонымен С.Л. Рубинштейн 
тұрғысынан, жеке адам багыттылығы оңың іс-эрекетін анықтайтын 
түрткілер мен мотивтер жүйесі.

Л.И. Божович бағыттылықты мінез-кұлықтын нақты мотивтерінің 
үстемдігінің нэтижесі ретінде түсінеді.

Психологиялық әдебиетте “бағыттылық” ұгымына “мән қүрушы 
мотив”, “үстемділік қатынасы”, “жеке адамның күрделі кұрылымы” деген 
анықтамалар кездеседі. Жеке адам бағыттылығының осындай түсінігіне
Н.Д. Левитов анықтамасы да жақын: “Бағыттылық -  болмысқа деген 
өзіндік іріктелген, сол адамды сипаттайтын, іс-эрекетіне эсер ететін 
қатынасы” [221,366.].

Психологиялық эдебиетте берілген көптеген көзқарастар талдауы, 
бағыттылықтың эртүрлі анықтамаларындағы ортақ пікір, олардың бәрі де 
жеке адамның өзіне тэн іс-әрекеті мен м ін е з - к ұ л к ы н ы ң  нақты деңгейін 
қамтамасыз ететін, онсыз кэсіби қалыптасуы мүмкін болмайтын жеке адам 
қасиетінің маңызды жэне тұрақты ерекшеліктері деген сипаттамаға жақын. 
Бағыттылық -  жеке адамның сыртқы жүйесінің қарапайым проекциясы 
(кескін -  сүлбасы) түрінде қалыптасқан кұрылымы емес, сыртқы 
эсерлердің жеке адамның ішкі жағдайларына әсер ету нэтижесінде 
кұрылатын күрделі қүрылым деп түсінуге болады. Жеке адам 
бағыттылығының психологиялық мэнін осындай түжырымдар көрсетеді.

Жеке түлғаның жалпы бағыттылығына іс-эрекет мазмүны, оның 
өзгешілігі эсер етеді. Кейбір психологтар бағыттылықтың мазмұнына 
байланысты оның сапалық сипаттамасы мен жүйесін (классификациясын) 
береді. Жеке адам бағыттылығының негізгі типтері: қогамдық, үжымдық, 
жеке бастық, өзімшілдік, кәсіби, эстетикалық, т.б. бағыттылықтар деп 
қарастырылады.

Айтылған проблемаға педагогтар көзқарасы, жеке адам бағыттылығы
-  оқу, оқудан тыс іс-әрекет формаларының (нысандарының) баршасының 
әсерінен қалыптасатын, оқушы жастардың болашақ кәсіби іс-эрекетке

278



діійыіідығын  тәрбиелейтін кұрделі жеке адамдық кұрылым деген түсіпіккс
СІІИДЫ.

Біз үшін маңыздысы -  жалпы білім беретін мектеп оқушыларының, 
опын ішінде лицей-интернат окушыларының кэсіби бағыттылығының 
монін айқындау. Бүл проблемаға көптеген ғалым -  психологтар, 
недагогтар жэне социологтар зерттеулері арнапған: А.Е. Голомшток, Л.А. 
Йовайша, С.П. Крягжде, А.П. Сейтешев, Ю.В. Укке, т.б. егер де 
багыттылыц жеке түлганыц ерекшеліктерін түтастай аныцтайтын 
қүрылым болса, онда кәсіби багыттылық жеке адамныц жалпы 
багыттылыгының цүрылымшасы ретінде болады. Кәсіби бағыттылық — 
адамның таңцалынған мамандықка көзқарасын сипаттайтын, кэсіби іс- 
эрекетке дайындығы мен оның табыстылығына эсер ететін жеке адамның 
интегралды қасиеті деп қарастырылады. Кәсіби бағыттылықтың (КБ) жан- 
жақтылығы, жеке адамның жүйесін қүрайтын қасиеті ретінде П.А. 
Шавирдің анықтамасында көрсетілген. Ол бойынша КБ -  нақты іс-эрекетті 
(немесе кэсіби іс-эрекет саласын) артығырақ коретін мотивтер жүйесі, 
оның өзі жеке адамның танымдық жэне құндылық-бағдарлық іс-эрекеті 
(солардың бірлігінде) негізінде өтетін кэсіби эсерлер жүйесімен қарым- 
қатынас процесінде қалыптасады. КБ-ны жеке адамның интегралды 
қасиеті, оның түлғалық бейнесін қүрайтын факторы ретінде түсіну, оны 
кешен түрінде -  жалпы, оның ішінде кэсіби іс-әрекетке қажеттілік, 
бейімділіктер, кэсіби мүраттар, кэсіби іс-әрекетке деген қүндылық 
бағдарлар және кәсіби іс-әрекетке байланысты дүниетаным компоненттері 
деп түсіну керек. Кэсіби іс-эрекетке қатынасы байқалатын жеке адамның 
осындай көзкарастарының бэрі, оның психикалық күйлері мен 
процестерінде -  зейіні, оң эмоциялары мен сезімдері, еріктік 
белсенділігінен (қабылданған шешімді орындауға табандылық, жігерлілік, 
төзімділік, т.б) көрінеді. Бүл айтылғандар кэсіби іс-эрекетпен қатар, оган 
дайындықты да (белгілі білім, іскерлік жэне Іағдыны игеру, нақты кэсіби 
іс-эрекетпен танысу) қамтиды. КБ қалыптасуына адамның қоршаған 
әлемге деген өз қатынасын терең түсінуі, жеке адам белсенділігін 
жоғарылататын сезімдер мен эмоциялардың барлығы әсер етеді.

КБ-ның психологиялық-педагогикалық аспектісін, кэсіби шеберлікті 
дамыту бағытында, КБ-ны қалыптастыруды жетілдіру жэне де жеке 
адамның жалпы дамуы түрғысынан жан-жақты зерттеген А.П.Сейтешев 
[222]. А.П. Сейтешевтің пікірінше, КБ -  дегеніміз: “ ... жеке адамның 
маңызды жақтарының бірі, ол оның қызығулары, ниеттері, бейімділіктері, 
мүраты мен сенімдерінде көрінеді” . Психология білімінің қағидаларын 
және өз зерттеулерінің нәтижесін негізге ала отырып А.П. Сейтешев 
психологиялық сипаттамаларды (бағыттылық көрінуінің психологиялық 
нысандарын) толығымен қарастырады, жас жүмысшылардың жеке 
түлғасының кәсіби бағыттылығы дамуының кейбір заңдылықтарын, оны 
тәрбиелеу жағдайларын көрсетеді.
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КБ-ны болашак маманның жеке тұлғасының біртұтас жэне жан- 
жақты қасиеті түрінде толық түсіну үшін, оның компоненттік қүрамын, 
сапапы сипаттамалары мен динамикасын (өзгеруін) анықтау қажет.

КБ қүрылымы туралы авторлар арасында.бірыңғай пікір жоқ. Кэсіби 
бағыттылықты қарастыратын педагогикалық зерттеулер, ең алдымен оны 
жеке адамның өзекті қасиеті (белгісі) деп зертгейді. Көптеген ғалым- 
педагогтар, КБ қүрылымын талдай отырып, эмпиризмдік түрде бөлінген 
компоненттерді (бөлу принципін жэне толықтығын ешбір негіздемей) 
келтіреді. Осылайша КБ компоненттері ретінде авторлар мыналарды 
үсынады: қызыгулар, бейімділіктер, кэсіби ниеттер, жеке бастың еңбек 
тэжірибесі, қоғамға еңбек етуге дайын^ық; мотивтер, шығармашылық 
кәсіби ойлау, үжымшылдық, коммуникативті жэне үйымдастырушылық 
қабілеттер, мотивтердің иерархия түріндегі жүйесі танымдық 
(когнитивтік), мотивациялық-дүниетанымдық, эмоциялық-еріктік, мінез- 
қүлықтық. Эмпиризмдік түрғы, талдау үшін көлемді материал беріп, 
авторларга өз міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік бергенімен, біздің 
ойымызша, жеткілікті түрде дәл емес. Мұндай түрғыда КБ-тың нақты 
компонентін бөлуде не негіз болганы анық емес.

Біздің көзқарасымыз С.П. Крягжде [223] мен П.А. Шавирдің [224] 
теориялық қағидаларына негізделген және А.П. Сейтешев пен кейбір басқа 
галымдар жүмыстарында келтірілген КБ қүрылымы мен динамикасының 
талдауы болып табылады. П.А. Шавир КБ-ның психологиялық 
сипаттамасын бере отырып, оны жастық шақтағы жеке адамдық орталық 
қүрылым деп анықтайды. КБ мотивтерінің, олардың пайда болу белгілері 
мен мамандықпен байланыстарының сипатгарына қатысты неғүрлым 
толық жүйесінің схемасын үсынады. Мотивация -  жеке адамның кәсіби 
қалыптасуында, мамандық таңдауда айқындалуында, жеке адамның кэсіби 
қасиеттері қалыптасуының бағытын зерттеуде жэне т.б. маңызды рөл 
артқарады. КБ қалыптасуының ең бірінші қажетті шарты -  адамның 
мамандыққа немесе оның кейбір жақтарына деген дүрыс, тандаулы 
қатынасының пайда болуы. Мамандыққа деген таңдамалы қатынас 
көбінесе, белгілі іс-эрекет мазмүнының кейбір жақтары немесе 
мамандықтың кейбір ерекше белгілері, немесе іс-эрекет процесіне 
байланысты жеке мотивтердің пайда болуынан басталады. Кейбір 
еңбектерде КБ жеке адамның ішкі үстанымын анықтайтын жетекші 
мотивтер жүйесімен тығыз байланысты екені көрсетілген. Тек қана 
адамның мамандыққа деген субьективті қатынастарын негіздейтін 
мотивтер жүйесін талдау нэтижесінде оның нақты мазмүны туралы айтуға 
болады. Сонымен КБ дамуының бір формасы — мотивтерін байыту: жеке 
мотивтен неғүрлым толық, жан-жақты мотивтер жүйесіне өту.

Біздің зерттеуімізде мамандық таңдау мотивтерінің үш тобы 
айқындалған: кэсіби бағыттылық қалыптасуымен сипатталатын мотивтер; 
кэсіби бағыттылық қалыптасуының орташа деңгейімен сипатталатын 
мотивтер; кэсіби бағыттылығы қалыптаспаған, жанама немесе кездейсок 
мотивтер.
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Кәсіби бағыттылық кұрылымында мотивтік сферамен қатар, 
шоциялық -  еріктік және танымдық сферасы бар.

Кезінде біз, оқушылардың кәсіби бағыттылығы ұғымына өз 
анықтамамызды берғенбіз: ол-мектеп бітірушілердіц ойдагыдай кәсіби 
айқындалуын қамтамасьіз ететін интегралды динамшалық қасиет, оныц 
негізін болашақ мамандардыц әрқашанда кәсіптік білімдерін жетілдіруге, 
үнМксіз кәсіби дамуга өз бетінше ұмтылыуына дагдыландыру 
мақсатымен оқу-тәрбие процесінде қалыптастырылатын
қажеттіліктер, мотивтер, қызыгулар мен білім іскерлік, дагдылар 
ж-үйесі құрайды. Осы анықтаманы психолоғ маман үшін нақтыласақ -  
білім, іскерлік, дағдымен қатар, қазірғі көзқарастарға сәйкес білғірлікті 
қосар едік. Ягни, білім беру саласында қызмет етуге даяр психолог- 
маманныц кәсіби білгірлігі қажетті децгейде қалыптасқан болуы керек.

Кәсіби бағьгттылықты қалыптастырудың негізгі шарты -  кәсіби 
бағытталған оқу-тәрбие процесіне қажет педагогикалық шарттар КБ 
қалыптастыру моделі, мектеп бітіруші моделі, осы процесті басқару 
ерекшеліктері, оның ішінде мектеп психологының орны анықталынып, 
солардың нэтижесінде тэжірибелік -  эксперименттік жүмыстар жүргізілді.

Қоғамның қазіргі даму сатысында, жалпы энергетика саласында, 
оның ішінде, әсіресе, ауылдарда жоғары дэрежелі энергетик мамандардың 
жетіспеуі, сонымен қатар ауылдарда, бригадаларда дэрігерлік көмек 
көрсететін маман дэрігерлердің аздығы жэне республикада мемлекет тілін 
жетік білетін мамандардың жетіспеушілігі Алматы қаласындағы №9 
мектеп-интернатты 1992 жылы арнаулы сыныптары бар (энергетикалық, 
дэрігерлік, педагогикалық) лицей-интернат түрінде қайта күру талабын 
тудырды.

Лицей-интернатта 1992 жылдан бастап оқушыларға кэсіптік бағдар 
беру жүмысын жетілдіруге бағытталған тәжірибелік -  эксперименттік 
зертгеулер қолға алынды. Алматы энергетика институтының профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы Л.Х.Мажитованың басшылығымен 
оқу-тэрбие үрдісі ғылыми негізде үйымдастырылды [225].

Лицей-интернатгың оқу-тэрбие үрдісінде оқушылардың кәсіби 
бағыттылығын қалыптастыруға арналған тәжірибелік -  эксперименттік 
жүмыстың әдістемесі біз қарастырып үсынған теориялық түжырымдарға 
сәйкес жүргізілді.

Лицей-интернаттың мүғалімдері мен оқытушылары дәстүрлік оқыту 
эдістерімен қатар, проблемалық оқыту, оқытудың ойын формаларын, 
пресс-конференция, ғалымдар кеңесінің отырысы, сабак КВН (жарыс 
сабағы), пікір -  талас жэне басқа әдістері қолданылады.

Кэсіби бағыттылықты (КБ) қалыптастыратын оқу-тәрбие үрдісінің 
сэйкесті түрде үйымдастырушылық-эдістемелік қамтамасыз етілуі -  
педагогикалық үрдістің біртүтастығын сақтауға, мектеп мүғалімдері, 
тэрбиешілері, ЖОО оқытушыларының жэне оқушылар мен ата-аналардың 
бірлескен іс-эрекеттерін пайдалануға бағдарланған. Сонымен қатар 
практикаға қазіргі оқыту жэне тәрбиелеудің жаңа формалары мен әдістерін
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енгізуге, лицей-интернаттың базасын дамытуға жэне де лицейшілердің 
болашақ кэсіби аныкталуына, болашақ еңбек іс-әрекеттеріне жоғарғы 
деңгейдегі кәсіби бағыттылықтарын қалыптастыруға бағдарланды.

Тэжірибелік-экспериментгік жұмыс осындай педагогикалық 
шарттарға негізделіп кезеңдеп жүргізілді. Алдымен айқындаушы 
эксперимент өткізілді. Бүл эксперимент барысында оқушыларға кәсіптік 
бағдар берудің дэстүрлі жүйесі, казіргі кездегі айқындалған кәсіби 
маңызды қасиеттері бар мамандарды дайындау талаптарына сай еместігі 
анықталды.

Лицей-интернатта жалпы білім беретін сыныптар болмағандықтан 
(энергетика, медицина, педагогика бағытында оқытатын сыныптар гана 
бар), бақылау сыныптары ретінде осы &>іныптардың бастапқы кезендері (X 
сынып, оқу жылының басы) алынды. Сонымен, саралап оқытатын сынып 
оқушыларының кәсіби бағыттылығының бастапқы кезеңінде, 
оқушылардың 65,5% - 74,0% кәсіби бағыттылықтың төменгі деңгейінде 
екені анықталды.

Оқушылардың үштен бірі (31,7%) кэсіби айқындалу мотивтері 
ретінде «ата-ана мен достарының ықпалы», «калыптасқан жағдайлар» 
жэне сол сияқты біздің зерттеуімізлің контекстінде, саналы түрде 
мамандық таңдауды айқындамайтын мотивтерді атады. Оқушылардың 
таңдалынатын іс-эрекет мазмүны мен объектінің сипаты туралы ешбір 
түсініксіз, кездейсок жағдайлар ықпалымен осындай таңдаулары, тек 
элеуметтік айкындалу ғана болып табылады.

Жалпы, айқындаушы эксперимент нәтижелері мамандық тандау 
саналылыгы, оқушылардың кэсіби бағыттылығынын қалыптасу деңгейлері 
туралы көңілге конарлық деректер берген жоқ. Мүндай мәліметтер, 
оқушылардың КБҚ жүйесін жетілдіру қажеттілігі туралы теориялық 
қорытындылардың дүрыстығын растады. Сондықтан да кәсіби айқындалу 
мотивациясын өзгерту, оқушылардың кәсіби бағыттылығын тәрбиелеу- 
лицей-интернат оқу-тэрбие үрдісінің аса маңызды міндеті болып 
табылады.

Қалыптастырушы экспериментгі өткізуде лицей-интернаттың оқу- 
тэрбие үрдісінде КБҚ моделін жүзеге асыруға бағытталған жүмыс 
болжамына сэйкес әдістемелер кешені пайдаланылды.

Қалыптастырушы эксперимент барысында КБ-ты қалыптастыруға біз 
үсынған педагогикалық шарттардың негіздемесі тексерілді. Оларды лицей, 
жалпы білім беретін мектептердің салалы сыныптары жағдайында іске 
асыру, бітірушілердің саналы кэсіби айқындалуына, оқушылардың 
болашақ кэсіби іс-эрекетіне байланысты кэсіби ниеттері мен 
қызығуларының пайда больга дамуына, қүндылық бағдарларының 
қалыптасуына экеледі.

Тәжірибелік-эксперименттік жүмыста темендегідей міндеттер 
қойылып, шешілді: лицей-интернаттың Х-ХІ сыныптарында оқушылардың 
кәсіби бағытгылығын анықтау, оның көрсетілген сипаттамаларының 
шындыққа сай екендігін жэне оны саналы кәсіби айқындалу, ЖОО-да

282



окуға даярлық мақсатында қалыптастыру мүмкіндігі бар екеніне көз 
жеткізу. Бүл міндеттерді шешудің теориялық негізі -  мектеп пен ЖОО-ның 
бірлескен жүйесінде кәсіби бағытталған оқу-тәрбие үрдісінің сабақтастык 
жағдайында, кәсіби бағыттылык деңгейлерін дамытуға болады деген 
гүжырым болды. Осы жағдайда оқушылардың іс-эрекеті біртүтас 
педагогикалық үрдістің кэсіби бағыттылықты қалыптастыру 
компоненттерінің интеграциясы және КБ даму кезеңдеріне сәйкестік 
жағдайында үйымдастырылады. Әрбір деңгейдің нақты сипаттамасы және 
КБҚ педагогикалық факторымен байланыстарын талдау, КБҚ негізгі 
дамуын анықтайтын оқушылардың мектеп кезеңіндегі кәсіби 
бағыттылығын қалыптстыруға арналған педагогикалық шарттардың 
дүрыстығын растады. Осындай үрдісте оқушылардың іс-әрекетерінің 
түрлерін үйымдастыру, КБҚ бойынша біртүтас педагогикалық үрдіс 
компоненттерін жиынтықтау мен кәсіби бағыттылықтың қалыптасу 
деңғейлерін сәйкестеу негізінде іске асырылды. Әрбір деңгейдің толық 
нақты сипаттамасын жэне оның КБҚ педагогикалық факторларымен 
байланысы, оқушыларды мектеп кезеңінде инженерлік -  техникалық, 
дэрігерлік, педагогикалық іс-эрекет салаларындағы еңбектерғе дайындауда 
кэсіби бағыттылықты дамуын анықтайтын негізгі КБҚ педагогикалық 
шарттарын дэлелдеу мақсатын көздейді.

Барлық зерттеулер № 1 (бүрынғы №9 мектеп-интернат) Алматы 
облыстық казак-түрік лицей-интернатының базасында, ЖОО-ға дейінгі 
даярлық факультеттерінің басшылығымен жүргізілді. Зерттеудің эр түрлі 
кезеңдерінде қатысқан оқушылар саны -  195, 8 ЖОО окьггушылары, 36 
жоғары жэне бірінші санаттағы мүғалімдер мен тәрбиешілер қатынасты.

Қалыптастырушы эксперимент негізіне лицей-интернат жоғары 
сыныптарының КБ қалыптасуының қарастырылған педагогикалық 
шарттарына сэйкес ЖОО-лармен қарым-қатынасында үйымдастырылатын 
кэсіби бағытталған оқу-тэрбие үрдісі, оқушыларда кэсіби бағыттылықтың 
жоғары деңгейін тэрбиелейтін, кәсіби айқындалуға даярлайтын КБҚ 
эдістемесін іске асыруға мүмкіндік береді, деген болжам алынды.

Біздің ойымызша, КБҚ педагогикалық шарттары, инженер, педагог, 
дэрігер мамандықтарына кәсіби бағыттылықты қалыптастырумен қатар, 
окушылардың жауапкершілігі мен оқу үлгерімін арттыруы керек. Осыған 
байланысты, біз, бірнеше сипаттамаларды алуды қажет деп таптық: 
оқушылардың жасына (сыныбына) жэне салалы пәндер бойынша 
үлгеріміне байланысты кэсіби бағыттылық деңгейлерінің, оқушының 
кэсіби айқындалу мотивациясының, жоғары білім алуды тандаған 
оқушылардың қүндылықтар бағдарларының сипаттамалары.

Лицей типтес мектептердің оку-тэрбие үрдісін кэсіби бағыттау 
мәселесінің өзектілігі, мектеп пен ЖОО-ның оқу-тәрбие үрдісінің 
сабақтастығы, КБҚ үрдісінің төмен деңгейінің объективті жэне 
субъективті себептерін мүғалімдердің жете түсініп, оны жақсартуға, 
оқушылардың саналы түрде мамандық таңдауы мен оларды ЖОО-да оқуға 
дайындауға үмтылуы, мүғалімдер мен оқытушылардың өзара қарым-
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қатынаста болуы, оқушылардың КБ-ын қалыптастыруға бағытталған 
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың бағдарламасын енғізуғе қолайлы 
жағдай туғызды.

Жұмыстың табыстылығы сынып жетекшілері мен тэрбиешілерінің 
экспериментке дүрыс көзқараста болуымен де анықталды. Олар: 1) 
оқушылардың кэсіби айқындалуының мотивациясын зерттеуде; 2) 
лицейшілерді кәсіби бағыттылық деңгейлері бойынша бөлуде; 3) 
мәліметтерді пэн мүгалімдсріне, ата-аналарға беруде; 4) кәсіби 
бағыттылығы мен оның деңгейлері бойынша сыныптың сипаттамаларын 
жасауда; 5) кәсіби бағдар беру мақсатымен жеке-дара тапсырмаларды 
іріктеуде; 6) оқушылар жэне ата-анал^рымен эңгіме-кеңестер өткізуде 
көмектесті.

Оқушылардың болашақ кәсіби іс-эрекетке керекті әдіс-тәсілдерді 
игеруі, нақты іс-эрекет түрлеріне қажеттіліктерін туғызды. Ол 
қажеттіліктерді қанағаттандыру кәсіби багдар беру жүмысына эсер ететін 
сыртқы факторлардың арқасында іске асырылды. Мүндай факторлар 
ретінде мүғалімдер мен тәрбиешілер, сынып жетекшілері психологпен 
эңгіме-кеңес өткізу, ЖОО-лардың жоғары дэрежелі мамандары мен 
ғалымдарымен кездесулер үйымдастыру болды. Бүл сияқты эңгіме-кеңес, 
кездесулер үйымдастыру, эрбір жеке оқушының кэсіби бағыттылық 
деңгейін, кэсіби айқындалу мотивін біле отырып, болашақ мамандықты 
таңцап, игеруге қажетті білім, іскерлік, дағдыны, қойылған мақсатқа 
сәйкес қандай іс-эрекетгер арқылы жандандыруға болатынын айқындауға 
мүмкіндік береді.

Мамандық тандау мотивтері туралы мәліметтер 28 кестеде 
келтірілген. Мамандықты тандаған оқушылардың кэсіби айқындалу 
себептерін субъективті түрде түсінулері, кейбір жалпы заңцылықтармен 
сипатталады. Озін-өзі айқынцауға эсер еткен себептер арасында -  
қабілеттер, қызығулар мен бейімділіктер ерекшеленеді. Көбінесе барлық 
сыныптарда, ең бірінші орында -  қызығулар мен бейімціліктер, 
екіншісінде -  қабілеттер түр.

35 кесте
Оқушылардың мамандық таңдау мотивтері Х-ХІ сыныптар (%)

М отивтер Э н ергети кал ы қ Д әрігерл ік П ед агоги кал ы қ
Х б X XI Хб X XI Х б X XI

1. Қ абілеттер 19,6 25,5 21,8 17,5 18,1 14,3 32,3 40,0 21,7
2. Б ей ім д іл іктер  м ен  қы зы ғү 20 ,4 25,5 31,2 19,6 22,5 38,5 18,4 20,0 30,4
3. М ам ан ды қ м аңы зы 15,5 21,8 17,0 24,5 33,3 13,5 33,3 17,4
4. Қ алы птасқан  ж агдайлар 9,9 1,2
5. Д остар  ы қпапы 15,9 9,0 13,6 10,5 13,3 1,2
6. Іске ж ауап керш іл ік 10,4 7,7 15,6 18,1 14,3 19,5 19,5
7. Ү й ж ағдайлары 10,5 7,7 3,1 13,3 1,2
8. А та-ана ы қпалы 12,9 7,7 3,1 18,1 18,1 9,5 15,6 13,3 1,2
9. Д ен саул ы қ  ж ағдайлары 7,7 3,1 9,1 4,8
10. М ұғал ім  ы қпапы 10,3 8,9 11,2 1,2
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XI сынып оқушыларында бұл негізгі мотив — 38,5% - дейін өссе, 
скіиші негізгі мотив -  кабілеттер, негізінен -  20-25% (бір жағдайда 40%) 
оседі, ал ата-ана ықпалы -  9,5% дейін темендейді.

Біз жоғарыда көрсетіп кеткендей, негізгі факторлардың біреуі -  
мамандықтың коғамға маңыздылығы. Бұл фактор лицейшілер арасында 
скінші-үшінші орындардатүр (20,0%-30,0%).

36 кестеде окушылардың қүндылық бағдарларының сипаттамасы 
кслтірілген.

36 кесте
Х-ХІ сынып оқушыларының қүндылық бағдарларының 

сипаттамасы %

Н егізгі кұн ды лы қтар Э нергетикалы қ 
Х б X  XI

Д әрігерл ік  
Х б  X  XI

П едагогикалы қ 
Х б  X  X I

1 Ж ақсы  табы с 18,3 16,2 7,6 9,5 5,3 6,1 10,3 7,1 9,1
2. Ж ақсы  тұрм ы с 21,6 11,6 8,9 9,3 5,3 3,5 9,3 9,3 9,1
3. М ам. қоғ. м аңы зы 10,8 10,8 12,1 12,8 10,8 17,4 13,3 11,3 12,6
4. Қ аб ілет 10,2 20,4 21,4 15,4 12,9 20,3 16,5 16,9 19,2
5. Бейім . пен  қыз. 15,7 22,2 23,1 13,5 18,3 24,5 14,6 21,9 25,2
6. Ж ұм. Б ағалау 10,5 4,7 2,3 8,0 2,4 4,5
7. Ж ақсы  қары м -каты нас 7,4 4,5 9,0 8,8 6,1 10,5 9,3 8,5
8. Е ң б ек т ің ұ й ы м 6,4 5,4 1,8 5,0 2,6 2,6 6,0 4,7 1,5
9. Е ң бек техникасы м ен  ж абды қталуы 5,0 2,6 1,8 4,7 4,7
10. О тб. кел. 6,2 5,4 6,5 5,3 2,6 7,5 4,7
11. Ж етілу  м үм кінд ігі 5,4 1,8 4 ,0 7,5 5,1 4,7 7,6
12. Ш ы ғар. мүм. 5,4 4,5
13. А та-анам ен  ж ақсы  қары м -қаты нас 8,4 5,4 11,6 13,8 6,1 7,1 6,7

Бүл кестеде көрсетілгендей, бірінші орында -  қызығулар мен 
бейімділіктер, екінші болып -  қабілеттер орналасқан. Сонымен бірге 
қүндылық бағдарларының да оң динамикасы байқалады. Тікелей емес 
сүраққа жауап нәтижелерін талдау, эсіресе X сыныптарда, қызығу мен 
бейімділік жэне қабілеттерден нейінгі орындарда негізгі үш фактор: 
мамандықтың коғамға маңыздылығы, жақсы табыс жэне жақсы түрмыс 
жағдайлары алатынын көрсетеді. Орта есеппен, лицейшілердің 10-14% 
мамандықтың қоғамға маңыздылығын атаса, шамамен окушылардың 10% 
жақсы түрмыс жағдайлары мен жақсы табысты атайды жэне де бүл 
көрсеткіш XI сыныптарда әлсірейді (6,0% - 9,1% дейін). Жақсы табыс 
туралы көрсетілген бүл заңдылық басқа зерттеушілердің деректерімен 
сэйкес келмейді, оларда бүл көрсеткіш көбінесе соңғы орындарда түрады.

Біздің зерттеуімізде алынған, бүл соңғы мотивацияны -  жақсы табыс 
нәтижесі, біздің қоғамымыздың қазіргі кездегі элеуметтік-экономикалык 
жағдайларымен, адамдардың қоғамдық санасындағы өзгерістермен 
түсіндіруге болады. Айтылған мотивтің рөлінің өсуі оқушылардың 
мамандық таңдауда жеке басының пайдакүнемдік ойларымен байланысты, 
кейіннен мүндай мотив материалдық жағдайларға байланысты кәсіби іс- 
эрекетті ауыстыруға әкелуі мүмкін.
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Жалпы айтқанда салалы сынып окушыларының кәсіби 
айқындалулары, негізінен жеке адамдык қасиеттерді түсіну (кызығулар, 
қабілеттер және басқа да жеке-даралық мотивтер) жэне де қоғамдық 
қажеттіліктерді дүрыс түсіну арқылы іске асырылатынын көрсетеді.

Сонымен, кәсіби бағыттылық қүрылымы, динамикасы, лицей 
бітірушілер үшін таңдалынатын мамандықтар тартымдылығы жэне 
олардың кәсіби айқындалу мотивациясының талдауы, лицейшілердің 
кэсіби айқындалуы саналы түрде, оның неғізгі мотивациялық компоненті 
ретіндегі кэсіби бағыттылықтарына байланысты іске асырылатынын 
көрсетеді. Лицей бітірушілердің кэсіби мамандық таңдауда қызығулар 
болуы керек екнін түсінеді, инжене^, педағог, дэріғер мамандықтарын 
тартымды, беделді деп ойлайды.

Сонымен қатар, кэсіби айқындалудың табысбылығы тек субъективті 
факторларға (кэсіби қызығулар, қабілеттер және т.б.) ғана емес, объективті 
факторларға да -  кэсіби еңбек мазмүны, оның сипаты, болашақ 
мамандықпен практика жүзінде танысу, яғни белгілі деңгейде кәсіпке 
дейінгі дайындыққа да байланысты.

Біздің ойымызша кәсіби бағытгалған оқу-тәрбие үрдісі арқылы КБҚ 
педагогикалық шартгарын қарастыру мен үйымдастыру, жоғарыда аталған 
факторларды тиімді түрде қарастырып, окушылардың кәсіби айқындалу 
мотивтері мен болашақ әрекеттері туралы, ЖОО жағдайында да, кәсіби 
еңбек саласында да түсініктерін сэйкестендіруді іске асыруға мүмкіндік 
береді.

Ол туралы XI сынып оқушыларымен жылдың аяғында өткізілғен 
сауалдама, эңгіме -  кеңес нэтижелері көрсетеді. Бітірушілердің 46,8% 
болашақ кэсіби іс-эрекеттерімен іс жүзінде салалы пәндер бойынша, 
энергетика сыныбы (физика, информатика), дэрігерлік (химия, биология), 
педагогикалык (қазақ тілі мен әдебиеті), практикалық, лабораториялык 
сабақтарда жэне электротехника, радиотехника, түркология, инженерлік 
іске кіріспе, дәрігерлік сабактарында танысқаны туралы айтты.

Лицейшілердің басқа бір бөлігі нақты салалардың іс негіздерімен 
«Энергетик», «Медик» жэне «Тэлімғер» үйірмелерінде (27,2%) 
танысқанын атады. Лицей-интернаттың XI сынып оқушыларынын 
қалғандары (26,0%) лицейде болашақ мамандықпен танысуға жағдай 
жасалғандығын, жүмыс нәтижесі тек окушының өзінің ниетіне ғана 
байланысты екенін көрсетті. Лицейде оқу практика жүзінде еңбек 
салаларымен таныстыруға байланысты емес деген оқушы болған жоқ.

Тіпті бітірушілердін 86,8% салалы пэндер бойынша кэсіби еңбектің 
қүрамдас бөлігі ретінде практикалық дайындық өте қажет жэне болашақта 
пайдалы деп есептейді. Жалпы, лицейдегі оқу үрдісін сипаттай келіп, 
бітірушілер лицей-интернаттағы оқу-тэрбие үрдісінің басқа мектептерден 
ерекшелігі -  мамандық тандауға дайындап, практикалык дайындық беруі, - 
деп көрсетті.

Жалпы айтқанда лицей-интернаттың салалы сыныптарында 
жүргізілген тәжірибе эксперимент жүмысының табысты екендігі көрінеді.
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Ііүл тұжырымды жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттердің 
Гісйімделулерінен де көруге болады. Оқушылардың 20-55% 4 пен 5-ке 
оқитыны анықталды.

Сонымен лицей-интернаттың жоғары сыныптарында ЖОО-лармен 
гығыз байланыста КБҚ эдістемесін кәсіби бағытталған оқу-тэрбие үрдісіне 
енгізу -  мектептегі кәсіптік бағдар беру жүйесі мен оқушылардың нақты 
мамандықтарға кәсіби бағыттылық деңгейлерінің қалыптасуы арасындағы 
карама-қайшылықты жеңуге мүмкіндік береді. Кэсіби бағыттылықты 
кезеңдермен қалыптастыру қажеттілігі жэне педагогикалық практикада 
қолданылатын КБҚ әдістемелері арасындағы кереғарлық та жойылады. 
Бүл қайшылықтар жойылуының себебі педагогикалық нэтижелі шаралар 
жүйесін үйымдастыруға байланысты, осы жағдайда кәсіби бағыттылық 
қалыптасуын тиімді етіп, лицей-интернаттың жоғары сынып 
оқушыларында оқуға деген жауапкершілікті тәрбиелеу, үлгерімді 
жогарылатуға болады.

Теориялық жэне эксперименттік зерттеулер нэтижесі, оқушылардың 
кәсіби бағыттылығын қалыптастыру (КБҚ) мәселесі элеуметтік- 
экономикалық проблема ретінде оқушылардың мамандықты дүрыс тандау 
кажеттіліктерінен туындайтынын көрсетті.

Кэсіби бағыттылықтың жоғары деңгейіндегі болашақ маманның жеке 
түлғасын қалыптастыру біртүтас лицей-ЖОО жүйесінде кэсіби іс-әрекет 
салаларымен іс жүзінде таныстыру аркылы жүргізілетіні анықталды. 
Демек кәсіби бағыттылық, оны қалыптастыратын іс-эрекет пен іс-эрекеттің 
объектісі арасында белгілі арақатынас бар. Жеке түлғалық осы қасиетті 
кәсіби іс-эрекет жүйесімен таныстыратын оқу-тэрбие үрдісін үымдастыру 
аркылы қалыптастыруға болады.

Оқу-тэрбие үрдісінің кэсіби бағыттылығы жетекші принцип ретінде, 
оқыту мазмүнының, бүкіл оқу-тәрбие үрдісінің оқушыларды болашақ 
кэсіби іс-эрекет мазмүнымен таныстыруға, практикалық еңбекте болашақ 
мамандыққа қажетті іскерліктер мен дағдыларын қалыптастыруда, кәсіби 
бағыттылықтың жоғары деңғейіндегі оқушыларды тэрбиелеуде 
педагогикалық үрдістің біртүтастығын сақтайды.

Лицей-интернатта кэсіби бағытталған оқу-тәрбие үрдісін 
үйымдастыру көптеген міндеттердің жүзеге асырылуының шарты екені 
анықталды:

а) эрбір оқушыда оң эмоциялық тебіреністерін тудырып, олардың 
мамандық таңдау жэне игеру максаттарын ойдағыдай іске асыруы;

э) таңдалынған салалар бойынша (энергетика, дәрігерлік, педагогика) 
мамандыкты саналы түрде таңдауға, дүрыс кэсіби айқындалуға мүмкіндік 
беруі;

б) кәсіби бағыттылық деңгейлерінің қалыптасуына байланысты эрбір 
оқушымен жеке-дара жүмыс істелінуі;

в) оқушылардың оқуға деген көзқарастарының озгеруі, кэсіби 
бағытгылығының қалыптасуының нәтижесінде оқудың қажеттілігі және өз 
мүмкіндіктеріне сенімінің артуы;
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г) таңдалынған мамандық саласымен іс жүзінде танысуы; 
ғ) мектеп пен ЖОО педагогтарының лицейдің әдістемелік жэне 

тәрбиелік жүмысын жетілдіруге бағытталған бітлескен іс-әрекеттерін 
жандандырады.

Окушылардың кәсіби бағыттылығын қалыптастырудың теориялық 
негізі зертгеу барысында дайындалып жасалынған КБҚ моделін 
пайдаланумен байланысты, бағытгылықтың эрбір деңгейінде (төмен, 
жоғары, орташа), оның даму динамикасын ескере отырып педагогикалық 
ықпалдардың мазмүнын, формасын, әдіс-тәсілдерін іріктеп пайдалану 
мүмкіндіктері бар екені анықтапды.

Кэсіби бағыттылықты зерттеуге арі^лган ғылыми еңбектерді талдау 
негізінде оқушылардың осы жеке түлғалық қасиетінің мәні, қүрамы мен 
қүрылымын анықталып, тәжірибелік-эксперименттік жүмыста дэлелденді. 
Оның күрылымдық жүйесі -  қажеттіліктер, қызығулар, мотивтер жэне 
білім, іскерлік, дағды болып табылады. Кәсіби бағыттьшыктың 
қалыптасуына сэйкес оқушылардың мамдндық таңдау мотивтері, 
қызығулары мен қүндылық бағдарлары жэне оқу үлгерімінде оң өзгерістер 
байкалды.

Жүргізілген тэжірибелік-эксперименттік жүмыс кэсіби 
бағыттылықты қалыптастыру әдістемесінің нэтижелігін көрсетті. 
Лицейшілердің тең жарты бөлігінде (45-50%) кәсіби бағыттылыктың 
жоғарғы деңгейі қалыптасқаны анықталды. Жүмыстың нәтижелігі лицей 
бітірушілердің 70-80% саналы кэсіби айқындалу негізінде жылма-жыл 
жоғары оқу орындарына түсіп, жақсы үлгеріммен оқитыңдығымен де 
дэлелденеді.

Ұсынылып отырған кэсіби бағытгылықты қапыптастыру әдістемесі 
осы жеке түлғалық қасиетті тәрбиелеуге қажетті тиімді педагогикалық 
шарттарды пайдалану арқылы, мектеп бітіруші моделі, оларды дайындау 
моделі және кэсіби бағыттылықтың теориялық моделіне сэйкес іске 
асырылады.

Сонымен кэсіби бағыттылық деңгейлері мен оның қалыптасу 
кезеңдеріне сэйкес үйымдастырылған окушылардың іс-эрекеті олардың 
мотивациялық, эмоциялык -  еріктік жэне танымдық белсенділіктерін 
арттырады; КБҚ ішкі жэне сыртқы факторларының ажырамас бірлігі мен 
арақатынасы бүкіл кәсіби бағыттылық компоненттерінің дамып 
қалыптасуына мүмкіндік туғызады.

Біздің ойымызша, лицей типтес мектептер мен ЖОО-лардың өзара 
қарым-қатынастық жағдайларында оқушылардың кәсіби бағыттылықтарын 
қалыптастыруды педагогикалық үрдісті іске асыратын мектеп-ЖОО 
жүйесіндегі арнаулы қызметтер атқаруы мүмкін. Қазіргі кезде мектептерде 
психолог штатының енгізілуіне байланысты мектептегі психологиялық- 
әлеуметтік қызметті қүру мүмкіндігі бар. Кәсіби бағдарлану, бағытталу, 
басқаша айтқанда мамандық таңдау мэселесі осы қызметтің бөлінбес 
тармақтарының бірі болуы керек. Осындай жағдайда, болашақ маманньщ 
жеке түлғасын қалыптастыру мэселесі жастарға кәсіптік бағдар беру



жүмыеыи ары қарай жетілдіреді деп ойлаймыз. Ұсынылған КБҚ эдістемесі 
жшіііы білім берстін орта мектептердің салалы сыныптарында, лицей, 
лиңсй-интернаттар, колледж, техникум, жоғары оку орындарында, яғни 
оқу- гярбие үрдісінің сабақтастығын іске асыруымен байланысты. Сонымен 
кнгир недаі оғ кадрлардың білімін жетілдіру жүйелерінде де пайдаланыла
ІІЛІЩЫ.

4.2 Интернаттык мекемелердегі тәрбиеленушілердің психологиялық
ерекшеліктері

Түлга дамуы көптеген ішкі жэне сыртқы себептермен анықталады. 
Сыртқы ссбсптерғе эрбір отбасылық ортаға тэн болатын индивиуумның 
бслғілі мэдениеті, элеуметгік-экономикалық сатысы жатады. Екінші 
жағынан ішкі себептер ғенетикалық, биолоғиялық жэне физолоғиялық 
фактілермен түсіндіріледі. Отбасылық орта да адам дамуында елеулі рөлге 
ие. Әсіресе, ата - ананың мінез-қүлқы, жүріс-түрысы, мақсат пен 
бағдарларының түрлері баланың бүкіл өміріне жалғасатын еліктеу 
моделі болып табылады. Отбасында балалар негізінде өмірге табиғи 
гүрде бейімделеді. Сондықтан баланың болашағына ата-аналар жауапты. 
Алайда барлық ата-аналар дерлік балаларына қатысты нені калай істеу 
қажеттігін анық біле бермейді. Біреулері баласының психикалық 
ерекшелігін біліп, баланың күйзелістеріне түсінушілікпен қарап, 
қылықтары мен эрекеттерін таныса, енді біреулері өзінің өмірлік 
мәселелерін алдыңғы орынға қоя отырып, баласының ер жеткенін 
байқамай қалады, тағы біреулері қатаң ережелер мен отбасылық 
заңдылықтарды қадағалап, баласын өзбеттілігінен айырады, т.с.с.

Отбасында бала қалай емір сүруге болатынын, шын мәніндегі өмір 
ағымын, адамдардың шынайы қатынастарын, оларды бағалауды, өз 
кезқарасын білдіруді үйренеді. Баланың түлғалық қалыптасуында шешуші 
орын алатыны осы “шын мәніндегі” күбылыстар. Осыған сэйкес
В.В.Давыдов түлғаны зерттеуге арнаған еңбегінде: “ ...қалыптасқан” 
түлғаның шешімін дамудың бастапқы кезеңдерінен, яғни балалық шақтан 
іздеу керек”, - деген [4].

Қоғам өзгерісіне сэйкес жеке түлғаны тәрбиелеу стильдерінің өзгеріп 
отырғандығы белгілі. Белгілі ағылшын психологы Ллойд Де Моз 
еуропалық қоғам тарихының деректерін талдай келе түлғаны тәрбиелеу 
стильдерінің өзгеру ретін көрсеткен:

1 .Бала өлтіру стилі (антикалық кезеңнен б.д.д. ІУғ. дейін). Бүл 
кезеңде баласын тэрбиелеу не асырау қиындығы туса, оны өлімге тігу 
заңды күбылыстардың бірі болған. Л.Де Моз ата-анасы балаларына емес, 
балалары ата-аналарына дастархан басында күту, шаруасымен айналысу, 
бауыр-сіңлілерін бағу сияқты қызмет көрсеткенін атап көрсетеді.
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І.Тастанды стиль (б.д.д. IV -XII ғ.). Бала тәрбиесіндегі эмоциялы 
салқындык, қатаң жаза, ұрып-соғу дұрыс есептеліп, баласын асыраушыға, 
шіркеуғе, басқа отбасына тэрбиеғе беру кеңінен етек алған кезең.

Ъ.Қосарпас стиль (XIV -X V II ғ.). Л.Де Моз бұл кезеңнің қатаңдықтан 
біраз арылуын өнердеғі “қамқоршы Мария қыз” бейнесінің пайда 
болуымен байланыстырады. Мұнда элі де сэби қарсылас ретінде 
бағаланып, оны қатығездік арқылы тэрбиелеу жалғасқан. Сол кездегі 
философтардың өзі баланы саз балшық, ермексазбен салыстырып, баладан 
коғамға қажетті бейне жасау керектігін айтқан.

Л.Байланыстырушы стиль (XVIII ғ.). Бұл ата-аналарының 
балаларына деген қатынасының күрт өзгерген кезеңі. Баласын өз анасы 
бағады, жүйелі жазалау сөз арқылы Ісер етуге алмасты, қорқытулар 
азайды. Ата-аналар бапаларымен жақындасу арқылы ақыл-ойын, ішкі жай- 
күйін, қажеттіліктерін, ерік-күшін басқаруға тырысты.

5. Әлеуметтендіруші стиль (XIX-XX ғ. ортасы). Бүл кезеңде ата- 
аналар балаларын дүрыс жолды таңдауына жаттықтырды. Баланы 
элеуметтендірді, жағдайға қатысты бейімделе білуге үйретті. 
Әлеуметтендіруші стиль фрейдтік “импульстер канализациясынан” 
скинерлік бихевиоризмге дейін, кеңестік педагогика (А.С.Макаренко т.б.) 
жэне көптеген осы күнгі психологиялык-педагогикалық 
түжырымдамаларға негіз болды. Қазіргі кезде бүл стиль психологиялық 
тренингтерден орын алады.

6. Көмектесуші стиль (XX г. ортасынан басталады). Бүл стиль ата- 
ана мен бала арасындағы тығыз эмоциялы байланысқа негізделген. Л.Де 
Моз баланың жекедаралық қажеттіліктерін түсіну жэне 
қанагаттандыруында екі ата-анасының біркелкі араласу қажеттілігін атап 
айтады. Мүнда табиғат баланы дамушы, күнәсіз пенде деп бағалайды 
[226].

Бүл еуропапық қогам сипаты болса, Орта Азияда бала тәрбиесі 
өзіндік салт-дәстүр, эдет-ғүрыпқа сүйене отырып ерекше даму жолынан 
өткен. Оны хапык ауыз эдебиеті, көркем эдебиет туындыларының, ата- 
аналарымыздың, ата-әжелеріміздің басынан өткерген тэжірибесінен 
байқауға болады. Қазак хапқы үлын -  үрпақ жалғастырушы, атымды 
шығарушы деп, ал қызын - өрісім, эке үйіндегі қыздың орны төрде деп 
ежелден алақанына салған. Бүдан үлы балалық шағынан өзін еркін сезініп, 
бағасын арттырған, ата-анасыньщ кэрілігіне жауапкершілік танытқан, ал 
қыз инабатты, нэзік, ерке өскен. Кез-келген адамның балалық шағы 
ересектер, өз қатарластары, кіші балалар арасында өтеді. Баланың өмірлік 
белсенділгіне ересектердің сонау кезден сақталған сапт-дәстүрлік жэне 
қоғамдык тэрбие мақсатындағы “тыйымдарының” алатын орны зор. Ол 
туралы біз 3.1 бөлімде кеңірек тоқталғанбыз. Бапаның өз сезімдері мен 
қалауларын еркі арқылы тежей алуы оның түлға ретінде қлптасуының 
куәсі, тыйымдардың арқасында үлкенді қүрметтеу, кішіні сыйлау, еліне 
қамқоршы болу тэрізді қасиеттерді бойына сіңіре алуы көзғе көрінбейтін 
ішкі қасиеттеріне, өмірге талпынысына әсер етеді. Бүгінгі таңда аса
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МИНІІММІЖ ии іішлі.ілар, жетімдер мәселесін сонау заман тарихынан сирек 
К#ііщі|і№і'ііі (>л маеелелсрдің шешімін елі бір, руы бір адамдардьщ бірін- 
ЛІЦІ "Оиумрым" дем итап, арасы жеті ата арылмай жақын туысы деп  
ПІИУІІІРМ, скI жнсп.щ ата-аналарының “кұдалығымыз мың жылдық” деп  
Н|*І 0#|і1і'ут'р1ііеи, " ж і ғ і т т і ң  үш жұрты бар, өз жүрты, нағашы жүрты, 
МйНМІі *у|»іы" еинкгы нақыл сөздерінен көреміз [227]. Сондықтан ата- 
ЙНИ«'МІІЙІІ иііырі.ілі іін гүл жетімдерғе немесе ата-анасы бапасын бағып- 
ИИІУІй һуІІІ нічімеі еиде, бір туысы болмаса екіншісі қамқоршы бола білғен. 
ІІійМ ПІрдічі пір мыеші ағасы өлсе інісі, інісі дүние салса ағасы бауыр- 
ййЦММЛйііирмип жегім-жесірлік танытпай, өз қамкорлығына алатын 
"ямшіррнік" еилгі.іиың болуы. Екі елді татуластыру, жүртынан 
йЖІІйШймиу, іуі.іеіықты жаңарту мақсатында бала алмасу, ол баланы өз 
ЛйИй>Ій|>ЫНИМ нем кормей өсіру жағдайлары түркі халықтарында көптеп 
И9 іІкИ«М іик хнлкмның туысшылдығы соншалық, баласы жоққа өз 
ПйМйгМІі Л»рү, уні.і ме кызы жоққа өзіндегі екінің бірін беру, ал алған жақ 
ПйИйІй йійіі шикіі.і қамқорлық жасағаны, есейғенде туғандарынан 
ҺМІІЙМУМ, ік< керкіііше туған үясына қосуы ата-әкелеріміздің екеуінің 
Л||ІІІМІ» Пииіиіі пкііі п. Орине, аталған салт-дэстүрлердің өзіндік оңды жэне 
ІйЦІ*1 Айһіирм Оіііііііііі.і белғілі, сондықтан бірі осы күнғе дейін сақталып, 
ЙІ|Н умі.пі.ніііім Қилай болғанда да сол кезде камқоршысынан айрылған 
ПйіійНММ иіи ніінлі.іқ жылулық “дэмін” сезінетіндей жағдайлар жасалып 
н імріим , Оүл Оііліііи жетімдік қиянатын тарттырмаудың бір жолы болғаны 
іінуемі

( 'оііі.імсіі, түлі іі дамуымың басты жағдайы -  баланың ата-анасымен, 
іуіим іум і ііірммеп, кнгарластарымен қарым-катынасқа түсуінде. 
I ‘нм/імкіші Ошішшр үІІІ тлрПиелснушілсрінің жеке түлғалық дамуы жайлы 
і*ні нпмйіимші Ошінішрді.щ (іүл мекемеғе тап болу жағдайын, балалар үйіне 
й9!іуНіі> и»ІІІміІ імОйп.імли имір сүру гэжірибесін ескере отырып талдау 
кгіШУі < > 0**01, пішрііі.щ ік нчмкііііі.ік днмуы бір-біріне үқсамайтынын, 
МІІМЛІ» іЦіикіімчііиИ'|іН' іннм Оіншрі.ііі нгніі огкеп жом болар. Мэселен:

(іінігііі/і, Пун кігш Оинуі.і снлднрынан ата-аналарынан 
йіірмімим Оціійішр МүікшІІ оинилнрлміі ііемчнкплі.іқ ламуы, элбетте, осы 
КИімриІ йійіііИііін Оиннмі.ім кимшіІІ >кін' кеіецінде үшырагандығымен 
иім.ікігіішні.і Ініііи йій ими кимніірнмі і.іішн меі үрлым ерте айрылса, 
гш у|ііи.ім иііі.ііі іүііиіім.ік ушмуі.імли жегімдік іерең орі.ш шшды.

ІіҮҮ Кіііінеіщіінеі.іііі.щ 7 Оііін.іиди Оекігілген баланың негізгі 
нүкі.ік гнрі.ііп.ііі Оірінде "ігі пгн нішеі.ііі гиОу жпмс оларі а қамқорлық жасау 
кукі.м і.і" гурпны іііі гылгніі. І тер Гшлп "очіпің отбасылық ортасынан 
упкі-іішп меріімгс иемесе мэңгіге айрылса, ... ол бүл жағдайда қала 
іііімийды", еіідеше, 20-Г)аііқа сэйкес бала “мемлекет тарапынан 
үсыііылнгі.ін ерекіпе қамқорлық иен көмек алуға қүқықты” [228].

Лпш-шш қамқорлыгынан айрылган балалар (әлеуметтік жетімдер) 
Оүл балалардың ата-аналары тірі, бірак қандай да бір жағдайларға 

(шйлаиысты өз балапарын тэрбиелемейді.
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Бүгінгі күні елімізде ата-ана қамқорлығынан айрылған жалпы 
балалар санының 10%-ы ғана жетімдер. Үздіксіз ере жүрер жетімдік 
тәрбиенің қиындықтарын ескермегенде, ата-аналары қаза болғандықтан 
жағдай осылай оралғандығын, оларды ешкім тастамаганын білуі олардың 
психоэмоңиялы жағдайын тиімді етеді. Сонымен қатар, көпшілік 
жетімдердің балалар үйіне келіп түратыи, қамқорлық танытып, өз 
отбасына тәрбиеге алатын туыстары бар. Көбінесе, бүл балалар аса мэнді 
болатын өмірінің бірінші жылын аналарының жанында өткізеді, сондықтан 
ерте жастан анасынан айрылудың ықпалы да аз болады.

Балалар үйі тәрбиеленушілерінің басым бөлігін (90%-ға жуығын) 
алатын - элеуметтік жетімдердің психикалық дамуын талдау ата-анасы 
қабылдамаган сэбидің түлғалық даму^і элдеқайда күрделі боларын 
көрсетеді. Психологтердің деректеріне сүйенсек, холерик темпераментті 
балаларда агрессивтілік, атаққүмарлық, жүйке жүйесінің элсіздігі, 
қызғаншақтық, күдіктік көрінеді; сангвиниктер үстамды, сақ, туйык, 
қорқыныш пен неврастенияга бейім болады; флегматик-балаларда шешім 
қабылдай алмаушылық, қорқақтық, жасқаншақтық дамиды. 
“Тастандылардың”, көбінесе, бүл қалыпсыздықтары қалыптасып, түзетуге 
келе бермейді. Әдетте, мүндай бүлдіршіндер балалар үйіне ішімдікке 
салынган отбасыларынан келеді. Басқа адамдардан ата-аналарының 
алкоголизмі, үрыстар, жәбірлеулер, үрып-соғу жагдайлары жайлы 
шындықты жасыруларына тура келгендіктен, бүл балапардың барлығында 
түрақталған өтірік айту машығы тэн. Сол сияқты, бүл балалар ата- 
аналарының жаман мінез-қүлқына еліктеуге бейім болады.

Балалар үйі тәрбиеленушілерінің даму ерекшеліктерін бірқатар 
шетелдік (А.Адлер, А.Фрейд, Дж.Боулби, С.Прованс, Р.Липтон, 
М.Айнсворз, Р.Шпиц, Э.Пиклер, М.Винце т.б.) және ресейлік 
(Т.М.Землянухина, М.И.Лисина, С.Ю.Мещерякова, Н.М.Щелованов т.б.) 
зерттеуші-психологтар қарастырған.

Қазақстандық ғалымдар арасында осы мәселелермен айналысқандар:
С.М.Жақыпов, Т.М.Шалғымбаев (делинквентті жетімдер); 
Ж.И.Намазбаева мен оның шәкірттері -  Л.О.Сэрсенбаева, М.С.Искакова, 
т.б. (аномальді жасөспірімдер, интернаттан кейінгі жетімдердің бейімделу 
мэселесін қарастырғандар -  Х.Т.Шерьязданова, Г.А.Дусманбетов).

Ағылшын ғалымы Л.Ярроу сәбилер үйіндегі балалардың жағдайын 
зерттей келіп, олардың дамуының кейін қалуын “депривация” үғымы 
арқылы түсіндіреді “Депривация” термині қазіргі кезде психология мен 
медицинада кеңінен қолданылуда, ағылшын тілінен аударғанда “өмірлік 
мәні бар қажеттіліктерді қанағатгандыру мүмкіндіктерінің тежелуі не 
болмауы” дегенді білдіреді) жэне оның төрт түрін ажыратады:

1)Аналық депривация -  баланың биологиялық анасымен 
байланысының болмауы;

2)Сенсорлы депривация — бала қабылдауындағы көптүрліліктің күрт 
төмендеуі;
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МИлеумстгік лспривация -  баланың басқа адамдармен қарым- 
кин'іінн мнык шсктслуі;

>Һ'(мсщиомилді.і депривация -  қоршаған ортамен қарым- 
Міыийсымліны імоциялықтың нашар көрінісі, қоршаган ортасына деген
*М*И|ІМІ,ІК.

ІІ.Ирроу жстім балалардың дамуының артта қапуының ең күрделі 
іурі ніішіык дспривация деп есептеген, көптеген ғалымдар бүл пікірмен 
М ііігуді |22‘)|.

|»үл Гшлаларда қоршаған ортасына деген бастамшылық пен 
кыіыіуіііі.іііықгың болмауы, индивидуалды өмір тэртібі мен ерік 
нмріміпсрімс деген селқостық тэн. Сонымен қтар мінез-қүлықтың 
м лінһліп  мсіі аз қозғалыстан түратын даму кідірісінің көрсеткіші, 
" іінммііііім ім” қүбылысы орын алады. Ерте жаста аналық депривацияга 
кііп.к іі.і гуагын көптеген қалыпсыздықтар бірден емес, көп кешіге 
кирімслі.

Іііша үшін сәбилер үйінен мектепке дейінгі балалар үйіне ауысу 
кііммпі согады. Жаңа орта депривацияны асқындырады, бір мекемеден 
һсііссісіііс ауысқан алғашқы кезеңде сәбилер сөйлемей қояды, аса 
коігі.іііігык, тежетілген қабылдауды байқатады. Олар қажеттілігін білдіру, 
лңгімслссу, рөлдік ойын нышандарын байқату сияқты өз-өзіне қызмет 
корсс і удің бүрыннан қалыптасқан дағдыларын уақытша жоғалтады.

Лта-ана қамқорлығынан айрылған балалардың тағы бір тобы -  ол 
камқорсыздар.

Қамқорсыз балаларды екі түрге бөледі: “көшелік” жэне “отбасылық”. 
Ііірішпілсрі өзбеттілікке, қоршаған ортасындағы беделдіге бағынуға 
үміылагын, өз күшіне сенімді, көшедегі өмір тәжірибесін жинақтаған, 
мсііріімміна, қүмарлық ойындармен таныс, ересектерғе еліктейтін, бірақ 
оццрги ссмбсйтін, билікке қарсы балалар. Екінші түрі, “отбасылық”, ондай 
нимкорсы ідарга адамдардан қашқалақтау, енжарлық, отбасынан тыс өмір 
сүру корқыимшы, басқа адамдардың, өзінен күштірек қатарлас-
кимкорсы ідарлың билігіне көну тэн. Кебінесе олар өздерін жэне қаңғыбас 
іігігшіалпрмм асырау үшін қайыр тілейді, шыны сауыттар жинайды, үсақ 
үрлыктар жасайды. Мүндай балапарда бірқатар аурулар кезігеді: асқазан 
жарасы, псдикулез, қышыма, туберкулез, т.б.

Лта-ана қамқорлығынан айрылған балалардың аталған эр тобының 
озіндік ерекшеліктері болғанымен, ортақ мэселелері де аз емес. Оларды 
барлық басқа балалардан ерекше ететін түлғалық дамуының өзіндік 
көрсеткіштері бар.

Атапған балалар тобыпың ортақ мэселелерінің бірі -  
денсаулықтарының нашарлығы. Мамандардың пікіріне сүйенсек,
“...бапалар үйіне келғендердің денсаулығы өз отбасында өмір сүретін 
қатарластарына қараганда әлдеқайда төмен. Балалардың 64%-ының 
қүрсақтағы күрделі дамуы тіркелген; 50% тәрбиеленушілердің
перинатальды патологиясы бар; балалар үйіндегілердің 10%-ында түқым 
куған немесе туа пайда болған аурулары бар; 70-80% балапарда нәрестелік
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кезең аурулары байқалған; ал 48% балалар жетілмей немесе дене салмағы 
аз болып туғандар” [230].

Балалар үйі тәрбиеленушілерінің басым бөлігіне психикалық даму 
кідірісі диағнозы қойылған. Тіпті психологтар, дәрігерлер, дефектологтар, 
педагогтер “қалыпты” тобына жатқызгандардың өзінде бірқатар 
ерекшеліктері бар.

Жетім балаларға жэне ата-ана қамқорлығынан айрылған балаларга, 
өз отбасьшарында тәрбиеленетін балалармен салыстырғанда, тіршілік 
эрекетінің интеллектуалды, ерік, эмоциялы саласын қамтитын, жалпы 
психикалық дамуының кейін қалуы тэн.

Оларда танымдық бүрмаланған ес* болашағы мен қазіргі сәтін 
мезетті елестету байқалады. Бүл балалардың өз қатарластарынан көрнекі- 
эрекеттік ойлауы жағынан айырмашылығы жоқ, есесіне, бейнелерді 
оперативті қолдануда қиындықтары туады.

Жетім жэне ата-ана қамқорлығынан айрылған балалардың 
қанағаттандырылмаған махаббат, үйір болушылық қажеттіліктерінің 
негізінде жеке басының деформациясы, өзіндік танымының 
қалыптасуындағы бүрмаланушылық орын апады. Осы аталғандар 
эмоциялы даму саласындағы күрделі мэселелерге әкеледі.

Бүл балаларга ым, ишара тілі, сөйлеу мэнерінің өзгерісі таныс емес. 
Олар айналасындағы адамдармен қарым-қатынасында көңіл бөлісу, жаны 
ашуды сирек танытады. Көбінекей оларға түйықтық, тежелу, қыңырлық, 
негативизм тэн.

Э.А.Минкова өз зерттеулерінде балапар үйі тэрбиеленушісінің 
эмоциялы портретін келтіреді жэне оны мына қасиеттермен сипаттайды: 
көңіл күйдің төмендігі; эмоциялар аясының тарлығы, эмоциялы- 
экспрессивті қарым-қатынас тэсілдерінің біртектілігі; көңіл-күйдің
жылдам өзгерісіне бейімділік (ойын жылауға айналады, көтеріңкі көңіл 
агрессия, қырғи қабаққа апмасады); эмоциялы көріністердің біртектілігі 
жэне таптаурындылығы; қүптау жэне ескерту жасаудағы эмоциялы 
жауабының адекватты емес түрлері (енжарлықтан агрессивтілікке дейін); 
қорқыныш, мазасыздыққа деген жоғары бейімділік; жағымды 
эмоцияларының негізгі бағыты -  жаңа лэззат алу (жагымды эмоциялар 
тиімді жэне түрақты болады); қоршаған адамдармен эмоциялы 
байланысының түрақсыздығы (қатынасқа жылдам түседі, сырттан
қызығушылық байқалғанымен серіктесін жылдам алмастырады); басқа 
адамның эмоциялы күйін түсінбейді, ал қарым-қатынастарында конфликт 
жиі орын алып, үрыс туады; шектен тыс импульсивтілік, аффективтілік (6- 
7 жасқа дейінгі балалар мінез-қүлқын басқара алмайды, үнемі
аффективтілік ауқымында болады).

М.К.Бардышевская зерттеулерінде балалар үйі жағдайында 
тәрбиеленуші 3-5 жас аралығындағы балаларды бірнеше топқа бөледі. Бүл 
топтар бір-бірінен балалардьщ эмоциялы “кемістік” деңгейімен 
ерекшеленеді. Мәселен:
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1. “Қашқалақтаушы” балалар. Бұл эмоциялы күйі өте 
күрделі гоп. Олардьщ бүған дейінгі дамуы сэтсіз жағдайларда өткен 
(мі.ісалы, анасынан айрылғандықтан ауруханаға тап болған).

Ііалалардың бүл тобы топқа бірден бейімделе алмайды. Басқа 
Гішнілармеп қарым-қатынасқа түсе алмайды, ересектермен қатынасудан 
кішікіілақіайды, ойындарында ағрессивтілік танытады. Көбінесе мүндай 
Опліілар оқшаулануды қалайды.

Ііалалардың бүл тобы қорқыныш сезінбейтін, эмоциялары түрақты 
Пііиилармси қарым-қатынас жасау арқылы агрессиядан қатарластарының 
ііііі.іііі.ін саиалы бақылауға үйренеді, кейіннен оларға еліктей бастайды.

2. “Ж абысқақ” балалар “қашқалақтаушы” балалар тобына 
кирагаііда элдеқайда сэтті эмоциялы күйде. Әдетте, олар туа 
шстандылар.
Мүпдай балалар ересектермен қарым-қатынас жасауға белсенді 

іүрлі' үмгылады. Бірақ олардың қарым-қатынасы қарапайым сипатқа ие. 
іиііш ересекті қүшақтайды, “назданады” . Ол үшін ең бастысы -  неғүрлым 
ү іик упқі.і і' қорғаныш күйінде, мысалы қолда, болу. “Жабысқақ” бала 
імоңііилі.і жылулық пен қорғаныс іздейтіндіктен, тіпті аз танитын 
нрсеек і ің «піне сенгіш келеді.

'‘Диффереііциалды емес” үйір балалар -  бүл жетім балалар 
іпОі.іііі.щ Гіасым болігі. Оларға үстірт, ретсіз, оңай аламасатын эмоциялы 
ОііІІмііім.ісгар гән. Бүл балалардың ересектермен қарым-қатынас жасау
і.ч іилері жегкіпікгі дамыған жэне көптүрлі, бірақ оны түрақты және терең 
ГніІІ ііііі іі.іс гіірді.і кплы і ггастыруда қолданбайды.

Ьүі іііі киріімисгші, “дифференциалды емес” үйір балалардың 
і’|іічч'к іі'|імсіі кіірі.ім кіііі.імасі.шам алдыңғы екі топ балалары үшін 
кніі*«чіііч . кү|ілгііІ м іиеі күлі.ік түрлері тэн. Бүл элдеқайда жинақы жэне 
үІІиМмиІ Оііііи ( һ  дічнчмі мгеруі, озімдік “Менін” нақты тануы оған 

I«‘|імі'іі іцііүриі інкіііііі.лі оііі.індир ойнауына мүмкіндік береді: оган 
* ііін| іі.нй имкн.і|іу. ііІІмннлы|іу мі' ісріісу, і.Г>. үнайды.

Оі і .иііінИ Піиііітірпі ерічтніермен қарым-қатынас қорқынышы 
т ш м м ш ш іш  куіыку үшіи ом«ч', (іірінчкен қап.інастан лэззат алу үшін 
КіііКІМ

Ііүч іи іт іі і .і  Оііііііііі.ім ііт  ни Оііліігіі л п ен  імоңиялы үйірлігі ересекке 
кіірніііііліі Оін і.ім к«чіі'ЛІ ЫрІмшІ піілші (іір гіііггп гпрбиеленген балалар бір- 
оіріін- кіімкпр Оішпды, ііжыриудші корқііды. 1>үл жақындықтары достар 
кііііірміііі жіггкі.гшгі.ііі (іііскіі (шлалпр үіиім қолжегмес, олар тек ойын 
серікгесі (іолі.ш қилиді.і.

4. “Лмбиішлеігггі" балалир ересекгерге қарсылықты, қақтығысқа 
үііір балалар. Ііүл гопқа гек “ гасгапдылар" гаиа емес, отбасында емір сүру 
глжірибесі бар балалар да жагады. Олардыц ересектерге үйірлігі біртіндеп 
калі.штасады.

Гэрбиешімен танысудың алгашқы кезеңінде бала үстамдьшық 
таиытады, қызығушылығын білдіреді, бірақ ара қашықтықты сақтайды. 
Ьіраз уақыттан соң бала таныс ересекті тани бастайды, көргенде қуанады,
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бірақ тактильді байланысқа қарағанда визуалды жэне тілдік қарым- 
қатынасты қалайды.

Ересек пен бала қарым-қатынасының келесі кезеңінде 
“амбивалентті” бала мен тэрбиеші қатынасы басталады. Бала біраз уақыт 
көрмеғен, үйір болып қалған ересек адамын жоғалып кеткені үшін жазалау 
мақсатында оған қатысты агрессивтілік танытады.

Соңғы кезенде баланың амбивалентті мінез-қүлқы көрініс бермейді: 
ол ересекті қарсы алып, балалар ішіне қайта оралады. Біраз уақыттан соң 
баланың өз ересегіне деген эмоциялы байланысы қайта жанданып, 
қатынасқа түсу инициативасын өз қолына алады: жанына жүгіріп келеді, 
сипалайды, өзіне қол тигізуге рүқсат ет^ці, бірақ, ересектің қолына шыгу 
сияқты тығыз тактильді байланыста өзін еркін сезінбейді.

5. “Әлеуметтік-мазасыз” балалар -  отбасылық өмір тэжірибелері бар 
балалар. Бүлардың эмоциялы үйірлігі қалыпты жағдайға жуық. Олар өзіне 
назар аударған тәрбиешісіне үйір болады. Бірақ бүл балалар тобы “өзі” 
үйір болар ересек адамын таңдауда тым тандамал және бөтен адамдар 
алдында қорқыныш сезінеді.

6. “Үйлесімді” балалар -  бүл да отбасында өмір сүру тәжірибесі бар 
балалар. Олардың эмоциялы үйлесімдігі қалыпты. “Әлеуметтік- 
мазасыздар” күшті бір үйірлікке бейім болса, осы топ балаларының үйір 
болу тізбегі қүрылады [231].

Сонымен, эмоциялы депривация мәселесі жетім жэне ата-ана 
қамқорлығынан тыс қалған балалардың жеке түлғалық дамуына күшті 
неғативті эсер етеді.

Балалар үйі жағдайында балаларды тәрбиелеудің тағы бір негізгі 
мэселесі -  жыныстық сәйкестік пен элеуметтену.

Мектепке дейінгі кезеңде бала алғашқы рет өзін белгілі бір жыныс 
өкілі ретінде таниды. Осы кезеңде балаға еліктеу үшін, жыныстық мінез- 
қүлқынан үлгі алып, бағдарлануы үшін рөлдік эталонның болғаны 
маңызды. Осы ретте бапалар үйіндегі үл балаларға қиын соғады. 
Отбасылық тәрбие жағдайында бүл рөлге әкесі, атасы жэне басқада ересек 
ер адамдар ие болса, балалар үйі жағдайында ер адамдардың 
тапшылығынан мүндай эталондары болмайды немесе мас әкесі не жарты 
жылда бір рет кездесуге келетін атасы эталонға айналады.

Г.В.Семья бүл балаларға тэн, “психологиялық капсула” позициясын 
сипаттайды: “...интернат типтес мекемелерде жэне балалар үйінде 
тәрбиеленуші балаларда өмір жағдайы “психологиялық капсулдану” деп 
атауға болатын ішкі күйді қалыптастырады, бүл күй өзінен, өзгелерден, 
сезімдерден жэне заттық дүниеден шеттетілуден түрады, эрі осылар 
баланың шынайы өмір мәселелерімен кезігуінде туындайтын жаңа бір 
иллюзиялар негізінде қалыптасады. “Психологиялық капсулдану” күйі 
сыртқы кеңістікке шығудың шектілігімен ере жүреді және баланы 
қарапайым әлеуметтік өзгерістерді іске асыруға бағытталған элеуметтік 
бірлік ретінде дамытатын бейімделу мен әлеуметтенудің ерекше 
механизмдерінің қалыптасуына экеледі” [232].
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Мумлп Ошшлирі а асыранушылық психологиясы тэн. Барлық даярда 
имІ|» гүрін, оч мііқсаггарына жетуі үшін еш күш жүмсамаған балалар 
иНннішгі.імлпі і.ілирлың барлыгы оларға барын беруі тиісті сияқты оймен 
ніччіі "... исі.ірапуіа үйренген жетімдер өзі жэне өзінін болашағын 
уИммдисіыри шімайды. Оларға ешкім қол үшын бермейтінін біле отырып, 
іи ишсріпс комсктесе алмайды. Болашақты көздеу оларға тэн емес. Өз- 
(илгріні' ссиімсі ), олар, стихиялық лекке ере қозғалады” (сол жерде).

Жоі арыда баяндалғанның барлығынан жетім балалардың кэмелеттік 
тигкн голі.ш, балалар үйі қабырғасынан шыққаннан кейін өзбетті өмір 
гүруіс очір смес түлганың қалыптасары занды. Ю.М.Мерзлякова ғылыми 
іі-рі ісулср мен тәжірибелік бақылауларды талдауының негізінде балалар 
үйі іүлсгінің жалпы бейнесін сипаттайды. “Олардың ерекшеліктері: 
нлпмдармсн әлеуметтік қатынастарға түсу тэжірибесі жоқ (жүмыста, 
К і .г і м с і  корсету салаларында, т.б.); қарым-қатынастағы қиындық 
(кнп.іиасты үсынуда); еңбек ету қажеттілігі мен қабілеттілігінің 
килі.ііггаспауы; өмірдің материалды қырын түсінбеу, асыранушылық; 
(іібасында омір сүру жайлы жеке даралық тэжірибесінің болмауы; 
жсксдаршіығының жсткілікгі дамымауы; негативті ортаға деген 
адпмгсршілік иммуии гегі ің болмауы; денсаулығының нашар болуы” [232].

Ьшшлар үйі тэрбислснушілсріндегі жағымсыз қасиеггердің дамуына 
ықішл сгстін кслссі негізгі себептерді атайық.

1.Сэтсіз отбасында немесе көшеде өткен өмірінің элеуметтік 
жағдайы. Балалар мекемесіне тап болғанына дейін психикаларында із 
қалдырған күшті стресстік жағдайлар, жан күйзелістері.

2.Балалар үйіндегі қарым-қатынас тапшылығының салдары. Балалар 
үйі жағдайында өзінің биологиялық анасымен қарым-қатынасының орнын 
голтыруы қиынға соғатын, педагогтер, қоршаған адамдармен жеткілікті 
жэне сапалы қарым-қатынасы қамтамасыз етілмейтін нэрестелердің хал- 
жағдайы мүшкіл. Үйіне, ата-анасына деғен сағынышынан балалардың 
эмоңиялы күйі нашарлайды.

3.Білім беру мекемесінің “жабықтығы” . Бүл бір жағынан балаларды 
көшенің негативті ықпалынан қорғауға деген үмтылыспен қүпталса, екінші 
жагынан баланың қоршаған ортасы туралы түсінігінің тар болуына, онда 
адекватты бағдарлана алмауына әкеледі.

4.Үнемі үжымда болу, баланың өз-өзімен жалғыз қалу мүмкіндігі 
болмайды. Адамдар арасында үздіксіз болу жүйке жүйесінің тозуына, 
түрліше психикалық ауытқулардың дамуына экеледі.

5.Тэрбиешілердің жүмыс жасау сипатына байланысты. Кейбір 
тәрбиешілер балалардың эрбір әрекетінен қатаң регламентті талап етеді, 
эрбір басқан қадамдарын қадағапап отырады, балалар үйіндегі 
тәрбиеленушілердің өмірін тыйымдар мен ескертулер негізінде қүрады, 
кейбірі балада инициатива тудырудың орнына ол үшін барлығын өзі 
істейді. Тэрбиеленуші үздіксіз басқа бір алам еркінің қысымын 
сезінгендіктен (тіпті тамаққа қатысты да), жеке даралыққа қарағанда 
үжымдық қарым-қатынас түрінің басым болғандығынан енжар жэне
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әрекетсіз болады. Осыған байланысты жетім балаларды тәрбиелеудің 
басты міндеттері мыналар болуы мүмкін: 1) тәрбиеленушілердің жағымсыз 
қасиеттерін коррекциялау әдістерін табу; 2) жан-жақты және үйлесімді 
дамыған түлғаларды тәрбиелеу.

Балалар психолоғиясының аумағында жүрғізілғен зертгеулерғе сүйене 
отырып, өзін-өзі позитивті бағалайтын балалар, мектепте жақсы оқиды 
деғен мэліметтер алынған.

Көптеғен психологтар атап өткендей, жабық мекемеде 
тэрбиеленушілердің көбі өзі туралы негативті түсінікте, өзіне-өзі сенбейді. 
Оған жеткіншектердің айтқан сөздері мысал бола алады. Оқушылар өзінің 
оқу жетістіктері туралы сөз қозғағанд^ өз қабілеттерінен төмен 
оқитындарын айтады, ал жабық мекемеде тәрбиеленушілерде мүндай пікір 
мүлдем кездеспеген. Жабық мекемеде тэрбиеленушілердің негативті Мен- 
түжырымдамасы өзін сыйлаудың төмен деңгейі -  қоршаған ортаның 
жағымсыз бағалануының нэтижесі деп қарастыруымызға болады. Бүл 
жағдайда салыстырмалы түрде жагдайды өзгерте салуымызға болар еді, 
яғни алғыс, қолдау, жетістіктерін айту арқылы, дегенмен олай бола 
қоймайды. Арнайы зерттеулер мен психологиялық-педагогикалық 
тэжірибе көрсетіп отырғандай, егер адамда тұрақты негативті Мен- 
түжырымдамасы болса, онда жетістік дискомфорты пайда болады жэне 
оны мақтаганда оған жайсыз жэне жағымсыз естіледі.

Адамда өзі туралы шатасқан, анық емес, түсінік болғанша, жағымсыз 
болса да, өзіне бүрыннан әдеттенген қатынасын сақтау маңызды. “Жетістік 
дискомфорты” осымен түсіндіріледі.

Психологияда бірдейлік немесе озіндік бірдейлік деген үғымдар бар. 
Ол озіне деген бірдейлік сезімі, озінің “менінің” түрақтылыгы. Адамның 
өзін-өзі қабылдауы, озін бағалауы, озін жақсы көруі -  осының барлығы 
бірдейлік үғымын қүрайды. Сондықтан қоршаған ортаның тез озгерген 
бағалауын адам өзінің бірдейлігіне деген қауіп ретінде қабылдайды.

Озіндік бірдейлік, “Мен” сезімі адам омірінің алғашқы айларында 
қалыптасады. Жабық түрдегі мекемеде тәрбиеленушілер мен толық 
отбасында тэрбиеленген балаларды салыстырмалы түрде қарастырғанда 
бірталай озгешіліктер анықтапған.

Балалар мекемелеріндегі, балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің 
психологиялық дамуын зерттеуші ғалымдар А.М.Прихожан мен 
Н.Н.Толстых балалар үйінде тәрбиеленушілер мен жалпы мектептердегі 
жасөспірімдердің Мен-түжырымдамасын салыстыра отырып, олардың 
басқа адамдармен қарым-қатынас жасауда бірқатар ерекшеліктері бар 
екендігін анықтаған [233, 259-264 б.].

Мен - түжырымдамасы жалпы мектептердегі оқушыларда озбеттілікке 
үмтылуынан анық корінеді, олар өздерін басқару мен камқорлык жасауға 
қарсы пікір айтады. Ал балалар үйінде тэрбиеленушілер осыган карама- 
қарсы, олар керісінше өзіне бақылау жасап отыруды қажетсінеді.

Балалар үйінде тәрбиеленушілердің езін-өзі бағалауын салыстырғанда 
кобінесе негативті жағдайлар алынған. Негізінен жағымсыз қасиеттер
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Г кііи.ііім” , "отірікш і”, “ж алқау” , тағы  басқа) терең үңілер болсақ өзінің 
имсс, і лрбисшінің пікірі, бағалауы бойы нш а беріледі.

М.И.Лисина бойынша ата-ана өз баласын бір жағынан, қандай болса 
Ші, п і и . і ң  мінез-қүлық, жүріс-түрысына қарамастан жақсы көреді жэне 
сніпші жағынан оны обьективті түрде (жақсы немесе жаман) бағалайды 
| Л 44; 127 б.]. Отбасынан тыс тэрбиеленғен балада осының біріншісі 
і к ш м і і і  андықтан, оларға қарапайым, біржақты жэне өзін-өзі неғативті 
(шгнлау тэн.

Жсгім балалардың ақыл-ой дамуының артта қалуын зерттеуде 
ісрітсушілер балалардың балалар үйіне келуі мен оның ол мекемеде болу 
у інқгығы, келген кездегі жасы маңызды роль атқаратынын анықтаған.

А.М.Прихожан мен И.И.Толстых жетекшілігімен балалар үйіндегі 
жлпс бала бақшадағы мектепке даярлау топтарына салыстырмалы 
ісрггеулер жүргізілген.

Ллынған нэтижелерді талдай келе, балалар үйінің балаларының мінез- 
қүлқынан санасының дамуының белгілі түрі анықталынған. Ол тек қана 
артга қалушылық емес, мінез-қүлқының сапасының ерекшелігі. 
I Ісихологиялық дамуының ерекшелігі -  олардың жеке түлғасы дүрыс 
қ і і л ы і г г і і с і і ш і і і і  исмссс иашар қалыптасқан, себебі: жағдайлылыққа
гэуслділік, оч с с і і і м і і і с  сүйсне алмауы, импульсивтіліғі, ойы жіті емес, 
іііі.ігіірмншылык ііогснциалы өте төмен, осы айтылғандардың барлығы да 
о і і і .і ң  дүрыс жеке адам болып қалыптасуына жол ашуы мүмкін емес [233, 
354-360 б.].

Балалар үйінде тәрбиеленушілер өте жақсы сөйлей алады жэне 
сресектермен де, өзара еркін сөйлеседі, олар үнемі тіл дамыту сабақтарына 
қатысады, бірақ олар өз қимыл ісіне бағдар, бақылау жасай алмайды. Оның 
ссбебі, ересектермен тіл арқылы қарым-қатынасының өмірмен байланысы 
жеткіліксіздігінен болуы мүмкін. Мектепке дейінгі балалар үйінде тіл 
дамытуға жэне қоршаған ортамен таныстыруға көп көңіл бөлінуде, бірақ 
олар арнаулы сабақтарда ғана жүргізіледі, ал нақты өмірге қатысы, 
араласы төмен. Олар өлең, тақпақтарды мағынасын үқпай жаттайды, әр 
түрлі ережелерді түсінбей есте сақтайды. Сондықтан да баланың санасына 
кірмейді, қабылданған мэліметтер формалды түрде ғана қалады. Оның өз 
белсенділігі санасыз жэне жағдайлық емес болып қала береді, дейді
Н.Н.Толстых.

Психологиялық зерттеулер бойынша болашақпен байланысты 
мотивация қүрылымының (уақыт перспективасының қүрылымы) 
жеткіншектік кезеңде маңыздылығы күшті болады.

Жалпы мектепте оқитын жас өспірімдердің, эсіресе ересек жас 
өспірімдердің мотивтері, үмтылыстары, арман-тілектері мектеп жасынан 
кейінгі болашақпен (армиядан кейінгі, институттагы) байланысты.

Балалар үйіндегі тәрбиенушілерде көбінесе бүгінгі күнге немесе 
жақын болашаққа қатысты мотивтер көп орын алады. (Мысалы: сыныпты 
жуу, кітапты оқып бітіру, тағы басқа). Ал алыс перспективамен 
байланысты мотивтер оларда сирек кездеседі.
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Балалар үйіндегі тәрбиеленушілер өз болашақтары туралы өте сирек 
жазады. Жетім балалар тек бүгінімен өмір сүретіндіктерін аныктай келе 
авторлар мүны өз өткен өмірлері туралы айқын елететудің жоқтығымен 
түсіндіреді.Өткен өмірлерін айқын елестетудің жоқтығы балалар үйінде 
тэрбиеленушілердің болашақ перспективасының дамымауының жалғыз 
себебі емес. Жабык түрдегі мекемеде тэрбиеленуші балалардың түлға 
ретінде қалыптасу процесінде элдеқайда бүдан да жоғары ерекшеліктер 
көрінеді. Бүл ерекшеліктерді түсіну үшін мына жағдайды: белсенді өмір 
эрекеттеріндегі ситуациялармен шектеу қатыстылығын тіркеу маңызды 
болып табылады.

Отбасынан тыс тәрбиеленушілеррің мотивациялық сферасын зерттей 
отырып, олардағы ерекшеліктер бүкіл мектеп жасында (бастауыш 
мектептен бастап жасөспірім шаққа дейін) сақталатындығы анықталған. 
Балалар үйіндегі тәрбиеленуші жасөсіпірімдердің мотивтері отбасындағы 
қатарластарынан элдеқайда бір образды, эрі қарапайым. Балалар үйінде 
тәрбиеленуші жасөсіпірімде эдістемедегі сөйлемдерді толықтырғанда бір 
магналы үгымдар ете жиі қолданылады. 'Мысал үшін, “Менің ақымақ 
болғым келмейді” , “Мен адал да күшті болғым келеді”, “Мен өз 
кемшіліктерімнен қүтылғым келеді” тагы басқа осы сияқты дамуымен 
байланысты, өзіндік даралығымен байланысты мотивтерді көрсететін 
қарапайым ойлар балалар үйінде тәрбиеленушілерде өте жиі кездесетіндігі 
еріксіз назар аудартады.

Балалар үйінде тәрбиеленетін бастауыш мектеп жасындагылар өз 
армандарын білдіргенде “Мен цалар едім” деген категорияны көп 
қолданса, ал отбасындағы балалар “Мен цалаймын" категориясын 
таңдайды. Арадағы айырмашылық “Мен” мотивіне қатысты. Бүл қатыснас 
немесе байланыс жасөсіпірімдік жасқа дейін сақталады.

Эмоциялы сфераға қатысты тағы бір басты мәселе, ол - тәрбиешілер 
мен тэрбиеленушілердің арасындағы қарым-қатынасы. Бүл қарым-қатынас 
тәрбиешінің балаға какдай тәрбие колданатынына байланысты болады. 
Балалар үйі тэрбиешісі мен тэрбиеленуші арасындағы қатынасты төрт 
түрге бөліп қарастыруға болады, ол: 1 .Қабылдамаушылық; 2.
Гиперэлеуметтік тэрбие; 3. Мазасыздық тэрбиесі; 4. Эгоцентрлік тәрбие.

Сонымен жабық түрдегі мекемелердегі тэрбиеленушілердің 
эмоциялы сферасының эсер ететін жағдайлар:

1) Баланың ата-анасының экономикалық жағдайы нашар 
болғандықтан, қамқорлық жасай алмауы.

2) Аналық депривация жағдайларында, көбінде, баланы жалғыз ана
тэрбиелеуі мүмкін, ал шешесінің баланы қамқорлыққа алмауының 
себептері эр-түрлі: шешесінің ішімдікке салынғаны; психикалық
күйзеліске шыдай алмауы; уақыттың тығыздығына байланысты.

3) Әкесі немесе шешесінің қайтыс болғанын ез көзімен көрген 
балалардың эмоциялы сферасы белгілі бір вакуумда орналасқандай 
болады.



4) ІІІсшееі жацадан басқа бір ер адамға түрмыска шыққан кездерде 
Пііііимыи (үл) оиы лке ретінде қабылдамауы, мойындамауы, қарым- 
кіпі.ііикі.і қирами-қайшылықта болуы.

І іі ер қы ч бшіа болса, өгей экесіне сенімсіздікпен, күдіктенушілікпен 
караііды. Мүіідай жағдайда баланың шешесіне деген қарым-қатынасы
іі.ііырыққа тіреледі.

5) Л га-анада жауапкершіліктің жоқтығы, мүндай баланың эмоциялы 
сфсрасы агрессивті, тынымсыз болады.

6) Іің соңғы себеп, бүл - әлеуметтік жағдайлардың әсері: соғыстың 
иолуы; табиғат апаттарының әсері; баланың жоғалуы, тағы басқа.

Сәбидің өз отбасынан тыс өсіп, тәрбиеленуі қогамға жат, табиғат 
ілңына карсы қүбылыс. Баланың психологиялық жэне физологиялық 
жағынан дүрыс дамуынан отбасының атқаратын қызметінің 
маңыздылығын көреміз.

Нәрестелік кезеңнен бастап бала ересектерден өнеге алып өседі. Ол 
тек жүруге ғана емес, қалай сөйлеу керектігін, ойнауды, сонымен қатар 
озімен жэне басқа біреулермен қалай қарым-қатынас жасау керектігін де 
үйренеді. Отбасы мүшелері таңертеңнен күннің батысына дейін, тіпті 
кейде түнге дейін өздерінің мінез-қүлықтарының эртүрлі қырын ашады. 
Оған олардың сөйлеуі, жүріс-түрысы, іс-қимылы, еңбекке деген жэне басқа 
адамдарға деген қатынасы кіреді.

Өз отбасында тэрбиеленген бала өмір сүру “ережелерін” тек қана 
сезініп немесе естіп қана қоймай, шынайы өмірді қалай сүру керектігін, 
отбасы мүшелерінің өздерін қалай үстайтындығын, ойлары мен баға 
берулерін, күйзелістерін өз көзімен көріп, сезініп өседі. Баланың жеке 
түлғасының қалыптасуында өзін қоршаған ортасында шын мэнінде не 
болып жатқаны маңызды. Сондықтан жеке түлғаның түпкі тамырын ерте 
нәрестелік шақтан іздеген жөн болар.

Жеке түлға қалыптасуының түпкі түйіні өзара қатынаспен 
байланысып жатады. Себебі, бала өмірінің алғашқы сэтінен бастап ересек 
адамдарға тэуелді болады, бүл кезде оны “жеке адам” деп атай алмаймыз, 
жеке адам тек бала ересектерден физиологиялық жағынан тәуелсіздігі 
жағдайында ғана болады.

4.3. Балалар үйі тәрбиеленушілерінін қарым-қатынас ерекшеліктері

Жеке адамның қалыптасуының алғашқы түйіні отбасылық, жақын 
туыстарымен қарым-қатынастың эсерінен пайда болады.

Сонымен жеке адам болудың алғашқы сатысы — сэбидің басқа 
адамдармен қарым-катынасқа түсе алуында. Осы сатының ең алғашқы 
мектебі -  отбасы, онда сәби өзін қоршаған адамдармен тікелей байланыста 
болады, өсе келе бағалауды, мэдениетті меңгере алады. Сәби кезінен 
бастап адамдарға сенімі, немесе осыған қарама-қарсы, адамдардан 
қысымдық күтуі қалыптасады.
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Зерттеу нәтижесінде байқалғаны бапа кезіндегі жағымды, жағымсыз 
сенімдер өмір бойы адам мінезіне жэне басқалармен карым-қатынасына да 
әсерін тигізеді.

Психологтардың айтуынша, жетім балалардың толық отбасылық 
балалармен салыстырғанда дамуы жағынан артга қалуының тағы бір 
себебі, аналарының жанында болмауы, эмоііиялык қарым-қатынастың 
жеткіліксіз болуы.

“Қарым-қатынас” ұғымының көп аныктамаларының арасында біз -  
“коммуникативті іс-эрекет” ұғымымен синоним деп қарастыратын
A.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Х.Т.Шерьязданова, ұстанымдарына жүгініп, 
М.И.Лисинаның анықтамасын арқау етеміз. Сонымен қарым-қатынас деп — 
екі (немесе одан да көп) адамның қатын&тарын жасап, реттеуі мен ортак 
нэтиже алуды мақсат етіп келісім мен бірлестікке бағытталған өзара 
әрекеттерін айтамыз.

Олай болса, басты назарды қарым-қатынастың мазмұнды жагына, іс- 
әрекет жүйесіндегі қарым-қатынастың орнына, жеткіншектердің 
психикалық дамуының қарым-қатынас байланысын анықтауға, балалардың 
қарым-қатынас қажеттілігі мен мотивтерін анықтауға аударамыз.

Психологиялық, педагогикалық зерттеулерде педагог пен балалар 
арасындағы қарым-қатынас мэселесі басқы орын алады. Бұл қарым- 
қатынасты анықтауда арнайы “педагогикалық қарым-қатынас” деген ұғым 
қолданылады. Педагогикалық қарым-қатынас А.А.Бодалев,
B.А.Петровский, А.А.Леонтьев, т.б. еңбектерінде мазмүны, формалары, 
тэсілдері бойынша сипатталады. Педагогикалық қарым-қатынас педагог 
пен балалар арасындағы нақты психологиялық контакт деп түсіндіріледі.

А.Кемпински жеткіншектердің тек қатарластарымен гана тең қарым- 
қатынас құра алатындыгын, ересектермен емес, басқа жеткіншіктермен 
қарым-қатынас жасау “көлденең жазықтықта” өмір сүруге жағдай 
жасайтынын көрсеткен [235].

Сол сияқты С.Л.Рубинштейн жеткіншектердің өз қатарластарымен 
қарым-қатынасы болмағанда “кеңейтілген эгоизм”, байқалатынын, ересек 
адамдармен ғана қарым-қатынас қүру бапалардың элеуметтік дүниесін 
түйықтататыны жайлы ой айтқан.

А.А.Рояк зерттеулерінде жеткіншектердің өз қатарластарымен 
қарым-қатынас қүруында белсенділік көрсетпейтіндігі сипатталады. Бүл 
жағдайды зерттеуші жеткіншектердің, біріншіден біліктіліктерінің 
жетілмеуі, екіншіден, коммуникативтік мотивтердің болмауынан деп 
түсіндіреді.

Қарым-қатынаста адамдардың әлеуметтік қатынасы жүзеге асады. 
Қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағын қарастыруға 
болады. Коммуникативті жағы, мұнда -  қарым-қатынас адамдар 
арасындағы ақпарат алудан түрады; интерактивті жағы -  адамдар 
арасындағы өзара эсер етуді үйымдастырудан түрады; перңептивті жағы -  
қарым-қатынасқа түскен адамдардың бір-бірін қабылдау негізінде өзара 
түсінушіліктің пайда болуы [236].
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Қ(і|>і.ім м п і .іііііс, <>л оргақ қажеттілігі және әрекеттері бір адамдар 
И|ій кіиі.ііііііі.іін.іи коп қырлы даму үрдісі.

Іі.Д.Ломои қарым-қатынас деңгейлерін үш топқабөліп қарастырады:
I ) Міікродоңгей -  индивид басқалармен қалыптасқан қоғамдағы 

ни і ыпік мірі п, достүрлерге, салтқа сэйкес қарым-қатынас жасауынан 
МірІІІСДІ

.’ ) М сю дсщ  ей -т а қ ы р ы п  мазмүнымен анықталады.
\ ) Микродеңгей -  мазмүны мен сыртқы көрсеткіштері арқылы 

норінсі іп контактілік байланыс.
Лга-ана қамқорлығынан тыс қалған бала дамуының әлеуметтік 

жіігдіійының ерекшеліктерін түсіндіруде елеулі үлес қосқан
ІІ.Н.Дубровина, В.С.Мухина, А.М.Прихожан, А.Г.Рузская, Н.Н.Толстых 
і (і. сынды ғалымдарды атауға болады.

В.С.Мухина “мектеп-интернаттарында тэрбиеленетін балаларда 
огікісындағы балаларда кездеспейтін көптегең мэселелері болады” деп 
іггап көрсетеді. Оның пікірінше, ол:

1. Қатарластары тобына бейімделу қажеттігі, ал бүл 
балалардың эмоциялы ширығуын, мазасыздығын, агрессиясын 
тудырады;

2. Жеткіліксіз жағымды эмоция, махаббат, қалыпты адами 
қарым-қатынастың деформацияланған компенсациясы;

3. Өзіндік сананың қалыптасуы үшін аса қажет болатын 
жекелену мүмкіндігінің болмауы;

4. Үнемділік және жауапкершілік болмайтын асырандылық 
позициясының қалыптасуы;

5. “Біз” сезімінің пайда болуы, адамдарды “бөтендер” жэне 
“өзіміздікі” деп бөлуі топтық өзімшілдік тудырады, бүдан олар 
бөтендерге селқостық, тіпті агрессивтілік танытады, оларды өз 
мақсаттарына жету тэсілі ретінде пайдаланады.
В.С. Мухина, сонымен қатар, интернат типті жағдайда тәрбиеленетін 

балалардың қарым-қатынас жасай алмайтындығын атайды. Олардың 
қатынастары үстірт, неврозды және асығыс, бұл балалардың өзіне назар 
аударылуын талап етуі агрессияға, не енжар жатсынуға алмасады. 
Махаббат пен өзіне көңіл бөлінуді қалайды, бірақ осы қажеттілігіне сэйкес 
өз қылықтарын реттей алмайды. Қарым-қатынасқа түсу тэжірибесінің 
дүрыс қалыптаспауы баланың өзгелер алдында негативті позицияға ие 
болуына әкеледі.

Балалар екі әлемде, яғни ересектер элемі жэне өз қатарластары 
элемінде омір сүреді. Өз қатарластарымен қарым-қатынас элемі бір 
ұрпақтан екіншісіне дэстүр болып жалғасатын, мінез-қүлық, жүріс-түрыс 
нормалары, қүндылықтарының спецификалық жиынтығы, қүрылымы. 
Жүргізілген эксперименттер нэтижесіне сүйенсек, балалар мінез-қүлық, 
жүріс-түрыс, қарым-қатынас түрлерін ересектерден емес, көбінесе өз 
қатарластарынан үйренеді. Әсіресе, қандай да бір қиын жағдайларда 
қатарластарының әсері ете күшті болады.
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А.М.Прихожан мен Н.Н.Толстых балалар үйі тәрбиеленушілерінің 
ересектермен қарым-қатынас жасауының бүзылуы -  депривацияныч 
жетекші көрсеткіші деп түсіндіреді жэне баланың “бала -  жақын ересек 
адам” аясындағы қарым-қатынасының бүзылуы, кейіннен, бапаның басқа 
ересектермен жэне қатараластарымен қарым-қатынасының бүзылуына 
экеледі. Мүны “сиқырланған психолоғиялық" шеңбер” жағдайының 
пайда болуы деп
сипаттайды, бүл аналық депривацияның бір көрінісі болатын, 
ересектермен қарым-қатынасының бүзылуына экеледі. Отбасынан тыс өсіп 
жатқан балалардың ересектермен, қатараластарымен қарым-қатынасының 
бүзылуы балалық шақ барысында жэне ересек өмірінде де орын алады.

А.М.Прихожан мен Н.Н.Толстых Д.Ороттың “Бақылау картасының” 
бейімделген нүсқасын қолдана отырып, балалардың бейімделу- 
бейімсіздену деңгейінің ерекшелігін анықтайды жэне балалар үйі 
тәрбиеленушілерінің қарым-қатынасының бүзьшуына қатысты бірқатар 
сүрақтарға жауап береді. Олардың зерттеу жүмысының нэтижесінде 
жалпы мектеп оқушыларына сирек жағдайдарда ғана бейімсіздік 
диағнозын қою мүмкін болары анықтапған. Ал интернат 
тэрбиеленушілерінде, біріншіден, барлық бапалардың картасы үқсас 
болған, оларда бейімсіздену, мінез-қүлық, жүріс-түрыс түрлері көптеп 
байқалған. Екіншіден, балалардың басым бөлігі үшін ортақ екі көрсеткіш 
анықтапған, ол “Ересектерге қатысты мазасыздық” жэне “Ересектерге 
бағытталған қарсылық”.

Біріншісі ересектердің балаға деген қызығушылыгының, 
қабылдауының, махаббатының болуы-болмауына деген жетім баланың 
сенімсіздігін, мазасыздануын бейнелейді және бүл өз міндеттерін толық 
орындауы, мүғалімғе сэлем беруге деген шектен тыс тілек, аса сөзшеңдік, 
мүғалімге деген симпатиясын байқату, мүғапімді өзіне қарату тэсілдерін 
үнемі іздестіруінен көрінетінін сипаттайды.

Екінші көрсеткіш тек қарсылықтың ғана емес ағрессивтілік, 
элеуметтік жат мінез-қүлық, жүріс-түрыстың бастауы бола отырып, 
баланың ересектерді қабылдамауының түрліше формаларын айқындайды. 
Оның мүғапімдермен амандасуға бірде үмтылу, бірде қашқалақтауы, 
сэлемдесуғе жауап ретінде зіл, сенбеушілік байқатуы, өзгермелі мінез- 
қүлық, жүріс-түрысы, кейде жүмысты қаса-қана жаман орындауы, 
кемшіліктерін атауда қоргануының жағымсыздығы, үнемі өзін әділетсіз 
жазаландым деп есептеуі, - деп көрсеткен.

Сонымен, мектеп-интернаты (балалар үйі) тэрбиеленушілерінің 
бейімсізідіғінің жетекші көрсеткіші -  ересектермен қарым-қатынасқа түсу 
қиындығы екендігі анық.

Дж.Боулби, У.Голфарб еңбектерінен де балалар үйі 
тәрбиеленушілерінің ересектермен қарым-қатынасқа түсу қиындықтарын 
тіркеген деректерін көре аламыз. Бүны олар нэрестелік шағынан 
балаларды тэрбиелеу мекемесіне тап болған сэбидің көптеғен адамдармен 
кезігуі нәтижесінде түрақты эмоциялы байланыстардың қалыптаспауы,

304



іншгімріпм мсм гшсумстгік кагымастарга дегсн қызығушылығының 
Поимиуі.мм.мі днмуымсм іүсіндірсді. Осыган ұқсас нэтижелер ерте балапық 
шимигі.і жанс моктспке дейінгі балаларды зерттеуде М.И.Лисина 
мемсГіімдс іілыпгап.

Жсгімдік мэссдесін талдау барысында балалардың вмір сүру жағдайы 
им.ш-оІІ дамуын тежеп, түлғапық дамуын бүрмалайтындығы туралы 
іүсіиік калыптасты. Балалар үйі, балалар ауылы, мектеп-интернаттарына 
Iии (кілғаіі балалардың дамуы күрделі көрсеткіштерге ие. Мүнда баланың 
фіппкалық жэне психикалық дамуында ауытқулар кезігуі мүмкін. Ақыл-ой 
ксмісгігі, жыныстық
слііксстіктің бүзылуы жиі кезігеді. Нашақорлық пен кримогендік көзі де 
нсыііда.

И.В.Дубровина мен А.Г.Рузская “ ...бапалар үйі жэне интернат 
глрбиеленушілерінің жасеспірімдік кезеңіндегі психикалық даму 
срскшеліктері, ең бірінші, қоршаған адамдарымен қарым-қатынас жасау 
жүйссінен керінеді. Олардың қатынасы түрақты эрі белгілі түлғалық 
қасиеттермен байланысты. 10-11 жасында балалар үйінде тәрбиеленуші 
жасөспірімдерде ез пайдасына негізделетін ересектермен жэне 
қатарластарымен қатынастары нығаяды, үйірлікке тым берілмеу қабілеті, 
сезімдерінің үстірттігі, моральды асырандылық (нүсқау бойынша емір 
сүру машығы), өзіндік санасының орнауындағы қиындықтар, т.с.с. 
қалыптаса бастайды” [237].

М.П.Аралова өзінің диссертациялық зерттеу жүмысында интернат 
түлектері, жасесіпірім жэне жеткіншектік кезеңдегі балалар, 
қатарластарымен қарым-қатынаста қатарласының оған деген қатынасын 
негізге алады жэне кепшілігі кемек алу мотивін жетекші етеді. Автордың 
ойынша, бүл “мотив тэрбиеленушілердің ересектермен қарым-қатынасы 
саласынан алмасқан” [238].

Н.И.Карасаева жасөсіпірімдердің ересектермен қарым-қатынасын 
диссертациялық жүмысында қарастыра келе, жасесіпірімдік кезендегі 
баланың ересекпен сырластық қарым-катынасқа түсу қажеттілігі 
тенденциясының өсуі мектеп-интернат қабырғасында ез шешімін таба 
алмайтындығын атаған. Шиеленіскен қарым-қатынас қажеттілігі кептеген 
іс-әрекет түрлерінің іске асырылуы түрткі жэне себеп ретінде жүруінен 
керінеді; адамдар қатынасы мен мінез-қүлық жүріс-түрысына деген 
қызығушылық күрт өседі [239].

Сонымен, жоғарыда келтірілген деректерден балалар үйінде немесе 
отбасынан тыс жағдайда тәрбиеленуші жасөспірімдер қоршаған 
адамдарымен қарым-қатынаска түсу қажеттілігін толыққанды 
қанағаттандыра алмайды деп қорытуға болады. Олар жасесіпірімдік 
кезеңге ерекше тэн болатын, жекелену мүмкіндігінен айрылған. Оларға 
моральды асырандылық үстанымы тэн (нүсқау бойынша емір сүру 
машығы). Топтык эгоизмдері қоршаған адамдарды “бөтен” жэне 
“езіміздікі” деп бөлуінен керінеді, жасеспірімдердің қатынастары үстірт,
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неврозды жэне асығыс. Әлеуметтік тэжірибелерінің таяздығы олардың 
өмірге бейімделуін тежейді.

Жасөспірімдік кезең -  ата-ана қамқорлығынан айрылған балалардың 
арнайы мекемеде тэрбиеленуінің соңғы сәттері. Бұдан былай олар өзбетті 
өмір сұруге аяқ басады. Балалар үйі түлектері, көбінесе, үйреншікті 
қамқорлық пен өмір сүру жағдайынан ■ айрылуға даяр болмайды. 
Сондықтан балалар үйі түлегінің түлғалық жэне әлеуметтік кемелденуі аса 
мэнді болады.

Бапалар үйінде жэне отбасында тәрбиеленушілерге жүргізілген 
зерттеу мына томендегідей нэтижелерді көрсетеді [240]. Ол кесте түрінде 
берілген.

37 кесте
Жабық түрдегі мекеме жэне отбасындағы балалар дамуының 

ерекшеліктері

Зерттеу
обьектісі

Б алалар үй індегі м ектепке 
даярлаү  тобы

Б ал а бақш адағы  м ектепке даярлау  тобы

Ақыл-ойы а. Ж агдаятгы қ, ойы нны ң 
көрнектіл ігі 

б. О йлауы ны ң ж еткіл іктілігі

а. О йлауды ң  ж ал п ы л ы қ  бейнеліл ігі, 
нүсқалы ғы  ж эн е ж ал п ы  ж оспарды ң  болуы  

б. О йлауды ң  ш ы ғарм аш ы лы ғы

М отивац ия а. Қ аж еттіл іктерд ің  
м азм ұнсы зды ғы  

б. Ж ағдаятка  тэуелд іл ік

а. М азм ұн н ы ң  әртүрл ігі м ен  бай лы лы ғы н да 
б. Ж ағдаяттан  ты с әрекет

Е ріктіл ік Ш ектен  ш ы қкан  бақы лауға 
әдетгіл ік , сы ртқы  бақы лауға 

бағдар

Ө зін д ік  бағаға бағдар , ерк ін , ж үйелік

Ө м ірлік
п ерспектива

Д әл  қазіргіге бағдар, өткендегін і 
сараптау, келеш екке болж ам  ж оқ

Ө ткенді ж әне келеш екті болж ам дауы  терең  
м ағы налы

Ө зін д ік  таны м ы а. “Б із” деген  сен ім  
б. Б елгіс із тенд ік

в.өзін е-өзін ің  сенім і ж оқ, өзін  
қабы лдам ауы

г. Ө зін д ік  бағасы  басқаларды ң  
көзқарасы н а бай ланы сты

а. “М ен” сезім і 
б. Т ең д ікт ің  белгіл ігі 

в. Ө зін е-өзі сен ім ш іл д ігі мен 
қаьбы лдауш ы лы гы  

г. Ө зін д ік  бағасы  касиеттер іне  бай ланы сты

Қ ары м -
каты насы

а. Басқа адам дарға  сен ім сіздігі 
б. Т әуелд іл ік  

в. Д естрүктивт і агрессия

а. Б асқ аға  сен ім і мол 
б. Ө збеттілігі 

в. К онструктивті агрессия

Алынған нэтижелерді талдай отырып, авторлар мынадай пікірге 
келген: балалар үйі тәрбиеленушілерінің мінез-қүлқынан санасы
дамуының бір түрі анықталады, ол тек артга қалушылық емес, мінез-қүлық 
сапасының да ерекшелігі. Психологиялық дамуының ерекшелігіне келсек, 
олардың жеке түлғасы дүрыс қалыптаспаған немесе нашар қалыптасқан 
деуге болады, себебі: жағдаятқа тэуелді, өз сеніміне сүйене алмайды, 
испульсивті, ойы жіті емес, шығармашылық потенциалы өте төмен, бүл 
аталғандардың барлығы оның дүрыс жеке адам болып қалыптасуына жол 
ашпауы мүмкін.
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ҺИМІН ИИІМІіііу  коргппсы ч қалган балаларды тәрбиелейтін 
Ш т * \  ІІҺ М»ҺРМ*ие|і Пшшішрлі.ің жас ерекшелігіне байланысты бірнеше
м ш т  Айііімрлі.

* I л#ІІІмі I Онлиішрді.і горбиелеу мекемесі -  «Бөбектер үйі»;
< 1 ікММйМ N жис іірши.ігі.імдагы балаларга қамқорлық жасаушы 

М Ц ИРМі  нМ*ҺІ*Пкі' ПОІІІІІГІ Ошіалар үйі»;
■ 1 N *<и ійіі кпмқорсыч қалган балалар арнаулы «мектеп - 

ІМНЦИЦИЯЦЫІПІИ» м»'мрі'с «(шлалар үйінде» оқып, тәрбиеленеді;
ІІ|Мй МУкіРіігІ Оігіргсн балалар -  «Жеткіншектер үйінде» өмір 

ИУРіМІ ІНі/иі жоі Ім (ішшлир 18 жасқа дейін болып, арнаулы 
М#МііМііЫііій | іШ  іичіоно ііліілі.і.

Г нііММіЧі һінир. ічіімічдс (ігбасы типіндегі «808»  балалар ауылдары 
МИМШІІН

нЧІ Шн Лйіійіінр нуі.гмы 11 коттедж-үйден түрады. Олардың 
ЩІМШЦМУЫМ/ІЙ ЛІр «н ііПш і.і)) омір сүреді. «Отбасының» мүшелері, ол: ана -  
ІврЛіІІМНІ йіііііі1 пр іүрні жнсгіігы 6-8 бала. Отбасына топтастырылған
ЙМ4ЖЦІ Шй ............ . кимкорыисыч қалғандар жэне бүл балалардан ата-
ІМІШМфМ IV |ін 111*1 міініміт жасырылмайды. Балалар ауылында
І*(«П|Н"ІНііуіііІіи'р І(і I / (кіи кн дсйін өмір сүреді. Балалар ауылында жеке

ГЙМР йіійнирі.1111.111 мімрһіііісі түрады, бапалар оны «тәтеміз» деп біледі.
ІЦйр йііймм мммикі іін кс ілс, нуыр.... қалған жағдайларда аналардың орнын

ЙНМЙИІ.ІрИЛЫ
Луми ікүмі.кі.ін мүдір Оаскарады. Мүдірлік міндетпен қатар ол бүкіл 

нуі.піііиі ы Оиннинрлі.Щ лкесі рсгіпде танылады. Ауылда басқа да ер адамдар 
Оир (Оүн ии' мнці.гіді.і ): исднгог, мастер, жүргізуші, күзет қызметкерлері. 
Аумнши м ічі мніц.гіды қычмеггің бірі психолог қызметі -  балалар үшін де, 
йіійИйр ушііі /і»', Оінкн кычмегкерлер үшін де аса қажет. Мүнда эсіресе 
мрОнтиіу иіі Ои» іі.і ли мнкі.гілы млсепе «ніііі» гаңдау, оларды оқыту болып 
ІйПЫМйИМ

І І І ІЛ ІІ І  Фиі*'міі1іі1і1мһ(ч'н «үріГіІлім ж н г қ і і і і  чсрітсу жүмысында 
І й М Й Н І » )  ІІІ«Н МйІІ ІМ іЧ  і*>р НИЫІІІ и і і | М11

ІійИйИйр ИУЫИІ.ІН/ІІІ (иіОиіі.і ү і і і Іііндегі) юрГшсленушілердің 40% 
кЙ|іЫМ М іМ !іи і‘Мі іүгу ЛічиеІІІ інмеи. нгіш кобі сочсіч, жалгыздықты 
КйіІнНіМІіыіі, іци іык кіііі.іпіи ііііы  иднм/цірі.ші.щ нч скеііім, сондықтан өз - 
іміііі) м ііііи і і ік ім п ііIі.іііііі.ні.і мірііиеи, ііи ІК"і> ыііі.ің коммуникативтілік 
/и>іін<111 іірініин м.мііе пе. Оішр кі.ічі.ікгі.і эрііггсс болса, өз
кі.і іі.и үпн.ніык інрі.інн с.ііііич' идіімді.і кечікгірсс қарым қатынасқа еркін 
іүичіі, лини іінп.іі пдимднрмеп қіггыііисуды, шулы гоптарға дегенде 
іісіііііінііпік (ініікнінлы, іілирдың гск 22%-гама оте жогары деңгейдегі 
нпммуііпкні пн гіпік, үиемі Гшрлық іс - эрскегген хабардар болу,қарым -  
кні і.іпнсқп деген «тойымеычдық», жаңа адамдармен танысуға деген 
күмнрлі.іқ, жііңіі оргііда ком(|)орггы сезіну тэн. (В.Ф.Ряховскийдің «Қарым- 
киіыііис деңгейіи багалиу» эдістемесі бойынша).
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Ата -  анасының тәрбиесі мен камқорлығындағы жеткіншектер ұшін 
бұл көрсеткіштердің мәні 43% - жоғары, 27% - орташа, 10% - төменгі 
нәтижені байқатты.

Сишордың топтық бірлестік индексін анықтау тесті бойынша, 
эксперименталды топтағы [жеткіншектер ұйі (80 бала), балалар ауылы -  25 
бала] орта мэнді көрсеткіш 13,6; бұл топтық .бірлестіктің орташа деңгейін 
көрсетеді. Балалар ауылы -отбасы  типіндегі балалар ауылы. Бұл жерде эр 
отбасының топтық бірлестігі анықталады. Сонымен балалардың көпшілігі 
өз отбасына көңілі толады, «аналарымен», бірге тұратын балалармен 
жақсы қарым -  қатынаста. Басқа отбасына ауысқылары келмейді. Өздерін 
сол отбасы мүшесі ретінде сезінеді. Берілген тапсырмаларды бірлесіп, 
үйымдасып, қызығушылықпен атқар|ды. «Аналарымен» қарым -  
қатынасы жақсы. Отбасында оқуға деген қатынасы позитивті. Яғни бүл 
топта әркім өз міндетін біледі. Отбасының белгілі іс - әрекет барысындағы 
алынған нәтижесі -  топтың бірлестігіне де тіқелей байланысты. Яғни топта 
неғүрлым бірлік пен үйымшылдық жогары деңгейде болса, оның іс - 
эрекет нэтижесі де жоғары бағапанады. Топтың бірлік деңгейі оның 
лидеріне, лидерінің тэрбиелеу стиліне де байланысты. Бізде бүл жерде 
лидер ретінде -  аналарды алуымызға болады.

Келесі жабық түрдегі мекеме «жеткіншектер үйі» бүл мекеменің орта 
мэн көрсеткіші 14, 64. Яғни бүл мекемеде де топтық бірлестіктің орта 
деңгейден жоғары екені көрінеді. Бүл жердің тэрбиелеу ерекшелігіне 
тоқтала кетсек, «Жеткіншектер үйінде» балалар 8 топқа бөлінген, эр топта
30 баладан тәрбиеленеді.

Жасөспірімдік кезенде өзіне деген қатынасты өзіндік саналау 
процесін дамытуды тиімділеу үшін негізгі үш бағыт бойынша белсенді 
тәрбиелік жүмыс жүргізу керек.

Біріншіден, рефлексия жэне өзін - өзі тану процесін жан-жақты 
белсендіру қажет. Бүл мақсатта жеке даралық және топтық әңгімелесулер 
жүргізу; «Мен өзім туралы не білемін?», «Мен нені жақсы көремін?», 
«Мен нені жек көремін?», «Мен не істей аламын?», «Менің пір түтатын 
адамым» және басқа тақырыптарда шығарма жаздыртуға болады.

Қарапайым психологиялық тестерді қолданып нәтижелерді талдау 
пайдалы; бүл жүмысты психолог тиімді жүргізе алады. Сонымен бірге 
эдебиеттерде берілген өзіндік сана өз сезімін саналау, өзінің ішкі әлеміне 
берілуге арналған тэсілдер мен ойындарды да қолдану маңызды.

Екіншіден, жасөспірімнің өзіне, қоршағандардың пікірлері мен 
бағаларына, тәуелсіздік жайлы көзқарасының автономдылығының 
дамуына ерекше коңіл аудару керек. Бүл аспектіге зейінді аударатын 
себебіміз, көптеген мүғалімдер мен тэрбиешілер, керісінше, 
тәрбиеленушілер үлкендердің берген бағаларын меңгеруін талап етеді. Бүл 
жасөспірімнің түлғалық қалыптасуына теріс эсер етеді.

Үшіншіден, жасоспірімнің өзіне деген дүрыс қатынасының 
қалыптасуы үшін онымен қарым -  қатынас жасайтын ересектер екі тэсілді 
сақтануы қажет:
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I ) Гшлаим ерокше, қайталанбас адам ретінде, яғни ж еткінш екті толық 
іү іни  рсіімде қііГіылдау;

Л  о і і і . і ц  жетістіктерінде оң ж эне теріс іс - әрекетінде көрінетін мінез 
Ііуіімк емішіі.міа коптеген нақты бағалаулар беру.

Ж еікііііискті элеуметтік ортага бейімдеудің бір түрі -  оларды 
иіііимиі.ік ішіідалы еңбекке баулу.

І і ш і и л і і р  үйі мен интернаттарда оқуш ылармен кэсіби бағдарлық жэне 
МгІПи кеңес беру ж үмыстары кэсіби іс - эрекеттің болаш ақты қ 
М Р і и ч і е к і і і и и л и р і . і і і  қалыптастырумен анықталады. Ж еткінш ектерді 
(•инмнум, килледж, кәсіби мектептерде оқыту баспалдақ болып табылады. 
Ан «һіміііі жііі і.іііаіі кэсіби іс - әрекет шеңберінен ш ығатын баланы өмірлік 
(іуиимн ГшІІ е іе ііп  қызығуш ылықтар ш еңберін кеңейту:

I ІмуидііҺ жүмыстар ертерек бастапуы керек, яғни баланы алғаш қы 
ПшіИНИ|і үііімің іабалды рығын аттағаннан бастап мамандықтар элемімен 
ІИМЫі іііі|іү кнжеі;

) І О п і і і і і і ы і і  ерекш е көңіл қойып ж үрген бағы ты н да ескерген жөн; 
<)Пиниішр үйінде тэрбиеленуш ілердің мамандықты таңдауға 

П н Н И И і і і . і і  м.і іі іііі - өзі тануын белсендіруге арналған маңызды 
І І И І м і і і і н м и і і ы қ  жүмыстар жүргізілуі қажет. Бүл үш ін дэстүрлі кэсіби 
І і і іМ і У  ііі.іиіііімиі.ік жүмыс әдістерінің олардың кабілеттерін, 
П#МІмдІиІкіерІм, іпңдауларын аш уға көмектесетін эдістемелер мен 
мч ігрііін  Гіириығы жарайды.

Ііірик іи, мнгормит гипіндегі бапалар мекемесінде бүл ж үмыс өзіндік 
пм іріі' лиирлиу (нілі.іп іаГіылады.

І \ і ж І р и О е л е  кііріміеидой интернат типті балалар мекемесінің 
і ү і и ' К і е р І  и і  іиГшеым қ ү р ы п ,  оны сақтауда күйеуі немесе эйелінің ата -  
й м и и ы к  і і і О і ш . і і і и  е м у л е  ж л м е  жолдасымон толы қ мэнді өзара қатынасты 
» У І 'У ' І И  к м ы м п ы к і и р / і і . і  к е ідееііреді.

і і і і і И | і і і И і  м м н і  П и і і ш і н р  мекемееінде үлкендер мен балалардың 
« Й ( І Ы М  й и і ы м м і  ы  / і у р ы і  к ш і ы і м т  к п м  леп н й і у і а  келмсйді.
I Мимінм*»*і Ик миимммтч I Оипшіир үлкемдердім оларға көңіл аударуы, 

кІІіІІНиМІііМІНІі I, імпнниііык кнм.мшеы ш е  жоғары түрде болу 
Н|НННІІІІІ *й*Иі щ«і|| 

і ІІн .і ПІ|ІІНІНІІІИІ I киичч іічікіер/ііи іііиыі і.імем камагагіанбауы ондай 
м«<ккмі>іііірі|і' үнкіЧіін-р/іім жеке (ішшііі қнраіі қатынасқа түсуі 
«имуи/іімы Ошійниріи кириінмлп I іем 1 0  еее іе  дейім кем болатынын 
І ІІ іМ іп и іи  мем I ' (> ( 'міірмомпмым іері іеу и.тгижелері көрсеткен 
|М . ' |  ' Іміііміниык жыиі.іиык (ііілмиуі.іішм жэис балаларды бір
мекемелем скініиі мекемеіе иуысгырудың нэіиж есінде олардың 
ікскс і үиі н Гіініі.ім днмым, қшіып гнсуы дүры с болмайды.
( Ігымлиіі кнрмм киіымнс гүрімің мэгижесінде баланың ең керекті 

іич I и I ін'іічііиоі ііиііі.ік қнемегі дүрые қалымтаспауы, өзінің басқа адамдарга 
ксрск і Іі Інім. іп іне дегем семімінің, ягми жоке түлға болып қалыптасуының 
імчііііі күругн кері лсерім гигічеді де, ол басқа адамды дүрыс бағалай
ШІМИІІ/ІЫ
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Мемлекеттік жабық мекемелердегі балгшардың психологиялық 
дамуының жағымсыз жақтарының себептері: үлкендермен қарым -
қатынас түрлері дүрыс үйымдастырылмаған; балалармен үнемі жүмыс 
жасайтын тәрбиешілердің, күтушілердің жиі ауысуы; жасөспірімдер 
үйіндегі балалардың дамуына психологиялық жағдайлар дұрыс 
жасалмаған; сыртқы ортамен өте аз араласуында, өмірден тыс қалуында; 
тәрбиешілердің педагогикалық -  психологиялық дайындығы төмендігінен 
жэне олардың балаға, оның ісіне ешқандай қызығушылық білдірмеуі; 
жетім балаларға арналған арнайы әдістемелердің болмауы; эр балаға жеке 
қатынастың болмауы, психологиялық даму жағынан тежелуіне қарамастан 
барлыгын бір топқа жинау, т.с.с. болуы мүмкін.

Сонымен бірге жеткіншек жетімдер к^птеғен жағдайда «мэселелер» 
жиынтығына ие:

1. түлғалық дамудағы қиындықтар;
2. «Мен» түжырымдамасының қалыптасу қиындығы;
- өз сапалары, қабілеттері, мүмкіндіктері жайлы адекватты емес 

пікірлердің қалыптасуы, өзіндік бағаның төмендігі, өзіне сенімсіздік;
элеуметтік инфантилизм, кең элеуметтік мотивтердің 

қалыптаспағандығы: элеуметтік рөл жэне әлеуметтік жүйедегі қүпталатын 
қатынастар жайлы үстірт жэне нақты емес көзқарастар, әлеуметтік 
жүйедегі нормалар мен қүқықтарға адекватты емес бағдар;

- мінез - қүлықтың бүзылуы, агрессивтік, үрлық;
- қарым — қатынастағы күрделілік, коммуникативтілік, қүзыреттілік 

деңгейінің төменділігі немесе болмауы;
- қақтығыс жағдайларды шешу тэсілдерінің төмендігі мен элеуметтік 

бөлектенушілік (оқшаулану);
- эмоциялы даму күрделілігі: өзінің жэне басқа адамдардың 

эмоциялы жағдайлары мен сенімдерін идентификациялауға қабілетсіздік;
- басқа адамдармен қарым -  қатынаста эмпатиялыққа қабілетсіздік;
- элеуметтік эмоцияның қалыптаспауы;
-мақсатты қабылдаудағы жэне сақтаудағы күрделілік, қойылған 

мақсаттарға сэйкес өз іс - әрекетін жоспарлау деңгейінің төмендігі;
- өз іс - эрекетін бақылауда және түзетулер енгізуде шарасыздық, 

басқа адамдарга шамадан тыс тәуелділік, конформдылық, басқалардың 
беделін мойындау;

- жоғары ситуативті жэне түлғалық мазасыздық, фобиялық 
реакциялар, белгілі объектілерге, эрекеттерге, оқиғаларға қорқыныш, 
олардан қашу реакциясы.

Аталған мэселелерді шешу жолында білім беру мекемелеріндегі 
психологиялық қызметтің атқарар үлесі зор, мүндай балаларға көмек 
көрсету барысында жақсы үйымдастырылған психологиялық, 
педагогикалық бағдарлама болуы керек.

Балалар үйі мен жетім балаларға арналган мектеп -  интернаттарда 
психологиялық қызмет іс - эрекеті осы мекеме тэрбиеленушілерінің 
психикалық дамуын дүрыс үйымдастыруға, түлғалық жэне интеллектілік
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ИИМУ (йрекіііелікіерііі диапю стикапауға, тэрбие мен оқытудың 
іимішніоі иніи.ік (іүи.ілу ссбеитерін анықтауға жэне бүл бүзылуларды 
Ліш/імрмиупі Гііійлшіысты психопрофилактикалық ж үмыстарға 
П иіі.тиіміііі.

ОемндиІІ мэсслслерді шешу үшін - психолоғ ең алдымен 
іЛ|іПиеііеііуіиіііііі кызығушылықтарын басшылықка ала отырып оның жан -  
*пкп.і іклііе үйлесімді дамуын шешумен айналысады.

I Іеихолоғ оз іс - әрекетін үжым педағоғтары жэне экімшілігімен
іі.ііі.п ОиІІліии.іста жүзеге асырады. Психологиялық қызметтің жүмыс 
Мйіііікеніліі інің маңызды шарты психолог пен педагогтың кэсіби өзара 
нргкеііеріп дүрыс түсінуінде.

( 'ош.імсн бірге психолог өз іс - эрекетін медицина қызметкерлерімен, 
і|»і|і*'кіоііоі іармен, қамқорлық үйымдарымен жэне басқа да педагогикалық 
уиіі.імни (шлаларды тэрбиелеу мен дамытуда көмек көрсететін элеуметтік 
ііріиіи.ікгармен бірлесе жүмыс жасайды.

ІІнісрнат типтес балалар мекемесіндегі психологиялық қызметтің 
нгп ігі мақсаттарына сэйкес оның жүмысының мазмүнын темендегідей 
ніи.іқиіуга болады:

- ата-аналардың қарауынсыз калған балалардың толыққанды 
игпхологиялық дамуын эр жас кезенінде қамтамасыз ету жэне 
ьі()Г)иеленушілерде өзіндік тәрбие, өзіндік даму қабілеттерінің 
кплыптасуына ықпал ету;

тәрбиеленушілердің эрқайсысына жеке-дара жол табуды 
қамтамасыз ету;

- тэрбиеленушілерді дербес өмірге даярлауда арнайы жүмыстар 
жүрғізу;

- тэрбиеленушілердің түлғалық жэне интеллектілі дамуында 
ирофилактикалық жүмыстарды үйымдастыру.

Жасөспірімдер үйінде психологиялық көмекті тиімді 
уйымдастырудың негізгі шарты -  жасөспірімдер уйіндегі психолог 
жұмысын жан -  жақты дүрыс үйымдастыру.

Психологиялық көмекті дүрыс үйымдастыру мақсатында 
жасөспірімдер үйіндегі психолог келесі психологиялық жүмыс түрлерін 
қамтамасыз етуі керек: диагностикалық; консультациялық; коррекциялық; 
ирофилактикалық. Практикалық психолог жүмысында психолог 
жүмысының бүл түрлері өзара байланыста жэне түтастықта болуы тиіс.

Осы саладағы психологиялық қызмет жүйесіндегі психодиагностика 
езінің маңызды ерекшеліктеріне ие. Ғылыми -  тэжірибелік 
психодиагностика қоғамдағы тәжірибенің эртүрлі міндеттеріне негізделеді, 
біздің жағдайымызда жасеспірімдер үйіндегі жеткіншектердің 
психологиялық денсаулығын нығайту және психикалық даму міндеттерін 
шешеді:

3. психикалық дамудьщ белгілі заңдылықтарын бағдарлау;
белгілі психологиялық күбылыстың себебін табу, нақты сүракка 

жауап беру.
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Дұрыс жүргізілген психодиагностикалық жұмыс негізінде 
педагогикалық жағдайдың қалыптасуының тиімді жолдарын табу.

Практикалық психолог алдында: нақты бала - күрделі әлемдік 
білімді, элеуметтік қатынасты, басқа адамдарды жэне өзін
қабылдайтындығын зерттеу міндеті түр.

Практикалық психологиялық диагностика. негізінде -  бала түлгасын 
қоршаган ортамен өзара эрекетгістікте зерттеу керектігін Л.С.Выготский 
көрсеткен.

Қандай да бір психикалық функцияларды өлшеу немесе тұлғалық 
сипаттамаларды бала дамуының тұтастығынан тыс қарау практик психолог 
үшін мэнді болмайды.

Психолог тек қана диагностикалңк жұмыстарды жүргізіп, ары 
қарайғы даму бағдарламасын ұсынбайды, берілген нұсқаулардың 
орындалуын бақылайды жэне қандай да бір мөлшерде коррекциялық 
(түзету) жэне тәрбиелік жұмыстарды өзі жүзеге асыруы тиіс. Психологтың 
диагностикалық, коррекциялық жұмыс бағыты ең күрделі, ол психологтан 
арнайы психологиялық даярлықты қажет етеді. Психологиялық тест 
арнайы психологиялық біліктілігі бар, адамдармен психологиялық жұмыс 
барысында этикалық принциптерді сақтаушы адамның колына түскенде 
ғана оң нәтижеге жеткізетін құрал болып табылады.

Практик психологтың диагностикалық -  коррекциялық әрекетінің 
процедурасы күрделі, көлемді, жаупкершілікті қажет етеді.

Коррекциялық диагностика жэне даму диагностикалық 
жұмыстардың бірізділік деңгейлері:

1. тәжірибелік сұранысты зерттеу;
2. психологиялық мэселені құрап тұжырымдау;
3. бақыланатын құбылыстың себептерін болжауды ұсыну;
4. зерттеу эдістемесін таңдау;
5. эдістемені қолдану;
6. баланың дамуында екі багыты бар болжам жасау, яғни баламен 

арнаулы психологиялық жұмыстар жүргізу және баламен ондай жұмыстар 
жүргізілмеген жағдайларға байланысты психологиялық диагноз жасау;

7. оқушылардың дамуына әсер ететін психокоррекциялық 
ұсыныстардың, нұсқаулардың бағдарламаларын жасау;

8. ұсынылған бағдарламаның жүзеге асуын бақылау.
Психологтың диагностикалық жұмысының тиімділігі ең алдымен оның 

балалар жэне педагогикалық психологияға қажетті психологиялық 
эдістемелерді білу, жоғары деңгейдегі интеллектілік жэне кэсіби 
біліктілігіне байланысты [59].

Балалар үйі тэрбиеленушілеріне жүргізілген зертгеу жұмысының 
нэтижелері олардың психологиялық ахуалының толық отбасындагы 
қатарластарымен салыстырғанда елеулі артта қалғандығын көрсетті.

Балалар үйінде, интернаттарда жұмыс жасайтын психолог, педагогтер 
мен тэрбиешілерде «эмоциялы қажу» жағдайы жиі кезігетінін А.М. 
Прихожан мен Н.Н. Толстых көрсеткен [233]. Эмоциялы қажу жетім
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Пшшлнріа дею н кычығушылыктың жоғалуынан көрінеді -  мұндай 
Ріичтктсрлс жсі імдермен карым-қатынас ж еркеніш  пен зерігу тудырады, 
ійііыіі келгенде балалар үйі қызметкерлері үш ін тәрбиеленуш ілердің 
і|ін іиолоі иялық жай -  күйі негізге алынып, психологиялық ахуалына 
кніі.істм «прекетсіздік» танытылады. Ал мұндай психологтың әрекеті 
імн.і|)мкк<і гірелетіні сөзсіз. Сондықтан -  да эмоциялы  қаж у ж ағдайы на 
ііксіісіііі Гіірқаіар себептерді айқындау керек. Бірінш іден:

Ж сікіііш ектер айналасындагы  адамдармен қарым -  қатынасындағы  
м іы іідықпірымен ерекш еленеді, бұл сезімдерінің үстірт болуынан, 
ииснсрлің  иуеқауларымен өмір сүру маш ығынан, асырануш ылықтарынан, 
к и р м м  каіы настары нан, өзін - өзі тануына, оқу материалдарын 
ИІ м|іүІидсгі кедергілерінің ұлғаю ынан, тәртіп бұзуш ылықтарынан көрініс 
інПпіп.і Оипрдың ересектермен қарым -  катынасындағы  қиынш ылықтары 
«ІІ и іін қалаусыз сезініп, өзінің ж эне өзгелердің құндылыктарының 
ц т  Ірмуіис лкслііі соғады.

Ж икіш псктердің  қалыпты дамуы  үшін ересектер біркатар шарттарды 
н|н«інанум ш ар і. Олар:

I ж ш ілы ш ынайьі ақпарат  б ер у ; ж еткінш ектер өздерін
и м ім кім р іп н  сүрактарына (секс, қылмы стық заң, наш ақорлық пен 
гінкніоііи ім. дін, партиялар, секталар, ж астар қозғалысы, т.б.) 
шмня/імііі.іп.і жегкілікті болатындай ж ауаптар алып, оны тексеріп -  
I*>|М суіис, іаидауына кұкылы ж эне тиісті;

/V -  ,)рекетте<‘і ерк ін дік  пен ж ауапкерш ілікт ің т еңдігі; 
м рсіскісрмеіі қарым -  қатынасы құрылы мды қ мэнге ие болуы жэне 
мскісіі, огішсі.і, қоғам ережелерін жеткінш ектердің қабылдауы керек;

I п іііі  оіі қчбһілікіуы  (өзінің физикалық М енін, мінезін,
і'р»'киичі)к ісріп, імоңияларын, т.б.);

4 ііОы/чш іі.і иіііе і қ у іы қ , ж үріс  т үры с дагды лары н а  (абыройлы 
М І Н м і  к у н м к ,  і к ү р і с  і у р ы е қ а ,  эрекеттестікке, езіндік абырой 
І ' * І І М І І І * | І | Н  к о р і н у і п )  у і і р с і у  

І і й і і н н і і | і  у і і і і і і і м і і  і к с і к і н і і і с к і с р л і і і  пчуал сипаты ны ң оптимизмі элсіз, 
О І р н к  П н і щ і і н р  у М І  і й р п і н ч і с н у і і і і п с р і м с і і  жүмыс жасауш ы кез -  келген 
м н м н м  і ң м і Н і Н і . і  і к с і һ і н і і і с к і с р л і і і  і ю і і і і і і і і і і і . і н  болжай білуі ж эне өз - өзін 
н і і с р і у і п с  і н ч с п  ш і і н і і і к і . і  к і і / і и м і . і і і и  і к с г с м у і  маңызды. Психологиялық, 
і і с і і н і о і  і і к н і и . і к  і ь . і і і с  . і и с у м с м і к  і с р п с у н с р  н э г п ж е л е р і і і е  сүйенетін болсақ, 
( і н і і н щ і  үіііи /ичі  і к с і к і і і ш с к і с р / с  мі.пш іч м с п л с іі  с / і с к і н с л і к т е р  т э н :

1. коінмлык кундмііыкінрыін.ің, іныгармаш ылыгының, 
гпііымыпым, алсум сгіік  іісж тіідіііігіпің  (юлмауы. О ларда өзін - өзі 
ссііпуі, омірле о і  күіиімсн. п к і .і л  ішрпспгымен, дарындылығымен 
кпилпіі да бір жсі іегікіері е кол ж еікі іуге болаті.шдығына, отбасында 
іэрбиеленгеп қаіарлпсінры  араеыпда беделді орын алып, 
материалды ж еііс іік к е  ж еіу  мүмкімдікчеріне сенімсіздігі байқалады;

2 . омір сүру еалгы жайлы ага аналық үлгінің болмауы 
немесе бір күндік күйбелең жобасымен ғана таныстығы;
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3. ата -  аналарымен эмоциялы қатынастың жоқтығы мен 
психологиялық автономия;

4. балалар үйі тәрбиеленушілері үшін басты құндылық -  
отбасындағы өмір, екіншісі -  материалды >к,етістік, үшінші орында - 
денсаулық, алайда бүл олар үшін орындалмайтын арман. Шыцдалған 
қүндылык қолжетпеспен біріге отырып ішкі қактығысты 
тудыратыны, ал бүл стресстің кайнар бүлағы болары айқын;

5. білім алуды қүндылық деп бағалаудан айрылу -  білім ала 
апмаған немесе оқымай, өмірде материалды табысқа қол жеткізе 
алған адамдарды үлгі түтуы;

6. мазасыздығы мен агрессивтілігігінің жоғары деңгейде
болуы;

7. «әдемі», эрі «жеңіл» өмір сүруді, өмірден тек лэззат 
алуды қүнды деп есептеу;

8. қызығушылықтарының -  бос уақытын толық 
бостандықта (жолаушылар тасымалдаушы көліктерде, көшеде, 
блалар үйінен алшақта) өткізуге деген үмтылысының бағытгалуы. 
Л.С.Выготский жеткіншектер қызыгушылығының көзге түсер

бірнеше топтарын көрсеткен. Олар:
1. эгоцентризмді доминанта (үстемдік) - өз түлгасына 

деген кызығушылық;
2. күш жүмсау доминантасы (үстемдік) -  

жеткіншектердің қарсылыққа, ерік күш ширығуына үмтылысы, 
бүл қырсыктықтан, тентектіктен, белсенділерге қарсы 
күрестен, карсылык білдіруден көрінуі ықтимал;

3. романтика доминантасы -  белгісіз, кауіпті, қиял -  
ғажайып, батыл әрекеттерге ынтызарлық таныту [68].

Жеткіншектік кезеңдегі осындай өзгерістердің жалғасын, даму 
көрсеткіштерін Д.Б.Эльконин өз еңбектерінде сипаттаған. Оған 
ересектерге катысты қиындықтардың туындауы, мэселен карым -  
қатынастағы негативтілік, қырсықтық, сэттіліктің бағасына 
немқүрайдылық, қызықтың барлығы мектеп қабырғасынан тыс деген 
түсінікпен мектептен кету, т.б. жатады. Осы кезеңде балалар күнделік, 
қүпия дэптерлер жүргізіп, өз ойлары мен сезімдерін емін -  еркін 
бейнелейді. Дос таңдау, жасөспірімді түсіне алатын адамдарды іздестіру 
нэтижесінде калыпты смес жасөспірімдер бірлестіктері пайда болады [10].

А.Л.Лихтарников бойынша, ата -  анасынан айырылған 
жасөспірімдерде өз отбасында тэрбие алатын қатарластарымен 
салыстырганда «бақыт», «бақытты адам» жайлы түсініктері бір басқа. 
Жетім жеткіншектер үшін бақыттың негізгі көрсеткіштері -  тамақтың, 
тэтті тағамдардың, ойыншықтар мен сыйлықтардың, киімнің болуы. 
Мүндай бақытты баланың «затгық» сипаттамалары, тіпті, он бес жасар 
баланын өзінде ойыншық бақыт атрибуты боларын көрсетеді.
О йыншықтарға қатысты қатынасы жеткіншектердің эмоциялы 
жылулықтың жеткіліксіздігінен, элеуметгік қажеттіліктерінің
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мнйійгійіміырмлмііуыііың ориын басудың бір жолы. Ата-анасы жоқ 
*Ш»ІіИііеінсрд1ң 4.1% очіи «мен бақытсызбын» десе, мұндай пікір толық 
імПтыііли 'гарініслепуші балалардың 17% кезігеді [243].

ІІеичшіог прекеті диагностика мен коррекциядан бәтен 
і к  м и і и і і і і  і і н і і і .і к  пгиргу, психопрофилактикадан датұратыны белгілі.

Меиемелердсгі психологиялық ағарту жұмыстарын психолог бір өзі 
ііііііі іикируы ишрг емес. Ол психологиялық ағарту жұмыстарын басқа 
мймиіілнрмсіі (кітанханашылармен, кураторлармен, сынып жетекшілерімен 
I 0.) П||)лсес жоспар құрып, ұйымдастырып, жүргізе алады.

I Існхологиялық ағарту жұмыстары абстрактілі — теориялық сипатта 
Ошімнум керек. Психологиялық агарту жүмыстары нақты жағдайларга 
ііімі.км.і млселелердің шешіміне қатысты болганы жөн. Психологиялық 
й»й|му жүмыстарын көрнекілікпен барынша тиімді әрлеп, аудио -  
«іі/іічіішііііргпуралар мен басқа да құралдарды пайдаланған дұрыс болады.

I Іспхологиялық көмек көрсету аясына психокоррекция ұғымы да 
ічіічЧ Кейбір ғалымдар психокоррекция мен психотерапия терминдерін 
гііікишм ретінде қолданып та жүр. Дегенмен, олардың арасында
іШі.фмашылықтар да көрсетіледі. Психотерапия көбінесе 
іігихонатологиялық бүзылуларды жойып, емдеуге бағытталады. Ал, 
т.'ихякоррекция эдістері қандай да бір психикалық ауытқуларды түзетуде, 
»іі 11 и коррекциялауда патологияларды компенсациялауда қолданылады 
деген пікір бар.

Сонда психокоррещия мен психотерапия психикалыц жәие
түя^апық дамудагы ауытқуларды түзету, адамныц ішкі дүниесініц 
іНіскретті сипаттамаларына негізделген әсер ету болып табылады.

Психика мен невросоматикалық функцияларды қалыпты етуге 
пемесе жаксартуға бағытталған психологиялық әсер психотерапия мен 
психокоррекцияның ортақ мақсаттары болып табылады.

Психотерапия мен психокоррекцияның эдістеріне:
1. аутогенді жаттығулар;
2. психологиялық тренинг түрлері;
3. психотехникалық тапсырмалар мен ойындар;
4. дэстүрлі пэн бойынша оқьпудың эр түрлі формалары

(мэтінді жылдам мэнерлеп оқуға, жаттауға, т.с.с үйрету жатады).
Психокоррекциялық эсер ету кадамдары:

1. алдымен міндетті түрде психодиагностикалык ақпараттар 
ескеріледі;

2. психодиагностикалық ақпараттар жас ерекшелікке 
байланысты психика дамуының зандылықтары жайлы теориялық 
негіздерге сэйкестендіріледі;

3. нақты бір адаммен немесе топпен коррекциялық жұмыс 
жүргізудің бағдарламасы жасалады.
Психокоррекция адамның ішкі потенциалына, қуатына 

бағытталынып жүзеге асырылады.
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Сонымен, қазіргі кезде психологиялыц көмек беруде бір — бірімен 
мазмұндас үш үғым -  психологияльщ консулътация, психотерапия және 
психокоррещия негізге алынады. Психологиялық әсер етудің эр түрлері 
психологиялық көмектің әр сатысында қолданылады. Тіпті, 
психологиялық консультация, психотерапия және психокоррекция бір 
үрдістің сатылары болуы да әбден мүмкін.

Психокоррекция мен психотерапияның басты формасы 
психологиялық тренинг болып саналады.

Осыдан топтық тренинг өзектендіретін жеке түлғаның белсенділігін 
рефлексивті іс-әрекет деп қарастырамыз.

Алынатын нэтижесі бойынша тәжфибелік психологияда топтық 
тренингтің бірнеше түрлері жүйеленген. Оларға тренинг-топ (К.Левин), 
кездесу тобы (К.Роджерс), гештальттоп (Ф.Перлз), топтық психотерапия 
(Я.Морено), әлеуметтік-психологиялық тренинг (Б.С.Девятко, 
Л.А.Петровская және т.б.), оқу-жаттықтыру топтары (Ю.Н.Емельянов), 
белсенді элеуметтік оқыту (Г.А.Ковалев), видеотренинг (Х.Миккин), 
белсенді әлеуметтік-психологиялық оқыту (Т.С.Яценко), кэсіби 
педагогикалық тренинг (В.А.Кан-Калик, В.В.Кузнецов, А.А.Леонтьев) 
жэне т.б. жатады. Бүлардың барлығы жеке түлғаның өзін-өзі реттеу 
тэсілдерін, жаңа білім мен дағдыны меңгеру, интуицияны, креативтілікті, 
ойлауды, қарым-қатынасты дамыту негіздерін меңгеруге интенсивті 
жағдай жасайтын жатгыгулар жүйесі деп қарастырылады.

Психолог эрекетінде үйымдастырылатын психологиялық тренинг 
негізіне өзін-езі тану, өзіндік сана, өзін-езі жетілдіру, өзін-өзі өзектендіру 
(кемелдендіру) жеке түлға белсенділігі, қарым-қатынастың субьект- 
субьект формасы, қарым-қатынаста мэнді түлғалық қасиеттер, 
интербелсенді әдістер эсері, үлттық психология, мэдени қүндылықтардың 
қарым-қатынасқа эсері жайлы түсініктер кіреді.

Психолог эрекетінде үйымдастырылатын психологиялық тренинг 
мақсаты төмендегідей міндеттерді шешу арқылы орындалады.

1) Тренингке қатысушы жеке түлгалардың өзін-өзі тану, өзін-өзі 
бағалау, өзіне деген қатынас, өзін қабылдау, өз-өзіне қүрмет процестерінің
-  «Мен кіммін?» ақиқатының адекватты болуы.

2) Жеке түлғалардың өзін-өзі өзектендіруін реттестіруге 
белсенділігінің артуы.

3) Топтық тренингке қатысушылардың субьект-обьект формадағы 
қарым-қатынастан субьект-субьект формадағы іскерлік қарым-қатынастың 
артықшылыгын саналы аңғаруы.

4) Жеке түлғалардың кез-келген әлеуметтік роль позициясында 
белсенділігінің артуы.

5) Субьект-субьект жэне субьект-обьект формалары негізіндегі 
қарым-қатынастың критерийлерін түсіну.

6) Қарым-қатынас барысында партнерлердің тең позицияда 
болулары қажет екендігін саналы аңғару.



1\ Жиуимгы. (іелссмді, имициативапы, тең  позициядағы  қарым- 
М (М Ііт іМ * у іе іс  нсі.фупі іш сггіц қалыптасуы.

И) Кирым китынисты  жүзеғе асы руш ылардың оның нэтижесіне тең 
ЙІрХМЛ# «йун м іы  О олигы м ды қтары н білуі.

М) ()іи|іи йрекеғгесіік  пен өзара катынас механизмдеріне неғіз 
ЙМІМІМН уиіи .ік  мадемиеғгі адекватты түсініп қолдану ж эне қарым- 
МІМІІИі ій мйлсим кумді.ілі.іқкір жүйесіне бағдарлану керектіғін аңғару.

ГміІММми кигир длстүрлі гүрде элеуметтік-психолоғиялық тренинғ 
1911)111 Ш‘Ы И»|іІ Пй і і л и м ы с , гомгық жүмыс технолоғиясы  жайлы ілімдерді де 
ММІНЙМ

Йі|«іум#і іік мснхолоі иялық тренинғтің эдістері -  жаттығулар, 
■ЦЛЬНІк ііНЫМЛнр. ііімгі.ік пікірталас пен психоғимнастика материалдары 
ІККИМИІМІММК сгу максатына сэйкес таңдалады  ж эне оларды
т ш м  МИПсіМі кумдылі.іқгарды, үлтты қ психолоғияны ескеру аса қажет.

ЙЙ#УМіміІіі м і'м чоиоп іялы қ тр ен и н гт ің  ти ім д і өту і бөғде 
йв№МЦГНІМіІИ|«, *н>!>уіііімср («олмауына д а  бай л ан ы сты . Б асқ аш а  ай тқан да  топ  
І І І М І  іү|ііН* іммці ( ІІІДП гек гренинғ ж ү р ғізу ш і, х аттам аш ы -асси стен т  пен 

іими « у м ы с  ж асауы  керек.
Ір»ІІНІІІ ііһ  ю и іи г і .і жүмыс тренинғке қатысудағы еріктік; 

ІШ Ш ІІП Н І і ч і і ц і і і к .  каіы суш ы лар тарапынан ашықтық; тренинғ
МфММгіИЙМІ М м ү іл ім еғгер  бойымша қүпиялылық, қатысушылар 
ЦШННІИМІІМИІ М м чід ік ;  « о с ы  жерде және қазір» принципіндеғі тренинғ 
МРМИМІИІИІМ ік у м ы с;  кпі ы суп і і . ілар  тарапынан жауапкерш ілік; топтық 
ШуММнІМИ ПисММйМ п ім м м и  д ей ім  үзіліссіз қатысу сияқты элеуметтік 
ЙІИИМИІ ИИМІУИМІІ Оічиіпі  м р м м ц и п т с р ін е  неғізделеді ж эне үлттық 
•^»*Н(»НІІ»І*>|М* ІкИійЦ іи О м )  О нІІлш іы сгм  қосымш а шарттар да болуы керек 
|Ц І# М М ІІМ І» ,  *МІІМІ ІМК, ЛіРріиІндік, т.Г). катынастарды ң болмауы).

(|>Й»Н'ІІІІІІ«ЛМІ« һмімі»і кор іччудсгі іс-прскеттің  д эстү р л і б ір  тү р і 
ММ0ИМИМ4М4 лню иш»тч Пшіміі іііомішды

і ММНМИНІМІИМИ *имик Іігрулі' іісііхологиялық консультация, 
ІІИІНніім|і|і«*ііііімі мо/нчи.дсрі бір-бірімен байланыста 

IІІІЩІ АИііммннмінм .)лсумеғгік, клиникалық, 
Ң /ІІЙ  Ііпиііі|іііниліі|>і.іт.іи. іссю логияны ң теориялары  

РМІЙИІ ІМНИІММНИІІ ііііҢ ін м іі II,III кимлиІІ дп Г)ір түжырымдаманы 
ІфІМ>ММ*ІІ ІМІІІ» Я4ІІІНІ» Нім»і||ійммиііиумічі 1 ІІМІІЛМ түрде, біртіндеп 
ИНИіММ^М МНІІНіініМІНМІі ЫІМИИІІІІ Іілі'кііиі іі.нм.іі і.іні.щ бірден-бір кепілі 
ЙИНМН ЩЙМііЙііМ М м м им , **•»»> НИ|||| киін уні.іиммили сгуденғгің (білімғер) 
«ЙІМІ ІІ(МИІИ ПиШМ/і**!^ м т  илмі ііці йііім і м.і оі-іиіісіііі Г»ір ғана нүсқау: 
*ЙНМИ м іи т и ім  ІІЙМУИМІІ (ІІ|І МШИЧІІ, І ІУЛСІМ іуиіікі.іш .щ  кандай да бір 
МгііИшііКІІИіЦіій *иін< иіиіумічііһ іні|імиіМ. іуіии курі.ілммд.ірына қатысты 
ИЛММІИІІ 0І|> мшіиміі, Міипіііі йиіні' уімм.ік нүіілі.іныкгарға қатысты 
ИНІІ.ШИІІІІ|І «НЦіІІ.І һіі іки рт інр ф үііін і МІЧІІІНЛС (ісрілсді.

I Іі нчш іиі нииі.ік кимі уиі.іимни. ііі мчшііи иігііі.ік коррекция ж эне  
іп іт і і> '|ін і іи и  іи и и іііі|ім  ОііІімнпін інн ксм іпр інан  гү ж м ры м дам аларға  
I 'І '|іі'ІІч мі мциимнініі і , К I К >мі іім  іінпіінімкіін і.ік  м сихологиясы , В .Р ейхтің

(I /



тэндік психологиясы, Ф.Перлздің гештальтерапиясы, Б.Скиннердің 
бихевиоризмі, К.Роджерстің гуманистік бағыты, С.Гроф пен К.Уилбергтің 
трансперсональды психологиясы жэне т.б. жатады. Психологтар қандай да 
бір психологиялық багыттың идеялары мен әдістерін арқалана отырып 
немесе оларды өзінше комбинациялап, кэсіби психологиялық көмек бере 
алады. Тіпті кейде психологиялық консультация, психологиялық 
коррекция жэне психотерапия салаларын мамандар ажырата қоймай, 
біртұтас психологиялық көмек ретінде қолданады. Біз оларды шартты 
түрде ғана бөлумен шектелеміз.

Қазіргі кезде психологиялық консулщгацияны маманның қандай да 
бір тұлға мәселелері бойынша беретін кәсіби кеңесі, яғни психологиялық 
көмек көрсету мақсатындағы іс-әрекеті деп жалпылауға болады. 
Г:С.Абрамова (1994), Н.Н.Обозов (1998), В.Н.Карандашев (2000) 
психологиялық консультацияны практикалық психологияның бір бағыты, 
психологиялық көмек көрсетудің бір түрі деп сипаттайды. Ю.Е.Алешина 
(1993, 2000) психологиялық консультацияны эр түрлі мәселелерді шешуге 
бағытталған адамдармен тікелей жүргізетін жұмыс деп анықтайды. Ғалым- 
зерттеушілер психологиялық консультация ұғымын әр тұрғыдан қараса да, 
оның қарым-қатынас жасаудағы қиыншылықтарды шешуге 
бағытталтындығын көрсетеді.

Арнайыланған әңгіме (сұхбат) психологиялық консультацияның 
негізгі эсер ету қүралы деп қарастырылады. Әңгіме барысы түлғааралық 
қатынастарға қатысты психологиялық мэселелерді тапдауды жэне шешім 
қабылдауды қамтиды. Осының нәтижесінде клиент өз қарым-қатынас 
саласын қайта құрудың потенциалын белсенді иеленуге мүмкіндік апады.

Психокоррекциялық жұмыста да, психотерапияда да эңгіменің 
сэйкес формалары қолданылады. Алайда, психологиялық консультация 
психокоррекциямен және психотерапиямен сырттай біліне қоймас 
шекарамен өзгешеленеді де, тек шартты түрде бөлінеді (8огеу, 1977; 
Поляков, Спиваковская, 1985; Гулина, 1998, 2000). Психокоррекциялық 
жэне психотерапиялық эсерлер адам өміріндегі көптеген қиыншылықтары 
мен қақтығыстарына негіз болатын терең, жеке бастық мәселелерді 
шешуге бағытталады. Психотерапияда адам қатынасындағы көкейкесті 
жағдайлар ғана емес, сонымен қатар, өткен шақтағы -  балалық, 
жеткіншектік, жасөсіпірімдік, жастык кезеңдердеғі оқиғалар еске түсіріліп, 
эңгімеге арқау болады. Сонымен қатар, түс көру мен ассоциациялар 
сияқты психиканың ерекше формалары психотерапияда белсенді 
қолданылады.

Психотерапевтің және клиенттің арасындғы тиімді қарым- 
қатынасты клиенттің келешекте біртіндеп элеуметтік ортада қолдануына 
мүмкін болатындай, өзара қатынас орнатуды меңгеруінің қадамдары, жаңа 
тәжірибесі ретінде де қарастыру керек. Осы магынада қарым-қатынас 
психологиялыц консультацияныц да пәрменді цүралы боладьі. Соңғы 
жылдарға дейін ғылым мен тэжірибеде психотерапияның, психологиялық 
консультацияның осы үрдістік бөлімі сипттау үшін де, жалпылау үшін де
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ву|ііИМІ Мй*'*/М> П і н і м і і  кслді. Дгалмыш мәселе казак тіліндегі 
Ш Н М Ш М Ш Ь  шлне мглициш ілык гылыми қорда, іс-тэж ірибеде әлі күнге 
йММН М р*НМ |іыинін *пк

Іі*,  і н ч і т н с р и и и н  силисі.ша жеке бас өзгерістерінің үрдістерін, 
М  М М Н ф / І Ы й І М Н і і й  і ү щ і і і і і . і  қолдаушы, жетілдіруші әртүрлі әдістерді 
і М і і і М Ш Ы  Л Іішніі'р к л и с и і  мэселелерін онын ішкі ригидті 
НвН#(ЖН*|іІііІМ і і і м п п р і . і м с и  байланыстырмайды. Сондықтан ол 
ІН М К У М І. ІЙ И Н Н  и . і р і к ы  і|ш кіорлар қысымының салдары болганда 
М й М М М М О И Л М  і і ш і  п і і ш й д і . і  ( І% 6 ). Б.Торн консультацияны «қалыпты» 
М А М і і й | і / І М і і  М і н ч ' і к м і с р і п с  іідіінтацияланған исихотерапияның нақты типі 
(МІІІІіІ* ш и й і  і п і і д і . і  ( І ‘)К5). Лл Дж .Робинсон консультация калыпты 
й / | й м и н | і і і і  шр/ісіичіу. сркіидік, іүлгшіық интеграция ж эне жауапкерш ілік 
Ң і ( М » # * і  і і і і і і  т  у )  і і р к ы л м  корііісгін адаптациялық дағды ларының элдеқайда 
* м і и | і п . і  і ц ч и о і і і і і с  ж с г у ғ с  комск беруге бағы тталады  деген идеяны 
^ И й і і й / і м  (ІЧ ')І). К оисулы ация мақсатын сипаттағанда «тиімділікті 
І Н » І І < І / І І | і у »  / н ч е и  ж и і  қолдииылады (Віосһег, 1966; ВІоз, 1983). С.Гилмор 
( И / І І  ( ю і і і у і и . п і ц н и  м л і і і и  анықтағанда үш қүрамдас компоненттің 
М й І І М  ІІ.ІН і і і і і И д м :  ү р д і с к с  қатысушылар, үрдіс мақсаттары ж эне үрдістің 
н і у  » | ю р м і к і . і  р с і і м д с г і  уіцнчіу. Ь і р н с п і с  ғалымдардың қойылып отырған 
М Л і * * і і» ч ғ  к п і м с г м  к о і к і і р п с і н р ы н  жіілпылай отырып, М .А .Гулина 
і Н > І іи і і і і о і  и и н м к  к о і і с у і п . г н ц и я і і і . і  м а м а п  мси клиент арасында болатын, 
МІНЧІПІ о і коіііммні.щ  элдскайдн бақьпты  адамы болуды, элдеқайда 
*оп і|ііі.і іһсііс ііккс жсгуді уіірсыу.г бағьпталған үрдіс деп анықтайды. Ал, 
іиііион^нніииди үйрснудсн горі еана, санасыздық деңгейлерінде цайта 
| і//ч'/щ орі.иі шшлі.і /іеп есепгейді.

IІіичоноіиинмк копеулыация теориялары мен тәжірибелерін талдай 
і / І Һ і р і і / І і .  ііі іі\оііі.‘ші іі,іқ кошучһтаңііяпы пстикалъщ дамуьі қалыпты 
М « ІЖ і і і і і / і іМ і і і |  іііһі іі іі іінііп шскараііарып кеңейтуге мүмкіндік беретін, 
іМ>Міій іі і  11̂ ,‘ҺОіііі' Оііі қічкірАі қіітысты Сшгдары мен қатынасын өзгертуге 
« иін< ҢіШіһШ іһі оір тііі.‘()(ііі’ічр<>а міиеі-қүлық, жүріс-түрыстың 
//)і/ИІ4іі/"'/</ іШ Ы і  іныріі і 1 'іһ ііі, тиімдііісрін қолдануга қабілеттіліктерін 
іЦ іШ Ш Һ і)ііі і і іһ ііі іһ  и\ііііі,'ііціц,іқ һоиск корсетудің бір түрі деп 
М|ійНМ|ійММі Коіи уін.іііііни ішрі.кі.підн клиент жағдайды кең көлемде 
Ий|'НгН,(|іуі<» мүмйін/ііһ н/нідм; іил жагдайдағы ез ролін аңғарып, 
ЛйійіійіІ/ім, фііі іінііпы, о т  к і і  нднмднрды жане өзі жайлы өзгеше қабылдау, 
I уі І І І Ік  і і і і і і п і і  Ооііиді.і ( І с і . і і  ни слйкес кліісііт оз қатынасын және өз мінез- 
Ч( і^і,/і/ м )/>/і пңрі.к һ ііі иі.грт у мумкіпдігіне ие болады.Олай болса, 
ін ичоцоі ііииі.ік коіігуіп.пщия дн психологиялық эсер етудің бір « ж е ң іл »  
форміііы IІіичоіе|)ипнядн исихологиялық эсер ету кең көлемді, 
и>річі/іі'і1ііпчі іүрдс жү іеге нсырылады.

( і і  омірисіііидсчі кныііш ылыктардың себептерін, одан ш ығатын 
ііуі.ірі н і н і і і . і иі.ік інрды баскалардың негативті ролімен
і і і і і і н і і н і .н  імрніі.інднр п с і іх о л о і  -копсультанттарды ң клиенттері болады. Ал, 
о і  Ііиііі жпп дүпікміерін. кііжсггіліктерін ж эне тілек-ниеттерін тежеуде, 
|н чи ч і, һнкі.іішудіі іід.і/піснсііСін» деи санайтындар психотерапевт
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көмегін кажет етеді. «Құрбым менің жетістіктерімді кызғанатын болды», 
«Оқытушының маған деген антипатиялық қатынасы жақсы баға алуыма 
мүмкіндік бермейді» деген сияқты арыздар психологиялық 
консультацияны, ал, «Мен бэрін өзімнің кызбалығымнан көремін», «Тым 
үяңдығымнан сэті келіп түрған жетістіктерден айрылып қала беремін» 
типтегі арыздар психотерапиялық жүмыстарды қажет етеді.

Көбінесе психологиялық консулыпация әлдецайда үзац та, терең 
психотерапиялыц жүмыстыц өзіндік бір баспалдагы, алгаиіцы цадамы 
болады. Консультацияға келген адамда эртүрлі сәтсіздіктердегі өз ролі 
жайлы жаңаша бір түсініктер пайда болып,өзіне пәрменді психолоғиялық 
көмекті қажет етіп, психологпен кездесулір санын арттыру керек екендігін 
түсінетін жағдайлар да болады.

Психологиялық консультация клиенттің нақты бір мақсатқа жетуіне 
бағытталады.

Психологиялық консультация мен психотерапия арасындағы 
айырмашылықтар психологиялық көмекті қажет ететін адамдардың типтік 
ерекшеліктеріне де байланысты болады (Алешина, 2000; Мэй, 1994, 2001; 
Обозов, 2000). Психолог-консультант қабылдауында кез келген адамның 
кездесу ықтималдығы бар. Клиент ролі психикалық мәртебеге, атқаратын 
қызметке, материалдық жағдайға, интеллектуалдық потенциалға жэне т.б. 
байланысты емес. Ал, психотерапевт пациенттерінің аясы әлдеқайда тар 
болады. Оларға рефлексияның жоғарғы даму деңгейіне ие, көбіне қымбат 
да үзақ мерзімді курстарды төлеуге мүмкіндік бар, уақыты мен 
мотивациясы жеткілікті, жеке басының мэселелерін шешуде маманның 
көмегін қажет ететін адамдар жатады.

Қазіргі психологияда негізгі үш түрғы: психодинамикалыц,
бихевиористік жэне гуманистік багыттар жетекші ағымдарға айналып 
отырғанын жоғарыда атап өткенбіз.

Кейбір мамандық иелерінің іс-әрекеттеріне катысты жүзеге 
асырылуы міндетті болып табылатын өз принциптері мен талаптары 
болады. Психолог мамандығы да жантанушының белгілі бір принциптерді 
үстануын, талаптарды орындауын кажет етеді.

Ш ет елдердің бірқатарында қабылданған психологтың этикалыц 
кодексі психологиялық көмек көрсетудің моральдық нормаға, кэсіби 
деңгейге сәйкес болуын қадағалап отырады.

А.А.Бодалев, В.В.Столин (1987), Ю .Е.Алешина (1994, 2000)
психологиялық консультацияда сақталынуы қажет, аса мэнді алты 
этикалық принциптерді бөліп көрсетеді:

1) Клиентпен тілектестік көңілмен және багаламаушылыц цатынас 
жасау.

2) Клиенттіц нормалары мен цүндылыцтарын багдарга алу.
3) Кеңес, ацыл беруден аулац болу.
4) Қүпиялылыцты сацтау (конфеденциалдылыцты цамтамасыз

ету).
5) Жеке түлгалыц жғне кәсіби цатынастардың шекарасын сацту.
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Л) Ніцпчітічің коцсультация үрдісінде белсенді болуы.
I 'ііііммсіі (ішінлар үйіндегі жағымды психологиялық ахуалды 

ЛйММ іудмк І.Щ І ІІЙ ЛІ.І одісінің біреуі жеке түлғаның езін-өзі өзектендіруіне 
ЙШМГІйііімн пснчолоғиялыктренинг деп ойлаймыз.

( Н 'Ы ій і і  Г і і ій л ш іы с т ы  тренингтік бағдарлама үсынылды. Тренингтік 
ЯйНШ|нтМй Онлплир үйінде тэрбиеленуші жеткіншектердің психологиялық 

Дймытупі арналған, яғни коммуникативті компетенттілігін, 
И/ОУМСі іНі ГірЦІмделуін жэне эмоциялы дуниесін стимулдауға бағытталған. 

І*йі Лй|чіимн мі.ша төмендегі міндеттерді шешеді:
1. I Ісихология саласындағы қарым-қатынас, эмоция, 

іііісүмсғіік бейімделу үгымдарына қатысты негізгі түсініктермен 
інш.ісіі.іру;

2. Сәтті карым-қатынас жасау дағдыларын дамыту;
1. Өз сезім-куйлерін көрсетіп, өзге адамдардың сезімдерін 

іүсіиуғс үйрену;
4. Өлеуметтік орта езгерісіне сэйкес мінез-қүлықтык 

күрылымдық дағдыларын дамыту;
5. Рефлексивтілік деңгейін кетеру жэне жеткіншектердің 

оііп-очі дамытуына қажетті мотивацияларды тудыру;
(>. Қолданбалы психологиялық ілімге қызыгушылыктарды 

килыпіастыру;
7. Жеткіншектердің үйымшылдығы мен езара сенімін 

ирғгыру.
Ініі дпрлама 32 сағатқа жоспарланған, 2 сағаттан 16 кездесу немесе 6- 

/ і иіні іпп 5 күндік тренинг. Топтағы жеткіншектер санының оптималды 
моніііі'|іі 10-16 адам. Негізгі тақырыптары: «Біз мүнда не үшін 
* н н и іщ ы қ ? » ;  «Біз -  топпыз»; «Біз үқсаспыз әрі ерекшеміз»; «Бірлік пен 
і ю і і м » ,  «Қпрым-қатынас жэне тындай білу»; «Өзара түсінушілікке 
у І І |н ч і і 'М һ » ,  «Қарым-қатынас тәсілі»; «Тілсіз қатынас»; «Суреттермен 
тіі Ім»чнчч'/1ік..!»; «Біздің сезімдеріміз бен эмоцияларымыз»; «Эмоция мен 
і ‘і» » ім іі і ) і  корінісі»; «Қақтығыс және оның туындау себептері»; 
нК іік іі.іи .к ім  шсшу жолдары»; «Манипуляциялар жэне олардан корғану»; 
»ІіІ ( і і іц  і і и т . щ  портреті»; Қорытындылау.

І.ні ішрппманы қүрастырып, сэйкесті жүмыстарды жүргізуші, біздің 
і*ірі іоушімі і АуреноваМ .

I Д.Коинлсв, Л.А.Петровская топтық тренингтің жеке түлғаның 
һ п і  ііііііпііі, аффективті және конативті салаларын кешенді түрде 
п М м л і р с і і н  срскшелігін анықтаған. Сондай-ақ Т.С.Яценко зерттеулерінде 
ірічінін к с  қнтысушы студенттердің жеке түлғалық қүрылымдарының 
к с і і і г н д і  оцды озгерістері келтіріледі. Бүл тренингтің эсер феномені В.С. 
Мсрііиініің интсгралды даралық іліміне сәйкес түсіндіріледі: жеке 
іуіппш.щ Г»ір касиетінің озгерісі басқа қасиеттерге де таралып, олардың да 
и и 4' р у і м е  ссбсикср болады.
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4.4. Ж огары  оқу орны ндагы  әлеум еттік-психологиялы қ қы зм еттің
ерекш еліктері

Білім беру саласының бір тармағы болып табылатын жоғары оқу 
орындарындағы психолоғиялық қызметгің құрылымы, мазмүны, іс-эрекеті, 
т.б. бойынша психолоғиялық-педағоғикалык эдебиеттердеғі мэліметтер -  
мектептегі психолоғиялық қызметтікіндей аса көп емес.

Көптеғен авторлар ЖОО-дағы психолоғиялық қызметті -  
психологиялыц цолдау түрғысынан қарастырады. Мэселен Е.В.Абаеваның 
еңбеғінде психолоғиялық қолдаудың тиімділіғі -  1 курс білімғерлерінің 
ЖОО-да мамандану кезеңімен байланысты қарастырылады. Бірінші курс 
білімғерлерінің өзін-өзі тануы, жетілд^руі, олардың субьектіліғінің дамуы
-  психолоғиялық қолдау жағдайында іске асырылады, ол өз кезеғінде 
эмоциялық қатынастарының -  80% жоғарылауымен байланысты [82].

Қазақ мемлекеттік қыздар педағоғикалық университетінде 2001 
жылдан эксперимент ретінде жүрғізіліп жатқан “Өзін-өзі тану” 
сабақтарының білімғерлерді психолоғиялық қолдау мәселесінде өзіндік 
үлесі бар екендіғін көрсетуғе болады.

Университетте қүрылымдық бөлімшесі ретінде “Жоғары оқу 
орнының психологиялық қызметі” (2002ж.) құрылған. Психолоғиялық 
қызметгің құрылуы сол кезде оқып жатқан контингенттің 
ерекшеліктерімен де анықталады:

1. Білім және ғылым Министрлігінің квотасымен балалар үйінде 
тэрбиеленғен бітірушілердің жогары оку орнына оқуға алынуы;

2. Басқа елдерден (эсіресе Қытай, Монголия, Түркия, т.б.) отанына 
қайтып келген оралмандардың болуы.

Осы ерекше топтарды ЖОО-да оқытуға даярлау мақсатымен Қазақ 
Мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында (қазір университет) бір 
жылдық даярлау курстары жұмыс істеді.

Мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, мектеп-интернаттағы, 
психологиялық-педагогикалық -  дэрігерлік орталықтағы психолоғтардың 
негізғі бағыттары, қағидалары, эдістері бір-біріне сэйкес келетіндігі 
көрінеді. Дегенмен, білім беру мекемелеріндегі психолог іс-эрекетінің 
өзіндік ерекшеліктері бар, олар ең алдымен:

1. осы мекемелердеғі балалардың психологиялық 
ерекшеліктерімен;

2. берілген контингенттің (балапар мен жас-өсіпірімдер) 
дамуының элеуметтік жағдайымен;

3. білім беру мекемесі жүйесінің оқыту жэне тәрбиелеуінің 
жағдайларымен;

4. балалар мен жасөспірімдер түлғасының ерекше, өзіндік 
дамуымен;

5. мінез-қүлықтарының күрделілігі жэне де балалар мен 
жасөспірімдер мінезінің күрделенуімен анықталады.



Піпмрнііі іи п ісс  мскемелердің бітіруш ілері -  халы қты ң элеуметгік 
іу|Мі.ітиі кііргнін.інбаі іііі құрамында ерекше оры нға ие, ж оғары  деңгейде 
Ш«ЛІ|іМ9НуіііІ алсумсчтік топ болып табылады.

Ж йш сіііірімдік ксчең -  ата-анасының қарауынсыз қалғандардың 
ЩіАМ мііі инісрш п гинтсс мекемелерде болуының соңғы кезі. Осыдан 
НИІІІ ііііир дсріісс омірғс аяк басады. Ү йренш ікті өмір мен камқорлықтан 
йИырыміші іоріш елсиуш ілер көбінесе дербес өмір сүруғе даяр болмайды. 
м ү  ИПУМ жиОі.ік ннгсрпат типтес мекемелерде балалар сыртқы әлемнен 
інмміы мсн ііісітсліғси: олар оңаш аланған ж ерде бір ғана ғимаратта өмір де 
иу|»»ДІ. окиді.і дн. Оқу мекемесінің қанш алықты ж абықтылығының 
М*» *н«»і'І, іиидну жисау мүмкіндіғінің мәселесіне, оның іш інде кәсіби білім 
ИМУ мси кирі.ім-кагі.інас аумағын да, өмір сүретін ж ерді де таңдауы на өз 
<н<»рІн п н іісд і.

К н ш с ш і ғалымдардың зерттеулері, балалар үйінің, интернатгық 
миксмічісрдіц Гіігірушілсрі дербес ересектік өмірде барлык адамдарға 
і ‘* і і і м і ' і ідікпсн карийтмнмн, олар не баскаларға тэуелді, не болмаса оларға 
«рикшс іі.ш  коібсп қарайды, ж ақсылықты түсінбейді, өздерін епті 
киріччкісі кслгспдс согсічдіккс үш мрайты ны н көрсетеді.

ІІімсрнігггмқ мсксмслср ж агдайларындағы  жасөсіпірімдер өмірінің 
ниі I н I ін  і і х о л о і  и я л і . ік  сшідарлармн боліп көрсетейік:

I Коіііііссс Гшлшіар үйіне оз ата-аналары олардан бас тартқан, 
»|іін »’Кісрі с деғеіі гурнқты, сснімді қатынасынан ажыратылған, шартсыз 
іурмсіі мичнІИтггии күр алнкан бшішіар келеді. П едагогикалык ықпалдың 
у«кі.імуіі.ік мігімуны меп шамадап тыс болуы, ез отбасының ересектен 
ннчн^уін куінсИіс гүсіп горбиелспушінің ж еке-даралығы ны ң неғативті 
ІНІМ» к ш п .ііп ту  кііупіп гудырады. Бүл оны ң өзін ересектерден де 
НН*ІІ**ІІИ, омнрммн куидыііыкгнрып дн кабылдамауын қамтамасыз етеді.

О» имір іірніініі Ін гұсіпудің гомспғі деңгейде болуы, өмірғе деғен 
I*» НйИіійМйНУіііыііык кигыіінсгы, психологиялық инфантилизмді 
ІУНМ|НІЛЫ ДхрПін іІмІһіІіі *»<ііі нсушілігі гопқа тпуелділік, сенгіш тік, нэзік 
ИИ4 ІМІЙІНІМІІ, Пгін.нн.імниіін.ік иіінрды кей ксздсрі әлеуметтік қатерлі 
»Н»ЦІЦ»МИІ#|ШИІ 1 1  N1 1

ІІИМПМіц інрмми імрі і»,ум«<рІніи<. нгп инисмпыц қарауынсыз қалған 
Птн»м#|імыи і‘йм м ны | імймы ( ІІІШІ Ііімш ы (іерілсді.

МЦ Іімріи.нііі<іп кин. II II Дуііроиини, ’ ).Д .М инкова, Ю .М атейчик 
іМН*і Пмі киикрі.і йій мнііі і.ніын кііриуі.пі(.і.гі килі ап балалардың жалпы 
і|іи іииіиіыи, ні ітіишіык димуы, огішсмпднгм балалардың дамуынан 
ііНрмннім (іііііпімнмн иініі корссісді. Олнрді.ің психикалық дамуының 
киркыны Гншуііміышин, (ііркнгнр негнгніггі ерскш слікгері бар: интелектілі 
ніімуынын іомсіні дснгеНІ, імоциялык сфсрасының, қиялының 
ікуііііі/іі.ін.і. оііп оіі рсғгеу жлпс дүры с мінез-құлық дағды ларының 
піршнми ксшірск кшіыпгнсуі.і. Коптсген зерттеуш ілер мен біздің 
ісрпсуіміі де (іоИышші, иптсрнат типтес мекемелерде
і.іроиснснушіііердіц дсіндиигнциясы оге айқын көрінеді, ол кейініректегі 
ні икожпрпкні ніуші.і (|шкгорлармси күшсйе түседі: ж аңа әлеуметтік роль,

.123



ІІІІЕІІШ

тіршілік жағдайлары, білімгерлер ркымы, оқытушылар, топта 
қатынастар жэне т.б.

Жетім балаларды интернат жағдайында тэрбиелеу нәтижесін; 
олардың кажеттіліктер сферасы, мінез-кұлқынын ерекшеліктерін||| 
айрықша дамуын, тұлға калыптасуының өзғеше сипаты деп қарастыругі 
болады.

Осындай өзіндік ерекшеліктер, эрекеттерінің ішкі, психикалық 
жоспарының қалыптаспауынан, сыртқы жағдайларға бағдарлануының 
басымдығынан көрініс береді. Мен-нің барлық аспектілері дамуының д* 
(өзі туралы ой-елестері, езіне деғен қатынасы, Мен бейнесі, өзін-өзі 
бағалау) формалары мүлдем басқаш^ болады.

Жетімдер мекемелерінде тэрбиеленғен балада ерекше 
жағдайлардағы өмірғе бейімделуге мүмкіндік беретін кейбір мүлдем 
ерекше механизмдердің қалыптасуы қарқынды жүреді.

Интернаттар, балалар үйі тэрбиеленушілері (бітірушілер) әдетте 
дербес өмір сүруге даяр емес, қажетгі элеуметтік тэжірибені меңғермеген, 
өз қүқықтарын білмейді, өздерін қорғай алмайды. Кейбірде бітірушілер 
дербес тіршілік етуге қажетті қарапайым түрмыстық заттарды білмейді: 
ақшаны қалай жүмсау керек, тұратын жеріңдегі тазалықты сақтау, бос 
уақытын қалай өткізу, қоршаған ортамен қатынасын қалай құру керек. 
Осындай іскерліктерінің болмауы басқа білімгерлердің келемеждеуінің 
себебі болады, ал ол жетім білімгердің езін-езі бағалауына эсерін тигізіп, 
күтпеген реакцияларға экелуі мүмкін.

Интернаттық мекемелерде тэрбиеленуші балалардын психологиялық 
дамуының өзгешелігі болады, ол норма мен патология өлшемімен 
анықтала алмайды. Көптеген зертгеулер отбасынан тыс тэрбиеленген 
баланың дамуы ерекше жолмен жүретінін дэлелдейді. Оның мінез 
бітістерінің езіндік сипаты, ерекше мінез-құлық, тұлғалық дамуы да 
айрықша (оны жақсы, не жаман деуге болмайды, ол басқаша) болады. 
Жетім балалар интернат қабырғасынан езгертілген психикамен шығады, 
олардың 100-нен 98 психикалық жэне интеллектілі дамуында артта қалған. 
Осы кезеңді жетім балалардың кезекті өмірбаяндық дағдарысы деп атауға 
болады.

Біздіңше, жетім балалар өмірінде бірнеше дағдарысты басынан 
өткізеді, олар көптеген психикалық жарақаттаушы факторлармен; бапаны 
отбасынан аластату, оны әртүрлі мекемелерге (аурухана, бөліп- 
қабылдағыш, балалар үйі, интернат жэне т.б.) орналастырумен байланысты 
болады.

Жетім балалар өміріндегі кезекті күрделі де, өтпелі кезең, олар 
интернат типтес мекемелерді бітіргенде болады. Бұл - өмір жолының 
субьективті бейнесінде еткеннен — қазіргіге -  одан болашаққа тартылған 
өзекті байланыстар әлсіз болған жагдайда пайда болады. Жасеспірімде 
уйреншікті емірден аластатылудан күйзелуі басым түседі жэне де оны 
қандай да қызықтыратын өмірлік те, кәсіби де нақты мақсаттар жоқ.
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һ у н  һ г і г і і л і  ІІ.А.Климов өз зерттеулерінде оптация кезеңі немесе 
ІМИЙНІ лси ипігші. Ііүл кезеңде адам мамандық тандау мәселесіне 
НІИІНІІМІІ. осы іацдауды жасайды. Жетім балалар үшін бүл кезең 
ИіИ»|іНйгіи оисгаладм жэне осы жерде, таңдауда, апғашқы проблемалар 
іумнмнііш.і

( >;кі|і қикдай мамандыққа оқығысы келеді? Қалай оқи алады? Әдетте, 
ИНіРрннгіирдіі Гіүл жүмысты биресми түрде, балаларды жақын маңдағы 

гсхпикалық училище, колледждерге олардын қабілеттерін, 
Мумніидікгеріп, ең бастысы тілектерін ескермей бағдарлайды. Оқуға 
іН і ш і і л і і і і  гүскен жетімдермен жүргізілғен сүрақнама олардың таңдалынған 
миминлмк гурапы алғаш рет тәрбиешіден естігенін, училищеге өз 
Нііііиуммеіі емес, арнаулы мекемеғе бөлінбес үшін, “басқа баратын жер 
іНііһ" оолгандықтан келгенін растайды.

Ж ііс осіпірімдердің кәсіби айқындалуының психологиялық талдауы, 
оун ироцсстің мектеп-интернат пен орта мектепте түрліше іске 
нгмрі.ілагынын көрсетеді.

1>үл айырмашылықгың мэні, эдеттегі мектепте алдымен болашақ 
мимшідық туралы неғұрлым нақты ой-пікірлер қалыптасады, ал мектеп- 
ипгернат тэрбиеленушілерінде болашақ мамандық туралы идеалды ой- 
піһірлер неғұрлым ерте қалыптасады, сондықтан олардың болашақ кэсіпті 
іандауга деген қатынасы, эдетте санальі емес, қарама-қарсы, 
ф|)ш ментарлы болады.

Әдеттегі мектептегі жасөсіпірім өзінің қабілеттері мен өмірдін 
оім.ективті жағдайларына сэйкес келетін мамандықты таңдай отырып, 
пчініц балалық үміттері мен армандарынан бас тартып, кәсіби өзіндік 
іііікындалуда қажетті саналы таңдауды іске асырады.

Балалар үйі немесе мектеп-интернат тәрбиеленушісі үшін бүл 
кщдауды басқалар жасайды осы жағдай қоғамдық тэрбиелеу жүйесімен
ііі.іртталынған. Шын мәнінде интернат тэрбиеленушілері үшін кэсіби 
очіндік айқындалу кэсіби анықталуға айналады. Ересек жасеспірімдік 
шпкта кэсіби өзіндік айқындалу түлғалық өзіндік айқындалудың маңызды 
қүраушысы болғандықтан, бұл жағдайдың тұлға қалыптасуының барлык 
кечеңінде қандай да жағымсыз эсері болатыны анық.

Қазақстандық ғалымдар С.М.Жақыпов, Т.М.Шалғымбаевтың 
іерттеулерінде жабық арнайыландырылған мекемелер жағдайында алғаш 
рсг делинквентгі жетімдердің түлғалық қасиеттері дамуының 
психологиялық ерекшеліктері анықталған. Әлеуметтік-педагогикалық 
гүрғыдан қараусыз қалғандықпен, девиантты мінез-қүлықпен байланысты 
проблемалар айқындалып, жалпы психикалық дамуының артта қалуы 
анықталып қалпына келтіру процесін қиындатады.

Аномальді жасөсіпірімдер мен бозбалалардың түлғасын кешенді 
салыстырмалы тексеруді алғаш рет Намазбаева Ж.И. жэне оның ізбасар -  
шәкірттері (Сарсенбаева Л.О., Максина Л.Т., Искакова М.С. жэне т.б.) іске 
асырған. Профессор Р.А. Сүлейменованың ғылыми жетекшілігімен ӘБЕҚК 
(САТР) орталығында алғаш рет ақыл-ойы мен дене дамуында
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бұзылыстары бар балалар мен жасөсіпірімдер үшін түзету-педагогикалық 
диагностикасы жэне әлеуметтік қолдау багдарламалары жасалынып іске 
қосылды, балалық шақтағы психикалық даму бұзылыстарының 
психологиялық-педагогикалық жэне медициналық диагностикасының 
жүйесі жасалынған, мүмкіндіктері шектеулі балаларды қалпына келтіруге 
арналған эдістемелік нұсқаулар берілген.

Дегенмен де жетім балапардың интернаттан кейінгі бейімделулерінің 
психологиялық -  педагогикалық мэселелері жеткілікті деңгейде зерттеліне 
қоймаған. Осы проблеманы Дусманбетов Г.А. өз зерттеу жүмысында 
қарастырған. Ол интернаттық мекемелердің бітірушілерінің ЖОО 
жағдайларына бейімделуіндегі қиындықтар кешенді түрде болатынын 
көрсетеді[181]. <

Жетім студенттерге психологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
мен іске асырудың эдіснамалық негіздеріне Леонтьев А.И., Ломов Б.Ф., 
Рубинштейн С.О., Абульханова -  Славская К.А., Жақыпов С.М., т.б. 
қарастырған іс-әрекет пен қарым-қатынастың біртүтас субьектілері 
туралы, бірлескен іс-эрекет субьектілері туралы көзқарастары алынды.

Жетім-білімгерлердің түлғалық сферасының бүзылулары 2 сызбада 
көрсетілген.

3 сызба
Жетім-білімгерлердің түлғалык сферасының бүзылулары

1. Зерттеулер нэтижесінде жетім студенттер психологиялық 
бейімделудің екі деңгейінде болатыны анықталынған: бейімделу
деңгейлері неғүрлым жоғары студенттер жэне бейімделмеген 
“дезадаптивті” студенттер. Екінші топқа негізінен “элеуметтік жетімдер” 
(ата-аналары олардан бас тартқан немесе ата-аналық қүқығынан 
айрылғандардың балалары). Сонымен қатар, психологиялық бейімделудің 
деңгейі тікелей студенттердің түлғалық ерекшеліктеріне тәуелді екені 
анықталған.
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Осының салдарынан өзін-өзі танытудың асоциалды формалары, өз 
іііідырына деген немкүрайдылык, өзінің әлеуметтік мэнділігі сезімінің 
жойылуы орын алады. Бұның бэрі жатсынуға әкеледі (А.В. Быков, Т.И. 
ІІІульга, 2001).

2. Сәтсіз отбасыларынан, әсіресе ата-анасы бас тартқан
отбасыларынан келген балалардың психикалық дамуы: сенсорлық
с(|іерасы, сөйлеуі жэне ұсақ қимыл-қозғапыстары дамымаған. Оқудағы 
иақты қиындықтарды, олар өздерінің сәтсіздіктері деп түсініп, өздерінің 
қабілетсіздігі мен кемшіндігіне деген сенімге, оқуға субьективті түрде 
қагыспауына әкеледі. Өз қүндылығы мен ез түлғасының мәнсіздігіне 
сенушілік жүйелі түрде еңбек етуге қабілетсіздік, еңбексіз табылатын 
кіріспен өмір сүру ниетіне әкеледі. Қажеттіліктерін нақты қанағатгандыру 
мсн үміттенген мүмкіншіліктерінің арасындағы айырмашылық үлғая 
түседі, өз мүмкіндіктеріне сенім мен әлеуметтік табыстылығы сезімі 
қалыптаспайды. Өзін-өзі қабылдамауы (аутонегативизм) дамиды.

3. Мемлекеттік мекеменің жасанды түрде шектеулігі өмірдің сырттан 
гағайындалғандығы балалар үйі жағдайында тәрбиеленушілердің жеке 
гэжірибесі мен ақыл-танымдық сферасының шектеулігін, олардың 
қызығушылықтарын дамыту мен элем туралы көзқарастарын кеңейтумен 
орнын толтыруға мүмкіндік туғыза бермейді. Нэтижесінде балаларда 
танымдық қажеттілік дамымайды, танымдық белсенділіктері төмен 
болады.

4. Қьізығушылықтары болмағандықтан баланың өзіндік белсенділігі 
мен өзі-өзі үйымдастырып реттестіруі (ерік күші) дамымайды. 
Тэрбиеленуші ересек өмірге ерік-күш жігерінің жетіспеушілігі, 
қажеттіліктері мен кэсіби өзіндік іске асырылуы қалыптаспаған күйде аяқ 
басады. Оның енжар өмірлік үстанымы қалыптасады. Өте жоғары деңгейде 
жағдайларға тэуелділік, жағдаяттарға қарсы түра білу жэне ықпал етуі, 
саналы түрде белсенді таңдау жасай білуі қалыптаспайды. Көпшілігі 
дербес өмір сүруден қорқақтайды жэне де мекемеден шыққанда топтасып 
омір сүріп, көбінесе асырандылыққа бағдарланады. Инфантализм дамиды.

5. Тәрбиеленушілерде маңызды міндеттерінің болмауы, олардың 
элеуметтік -  қүкықтық нормалар кеңістігінде өмір сүру қабілетін, өз 
қылықтарын қүқықтық жэне элеуметтік жауапкершілік категорияларында 
бағалау қабілетін қалыптастырмайды. Мемлекетік қамсыздандыру, 
гэрбиешінің балалар тобына толығымен жауапкершілігі жағдайында өмір 
сүре отырып жасөспірім өзін топтық тіршілік әрекетіндегі бірлік ретінде 
сезіне бастайды. Ол өзі таңдай алмайтын жэне дербес жауапкершілігі жоқ 
осындай жағдайда болғандықтан, жасөспірімнің өзінің күшіне сенудің 
обьективті қажеттілігін үғынуына кедергі жасалынады. Нәтижесінде өз 
оміріне деген өзінің жауапкершілігінің жоқтығы сезімі, өзінің жеке- 
даралық ерекшеліктерін білмеуі, өзі туралы түсініктерінің бүрмалануы 
жетім ретіндегі элеуметтік мэртебесінде орын алады.

Демек, бүл -  шамадан тыс ұлғайтылған жекедаралық сана.
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Сонымен, баланың туылу жағдайлары, ерте балалық шақтағы 
отбасындағы жағдаят, мемлекеттік мекемеде жекедаралық назар 
аударудың жетіспеушілігі мен педагогикалық ықпалдың шамадан тыс көп 
болуы, балалар үйі тәрбиеленушілерінде, тек осындай мекемелерді 
бітірушілерге ғана тэн психикалық қасиеттерді қалыптастырады: жатсыну, 
өзін-өзі қабылдамау (аутонегативизм), жекедаралықтың дамымауы, 
инфантилизм, осылардың бэрі олардың мінез-қүлқында көрінеді, дербес 
бейімделушілігін қиындатады.

Жатсынудың нәтижесінде, көптеген балалар үйінің бітірушілері 
адамдарға сенімсіздік танытып, баскалармен қарым-қатынасы 
қалыптаспайды, достық қатынастар болмайды. Олардың бауырмалдығы 
берік емес, отбасылық өмірді эрең қүрады, кебінесе оны, тіпті балалы 
болғанда да сақтауға тырыепайды.

Интернаттық мекемелердің түлектерінің еңбек тәртібіне үйренуі 
қиынға соғады, олар бір орында үзақ уақыт жүмыс істей алмайды. Өзін де, 
өзгені де бағалай алмауы отбасында ерін (немесе зайыбын) жэне 
балаларына деген міндетін дүрыс түсінбеуіңе экеледі; олар отбасын сақтай 
алмайды, балаларды тәрбиелеуге бейімсіз.

Инфантилизмге байланысты, өз өмірінде бір нәрсені өзгертуге 
бейімсіз болғандықтан, өмірдегі жағдайларды тек қана қабылдайды.

Түлғаньщ осындай ерекшеліктері интернаттық мекемеден шыққан 
соң жоғалмайды, керісінше жаңа сапаны иеленіп, тереңдей түседі. 
Олардың салдары ересектік өмірде көрінеді, жетімдер мекемелерінің 
түлектерінің бейімделуі қиын, сондықтан мінез-қүлықтарында 
бүзылушылықтар түлғаның дезадаптациясына (элеуметтік 
бейімделмеушілік) әкеліп соғады. Балалар үйінен шыққан соң, жетім бала, 
түлек ретінде ересектің қолдауынсыз күнделікті кездесетін мэселелерді 
шеше алмайды. Олардың ересектік өмірге енуі көптеген қиындықтармен 
байланысты (қылмысқа қатысушы немесе жэбірленуші, нашақорлық, 
ішімдікке салынушылық, тіпті өзіне қол жүмсаушылық).

Кейінгі кездердегі психологиялық эдебиеттерде аса күрделі өмірлік 
жағдаяттардағы балалар мен жасөспірімдердің ерекшеліктерін сипаттау 
жэне олармен жүмыс істеу эдістемесіне көп көңіл бөлінеді. Дегенмен де, 
түрлі мекемелер типіндегі жүмыстарды тікелей сипаттайтын зертгеу 
еңбектерінің жеткіліксіздігі: балалар үйі, мектеп-интернаттар, балалар мен 
жасөспірімдерді психологиялык-педагогикалық жэне әлеуметтік қалпына 
келтіру орталықтарының жетіспеуі, т.б. байқалады. Сонымен қатар 
интернаттық мекемелер түлектерінің ЖОО-да бейімделуіне арналған 
зерттеулер де жүрғізілмеген.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 
психологиялық қызметтің аясында студенттерге (интернаттық мекемелер 
түлектері) дербес өмір сүруге үйрету мақсатымен зерттеулер жүргізілді. 
Зерттеулердің нэтижесі Г.Дусманбетовтьщ диссертациялық еңбегінде 
келтірілген [244].
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Жоғарыда келтірілгендей өзіндік ерекшелігі бар жасөспірімдерді біз 
“қатерлі топ” екілдеріне жатқызғанбыз. Осы топ өкілдерімен жүргізілетін 
исихологиялық қызметтің мақсаттары мен міндеттері төмендегідей 
аиықталды:

1. педагогикалық үжымға балалар үйінен келген 
тәрбиеленушілердің жекедаралығына сәйкес келетін дамудың 
элеуметтік жағдайын жасауға жәрдемдесу;

2. интернаттық мекемелер түлектерінің мамандықты 
игеруіне қажетті психологиялық білім, іскерлік жэне дағдыны 
иеленуіне көмек беру;

3. жетім балалардың қабілеттері, бейімділіктері, 
қызығушылықтарына сэйкес олардың өз мүмкіндіктерін анықтауға 
көмектесу;

4. педагогтарға білім алушыларды тәрбиеяеу, оларды өзара 
көмек қағидаларын, толеранттылық, қайырымдылық, өзіне деғен 
сенімділік пен жауапкершілікті қалыптастыру, басқаның қүқығы мен 
бостандығына зиян келтірмейтіндей белсенді элеуметтік өзара 
әрекетке кабілеттілігін қалыптастыруға көмектесу;

5. білім алушылардың түлғалық жэне интеллектілік 
дамуына көмектесу;

6. жетім балалардың өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы, өзін- 
өзі айқындауына қабілеттілігін қалыптастыру;

7. жетім балалардың дамуы, әлеуметтік жэне 
психологиялық денсаулығындағы бүзылыстар мен олардың алдын- 
алу.
Біз үсынып отырған ЖОО-дағы психологиялық қызметтің моделінің 

(үлғісінің) өзіндік ерекшеліктері бар. Біздің ойымызша, мүндай қызметте 
бірнеше кәсіби психологтар (психолог, психотерапевт, консультант, т.б.) 
жүмыс істеуі керек.

Олардың жүмысы интернаттык мекемелерден келген 
жасөспірімдердегі психикалық, эмоциялық бүзылуларды жөндеуге 
бағытталуы тиіс. Тек содан кейін ғана оның психикалық дамуына 
бағытталған жүмыстар істелінеді.

Жасөсіпірімнің жаңа мекемеге бейімделуі бірнеше кезеңцерден 
өтеді, психологтың іс-эрекеті осыған байланысты болады.

1. Бірінші кезеңде жасөсіпірім-жетімнің ЖОО-ға, өзі түратын 
жатақханаға бейімделуі іске асырылады. осындай жасөсіпірімнің ЖОО 
үжымына енуі өте күрделі, оны жеңілдетуде жэне оның өзіне деген 
сенімінің пайда болуында психологтың рөлі ерекше.

Жасөспірімнің оқу орнына енуінің екінші кезеңінде де қиындықтар 
кездеседі. Жасөспірім элі де болса сенімсіздік жағдайында, жаңа жерде 
мені қалай қабылдайды, ол оқи алады ма, осылардың бэрі мінез-қүлық 
бүзылысына, сэтсіздіктер, негативизмге соқтыруы мүмкін жэне де ол 
қызметтің мамандары маған міндетті деген көзқарастың қалыптасуына да 
экелуі мүмкін.
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Егер де жасөспірімде өзінің дамуының ішкі мотивациясы, 
қиындықтарды жеңуге, өз өмір жолын таңдауға қабілеттілігі пайда болса 
ғана, ол өзін-өзі, өз тұлғасын жэне өз тағдырын қалыптастыра алатын 
субьект ретінде ұғынады. Осындай жағдайда ғана, осы мекемедегі тэртіп 
неге сондай және оларды неліктен орындау керёктігін жасөспірім түсінеді, 
сондықтан да көптеген тәртіп бүзушылықтар (қашып кету, агрессия), дау- 
дамайлық жағдайлар, оқудағы, мамандық таңдаудағы, т.б. қиындықтарды 
жеңуге болады.

Жасөспірімдердің мінез-қүлқындағы ерекшеліктерге жэне де 
олардан не күтуге болатынына байланысты, психологтың іс-әрекеті 
жасөсіпірімдермен белсенді жүмыс түр^іерін жүргізуге бағытталған. 
Жасөсіпірмдерді ең қызықтыларына көңіл аудара білу, келісе білу, 
басқалардың пікірлері мен тілектерін тыңдай білу, олардың тілектерімен 
санаса білу, бір ортақ шешімге келу іскерліктеріне жэне де ынтымақтасуға, 
өзара әрекет жасауға, бір-бірін қолдауға үйрету қажет.

Психологиялық көмектің әр түрін пайдалануға болады: жекедаралық 
кеңес беру, топтық жүмыс, психокоррекция жэне психотерапия. А.В.Быков 
зерттеулеріне сэйкес, психолог іс-эрекетінің екі түрлі бағытын -  
үйлестіруші жэне бітістіруші -  бөліп қарастыруға болады (қатерлі топ 
балаларының ерекшеліктеріне байланысты). Психолог жүмысының 
мақсаты -  жетімдердің психикалық дамуы мен жаңа өмірдің 
жағдайларына бейімделуіне көмектесу болып табылады.

Біздің ойымызша, жасөсіпірімдерді дүрыс қарым-қатынас жасауға, 
оз эмоцияларын игере білуге, мінез-қүлықтың еріктілігін дамытуға, 
төзімділік танытуға, эмоциялық қолдау беру мен оны қабылдай білуге, 
ынтымақтасуға, келісімге келе білу, дау-дамайларды сындарлы шешуге 
үйрететін белсенді топтық жүмыстар, ең тиімді болып табылады. Осы 
орайда университетімізде 1 курс білімгерлерімен өткізілетін “Өзін-езі 
тану” сабақтарының аса пайдалы болғанын айта кету керек. Бүл сабақтарда 
интербелсенді эдістердің бірнеше түрлері қолданылады. Ол туралы алда 
біз толыгырақ мәлімет береміз.

Іс-әрекеттің аталмыш бағыттарын орындау үшін, психолог, 
жүмыстың арнаулы формаларын меңгеруі тиіс, мэселен, дагдарыстық 
жағдайлар терапиясы, дау-дамайлық жағдаяттарды шешу, жасөспірімдерді 
стресстерден арылту, ойын-, арт-, эуентерапиясы жэне т.б. Осы мәселе 
психологтарды даярлауга, олардың біліктілігін жетілдіруге өзгерістер 
енгізуді талап етеді. Мэселен, біздің универсиетте “Өзін-өзі тану” 
сабақтарын жүргізетін оқытушы -  психологтардың арасында: арттерапия, 
дене терапиясы, ертегі терапиясын, т.б. жүргізетін мамандар бар, яғни -  
психологтар командасы қызмет атқарады.

Психологиялық қызмет мамандары жүмысының екінші децгейі -  
педагогикалық үжыммен жүмыс істеу. Көптеген жоғары білімді 
педагогтар, осындай “арнаулы” контигентпен жүмыс істеуге дайын емес. 
Сондықтан да мамандардың осы категориясымен арнайы психологиялық 
дайындық жүмысын жүргізу қажет. Интернаттық мекемелердегі
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міімандарда “эмоциялық жанып кету” құбылысы жиірек кездесетінін атап 
кеікенбіз, өйткені тәрбиешінің еңбегінің нэтижесі мардымсыз көрінгенде, 
олар өзіне және өз күшіне сенімділіктерін жоғалтады.

Психологиялық көмек жүйесінің угиінші деңгейі -  дамуында 
мроблемалары бар жасөспірімдер үшін мамандардың арнаулы командасын 
шакыру. Оған, мэселен,сексопатологтар, психоневрологгар, т.б. кіруі 
мүмкін.

Жасөспірім-жетімдерге кемек көрсететін психологиялык қызметті 
қажетті деңгейде кұру, қазіргі кезде көптеген қиындықтарға тап 
болатынын айта кетейік. Олар: үйымдастырушылық қүрылымының 
анықталмауы, кадрлармен қамсыздандырудың жетіспеушілігі, 
мамандардың жетіспеуі жэне де осындай контингентпен жүмыс жүргізетін 
психолог іс-әрекеті проблемасының гьілыми негізделінбегендігі.

Сондықтан да, білім беру жүйесінде (ЖОО-да) дербес 
психологиялық қызмет қүрылымын бөліп қүру -  негізді жэне қажет, деп 
ойлаймыз. Біздің университеттегі психологиялық қызметтің өзіндік жолы 
бар екендігін атап өтейік:

1) университеттің өзіндік ерекшелігіне сэйкес, алыс ауылдардан 
келген қазақ қыздарына көмек көрсету;

2) жасөсіпірім-жетім қыздардың жоғары оқу орнына бейімделуіне 
қолдау көрсету;

3) шет елдерден келген қандастарымызбен (оралмандар) жүмыс 
жүргізу.

ЖОО жүйесіндегі психологиялық қызметтің өзіндік пәні, кәсіби іс- 
эрекеттің формалары мен түрлері бар. Ол ЖОО-ның іс-әрекетінің өзіндік 
ерекшелігі, жасөспірімдер мен жастардың дамуының әлеуметтік 
жағдайлары және қарама-қайшылықтарымен, іс-эрекеттің жетекші 
түрлері, түлгалық жаңа қүрылымдардың ерекшеліктерімен байланысты 
(И.С.Кон, И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, Т.И.Шульга, Л.Я.Олиференко, 
т.б.).

Қазіргі кездегі басқа да психологиялық қызметтерден, біз үсынып 
отырған психологиялық қызмет моделінің ерекшелігі тек мақсат- 
міндеттерінің өзгешелігі ғана емес, даму перспективасы, іс-эрекеті 
бағыттарының өзғешелігі, сонымен қатар педагогикаллық кадрларды жэне 
психологтарды даярлауда маңызды түрде өзіндік ерекшелігімен көрінеді.

Түрлі мекемелердегі психологиялық қызметтің жүмыстарын талдау, 
бір ғана психолог, жастардың барлық проблемаларын шеше 
алмайтындығын көрсетеді. Әртүрлі деңгейде көмек пен колдау көрсететін 
психологтардың кэсіби қауымдастығы қажет. Сонымен қатар бағдарлама, 
тренингтер, топтық жүмыстарды өткізуді жоспарлап қүрастыратын, 
психологтарды оқытатын да психологиялық қызмет моделін үсынуға 
болады. Осылайша арнайы дайындалған психологтар өз мекемелеріндегі 
жүмысты жетілдіре түсер еді. ЖОО жүйесіндегі психологиялық қызметтің 
негізгі бағыттары 4. суретте келтірілген.
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6 сурет
ЖОО жүйесіндегі психологиялық қызметтің іс-эрекетінің негізгі 

_______ багыттары
пси ходиагн ости ка

ағарту

пси хол оги ял ы қ түзету

үилестіруш і

кеңес беру

проф и л акти ка

С араптау
П си хол ог п ед агогтарды ң  іс -әрекетін  әд істем ел ік  ж эне п рактикалы қ дең гей ін  

ж ет іл д іруге  бағы ттай ды  (м ам ан дарды  ш акы ру , ж асөс іп ір ім дерм ен , Ж О О  
кы зм еткерлер ім ен  істел інетін  ж ұм ы с б агдарлам алары н  құрасты ру, қы зм ет 

м ам ан дары ны ң  б іл іктіл ігін  ж ет іл д ір у ін ^ й ы м д а с т ы р у

ЖОО психологының білгірлігі мен жауапкершілігіне -  
білімгерлердің психикалық дамуының ерекшеліктерін, нақты 
психологиялық жаңа қүрылымдарды, білім, іскерлік, дағдыларының, 
түлгалық және түлгааралық қүрылымдардың жас ерекшеліктер деңгейіне 
сай келетіндігін анықтау. Сондықтан да психодиагностика ЖОО 
психологы іс-эрекетінің негізгі түрінің бірі болып табылады [122].

ЖОО-дағы психологиялық қызмет жүйесіндегі
психодиагностиканың өзіндік өзіне ғана тэн ерекшеліктері бар. Кейбір 
зерттеулерде психодиагностиканы “гылыми-зертгеушілік” жэне “ғылыми- 
практикалық” деп бөлу қажеттілігі айтылады. Егер де біріншісінің міндеті
-  психикалық дамудың белгілі заңдылықтарын анықтау болса, екіншісінде
-  нақты мэселені шешу, нақты психологиялық қүбылыс немесе 
бүзылыстың себебін анықтау болып табылады. Және де себептерді 
айқындау практикалық психолог үшін негізгі мақсат емес, ол эрдайым 
басты мәселеге -  баланың психикалық дамуы жайлы үсыныстар беруге 
немесе осы дамуды түзетуге байланысты.

Сонымен, ЖОО-да өздігінен психодиагностика мэнді емес, дегенмен 
оның мәліметтері (біздің университет ерекшеліктеріне сэйкесті): 1) ЖОО- 
ға дейін түрлі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда (ауыл қыздары, 
интернатгық мекемелерді бітірушілер, оралмандар) оқып тәрбиеленген 
білімгерлердің психикалық даму динамикасын бақылау (мүмкін 
ауытқушылықтарды дер кезінде түзету үшін); 2) білімгерлерді неғүрлым 
бірдей деңгейге жеткізу мақсатымен жүргізілетін жүмыстың 
бағдарламасын анықтап қүруға психологқа мүмкіндік беру; 3) психолог 
жүргізген психопрофилактикалық жүмыстың тиімділігін анықтау; 4) 
дамытушылық эффектісін анықтау мен қажетті үсыныстарды жасау үшін 
түрлі жүйелер, көзқарастар, тэрбиелеу мен оқытудың эдістердің 
салыстырмалы психологиялық талдауын жасау; 5) ағартудың нақты 
контингентке неғүрлым өзекті тақырыбын тандау үшін қажет. Демек, 
ЖОО-дағы психологиялық қызмет аясында бөлек диагностика, бөлек 
түзету (коррекция) туралы сөз қозғауға болмайды. Психолог іс-эрекетінде 
олар бөлінбес жүмыс түрі: диагностикалық-түзетуші немесе
диагностикалық-дамытушы ретінде болады.
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Психолог тек диагноз қойып, ары қарай істелінетін жұмыс 
(іаі дарламасын жасап қана қоймайды, көбінесе дамытушылық (тэрбиелеу), 
і үзетушілік жүмыстың психологиялық бөлігін де өзі іске асырады.

Психологиялық қызметтің басты мақсаты бір түлғаны екіншімен 
салыстыру емес (ол да, эрине маңызды), нақты түлғаның ішкі 
жандүниесіне терең үңілу.

Психологтың түлғаның психикалық жэне түлғалық дамуын зерттеуге 
тереңірек үңілуі, міндетті түрде нақты үсыныстар жасауға әкеледі. Түзету 
жэне дамыту бағдарламалары эдетте псшологиялыц жэне педагогикалыц 
бөліктерден түрады. Дамыту мен түзетудің психологиялық бөлігін 
психолог жоспарлап, іске асырады. Педагогикалық бөлігі, психологтың 
ұсыныстарына сәйкес педагогпен (куратормен) бірлесіп жасалынып, 
психологтың қарауымен іске асырылады.

Психолог өзінің білімі мен тэжірибесіне негізделе отырып, 
білімгерлердің психологиялық жэне түлғалық дамуында мүмкін болатын 
келеңсіздіктердің алдын-алу қажет болғанда, даму үшін неғүрлым қолайлы 
психологиялық жағдайларды жасау қажет болғанда -  
психопрофилактикалық жүмыс туралы айтылады. Психопрофилактикада 
бастамашылық толығымен психологтың өзіне тэн. Психолог өз білімінің 
негізінде не туралы ескерту қажет, нені өзгерту керек, оқыту-тэрбиелеуде 
неғүрлым оңтайлы жағдайлар жасау үшін қандай кеңес беру керектігін өзі 
анықтайды.

Осы бағыт, білімгерлердің түлғалық жэне интеллектілік дамуындағы 
мүмкін бүзылыстарының алдын-алу (уақтысында), осы жас кезеңіне сай 
толыкқанды психикалық дамуына қажетті жағдайларды жасау 
қажеттілігімен анықталады. Профилактикалық жүмыс негізінен білімгер 
түлғасының қалыптасуына ықпал жасайтын педагогикалық үжым 
мүшелері, қамқоршылар жэне куратор, педагогтармен жүргізіледі.

Психопрофилактикалық жүмыс барысында психолог төмендегі 
нақты шараларды іске асырады:

1. Психологтар түлғаның қалыпты психикалық дамуы мен 
қалыптасуына қажетті оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық 
жағдайларының сақталуын қадағалайды.

2. Психикалық дамудың басты шарттарының бірі -  қолайлы 
әлеуметтік -психологиялық ахуал. Психолог топтағы қарым-қатынас 
формаларын тиімдендіреді. Өзінен үлкендермен сенімді түрақты қарым- 
қатынастың орнауы -  тиімді әлеуметтік эрекет жасауға деген түрақты жэне 
жоғары деңгейдегі психологиялық дайындықты қалыптастырудың аса 
маңызды алғышарты. Егер де ересекті (педагог, куратор) білімгер 
эмоңиялы түрде қабылдаса, онда ересек не нәрсеге сенсе, соны бағалайды 
және керісінше.

3. Білімгердің келесі жас ерекшеліктік сатыға втуіне байланысты (бір 
курстан екіншісіне) туындауы мүмкін киындықгарға психолог ерекше 
көңіл аударуы керек. Өтпелі жастық кезеңдер дағдарыстары -  жас
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ерекшеліктік дамудағы өте жауапты кезеңдер. Жаңа кезеңнің басталуында 
тұлғаның негізгі психологиялық жаңа құрылымдары қалыптасуы керек.

4. Психолог білім алушылармен жеке-дара жұмыстар жүргізудің 
бағдарламасын жасау үшін психологиялық тексеру жүргізеді. Ол 
білімгерлердің жаңа кезеңдегі тэрбиелеу мен оқытуға тиімді бейімделуі, 
олардың мүмкін ауытқушылықтарын неғүрлым ертерек анықтау мен 
түзету, оның түлгасы мен жеке-даралығының дамуын қамсыздандыру үшін 
қажет.

5. Өмірдің ерекше жагдайларымен байланысты білімгерлердегі 
шамадан тыс психологиялық күйзелу мен невроздық ауытқушылықтардың 
алдын алу жүмыстарын жүргізеді.

6. Білімгерлердің (ауыл қыздары, < жетім қыздар, оралмандар)
негүрлым кең әлеуметтік ортаға бейімделуі, олардың отбасы мүшелерімен 
өзара қатынастарын (олар сақталынған жағдайда) тиімдендіру (ата- 
эжелері, қамқоршылары, т.б.) жүмыстарын жүргізеді. Оралмандармен 
жүмыс істегенде “қарым-қатынас тіліндегі кедергі” туралы ескеру қажет, 
өйткені қолда бар психологиялық эдебиеттердің көбісі орыс тілінде, ал 
олар тек қазақ тілінде сөйлеседі.

Г.А.Дусманбетовтың зерттеу жүмысында интернаттық мекемелер 
түлектерінің ЖОО-да оқуға бейімделуі қиындықтарының туындауы, 
дамуы жэне өзгеруінің психологиялық механизмдері анықталған. Сыртқы 
факторлар: психофизиологиялық жэне психоэлеуметтік факторларды 
тереңдетуші фактор -  отбасынан күштеп айыру жэне интернаттық 
мекемелерге орнапастыру. Ерекше психологиялық-педагогикалык 
жағдайларға байланысты интернаттық мекемелер тэрбиеленушілерінің 
дамуында өзіндік ерекшеліктер қалыптасады, осыған байланысты 
интерғаттық мекеме бітірушілері бейімделуінің қиындықтары
анықталған[244].

Университеттің психологиялық қызметінің аясында интернаттық 
мекеме түлектерінің (жетім-білімгерлер) ЖОО-ға бейімделуіне
бағытталған психолоғиялық көмек көрсету жүмысы үйымдастырылды. 
Осы мақсатпен жетім-білімгердерді психологиялық -  педагогикапық 
сүйемелдеу (ППС) бағдарламасы жасапынып, оның тиімділігі анықталған 
(2 сурет). Психологиялық-педагогикалық қызмет іс-эрекетінің аясында 
жетім-білімгерлердің тиімді бейімделуіне бағытталған жағдайларды 
жасау. Сүйемелдеудің: үйымдастырушы, диағностикалық, түзетуші
бөліктерін бөліп қарастырамыз. Әрбір бөліктің өзіндік нақты міндеттері 
бар. Іс-эрекет мазмүнына сэйкес барлық компоненттер екі негізгі блоктан 
(педагогикалық жэне психологиялық) түрады. Осы компоненттер 
бейімдеуші технологияларды пайдалану арқьшы іске асырылады: жетім- 
білімгерлердің түлғалық дамуының диагностикасы; жекедаралық түзету 
бағдарламасын қүрастыру; тренингтер өткізу; жоғары курс студенттерімен 
кездесулер, КТК (КВН), диспут, консультациялар үйымдастыру, 
педагогтар үшін семинарлар, жетім-білімгерлермен жүмыс істейтін арнайы
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мамандарды шақыру, ЖОО педагогтарынын кәсіби кұзіретгілігін 
жоғарылату мақсатымен практикалык ұсыныстарды дайындау.

7 сурет
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Психотүзетушілік
__________________ ________________ ___________________________ ________ жүмыс

Психологиялық -  педагогикалық бейімделудің маршруты (бағыты): 
жетім -  білімгерді сүйемелдеу картасы, бейімделу қүжаты.

ЖОО-ның эрбір білімгері үшін жекедаралық “Психологиялық- 
педагогикалық бейімделу маршруты” (ППБМ) бағдарламасы жасалынды. 
Бүл бағдарламада педагог пен студенттің өзара әрекетгесуі негізінде іске 
асырылатын жетім-білімгерлердің түлғалық дамуы мен кәсіби 
қалыптасуына жағдай жасайтын шаралар кешені қарастырылған. Жетім- 
білімгерлер білім беру маршрутын жобалау жэне ілгерілеген сайын, 
ездерінің түлғасы дамуының ішкі I жэне сырткы мақсатгарын 
сэйкестеніруге мүмкіндік беретін өзін-өзі басқару тэсілдерін игере түседі.

Сүйемелдеу бағдарламасының маңызды компоненттерінің бірі 
тузетуші компонент, өйткені ЖОО-ның психологиялық-педагогикалық 
іс-эрекеті дамуының казіргі кездегі айрықша ерекшелігі -  жүмыс 
практикасына эртүрлі салалардағы мамандарды (педагог, элеуметтік 
педагог, психологтар), кірістіру, психологиялық - педагогикалық 
қүзіретгілік пен жетім білімгердердің белсенділігін дамытудың түлғага -  
бағдарланған технологияларын белсенді түрде ендіру болып табылады, 
осының бэрі бейімделудің белсенді стратегиясының қалыптасуына 
мүмкіндік туғызады.

Сүйемелдеудін түзетушілік компонентінің маңызды қүралы - 
дамудың тиімді формасы, түлғаның өзгеруге қажеттілігің үғыну, өзінің 
ішкі элемін өзгертудің тэсілі ретіндегі әлеуметтік-психологиялыц тренинг 
(ӘПТ) болып табылады. Жетім-білімгерлердің бейімделуінің табыстылығы 
олардың түлғалық дамуының деңгейіне тэуелді жэне де ішкі ресурстарын 
белсендіруді қажет етеді деген түсініктерге негізделген. Әлеуметтік- 
психологиялық тренингтерде (олардың кебісі “Өзін-өзі тану” 
сабақтарында жүргізіледі) жетім білімгерлер сындарлы қарым-қатынас 
жасау дағдыларына, өз эмоцияларын меңгеруге үйренеді, ерікті мінез- 
қүлқын дамытады, дау-дамайды сындарлы шешуге үйренеді, төзімділік, 
эмоциялық қолдау беріп жэне алуға үйренеді, осы процесте 
ынтымақтастық, өзара әрекеттестік, өзара көмек берулері дамиды.

Қалыптастырушы эксперимент кезеңінде жетім-білімгерлер үшін 
“Түлғаның өзін-езі дамытуы” тренинг-бағдарламасы іске асырылды. 
Нәтижесінде жетім-білімгерлердің коммуникативті іскерліктерінің орта 
және жоғары деңгейі 45,8%-дан 74 %-ке; мінез-қүлықтық реттеушілігінің 
орта жэне жоғары деңгейі 50 %- 75%; дербес жүмыс істеу іскерлігі 16,7% -  
70,8% дейін қалыптасқандығын көрсетті.

Сонымен білімгерлердің эмоциялық та, мінез-қүлықтық та, 
коммуникативті сфераларда да, дербес жүмыс істеу іскерліктері де 
жоғарылағандыгы керінді. Түлғалық қасиеттерінің езгерістерінің оң 
динамикасы олардың бейімделу деңгейіне де оң әсер етті.
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Сонымен, ЖОО-дағы психологиялық қызметтің аясында жетім- 
Гіілімгерлерге көмек беру жүйесі: 1) сүйемелдеу бағдарламасын; 2) 
мсихотүзетушілік тренинг багдарламасын қамтиды.

Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуде -  превентивті, 
агартушылық, диагностикалық жэне түзетушілік іс-шаралардың кешені 
гоптастырылады.

«Өзін-өзі тану» сабақтары біздің университеттегі психологиялық 
қызметте осындай күрделі контингентпен жүмыс жасауда маңызды 
көмекші, қолдаушы ретінде болды.

Енді өзін-өзі тану проблемасы мен “Өзін-өзі тану” сабақтарына 
кеңірек тоқталып кетейік.

Өзін-өзі тану мәселесі -  психологиядағы ең қиын мәселелердің бірі. 
Негізінде өзін-өзі тану өзіндік сананың қызмет етуінің механизмі ретінде 
қарастырылады. Бүл нэтижесінде мақсатқа, яғни өзі туралы білімге жететін 
эрекеттің жиынтығы жэне жүйелілігі. Өзін-өзі танудың табиғатын түсіну, 
оның өзі бір бөлігі болып табылатын өзіндік сананы талдауға сүйенгенде 
мүмкін болмақ.

Сананың қалыптасуы қоғамдық қатынастарсыз мүмкін емес. Бірақ 
қоғамдық қатынастарга нақты адамдар, іс-эрекеттің нақты субьектілері 
түседі. Сондықтан сананың дамуына қоғамдық қатынастардың анықтаушы 
ыкпалы жанама түрде, түлға арқылы іске асады. Түлға санадан жэне 
өзіндік санадан тыс өмір сүре алмағанымен де, олармен мэні бірдей емес. 
Түлғаның мэні оның өзінің дамуы өтетін қоғамдық қатынастардың 
жиынтығымен анықталады. Ол тек субьектінің оны қоршаған адамдармен 
өзара қарым-қатынасының арқасында қалыптасады.

Өзін-өзі тануда адам бір мезгілде танымның субьектісі ретінде де 
жэне обьектісі ретінде де көрінеді. Өзін-өзі танудың дамуы адамның 
практикалық іс-эрекетінің барысында жэне өзге адамдармен өзара ықпалы 
жағдайында жүреді. Қоғамдық дамудың сферасы өзін-өзі танудың пайда 
болуы мен дамуы үшін ерекше рөлге ие -  адам өзін езгелер аркылы 
жанама түрде таниды.

Өзіндік сана мен өзін-өзі танудың бір емес екенін атап айту қажет. 
Өзіндік сана неғүрлым кең үғым - өзіндік санадан әрқашан өзін-өзі тану 
шығады.

Психологиялық үстанымда өзін-өзі тану мэселесі психология дербес 
ғылым болып қалыптасқаннан кейін зерттеле бастады.

Бүл салада көптеген қызықты, эрі мазмүнды зерттеулер жүргізілген. 
Өзін-өзі тану түлғаның маңызды бөлігі ретінде қарастырылған көптеген 
еңбектер бар. Сонымен қатар түлға дамуының деңгейі өзін-өзі танудың 
дамуының деңгейіне пропорңионалды екендігі жиі атап айтылады. Мінез- 
қүлықтың реттеушісі бола отырып, өзін-өзі тану түлғаның әрі қарайғы 
дамуына ықпал етеді. Ол сыртқы эсермен түлғаның ішкі күйі жэне оның 
мінез-қүлық формалары арасындағы тепе-тендікті белгілейді. Сондықтан 
өзін-өзі танудың дамуындағы жағымсыз ауытқулар түлғаның үйлесімді 
қүрылымын бүзып, адам мінезінің жетімсіз қалыптасуына экеледі.
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Кейбір зерттеулерде өзін-өзі тану “Мен” үғымымен теңдестіріледі, 
ал бүл қүрылым түлға үғымының синонимі ретінде қарастырылады. Өзін* 
өзі тану түлғаға қарағанда неғүрлым кең үғымды білдіреді деген Дб 
пікірлер кездеседі. Ол өзін-өзі тану түлғаға карағанда элдеқайда ертв 
пайда болып, өзінде неғұрлым кең мазмұнды сыйғызатындығымен 
дэлелденеді. “М ен”, “Мен-бейне”, “Өз өзінің бейнесі” сияқты үғымдардың 
түсінік аясы “көмескі”. Түлғаны түсіндіру үшін де, өзіндік сананы 
сипаттау үшін де қолданылып, осымен соңғысының өзіне тэн ерекше 
мазмүнын жоюға әкелетін, “М ен” үғымын кейбір теріс пайдапанушылық 
та байқалады. Сонымен бірге нүсқалған ^ғымдардың обьектілері анық 
ажыратылмайды.

“Мен” біресе адамның психикалық іс-эрекетінің “потенциалды 
реттеушісі”, біресе “түлғаның қайсыбір адамгершіліктік-дүниетанымдық 
өзегі”, біресе адамзат түлғасының синонимі ретінде түсіндіріледі.
С.Л.Рубинштейн: “Кез-келген түлға, ал Мен түлга, - ол “Мен”
мағынасындағы субьект” -  деп жазады. “Өз өзінің бейнесі” үғымы да 
айтарлықтай жиі кездеседі. Бірақ оның нақгы мазмүнының, орнының 
нақты анықтамасы жэне озін-өзі танудың өзге компонентерімен 
байланысы элі қарастырылмаған. Тек Н.И.Непомнящая мектеп жасына 
дейінгі баланың құндылықгық сферасының “Мен -  бейнемен” байланысы 
туралы айта отырып, бүл терминді, нақты айтқанда баланың өзі туралы 
түсінігін қобалжулар субьектісі жэне эрекет субьектісі туралы деп 
түсінетінін бекіткен ғалымның бірі. Әйтсе де, өзін-өзі тану психологиясы 
“Мен бейнесі” сияқты компонентсіз мүмкін емес.

Өзін-өзі тану өте күрделі психикалық қүрылым екендігі жалпыға 
мэлім. Дегенмен, өзін-өзі тану қүрылымының бірліктеріне (немесе 
компоненттеріне) қатысты түрлі зерттеушілердің пікірлері эрқашан сэйкес 
келе бермейді.

Әдетте, өзін-өзі тануда екі негізгі компонентін бөліп көрсетеді: өзін- 
өзі танудыц, өзіне эмоциялық-қү/к)ылықтық қатынастыц жэне түлваныц 
мінеі-қулқын өзі реттеуініц бірлігінде түсінуді үсынады.

Өзін-өзі тану мәселесі сананың ерекше формасын білдіретінін атап 
айтамыз. Заттық сананың обьектісі обьективті шындық болып табылады. 
Өзін-озі танудың обьектісі болмыс емес, іс-эрекет субьектісі ретіндегі 
түлғаның өзі.

Өзіндік сананың қүрылымын қарастырып және өзін-өзі тануға 
жататын жерін анықтау керек. Өзін-өзі танудын құрылымында Мен түрлі 
себептердің эсерімен орталық рөл атқаратын субьект ретінде көрінеді. 
Өзін-өзі тануды пайдалана отырып, ол бүл қызметті эмоциялық -  
қүндылықтық қатынаспен тығыз байланыста атқарады. Өзін-өзі танудың 
нәтижесі Мен бейнесі болып табылады. Мен бейнесі бірден пайда 
болмайды, алдымен өзі туралы түсінік қалыптасады. Жүйелі түрде өзін-өзі 
танудың барысында бүл жеке түсініктер түтастай бейнеге жиналып, 
болашақта түтастай қүрылым ретінде,яғни, Мен -  түжырымдамасы ретінде 
қызмет етеді.
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Психологияда Мен-тұжырымдамасын сипаттауға эр түрлі түргылар 
(іпр. Біз оларды жинақтап, төмендегідей кескін түрінде беруге тырыстық 
(4.3 сурет).

Адамның өзі үшін түлга оның Мен бейнесінен, Мен-
I үжырымдамасынан көрінеді. Меннің дамуы мен өзгеруі түлғаның дене 
жэне рухани дамуымен бірге үздіксіз жүріп отырады. Баланың Мені, үлкен 
адамның Мені, қартайған шақтағы Мен түрлі мазмүндык сипатқа ие. Тіпті 
гүлғаның сол бір жас кезеңі үшін Мен күйзелістерінің ерекшелігіне, 
і үлғаның барлық жағдайының эмоциялық фонына байланысты эр турлі 
болады.

Бапа түлғасының қалыптасуы мектеп жасына дейінгі шақтан 
басталатыны белгілі. Жетекші іс-эрекет ретінде ойын үрдісінде бала түрлі 
әлеуметтік рөлдерге еніп, өз әрекеттерін ережеге бағындыруды үйренеді. 
Бүл бала санасында оның Мен бейнесін екі жоспарда: нақтылы -  Мен және 
мінсіз -  Менді ажыратуға мүмкіндік береді. Мектеп жасына дейінгі балада 
өзін-өзі пара-пар бағалауға қабілеті қалыптаса бастауының негізінде бала 
әрекетін үлкеннің бағалауы жатады. Мен -  бейнесінің жоғарыда аталған 
жоспарларын ажыратпаған жағдайда бапада оқыту үрдісінде қойылатын 
талаптарды қабылдауда қиындықтар туындайды. Сондай-ақ оларды 
қолдану мен өз эрекетінің нэтижесін дүрыс бағалауда да киындыктарға 
кездеседі[245].

Зерттеушілер өзін-өзі танудың даму генезисінің жолдарының бірі 
қарым-қатынас деп біледі. М.И.Лисинаның пікіріне сәйкес, қарым-қатынас
-  бүл екі (немесе одан да кеп) адамның келісімге жэне өздерінің күштерін 
қатынасты реттеу мен ортақ нэтижеге жету мақсатына біріктіруге 
бағытталған өзара ықпалы. Осы мэселені ары қарай қарастырып зерттеп 
жүрген қазақстандық ғалым Х.Т.Шерьязданова мен оның ізбасарлары.

Қарым-қатынас субьекті белсенділігінің дербес жэне ерекше 
формасы ретінде көрінеді. Онын нэтижесі -  бүл қайта қүрылған зат емес 
(материалдык жэне идеалдық), бүл өзге адаммен, адамдармен қарым- 
қатынас.

8 сурет



Қарым-қатынастың аясы, тәсілі мен динамикасы оған қатысатын 
адамдардың элеуметтік қызметтерімен, олардың қоғамдық қатынастар 
жүйесіндегі жағдайларымен, қандай да бір қауымға қатыстылығымен 
анықталады; олар өндірумен, алмасу жэне түтынумен, жеке меншікке 
қатынаспен байланысты факторлармен, сондай-ақ, қоғамда жазылған жэне 
жазылмаған ережелермен, адамгершіліктік жэне қүқықтық нормалармен, 
әлеуметтік институттармен, қызметтермен реттеледі.

Субьектінің нақты тіршілік эрекетінің мэнді жағы бола отырып, 
қарым-қатынас психикалықтың бүкіл жүйесінің, оның қүрылымының, 
динамикасының дене дамуының маңызды детерминанты ролінде көрінеді. 
Қарым-қатынас пен психика іштей байланысты. Қарым-қатынас актісінде 
өзге субьектілермен субьектінің “ішкі дүниесінің” көрінуі іске асырылады, 
сонымен қатар, бүл актінің өзі де осындай “ішкі дүниенің” барлығын 
білдіреді.

Көптеген талдауларға сүйене отырып, қарым-қатынасты өзін-өзі 
танудың дамуының психологиялық механизмі деп айтуымызға болады. 
Бірақ бала үлкендермен де (туылғаннан бастап), қүрдастарымен де 
(кейінірек, шамамен өмірінің 2-3 жылынан соң) қарым-қатынасқа түседі.

Дүниеге келген сэтінен бастап мектепке дейінгі жастың соңына дейін 
баланың өзін-өзі тануын экперименттік түрғыдан зерттеген М.И.Лисина 
мен оның қызметкерлерінің зерттеулері, балаларда өзі туралы білімдер мен 
өзіне қатынасын қалыптастыруда оның түрлі адамдармен қарым- 
қатынасының рөлі мен қызметін айқындауға ғана емес, сонымен бірге 
теориялық платформасын негіздеуге де мүмкіндік берді. М.И.Лисина бала 
өмір ағымында жай ғана жылжып қоймайтынына сүйенді, тэжірибе 
жинақтау мөлшеріне қарай балада өзі туралы білімдер (өзінің 
мүмкіндіктері мен оның шекарасы туралы) және өзіне деген қатынасы 
қаланады. Мүны ол аффективті-когнивті бейне деп атайды. Түтастай

340



бейненің аффективті бөліміне зейінді аударғанда балалардың өзіне деген 
қатынасы туралы; ал когнитивтіге зейін бөлгенде балалардың өзі туралы 
түсініктері туралы айтады. Бейне қалыптасуының қайнар көзі өмір 
тәжірибесі мен іс-әрекеті болып табылады. Бүл тәжірибеде екі тең емес 
бөліктерді қарастыру: (1) балалардың “бала-заттық әлемі” жүйесінде 
жинақтаган дара тәжірибесі жэне (2) бапалардың элеуметтік ортада, “бала- 
әлем”, немесе “бала - өзге адамдар” жүйелерінде жинақтаган қарым- 
қатынас тэжірибесі үсынылады.

Өз кезегінде, қарым-қатынас тэжірибесін екі бөлікке бөлуге болады: 
а) үлкендермен қарым-қатынас тэжірибесі; б) қүрдастарымен қарым- 
қатынас тэжірибесі. Мүнда бала тәжірибесінің барлық бөлігі бір-бірімен 
үнемі өзара әрекеттесе отырып, бір-біріне өзара эсер етеді.

1. Дара тэжірибе бала өмірінің бастапқы кезеңінен 
жинақтала бастайды. Ол қалыптасып жатқан бейненің іргетасы 
ретінде қызмет етеді, бірақ өзіндік ерекшелікке ие, нақты айтқанда, 
тіпті ересек балаларда вербалды емес, саналы үгынылмайтын болуы 
мүмкін, сондықтан айқын бейненің қүрылуын жанай өтіп, мінез- 
қүлықты ырықсыз деңгейде реттейді.

2. Үлкендермен қарым-қатынас тәжірибесі тіпті өте ерте - 
өмірінін алғашқы айынан бастап жинақтала бастайды. 
Қүрдастарымен қарым-қатынас тэжірибесі элдеқайда кеш, өмірінің 
2-3 жылында басталады. Сондықтан онтогенездің эрбір кезеңінде 
ересектермен қарым-қатынас тэжірибесі, сірә, қүрдастарымен 
қарым-қатынас тэжірибесінен маңыздырақ, көлемдірек, эрі бүл 
айырмашылық сәбилік жэне мектепке дейінгі балалық кезенде 
ерекше білінеді. Бірақ, бастысы, эрине, олардың сапалық 
айырмашылығында болады.
Өзін-өзі тану мэселесінің күрделілігі көп жағдайда оның 

эксперименттік зерттелуінің қиындығымен анықталады. Әдетте өзін-өзі 
тану түлғаның өзегі ретінде де, іс-эрекеттің реттеушісі ретінде де жэне 
адамның мотивациялық-қажеттілік сферасының бөлімі ретінде де 
қарастырылатын өзін-өзі бағалауды қарастыру арқылы зерттеледі.

Қарым-қатынас субьект-субьектілі, эрі екі жакка бірдей, екі жақты 
қатынаспен сипатталады. Демек, іс-эрекет өнімі де бүл жерде ерекше 
сипатқа ие. Қарым-қатынастағы серіктердің езара белсенділігінің 
арқасында тиімді “айна” пайда болатындықтан, коммуникативті іс-әрекет 
нэтижесінде адамдардьщ - езге адамның, қарым-қатынастағы серіктің жэне 
ез-езінің -  бейнелері қалыптасуы керек деп болжау қисынды. Біздің 
эрқайсысымыз үшін мүндай “айна” қызметін езге адамдар атқарады. 
Сондықтан да психологияда түлғааралық перцепция (қабылдау) мэселелері 
туындады; кеңестік ғылымда олар негізінен А.А.Бодалевтің есімімен 
байланысты. Осылайша езіндік сана мен озін-езі тану психологиясының 
жаңа аспектісі пайда болды. Өзара қарым-қатынас мэселесі де езекті бола 
түсті.
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Қарым-қатынастың өзге өнімі (катынастан бөлек) түрлі қасиеттерін 
(өзінің жэне өзгенің) танудың нәтижесі -  іскерлік, танымдык және 
тұлгалық -  болып табылатын өзінің және өзгенің бейнесі. Бүл қасиеттер, 
оның танымының заты сияқты обьективті емір сүреді. Коммуникативті іс- 
әрекет процесінде олар санада бейнеленеді жэне өзге адамның, өз-взінің 
бейнесі қалыптасады. Бүл бейне (перцептивті іс-әрекет баламасы 
бойынша) қарым-қатынас іс-эрекетінің нэтижесі (немесе өнімі) болып 
табылады.

Бала өзін заттық дүниеден емес, оған қатынастағы өзге адамнан 
бөліп ажыратады. Үлкен адам өзінің катынасын көрсетпей, дене жағынан 
күтіммен шектелген жағдайларда (Балалар үйіндегідей), нэресте өзін 
белектеп ажыратпайды, ал оның езін-өзі тануы дамымай қалады. Әрине, 
бүл қатынастың өзіндік сыртқы көрінісі бар, бірак бүл көріністі заттық іс- 
эрекет ретінде қарастыруга болмайды.

Қарым-қатынастың психологиялық өнімі эр түрлі жэне сансыз көп, 
бірақ біз қарым-қатынастын тек екі еніміне қатысты материапдардың ең 
қысқа баяндалуымен шектелеміз: олар -  коммуникативті іс-эрекет 
нәтижесінде туатын, қоршаған адамдармен өзара қарым-қатынас пен өз- 
езінің бейнесі. Екі мэселе де өзін-өзі тану проблемасын түсіну үшін аса 
маңызды, ал біздің назарымызда -  қарым-қатынас пен езін-езі танудың 
аракатынасы түр.

Өз-өзінің бейнесін қүрудың факторлары мен қайнар көздері
9 сурет

Адамнын өз-өзінің ( ө і і н д і к )  бейнесі

Ө зін ін  бейнесі

Белсенді іс-эрекеттердің өзге түрлерінің арасында қарым-қатынас 
адамда өз-өзінің бейнесінің қалыптасуында неғүрлым қолайлы 
жағдайларды жасайды. Ол езін-езі тануға қажеттіліктен туады, сондықтан 
езін-езі тану осы жерде қуат алып колдау табады. Қарым-қатынас адам 
зейінін серіктеске жэне оның өзіне қатынасына шоғырландырады, 
сондықтан адамға қатысты жаңа мэліметтер, осы жерде оның 
белсенділігінің орталығында түрып, барынша маңыздылықпен 
кабылданады.

Озі өзінің бейнесі өзге адамның бейнесі сияқты принциппен 
қүрылатынын атап өту маңызды; біз өзіміз туралы “іштей” емес, кейін 
бағаланатын өзіміздің эрекеттеріміз, қылықтарымыздан білеміз.



Онтогенездің ерте кезеңцері үшін өз-өзінің бейнесі өзге адамдардың 
бейнесін қүрумен үнемі нақты салыстырулар арқылы қалыптасатынын 
түсіну маңызды. Дүниеде өзіңді басқалардан ажырату үшін өзіңді жақын 
адамдар -  үлкендер мен қүрдастардан ажыратып алу қажет қой. Осындай 
“мен” жэне “өзге адамдар” түсінігінің екіжақты тэуелділігі дамудың келесі 
кезеңдерінің бэрінде үнемі сақталады.

Өз-өзінің бейнесінің дамуы баланың өзін-өзі танудағы 
қажеттіліктерін қанағаттандыру арқасында болады деп ойлаймыз. Бүл 
басты екі жолмен іске асады: қоршаған адамдармен қарым-қатынас 
арқылы және заттық дүниемен дара практикалық өзара эрекет арқылы. Өз- 
өзінің дамуының осы негізгі екі факторының үйлесімді үйлесуі 
жағдайында оның алға жылжуы өзі туралы ескі жэне жаңа білімдерінің 
арасындағы ішкі қарама-қайшылықтардың күресі негізінде жүреді: өзінің 
дене мүмкіндіктері туралы жаңа білімдері мөлшерінің жинақталуы, дербес 
тэжірибеден өз күш-қуаттарын тексеру жолымен жэне де қарым-қатынас 
тәжірибесінде сэйкесті білімдерді иеленуге байланысты осы саладағы 
баланың түсініктерін жеңуге, сапалы түрде осы мезетке сай жаңа, 
негүрлым дэл де шынайы түсініктерінің қалыптасуына экеледі.

“Өзін-өзі тану” сабақтарының максаты -  біртүтас, рухани, білімді 
адамды, Ғаламшар Азаматын, Жаһандану ғасырында өмір сүре алатын 
жэне бақытты бола алатын адамды қалыптастыру. Ол қоршаған элемді 
қорғап және сақтай алатын, өмір сүру бейнесі басқа адамдарды түсініп, 
эртүрлі елдердің мәдениетіне жэне өмірлік тэжірибесіне қүрмет көрсетіп, 
өзінің үлттық элем үлгісін дамытып, корғай алатын болуы керек.

Бүл мақсат келесі күрделі міндеттерді шешуді үйғарады:
•Қазақстан Республикасындағы педагогикалық парадигманы 

зертгеуге мүмкіндік туғызу, еуропа орталықтандырылған жэне онымен 
байланысты раңионализмді жеңіп руханилықтың басымдылығына 
бағытталу;

•Гуманитарлык жэне жаратылыс ғылымдық білімдердің 
интеграңиялық қағи-дасын жүзеге асыру барлық оқытылатын пэндерді 
адам түлғасына түйіндеу, яғни адам түлғасын Орталыққа ала отырып, оқу 
жоспарлары мен бағдарламала-рын қайта құру жэне топтастыру (барлық 
білім -  адам үшін жэне адам арқылы);

•Оку бағдарламаларын адам түлғасының “рухтанған жанды” 
мақүлдайтын қазіргі түсінігіне бағдарлау, адамның рухани субстанция мен 
жэне де басқа адамдармен тікелей шүбэсіз байланысы;

•Адам мен әлемнің ізделінетін үйлесімділігінің қалыптасуына, 
рухтануды тереңнен сезінуге, табиғатгың өзіндік қүндылығын, адамның 
тек өз тағдыры ғана емес, сонымен қатар жер бетіндегі барлық тіршіліктің 
тағдырына да жауапкершілігін қалыптастыруға мүмкіндік туғызу.

•Адами қасиеттер мен рақымшылықтың үйлесімділігін 
қалыптастыру: интеллектілі сыни ойлауға қабілеттілік; шығармашылық 
ізденіс, проблема қойып жэне шеше білу, жаңа теориялар мен 
түжырымдамалар жасау, қазіргі заманғы қоғам ақпараттарының тілін

343



игерген сауатты маман болу, әлеуметгік (біреуді тындай жэне түсіне білу), 
өзінің үстанымын жактай отырып, қарсы пікірлер мен көзкарастардың 
болатынын мойындау, өзінің элеуметгік жэне азаматтық жауапкершілігін 
түсіне отырып шешім қабылдауға қабілетгі болу;

•Қазіргі көп нүсқалы әсіресе жеке тұлғаға қажетті қасиеттерді 
тэрбиелеу; планетарлық мэдени түрғының бірлігі мен түтастыгын сақтай 
отырып эртүрлілікке бағдарлау.

•Түрлілікті сақтауға бағдарланғанда (этникалық, жыныстық, жас 
ерекшелік), ру-хани-адамгершілік бірлікпен, жалпыадамзаттық махаббат 
пен игілік қүндылық-тарына негізделген адамзаттық біртүтастықты 
үғынуға мүмкіндік туғызу. ^

Білім берудегі парадигманың ауысуы -  “Өзін-өзі танудың” негізгі 
идеясы -  Қазақстан
Республикасындағы білім берудің жаңа дэуірінің ашылуын меңзейді: 
адамзаттық қабылдаудың барлық толықтығын орнына келтіретін “адам - 
элем” түтастылық қатынасының онтологиясы, универсуумды “субьект- 
обьектілік” антитезада, табиғат қайсібір өлі, шеттелген, ол тек колдану мен 
пайдалану үшін керек деген түсініктен, ол қандай да болсын тірі, жанды 
орта деген түсінікке келу. Ж аңа онтология адамзат субьектілігінің үлгісін 
де өзгертеді: психикасы тек санаға, раңионалды процедуралар
жиынтығына келіп тірелетін адамның орнына, түлғаны “руханиланған 
жан” ретінле түсіну қалыптасуда, ол шексіз рухани қайнар көзінен 
сусындайды, сондықтан рационалды “схемаға” сыймайды, “Меннің” 
барлық дауыстары түлға “Эго”-сынан тыс естілуі қажет: ақылдың 
қорытындылары, жүрек, интуиция, саналылық, санадан тыс, санадан 
жоғарылық аргументтері, махаббат логикасы мен математикасы жэне 
аяушылық. Бүл “көпөлшемді”, “көпқабатты”, “көпдеңгейлі түлғаның” 
(Бердяев) рационалды субьектіден ерекшелігі, ол әлемнің барлық 
бояуларын, түрлілігін қабылдайды, бірақ онда “қалқып” жэне “ағып 
кетпейді”, себебі оның тепе-теңдестігі жоғарғы мағынаның 
қалыптасуымен, рухани актілердің жиынтығымен қамтамасыз етіледі, 
яғни, бүл -  түлғага бағдарланған парадигма.

Осы мақсатта 2001 жылы еліміздің бірінші ханымы
С.А.Назарбаеваның “Өзін - өзі тану” ухына -  адамгершіліктік жобасы іске 
асырыла бастады.

“Өзін-өзі тану” курсының бағдарламасы (2001-2002ж. үсынылған 
алғашқы нүсқасы) білім беруде жаңа түрғыларды іздестіру аясында 
жасапынған. Бүл сабақтардың этика, әдебиет, мәдениетгану немесе 
психология сабақтары еместігін түсіну маңызды. Курстың эрбір бөлімі 
балалардың жас ерекшеліктеріне сэйкес жасалынған.

ЖОО 1 курс білімгерлері үшін “Өзін-өзі тану” сабағын оқудың 
мақсаты: білімгерлердің (студенттердің) өз өмірлерін, адамзаттың
адамгершілік тәжірибесін түсінуге талпыныстарын, өзінің өмірлік 
үстанымын айқындау жэне қарым-қатынас жасай білу кажеттілігін
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қалыптастыру, өз өмір жолын, өзінің адами маңызын түсіне білу, өзін 
көрсетуге, өзін жетілдіру қажеттіліктерімен байланысты.

Негізгі максаттар:
•эрқашанда “дүрыс жауап” бола бермейтін адамгершілік 

проблемалары әлемінде бағдар таба білуге үйрету;
•қазіргі заман адамының өміріндегі адамгершілік -  рухани 

проблемалар маңыздылығын түсіну және сезіне білуге көмектесу;
•өз рухани маңыздылыгын түсінуге жақындастыру;
•рухани шындықтардың “мәңгілігі” мен олардың адам өміріндегі 

маңыздылығы туралы түсініктерді қалыптастыру;
•ез кезқарасын дәлелдеп жэне қорғай білуге үйрету (басқаларды 

ренжітпей, өз көзқарасын қисынды айта білу, басқа адамды тыңцай білу 
және оның үстанымын түсіне білу);

•көзқарастар алшақ болғанда, қарым-қатынас жасау дағдыларын 
дамыту.

Осы мақсаттарға жету үшін тек көркем шығармаларды немесе 
филосо-фиялық түжырымдамаларды тапдау жеткіліксіз. Пікірталастарда 
оқып отырған материалдың өзектілігін, оның қазіргі емірмен, қазіргі 
адамдар проблемала-рымен байланысын көтеру қажет. Пікірталас 
барысында білімгерлер адам қүн-дылықтары мен өз тағдырларының 
қүндылықтар жүйесін, мінез бен қылықтары арасындағы байланыстарды 
түсіне білуі, өз өмірлерінде барлық болып жатқан нэрселер үшін 
жауапкершілікті сезінуі кажет. Қазіргі кездегі этикалық түжы- 
рымдамалардың пайымдауынша, адам эрқашанда жеке-дарапық, өзіндік 
ше-шімдер элеміне еніп отырады. Өзінің ішкі элеміне өз қылықтары 
туралы сені-міне сүйене отырып, эр адам ез таңдауын өзі жасайды. “Өзін- 
өзі тану” бағдар-ламасы ең алдымен-жеке тупгалық даму және жеке 
тулганыц өзін-өзі тануы, өзін-өзі түсінуі, өзін-өзі реттеу цасиеттеріне 
цабілеттілігін аныцтаудыц жүйесі. Бағдарламада тәрбие жүмысын 
үйымдастырудың ішкі мазмүнын ашатын, сабақ барысында қарым-қатынас 
жасау мен контактілі әсерлесудің технологиясы мен үсыныстарын 
қамтитын материалдар үсынылады:

• Түлға мен оның санасын дамытатын, терт тақырыптық белімнің 
нүсқала-ры: “Мең-адам”, “Мен және әлем”, “Адамдар арасында”, “Адамзат 
тәжірибесі” .

• Жалпы адамзаттық қүндылықтар элеміне ену, езінің жеке білімдері 
жэне әлеуметтік-мэдени білімдерін жалпылауда нақты тәжірибесін ескеру.

Бағдарлама дамытушы сабақтар қатарынан түрады жэне:
1. тілектестікті, кемек пен бірлескен эрекет атмосферасын 

орнатуды көрсететін -  позитивтілік цагидасына;
2. жоғарғы қүндылықтар: жаксылық, эсемдік, нағыз бақыт 

пен нақты адам, оның ішкі әлемі, мінез-қылығы, өмірлік мәні 
арасында байланыстарды орнатушы -  руханилыц цагидасына;

3. жақсы болашак күруға көмектесетін жеке түлғаның 
дамуы мен езіндік дамуындагы біртүтастылыц цагидасына;
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4. шығармашылык мүмкіндіктерін өзіндік тану мен өзіндік 
жетілу қабілеттерін белсендендіретін жеке тұлғалық даму мен 
өзіндік даму цатдасына\

5. эркімнің психикалық ерекшелігі мен жеке даралық 
тәжірибесін барынша есептейтін -  жеке даралъщ түргы цагидасына 
бағдарланған.
Сабақ тақырыптары мен формалары шартты түрде анықталған. 

Сабақ мазмүны нақты тәжірибе мен жеке түлғалық қарым-қатынасқа 
кіріктірілу типіне, жалпы мәдени жэне ақыл-^йының дамуына байланысты 
қарапайымдатылуы немесе күрделенуі мүмкін. проблемалар ауқымын оңай 
кеңейтуге болады, оны білімгерлердің өздері анықтауына да болады.

Олардың әңгімелерінен, суреттерінен педагог проблемаларды, 
қиындықтарды, кейбір үғымдардың бүрмалануларын көре алады.

Жүмысқа педагоғ, тәрбиешілерді арнайы түрде дайындау, олардың 
әлеуметтік-психологиялық біліктілігі, педагогикалық шеберлігінің жогары 
деңгейі, эмоциялық кіріктірілуі, қатынас жасауға даярлығы мен басқа да 
кәсіби маңызды қасиеттеріне бағытгалып жүргізілуі тиіс.

“Өзін-өзі тану” курсында негізінен интербелсенді эдістер 
қолданылады, олар білімгерлерді оқу процесіне ендіріп, олардың 
енжарлығын, бейқамдығын жеңе отырып, қызығуы мен танымдық 
белсенділігін тудырады. Бүл әдістер көптеген білім беру 
бағдарламаларында пайдаланылады, өйткені олар баланың сыни ойлауын, 
өзіндік көзқарасын, өзіндік таңдауымен шешіліп, басқалардың көзқарасын 
қабылдай білу жэне т.с.с. қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осы жағдайда 
зияткерлік қасиеттер элеуметтік және адамгершілік сапалармен 
ерекшеленіп, қазіргі кездегі көп полюсті элемдеғі: тек шыдамдылық қана 
емес, ең болмағанда адамаралық қатынас, сыйластық, сене білушілік, 
басқаның көзқарасын, мэдени дэстүрін, элемнің үлттық бейнесін түсіне 
білуге айналады.

Интербелсенді эдістер тек зияткерлік жэне танымдық белсенділікті 
тудырып қана қоймайды, солардың арқасында “оқытушы-білімғер” 
жүйесінде акцентті бірлескен іс-эрекетке ауыстыру жэне де дағдылар мен 
қажеттіліктердің бірлескен еңбекте -  жүпта да, топта да дамуына 
мүмкіндік туғызады, ал оның өзі коммуникативті мүмкіндіктерді,ашықтық, 
оқиғаға бірлестік, әлеуметтік белсенділікті тудыра отырып, өзара 
байланысқан жэне өзара үйлесімді элеуметтік өмірге енуге дайындайды.

“Өзін-өзі тану” сабақтарында игерілген дағдылар мен адамғершілік 
кұндылықтар нақты өмірде пайдаланылуы тиіс, олар дүниетаным ретінде 
қалыптасып, адамның барлық эрекеттері мен қылықтарында көрінуі керек.

Интербелсенді эдістер ерекше міндетті іске асырады: олар тек 
рухани-адамгершілік дамудың бүкіл адамзаттық қүндылықтарды тану, 
өзіндік даму мен жетілудің бастаулары ғана емес, сонымен бірге оқу 
процесінде субьектілердің өзара қатынасын да өзгертеді, олардың бір- 
біріне өзара эсері мен рухани -  адамгершілік қалыптасуына да ықпал етеді.

346



Қазақстан Республикасының білім беру тәджірибесінде “Өзін -өзі 
тану” бағдарламасы өзіне сай орынды иеленді, ал оның өзектілене түсуі -  
Қазақстан Республикасының бірінші ханымы -  Сара Алпысқызы 
Назарбаеваның авторлық жобасына негізделген.

Сонымен “Өзін-өзі тану” бағдарламасында түлғаның рухани 
мәдениетін қалыптастыру басымдылығы орын алған деп есептеуге болады.

1 курс білімгерлеріне (ЖОО) арналған “Өзін-өзі тану” курсының 
мазмүны (алғашқы нүсқа) төменде келтірілген:

Кіріспе
Тақырыптық жоспар
I -  тарау “Мен- адам”
1. М ен -к ім м ін ?
2. Мен - қандаймын?
3. Рухани мен материалдық
4. Менің қүндылықтарым
II -  тарау “Мен жэне әлем”
5. Менің идеалдарым
6. Идеалдар мен антиидеапдар
7. Жан жэне тэн саулығы
8. Менің байлығым
III -  тарау “Адамдар арасында”
9. Коммуникативтілік
10. Өзара түсіністік -  жалған ба, элде шындық па?
11. Махаббат
12. Дау-дамайдағы адам
13. Жүмыскер мен жүмыс беруші
IV -  тарау “Адамзат тәжірибесі”
14. Адам -  адамзат қоғамында
15. Мәдени мүра
16. Табиғат пен адам тағдыры біртүтас
17. Діни сенімдер мен нанымдарды тандау
Бүл жоба -  эксперименттік жоба болғандықтан, оны жетілдіру 

жүмыстары жүргізіліп отырады.
2006-2007 оқу жылында “Өзін-өзі тану” курсының (1 курс 

білімгерлеріне) тақырыптық жоспарының екінші нүсқасы жасалынып 
үсынылды.

38 кесте
Жоғарғы оку орнының 1 курсына арналған “Өзін-өзі тану” курсының 

тақырыптық жоспары (2 нүсқасы, 2006 жыл).

Модуль Сабактыц такырыбы
Сабак түрі

дәріс соөж сөж

I.
Мен - кіммін 2

Мен кандаймын 2
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Модуль. Мен жэне менің кажеп іліктсрім 2
“Адам Менің құндылыктарым 2
деген Мен омірді танимын 2

ардақты Менің идеалдарым 2
ат” Жан мен тэннін үйлесімділігі 2

Менід байлығым 1

ІІ.Модуль Мен, сен, ол... - баршамыз 2
“Адамны Пікірлесе білу -  баға жетпес байлық 2

ң күні Махаббатсыз -  дүние бос 2
адаммен” Үйлесімділік пен кикілжір 2

Табиғат -  тал бесігім 2
III. Ұлылар ұлағаты -  мэдениет мұраты 2

Модель. Имандылық -  инабатгылық негізі 1
“Руханият Мен жэне элем 2

IV.
Модуль.
“Жақсыл

ық
қылсаң,

бүтін
қыл”

мүмкін
тақырып

тар:

Жетім көрсең, жебей жүр!(балалар үйі мен қарттар үйімен 
байланыс) “Жасыл ел” бағдарламасына косар үііесің. (ағаш 

егу, табиғатты коргау, ластамау).Адам болып туғанмен, Адам 
боп калу көп киын (Эссе жазу) Студенттер 

шығармашылығынан (өлең, эңгіме жазатын, көркем-өнер түрі 
мен айналысатын студенттер шығармашылығы) Жатакхана - 

өз үйім, кең сарайдай бөз үйім (әңгіме, пікірталас). Өнер алды 
-  қызыл тіл (көркемөнер 

паздар үйірмесі). Жас келсе іске... (жазғы жүмыс, күрылыс 
отряды, педаго 

гикалык отряд). Білімді мынды жығар (ғылыми 
конференңияларға катысу, ғылыми журналдарға макала беру, 

т.б.) Денсаулық -  зор байлык (жаман эдеттерден сак болу, 
кашык жүру, ішімдік, нашақорлык, темекі, жеңіл жү 

ріс). “Адам табиғатгың перзенті” (микроклиматты таза 
үстау,оз-өзіне үқып 

ты болу. Коллаж.) Имандылықтағлымы (Діни секталардың 
шырмауына түспеу, өзіндік бағыт-бағдарларына мығым болу, 
козі ашык, көкірегі ояу, сауаттылыкпен ажырата білу, эңгіме, 

пікірталас ұйымдастыру).
Адам баласы сөйлескенше..(Адам болар баланың кісіменен ісі 

бар...)Мэде
ни қарым-катынас ерекшеліктерін меңгеру.“Этикет”,эдеп 
ұғымдары.Т аны
мал түлғалармен сұхбат, кездесу кештеріне катысу “Ғашықтар 
тілі-тілсіз тіл” (Сырласу кеші “Бір коргеннен ғашык болу”; 
Диспут “Махаббат қызык, мол жылдар).

Менің пір тұтуларым а)Өмірдегі, өнердегі өзің пір түтатын 
тұлғаларың.

(Пікірлесу, эңгімелесу.) э)“Жаныңда жүр жаксы адам”(Күнде 
касында жүрғен адамдардың жақсы касиеттері, озің үлгі 
аларлык эдеттері, т.б.)

Ынтымағы жараскан ел озар
Мэдениеттілік -  парасаттылык негізі

БАРЛЫҒ
Ы

30 15
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Бұл нұсканың бір ерекшеліктері: 1) ЖОО-ның кредитгік жүйеге 
енуімен байланысты; 2) Төртінші модульдегі тақырыптар “кері байланыс” 
негізіндегі - өзіндік жұмысқа багытталуында. Осы нұсканы 
құрастырушылар автор жэне Бапаева М.Қ.

2009-2010 жылы 0322240 -  “Әлеуметтік педагогика” мамандығының 
Мемлекеттік жалпыга міндетті білім беру стандартының орнына, 5ВО 
12300 -  “Әлеуметтік педагогика жэне өзін-өзі тану” мамандығының 
стандарты енгізілді.

Осы стандарттағы міндетті компоненттің біреуі -  Р2 4215 
“Психология здоровья” “Денсаулық психологиясы” пэнінің типтік 
багдарламасы (автордың қатысуымен) жасалынып ұсынылды.

Сонымен қатар, автор бірнеше рет “Өзін-өзі тану” курсының 
теориялық - эдіснамалық жэне ғылыми-эдістемелік негіздері бойынша, 
мамандардың біліктілігін арттыру курстарында дәрістік, семинарлық 
сабақтар өткізді. Осы оқу жылында (2010-11) “Өзін - өзі тану” міндетті 
оқыту пәндері ретінде білім беру жүйесіне енгізілді.

Жоғарыда көрсетілгендей, жоо- дағы психолоғиялық қызметтің бір 
тармагы -  орлмандармен жүргізілетін жумыс. Осы жүмыстың бір көрінісі 
ретінде біздің жетекшілігімізбен жүргізілген дипломдық жүмыс 
нэтиждесін келтіреміз.

Қазақстандағы қазіргі кездегі қоғам дамуындағы ерекшеліктің бірі -  
түрлі себептермен кезінде Отанын тастап, басқа елдерге кеткен жергілікті 
үлт өкілдерінің елге қайта оралуына байланысты (оралмандар) этникалық 
миграция мэселесінің туындауы. Ең көп оралмандар - Өзбекстан, 
Тэжікстан, Қарақалпақстан елдерінен келсе, екінші орында -  Иран, 
Түркменстан, Ауғаныстан елдері түр. Сонымен қатар -  Түркия, Ресей, 
Пәкстан, Қытай, Монғолия, Украина, Грузия, Әзірбайжан, Беларусь 
елдерінен оралғандар да жеткілікті.

Этникалық миграциялар психологиялық тұрғыдан қарағанда 
адамнан түрлі мәдениеттерде қалыптасқан көзқарастарды түсінуді қажет 
етеді (мэселен, Қытайдан келген қазақтар, Монғолиядан келген 
қазақтардан ерекшеліктері бар). Сонымен қатар, қай жерде болса да қазақ 
этносына тэн -  ортақ қасиеттер де бар.

Кроссмәдени (салыстырмалы -  мәдени) психологияда мифация мен 
психологиялық мәртебе, психикалық денсаулық арасындағы қатынасты 
түсінуге бағыттапған бірнеше түжырымдамалар бар. Олар: “мәдени шок”, 
мэдени арақашықтық түжырымдамасы, элеуметтік дағдылар 
тренингтерінің теориясы, бейімделудің II -  бейнелі сызығының 
тұжырымдамасы жэне де “мәдени үйрету” моделі.

Аккультурация, түрлі мәдениеттердегі индивид топтары тікелей 
жэне ұзакка созылатын байланысқа түскен кезде пайда болатын қүбылыс, 
оның салдарынан бір немесе екі топтың да өзіндік мэдениетінің 
элементтері өзгереді. 1990 жылдардан бастап мигранттардыц 
психологиялық бейімделуін (ХХғ. 70-80 жылдары үстемдік еткен “мәдени
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шок” моделімен салыстырғанда) неғұрлым тэуірлеу жэне пара-пар 
зерттейтін “аккультурация стресі” моделі бола бастады. Б.үіл модель 
бойынша, адамдар бөтен мэдениетке бейімделуде, өзінің мінез-кұлықтық 
керінулерін жылдам өзгерте алмауынан аккультурация процесінде күрделі 
дау-дамайлар пайда болатын жағдайларды сипаттайды. Бүл модельдің 
артықшылықтары: а) стрестің психологиялық моделдерімен байланыс; э) 
“шок” термині теріс тәжірибені болжамдайды, ал стресте басқа ла 
психологиялық процестер (проблеманы бағалау жэне стресті еңсеру 
стратегиялары) болуы мүмкін; б) туындаған проблемалардың бастауы 
мэдениет емес, мәдениетаралық өзара әрекеүч; (аккультурация процесінде) 
болады.

Оралмандардың аккультурация мен бейімделу процестерін 
қарастыра отырып, аккультурация, бұл -  стресс деген эдебиеттегі 
мэліметтерге сүйенеміз (А.Фарнхейм жэне С.Бочнер, 1986; Дж.Берри, 
1999) [383; 384]. Демек бүл процеске Г.Сельенің бейімделушілік синдромы 
теориясын қолдануға болады. Г.Селье бойынша [385] стресс жағдайында 
ағзаның бүкіл психофизологиялық функциялары өзгереді, оның ішінде -  
ерікті зейіні, зейіннің тұрақтылығы, ес, логикалық ойлау, кеңістіктік 
түсініктері, тежелу процестері, жүйке процестерінің тұраксыздыгы, жарық 
тітіркендіргіштеріне жауап беруі (қимылдық). Осы аталынған 
психофизологиялық көрсеткіштер МА (мемлекеттік авиация) инженер- 
үшқыш мамандықтарына талапкерлерді сынақтан өткізуде қолданылады. 
Біздің жетекшілігімізбен (2004 ж.) жүргізілген осы дипломдьгқ зерттеу 
жүмысында Мемлекетгік авиация Академиясына кабылданатын 
оралмандар мен жергілікті халық өкілдері талапкерлерінің 
аккультурациялық стресті еңсеруі, олардың психофизологиялық жэне 
түлғалық сипаттамалары негізінде қарастырылды. Сельенің 
“Аккультурация стресі” теориясына сүйене отырып, осы күйдің адамның 
психофизикалық жэне когнитивті процестеріне қалай эсер ететінін, 
түлғалық сипаттамаларында қалай көрінетінін, яғни үшу кезінде жэне 
ұшудың қауіпсіздігін қамсыздандыруда қажет болатын 
психофизологиялық көрсеткіштер жиынтығында қалай көрініс беретінін 
анықтау үйғарылды.

Дж.Берри үсынған аккультурация теориясына сэйкес, бүл процесс 
негізгі екі проблемамен байланысты: мэдениетті сақтау (мәдени
бірегейлікті сақтау маңыздылығының деңгейінде) жэне мэдениаралық 
байланыстарға қатынасу (бөтен мэдениетке қандай дәрежеде ену немесе 
“өздерінің” арасында қалу). Осы екі маңызды мэселелерге жауаптардың 
комбинациясына байланысты аккультурацияның негізгі төрт стратегиясын 
бөліп қарастырады: ассимиляция (сіңіру), сепарация (бөліп алу, бөліну), 
маргинализация (этикалық сэйкессіздік) жэне интеграция (бірігу) [246].

Ассимиляция нүсқасында эмигрант, бүрын өзі мүшесі болған 
этникалық қауымдастықтың мәдениетінен бас тартып, жаңа мәдениетке 
басы бүтін енуі. Сепарацияда этникалық аз топ, этникалық көп топтың 
мэдениетін мойындамай, өзінің этникапық ерекшеліктерін сақтауы. Егер
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де мигрант аз топтың да, көп топтың да мэдениетімен өзін 
бірегейлендірмесе, нәтижесінде этномэденилік маргинализация болады. 
Интеграция ескі де, жаңа да мэдениетпен бірегейленуінен көрінеді.

Мәдени бейімделудің ең оңтайлы түрі (казіргі кездегі көзкарастарга 
сэйкес) интеграция процесінде қол жеткізілетін -  бикультурализм болып 
есептеледі.

Оралмандардың бейімделуі мен аккультурация процесінің жақсы 
өтуін қамтамасыз ету үшін психологтың жүмысы қандай бағытта 
болатынын анықтау мақсатымен оралман-талапкерлер мен жергілікті қазақ
-  талапкерлерінің психофизологиялық күйлері мен түлгалық 
сипаттамапары салыстырмалы түрде тексерілді. Зерттеуге 21 талапкер 
қатысты. Зерттеу -  Азаматтық авиацияға кәсіби іріктеу” нұскаулары 
(1985), СМИЛ (ТЗСЭ -  түлғаны зерттеудің стандартталған эдістемесі) 
жэне “Әңгімелесу” эдістемесі бойынша жүргізілді.

Инженер-пилот мамандығына кэсіби іріктеуде азаматтық авиация 
(АА) нормативтеріне сэйкес қолданылатын эдістерге: 1) “Ландольт
шеңберлері” -  ырықсыз зейін ерекшеліктерін анықтау; 2) “Шкалалар” -  
оперативті ес дамуының деңгейін анықтау; 3) “Заңдылықтарды анықтау” -  
ойлау сапаларын бағалау; 4) “Сағат” әдістемесі -  репродуктивті 
ойлауының кейбір ерекшеліктері мен кеңестік үғымдарды пайдалана білу 
қабілетін багалау; 5) “Компастар” эдістемесі, ол да “Сағат” 
эдістемесіндегідей сапаларды бағалайды; 6) “Диктантттар эдістемесі -  
жазу жылдамдығы мен оперативті есті бағалау; 7) “Қара-қызыл кесте” 
эдістемесі. 8) “Абитурнент” эдістемелері енгізілген. Келтірілген 
эдістемелер бойынша анықталған талапкерлердің психофизологиялық 
көрсеткіштері аталған мамандықта оқуға жарамды екенін көрсетті, 
дегенмен оралмандардың көрсеткіштері біршама төменірек екені 
анықталды. Мүндай өзгерістердің аккультурация стресінің эсерінен 
туындаганы туралы қорытындыны -  ТЗСЭ тестінің негізінде жасауға 
болады.

Бул тест түлғалық сипаттамаларын: (жалғандық, сенімділік,
“шамадан тыс өзін-өзі бақылауы”, депрессия (сары уайым), эмоциялық 
түрақсыздық, импульсивтілік (ырықсыздық), ер түлғапық (нәзіктік), 
ригидтілік, мазасыздық, жеке-даралық, оптимизм жэне белсенділік, 
әлеуметтік интроверсияны көресетеді. ТЗСЭ- Миинесоталық көп 
профильді түлгалық “ММРІ” сүрақнаманың, бейімделінген нүсқасы, 556 
пайымдауларды қамтиды. Алынған нэтижелердің жабықтылық деңгейін 
“түзету мақсатымен 1,4, 7, 8, 9 шкалаларына “К” -  0,5; 0,4; 1,0; 1,0; 0,2 -  
алғашқы нәтиженің сәйкесті бөліктері қосылады, нэтижесінде түлғалық 
профиль сызылады. ТЗСЭ пайымдаулары 13 топқа (шкалаға) бөлінген -  
үшеуі бағалаушы: 1 - жалғандық; Ғ - сенімділік; К -коррекция, олар 
алынған мәліметтің дүрыстығын бағалауға мүмкіндік береді, қалғандары 
(1 ;2;3;4;5;6; 7; 8; 9; 0) негізгі шкалалалар.

Түлғаны зертгеудің стандартты эдістемесі бойынша анықталған 
түлғалық сипаттамаларының орташа тенденциясы 4.5 суретте корсетілғен.
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Алынған мәліметтерден оралман талапкерлердің -  мазасыздык, 
депрессия шкалалары бойынша керсеткіштері жергілікті 
тапапкерлердікінен жоғарылау екені көрінеді. Дегенмен, дэрігерлік 
тексеру нэтижесінде барлық оралмандардың дендері сау екені, яғни 
аккультурация стрессінің күйі талапкерлер денсаульіғына әсер етпейтіні 
анықталған.

Әлеуметтік интроверсия бойынша оралмандардың көрсеткіштері 
төмендеу болды. Демек, оралмандардың әлеуметтік ортаға енуінің деңгейі 
төмен, олар емін-еркін емес, қатынастарды орнатуы қиынырақ, қарым- 
қатынаста қиындықтарға тап болады.

Сонымен этникалық миграция процесте^інің алғышарты үлттық 
бірегейлік психологиясы болып табылады. Этникалық миграция процесі 
барысында, әдетте түрлі деңгейдегі “аккулыурация стресі” күйі пайда 
болады. Осындай күй мигранттардың кейбір психОфизологиялық және 
түлғалық сипаттамаларына эсер етеді.

Сондықтан да оралман -  талапкерлер психо-физологиялық сынақты 
дүрыс өтуі және аккультурация стресінің жағдайын еңсеруі үшін 
психодогиялыц қолдауды қажетсінеді.

Осындай іс-шаралар: мазасыздыц деңгейін төмендетуге, депрессия 
деңгейін төмендетуге, әлеуметтік интроверсия деңгейін жогарылатуга 
бағытталуы тиіс.

Іс-шаралар кешенін, бәлкім тренинг түрінде оқытудан бүрын 
откізген дүрыс болар, өйткені ол оралмандардың эмоциялық күйін 
қапыптандырумен қатар, олардың танымдық процестеріне де өз әсерін 
тигізуі ықгимал.
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