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Журналдыѕ алдыѕєы 
санында 

жарияланєан 
16 нїкте 

тапсырмасыныѕ 
жауабы: 

Өсиет-әҤгімелер

Өсиет-ә�гімелерді жай ә�гімелер деуге келмес, өсиет-ә�гімелер - ол адамзат да-
нышпанды�ыны� мысалдары мен уа�ыздарыны�, ойларыны�, әрекеттері мен оны� 
салдарыны� өзара байланысыны� жиынты�ы. Егер адам�а бір жа�сы ойды айтса�ыз, 
ол басын ш�л�иды, біра� өз дегенін жасай береді, сол ойды сіз а�ыз ә�гімелер жеткізсе�із, 
адам өз өмірі, ма�саттары, тілектері жайлы тере�ірек ойланып, кейбір с�ра�тарына 
жауап алуы м�мкін. Өсиет ә�гімелерді� бір ерекшелігі олар ты�даушы�а ешбір 
көз�арасты, шешімдерді, �алай өмір с�ру керектігі жайлы уа�ыздарды та�байды, олар 
тек жанама т�рде өзі�ізге сырт көзбен �арау�а м�мкіндік береді. 

Өсиет-ә�гімелерді о�ы�ыздар, олар туралы ойланы�ыздар, ж�ректері�із 
данышпанды�пен, ал сана�ыз – т�сіністікпен толыссын. 

АДАМДЫ ТАНУ ТУРАЛЫ 

Бірде оќушы Шеберден былай деп сўрайды: 
- Айтшы, ґмірде маєан кездесетін кез-келген адаммен ќалай тіл табыса 

аламын? 
- Ол оѕай, - деді Шебер. – Бар-жоєы жїз жиырма жеті адам типтері бар. Осы 

типтердіѕ барлыєын зерттеп жəне олардыѕ əрќайсымен ќарым-ќатынас жасау 
тəсілдерін їйрену арќылы, сен ешќандай ќиындыќќа кездеспейсіѕ. 

Оќушы адамдардыѕ жїз жиырма жеті типін зерттеп їйренуге он жыл уаќытын 
сарп етіп, оќуы аяќталды деп есептеген соѕ, їлкен ќалаєа жол тартады. Біраќ оны 
жолда ќараќшы тоќтатып, тонап кетеді. Шеберге ќайтып келуге мəжбїр болєан 
оќушы, былай деп ренжиді: 

- Маєан меніѕ білімім кґмектеспеді! Мен ол ќараќшыныѕ типін аныќтап жəне сол 
арќылы онымен ќатынас жасауєа тырыстым, біраќ ол бəрібір мені тонап кетті! 

- Алайда сен тірі ќалдыѕ єой – нəтиже осы емес пе? – деді Шебер. – біраќ ґте 
ґкініштісі, сен еѕ негізгіні тїсінбепсіѕ. Сен типтіѕ арєы жаєынан адамды байќамаєан 
екенсіѕ. 
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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР МЕН АВТОРЛАР! 

Журналға ұсынылған материалдар компьютерде 12 өлшемді 
Times New Roman шрифтіciмен терілуі тиіс. Материалдың 
көлемі 5-10 бет шамасында болуы керек. Мәтінге қоса жеке, 
сапасы жақсы фотосурет жіберуіңізге болады. Басқа да суреттер, 
сызбалар, штрихтар өте анық жазылуы керек. Жіберілген 
материал соңында автор туралы нақты және толық мәлімет 
болуы қажет. Мақаланы көрсетілген мекен-жайға бағалы хатпен 
немесе электрондық поштамен жіберуіңізге болады.

Предоставяемые материалы должны быть отпечатаны шрифтом 
Times New Roman (12 кегль). Объем не более 5-10 страниц. Вместе 
с материалом можете выслать фотографию хорошего качества. 
Рисунки, чертежи и штрихи должны быть четкими. В конце 
должны быть точные полные данные автора статьи. Материалы 
отправляйте заказным письмом или электронной почтой.
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всего, чего ты можешь достичь. У тебя просто отсутствует нечто, необходимое для достижения 
той самой цели, которой ты так и не достиг — талант, умение, сила воли, приоритеты или 
что-то иное. Нравится тебе это или нет, осознаешь ты это или нет, но это нечто у тебя просто 
отсутствует. Ты думаешь, что был способен на большее, и лишь неодолимые препятствия 
помешали тебе вознестись к вершинам. Но на самом деле то, чего ты не достигаешь — это то, 
чего ты не можешь достичь.

Однажды некий крестьянин постучал в двери монастыря. Когда брат ключарь отворил, 
крестьянин протянул ему гроздь великолепного винограда. 

— Дорогой брат ключарь, вот лучшие плоды моего виноградника. 
Это мой подарок. 
— Спасибо. Немедля отнесу их настоятелю. Он будет рад. 
— Нет! Я принёс их в дар тебе. 
— Мне? Я недостоин такого дивного творения природы. 
— Ты отворял мне дверь всякий раз, как я стучался. Когда засуха сгубила урожай, ты ежедневно 

давал мне ломоть хлеба и стакан вина. Я хочу, чтобы эти грозди даровали тебе толику любви 
солнца, красоты дождя и совершённого Богом чуда. 

Брат ключарь положил гроздь перед собой и всё утро любовался виноградом — тот и в 
самом деле был хорош. И потому всё же решил преподнести его настоятелю, чьи мудрые слова 
неизменно придавали ему бодрости и силы. 

Настоятель остался очень доволен виноградом, но, вспомнив, что есть в его обители больной 
монах, подумал: «Отдам-ка я эту гроздь ему. Как знать, может быть, это развеселит его». 

Но недолго пробыл виноград и в келье больного монаха, ибо тот рассудил: «Брат повар 
заботится обо мне, старается накормить повкуснее. Уверен, что виноград доставит ему радость». 
И когда повар принёс ему обед, больной отдал виноград ему со словами: «Это — тебе. Ты 
постоянно имеешь дело с дарами природы, тебе ли не знать, как обойтись с этим божественным 
творением». 

Брат повар был поражён красотой грозди и позвал своего помощника полюбоваться ягодами 
— столь совершенными, что оценить их в полной мере мог только брат ризничий, отвечавший 
за хранение Святого Причастия и слывший в обители настоящим праведником. 

Брат ризничий, в свою очередь подарил гроздь юному послушнику, дабы тот смог понять, что 
рука Творца чувствуется и в мельчайших деталях Творения. Послушник же, получив виноград, 
ощутил, как сердце его наполняется Господней Славой, потому что никогда до сих пор не 
видел он такой прекрасной грозди. Тут вспомнились ему первый приход в обитель и человек, 
отворивший ему дверь. Именно благодаря этому принадлежит он теперь к сообществу людей, 
знающих истинную цену чудесам. И вот перед наступлением ночи отнёс послушник гроздь брату 
ключарю и сказал: 

— Кушай на здоровье. Ведь ты большую часть времени проводишь тут в одиночестве. С 
виноградом будет веселей. 

Брат ключарь понял тогда, что дивная гроздь и в самом деле была предназначена ему, 
насладился вкусом каждой ягоды и уснул счастливым. Так замкнулся круг.

www.sinton.ru

Притчи
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Жил некогда человек, который хотел достичь всего, что было в его силах. Желание это 
было его наваждением. Он ел, спал и жил поглощенный одной единственной мечтой: 
умереть, добившись всего, чего он был в состоянии добиться.

Так много возможностей лежало перед ним, что он даже затруднялся определить свои цели. 
Он чувствовал, что стоит ему по-настоящему захотеть — и весь мир будет принадлежать ему. 
Порой его самого пугали силы, таящиеся в его мыслях и сердце. Он был не просто уверен, он 
знал, что его потенциал безграничен. Он знал, что может добиться власти, которая затмит мощь 
древних владык, он знал, что может написать книги, которые потрясут грядущие поколения, он 
знал, что может внести в мир изобретения, которые навсегда изменят жизни миллионов людей. 
Он ощущал в себе силу, и сила эта была беспредельна.

Лишь одна преграда стояла на его пути: обладая таким потенциалом, но лишь одной жизнью, 
он должен был решить, как именно применить все свои способности. И с этой проблемой он 
воистину не мог справиться. Принять решение было невероятно сложно, потому что любой 
выбор влек за собой безвозвратно упущенные возможности. Размышляя над этой проблемой, он 
поступил в университет, получил образование, начал работать, женился и обзавелся детьми.

И каждую минуту своего свободного времени он проводил в раздумьях о том, куда он должен 
направить всю свою мощь. И хотя он не применял ее в своей работе, его сила не могла остаться 
незамеченной. Он преуспевал во всем, за что бы ни брался, и каждый, кто работал с ним, уважал 
его. И он думал: даже сложно представить себе, чего я смогу добиться, как только сфокусируюсь 
на том, что выберу.

Шло время, и он старел. Некоторые дороги, о которых он мечтал, были теперь недоступны. 
Но он по-прежнему мог достичь очень многого. И он продолжал напряженно размышлять, 
работать, растить детей, разбираться с повседневными заботами и жить, зная, что его потенциал 
безграничен. И многие окружающие считали так же, потому что его возможности не могли быть 
не замечены.

Однажды он вернулся домой рано, потому что почувствовал резкую боль в сердце. Кое-как 
переставляя ноги, он зашел в ванную, чувствуя, что идти становится все труднее и труднее. 
Он посмотрел в зеркало. Оттуда на него глядел седой старик. И хотя глаза его были красны и 
усталы, в них светился неиспользованный потенциал. Он всмотрелся в эти глаза и внезапно 
осознал одну простую истину. И в этот момент боль снова пронзила его сердце. И оно перестало 
биться навсегда.

Все рыдали, даже те, кто был с ним едва знаком. Боль утраты была лишь сильнее оттого, 
что они знали, какой огромный потенциал умер вместе с ним. Да, он никак не мог принять 
решение, но что было бы, если бы он его принял? Его ощущение безграничного потенциала не 
могло быть беспочвенным. Выбери он область — и он достиг бы в ней всего. Его жизнь могла 
бы стать сияющим монументом, который бы вдохновлял будущие поколения. Они рыдали, 
рыдали и рыдали.

И они не знали, что он понял за мгновение до смерти. Открывшаяся ему истина была проста. 
Люди лишь льстят себе, считая, что не достигли определенных целей из-за того, что им помешали 
обстоятельства. Однако это не более чем иллюзия. В любой момент твоей жизни, пока ты здоров 
и не был брошен судьбой в вихри войны, преступлений и сил природы, ты всегда достигаешь 

Притчи
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Əлеуметтік-педагогикалыќ тўрєыдан кері кеткен 
балалардыѕ алдын-алу жəне оны тїзету жолдары

Мектептегі психологиялық қызметҰлжамал БЕЙСЕБАЕВА
ОББЖЖТ, ПКБА және ҚДО
Педагогика және психология
кафедрасының оқытушысы

МЕКТЕПТЕГІ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ 

МАТЕРИАЛДАР

Психологиялық-педагогикалық сауықтыру, 
алдын-алу — бұл бала дамуында белгілі бір 
кемшіліктерді тудыратын сыртқы себептер, 
факторлар және жағдайларды болдырмаумен 
байланысты сақтандыру шаралары.

Психологиялық-педагогикалық түзету 
— кері кеткен бала тұлғасының қарым-
қатынасын, іс-әрекетін және өзіндік са-
насын қалыптастыруда қолданылатын 
психологиялық-педагогикалық әсер етудің 
арнайы жиынтығы.

1. Диагностиканың, сауықтырып алдын-
алудың және түзетудің кешенді және жүйелі 
тәсілі.

2. Баланың жас және жеке тұлғалық ерек-
шеліктері мен бала дамуының әлеуметтік-
педагогикалық ситуациясының специфика-
сын есепке алу.

3. Кәсіби біліктілік пен функцияны бөлу.
4. Тұлғаның жағымды тұстарын тірек етіп, 

оны даму үйлесімділігіне бағдарлау.
5. Психологиялық және педагогикалық 

әдістердің бірлігі мен өзара бірін-бірі 
толықтыруы.

6. Дифференциялық тәсіл.

Кері кетудің алдын-алып, оны сауықтыру 
тікелей оқу-тәрбие процесінің сапасымен 
байланысты және де жалпы педагогикалық 
сипатқа ие.

Баланың жасына қарай сауықтырып ал-
дын-алу педагогикалық түзету әдістерін 4 
топқа бөлуге болады:

A)  Оқу-танымдық және ойын іс-әрекетіне 
ынталандыру және мотивациялау

- танымдық ойындар;
- эмоциялық қамығу ситуацияларын жа-

сау;
- өмірлік тәжірибені тірек ету ситуациясын 

жасау;

Əлеуметтік-педагогикалыќ тўрєыдан кері кеткен 
балаларды сауыќтыру мен тїзетудіѕ жалпы принциптері
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- оқу-танымдық және ойын іс-әрекетінде 
жетістік ситуациясын жасау. 

Б) Балалардың тәрбие ұжымы өмірін және 
іс-әрекетін ұйымдастыру

-  тұлғалық және топтық перспективалар 
ситуациясын жасау;

-  ұжымдық ойындар;
-  ұжымға ортақ талаптар жасақтау;
-  ұжымдық жарыстар;
-  ұжымдық қызмет көрсету.
B) Әртүрлі ситуациялардағы қарым-

қатынас және өзара әрекет
-  құрметтеу;
-  педагогикалық талап қоюшылық;
-  көзін жеткізу;
-  түсіну;
-  сенім;
-  түрткі;
-  жан ашу;
-  әрекетті талдау;
-  дау-дамайлы ситуацияны шешу.
Г) Бала белсенділігіне психологиялық-

педагогикалық тұрғыдан әсер ету және ын-
таландыру:

-  үлгі ету, түсіндіру;
-  қуанышты күту;
-  қатаюды шығару;
-  өзін жақсы көруге, құрметтеуге көңіл 

бөлу;

Мектептегі психологиялық қызмет Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА

-  махаббатқа, жан ашуға, ұятқа, әдемілікке 
баулу;

-  талап ету;
-  сендіру.
Педагогикалық коррекция даму үйлесім-

сіздігі, эмоциялық тұрақсыздық, ырықты 
мінездің дамымауы сияқты келеңсіздіктерді 
жояды. Педагогикалық коррекцияның негізгі 
құралы — педагогтың түсінуі, жаны ашуы, 
қатаюды шығаруы, оқу-тәрбие процесін 
рационализациялау, баланы мәдени білім 
мүмкіндіктеріне тарту болып табылады.

Ал, енді әлеуметтік-педагогикалық кері кет-
кен балалардың психологиялық коррекциясын 
қарастырайық. Бұл түзету әдістерінің тобы 
кері кеткен баламен тәрбие микросоциумы 
бойынша классификацияланады:

- кері кеткен тұлғаның иңдивидуалдық-
типологиялық, ерекшеліктері;

- қарым-қатынас субъектісінің қасиеттерін 
психологиялық түзету;

- оқу іс-әрекетінің бұзылуын зерттеу ерек-
шеліктері;

- өзін саналы дамытудағы бұзылуды түзету 
әдістері.

Аталған    мәселелерді    толыққанды    
қарастырып,  практикада қолдану, жасөс-
пірімдер арасындағы келеңсіздіктердің аза-
юына мүмкіндік береді.

Психологиялыќ тїзету баєыты 

10-14 жастағы жеткіншектерге арналған психологиялық сабақтың бағдарламасы 
Сабақтың құрылымы 
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Мазасыз ойлар кішкентай заттарєа їлкен 
кґлеѕке тїсіреді. 

Шотланд мақалы 

Жан да, тəн сияќты, немен ќоректенсе, 
сонымен ґмір сїреді. 

Холланд

Əкесініѕ балалары їшін жасайтын еѕ зор 
жаќсылыєы – ол балаларыныѕ анасын сїюі. 

Белгісіз автор 

Адамдар жалєыз, себебі, олар кґпірдіѕ орнына 
ќабырєа салады. 

Белгісіз автор 

 Ўсаќ-тїйек заттар бізді мазалайды: 
пілді айналып ґтсек те, шыбыннан ќўтыла 
алмаймыз. 

Биллингс 

Ґмірде екі трагедия болады. Оныѕ бірі – Сіздіѕ 
ґз арманыѕызєа ќол жеткізе алмаєаныѕызда, 
екіншісі – соєан ќол жеткізгенде. 

Шоу 

Їміт таѕєы асќа жаќсы, біраќ нашар кешкі 
ас.  

Ф. Бекон 

Адамдар саєаттыѕ тетіктері тəрізді, ќоссаѕ 
жїреді, біраќ не їшін екенін білмейді. 

А. Шопенгауэр 

Мен кґзќарасымныѕ болєанын емес, кґзімніѕ 
болєанын ќалаймын. 

М. Цветаева 

Əйелдер тїсіну їшін емес, сїю їшін 
жаралєан. 

О. Уайльд 

Жоєарыєа кґтерілер жолда, адамдармен 
сыпайы бол, себебі оларды тґменге барар жолда 
да кездестіресіѕ. 

Вилсон 

Сана хандыќ етеді, біраќ басќармайды. 
П. Валери 

Шындыќты іздегенге сен. Оны тапќанєа 
сенбе. 

А. Жид 

Адамдарды жаќсы кґру їшін, олардан ештеѕе 
кїтпеу керек. 

К. Гельвеций 

Баќытты ґмір жоќ, тек баќытты кїндер 
бар. 

А. Терье 

Даналар сөзі



Қызықты ПСИХОЛОГИЯ36 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Научно-философские мысли

ЗАКОН МЕРФИ 
(разг.) – принцип, кото-
рый заключается в том, 
что, если может прои-
зойти что-то плохое, оно 
непременно произойдет 
(этимология неизвест-
на).

СЛЕДСТВИЯ: 
1. Все не так просто, 

как кажется. 
2. Любое дело зани-

мает больше времени, 
чем ожидается. 

3. Из всех возможных неприятностей проис-
ходит именно та, которая наносит наибольший 
вред. 

4. Если вы предвидите четыре возможные 
неприятности и удачно их предотвращаете, тут 
же появляется пятая. 

5. Если дело пущено на самотек, оно имеет 
тенденцию развиваться к худшему. 

6. Когда бы вы ни собрались что-то сделать, 
оказывается, что сначала нужно сделать что-то 
другое. 

7. Каждое решение порождает новые проб-
лемы.

8. Невозможно застраховать свой прибор от 
ошибок пользователя – дураки так изобрета-
тельны! 

9. Природа всегда на стороне скрытого не-
достатка.

10. Мать-природа – мачеха.

ФИЛОСОФИЯ МЕРФИ: 
Улыбайтесь … Завтра станет хуже. 

КОНСТАНТА МЕРФИ: 
Степень дискредитации любого дела обрат-

но пропорциональна его 
значимости. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА 
ЗАКОНА МЕРФИ: 

Все плохое происходит 
одновременно. 

КОММЕНТАРИЙ ХИЛ-
ЛА К ЗАКОНУ МЕРФИ: 

1. Если провал дела на-
несет большой урон, будь 
максимально осторожен.  

2. Если тебе нечего терять из-за перемен, 
расслабься. 

3. Если премены могут принести исполнение 
всех надежд, расслабься.  

4. Если это не имеет значения, это значения 
не имеет. 

КОММЕНТАРИЙ О’ТУЛА К ЗАКОНУ МЕР-
ФИ: 

Мерфи был оптимистом. 

СЕДЬМОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗИМЕРГИ К ЗА-
КОНУ МЕРФИ: 

Если пошел дождь, жди грозы. 

ПОСТУЛАТ БОУЛИНГА: 
Если ты хорошо себя чувствуешь, не волнуй-

ся. Это скоро пройдет. 

ЗАМЕЧАНИЕ УАЙТА: 
Не позволяй сердцу уйти в пятки... 

Комментарий Оуэна к ЗАМЕЧАНИЮ           
УАЙТА: 

...быть может, его хотят вырезать...

 «Закон Мерфи». Блох Артур
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Бағдарлама мақсаты: 
• Тұлғалық және әлеуметтік дағдыларды 

қалыптастыру және дамыту. 
• Ассертивті мінез-құлықтың дағдыларын 

қалыптастыру. 
• Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту 

дағдыларын қалыптастыру және дамыту. 
Бағдарлама міндеттері:  
• Мен тұжырымдамасын құру. 
• Сезімдері мен өзін-өзі реттеудің талдау 

дағдыларын қалыптастыру және дамыту.
• Сыни ойлау дағдыларын дамыту. 
• Негізделген шешімдерді қабылдау 

дағдыларын дамыту. 
• Түрлі ситуациялардан шығу дағдыларын 

Мектептегі психологиялық қызметҰлжамал БЕЙСЕБАЕВА

игеру. 
• Стресті жеңу дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту.
• Тиімді қарым-қатынас дағдыларын да-

мыту. 
• Дау-дамайды шешудің дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту. 
Әдістер: 
• Ми шабуылы. 
• Рөлдік үлгілеу. 
• Пікірталас. 
• Әңгімелесу. 
• Психогимнастика. 
• Арттерапия элементтері.  
• Психодрама.

Тақырыптық жоспар

Бағдарлама бойыншы жұмысты ұйымдас-
тыру және оның шарты.

Топтағы жеткіншектердің саны 8-12 адам-
нан құралып, олардың жасы 12-14 жас бо-
лады. 

Бір сабақтың ұзақтығы үзілістермен – 2 - 4  
академиялық сағат болуы тиіс. 

Сабақ аптасына 1 рет үнемі жүргізіледі. 
Балалар және жеткіншектермен тренинг 

жұмыс дағдыларын игерген психолог жүргізуші 
рөлін атқара алады.   
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1-САБАҚ
 Тақырыбы: Танысу. Қағида. 

«Ауа, жер, су» жаттығуы. Жеткіншек қолындағы допты кез-келген қатысушыға лақтырып, 
«Су, жер, ауа» стихияларының бірін атайды. Допты қағып алған қатысушы аталған сти-
хияда тіршілік ететін жануарды атап, допты келесі қатысушыға басқа стихияны атап 
лақтырады. 

Ескерту: Жануарлар қайталанбауы тиіс. 
«Шапалақ» жаттығуы. Барлығы қолдарын қасында отырған адамның тізесіне қояды. 
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Шапалақ кезекпен орындалады. Егер алақанға ұрылған шапалақтардың реті бұзылса, онда 
қатысушы топтан шығады. 

«Мысық-ит» жаттығуы. Түрлі-түсті қарындаштар (көк, қызыл) шеңбердегілерге беріледі: 
көк (мысық) – солға, қызыл (ит) – оңға. Бергенде белгілі ереже орындалады. Көк қарындаш 
ұстап отырған адам қасындағы адамның тізесіне қолын тигізіп, одан: «Бұл не?» деп сұрайды. 
Ал, бала «Бұл мысық» деп жауап беру керек. 

Қарындаш өз орнына келгенше қайталанады. Қызыл қарындаш та оңға қарай жылжығанда 
осы тәртіп орындалады. Тек онда «Бұл не?» сұрағына «Бұл ит» деген жауап беріледі. 

Ескерту: Қарындаштар әр түсті болғаны жөн. Жаттығулар өте нақты орындалады. Жет-
кіншектер «Не бірінші келеді?» деп жарысады. 

«Танысу» жаттығуы. 
Жүргізуші тапсырма береді: 
• Әр қатысушының танысуы.
• Өз есімі туралы айту. 
• «Өзіңді қалай сезініп отырсың?» сұрағына жауап беру. 
Топтағы жұмыс қағидасы. Жүргізуші бағдарламамен, топтағы жұмыс қағидасымен та-

ныстырады. Талқылама жасалып, топтағы жұмыс қағидасы қабылданады. 
Топтағы жұмыс қағидасы: 
1. Біреу сөйлегенде, қалғаны үндемейді. 
2. Әрбір адам өз атынан өзі туралы, өз пікірлері, ойлары және сезімдері туралы айтады. 
3. Құпиялық. 
4. Тапсырма жүргізуші бастауымен орындалады, барлық топ мүшелері қатысады. 
5. Барлық пікірлер бағаланбайды. 
Қағида дауыс беру нәтижесімен қабылданып, арнайы дайындалған ватманға жазылады. 

Әрбір қатысушы өз қолын қояды. 
Қобалжуды диагностикалау. Филлипстің мектеп қобалжуы тесті бойынша қобалжу диа-

гностикасын өткізу. 
«Әтеш пен бүркіт» мысалы. Биік, биік тауларда бүркіт өмір сүріпті. Бір күні жерге жақын 

ұшып келе жатып, кішкене ауласы бар үйді көрді. Үй қоршалған еді, онда тауықтар, балапан-
дар және үлкен, әдемі әтеш азығын теріп жүр еді. Олардың өмірін бақылап, бүркіт әтешке: 
«Әтеш, әтеш жүр биік тауларға ұшайық»- деді. Әтеш өз балапандарының шоқысқандарын 
қойғызып кете берді. Әтешті бүркіт тағы да шақырды: «Әтеш, әтеш, жүр бірге ұшайық, саған 
орман, тоғай, өзен, көлдерді көрсетемін!» депті. Әтеш түк болмағандай, өз жемін жеп тұра 
беріпті. Бүркіт оны үшінші рет шақырыпты: «Әтеш, әтеш жүр бірге ұшайық, мен саған биік 
тауларды, ең нәзік, әдемі тауда өсетін гүлді көрсетемін!» депті. Әтеш, өз балапандарымен 
әуре еді, оларды азық табуға үйретіп жатты. Бүркіт қанатын бір қағып ұшып кетті. Әтеш сол 
кезде ғана басын көтеріп, «Бүркіт не үшін ұшып келді екен?» депті. 

Талқылау. 

Қолданылған әдебиеттер:
1. Артюхова И.С. Развитие мышления, внимания, памяти, саморегуляции у младших 

школьников . – М.: Чистые пруды, 2008.
2. Савченко С.Ф.Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка.- СПб.:Речь, 2006.
3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: Академа, 2005.

Басы ґткен санда. Жалєасы бар.

Мектептегі психологиялық қызмет Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА
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Жаһандағы жанды жаҤалықтар

Америкалы
 �алымдар ж�ргізген экспериментті� 
барысында музыканы� адамны� мысалы, кітап о
уына 
немесе зейінін шо�ырландыруына к�мегі мол екенін 
аны
тапты.  

А�Ш-ты� Солт�стік батыс университетіні� невро-
логы Нина Краус �з зерттеулерінен ал�ан н%тижелер 
бойынша музыкамен айналысу ма�ыздылы�ын бірін-
ші орын�а 
ою жайлы пікір 'сынады. «Мектепті� 

аржысын шектесе, алдымен ба�дарламадан %детте, 
музыка саба
тарын алып тастайды. Б'л �лкен 

ателік». 

20 еріктілерді� 
атысуымен бастал�ан зерттеу, 
экспериментке 
атысушылар�а �з та�дауларымен 
фильм к�руді 'сынады. 

�атысушылар к�рсетілім барысында сырт жа
тан 
«ми» с�зіне '
сас мандариндік диалектіні �здіксіз 
ты�дап отырады. Б'л тілді� дыбысталуы �те %уен-    
ді %рі с�зді� ма�ынасы оны� 
андай тонмен айтылу-
ында. Мысалы, біркелкі тонмен айтыл�ан «ми» с�зі 
«к�зді� 
иы�ымен 
арау», егер тонды жо�арылатса, 
онда «'ялту», ал т�мен дауыспен айтса, «к�ріш» 
деген с�зді білдіреді. 

Эксперимент кезінде �алымдар 
атысушылар 
миыны� іс-%рекетін жазып отыр�ан. Еріктілерді� 
жартысы шамамен алты жыл музыкалы
 мектеп-
ке бар�анын атап кеткен ж�н. Екінші жартысы 

Ғалымдар мынадай ерекше шешімге келіпті: адамның бас 
миында музыканың арнайы орталығы жоқ.   

Музыканы қабылдауға мидыҤ барлық бөліктеріне тарал-
ған облыстар қатысады. Әуен ойнағанда мидыҤ моторлық 
қабығыныҤ, мишықтыҤ және басқа да құрылымдарыныҤ бел-
сенділігі артады.

МУЗЫКА �ЛЕМІН ЗЕРТТЕУ ЖА,АЛЫ�ТАРЫ:

МУЗЫКА МИДЫ ЖЎМЫС ЖАСАУЄА 
МƏЖБЇРЛЕЙДІ

музыкалы
 саба
 алма�ан. Барлы
 
атысушылар 
а�ылшын тілді ж%не еш
ашан да мандариндік диа-
лектіні естімеген. 

«Тіпті 
атысушыларды� барлы
 назары фильмге 
ауса да ж%не «ми» дыбысыны� олар �шін еш
андай 
ма�ынасы болмаса да, фильм кейіпкерлеріні� 
с�йлеулеріндегі ерекшеліктерін %лде
айда жа
сы 
ажыратты», - деп атап к�рсетті Солт�стік-ба-
тыс Университетіні� неврологы Патрик Уонг. Ол 
ба
ылау к%сіби музыканттар�а емес, к%дімгі адамдар�а 
ж�ргізілгенін айтады. 

8алымдар денені� дем алу ж%не ж�рек со�ысы 
т%різді автоматты
 
ызметтеріне жауап беретін миды� 
б�лігі музыканы да 
абылдайтынын аны
тады. «Жан-
ды», импровизациялы
 музыканы� ы
палы мол. 

«Осы н%тижелер бізге адамны� тере� де�гейде 
%уенді 
абылдайтынын к�рсетеді. Біз %уен миды� 
ж'мысын жа
сартып, к�ш салып ж'мыс жасау�а 
ы
пал етеді деп ойлаймыз», - деп жариялады Краус. 

8алымдар 
азір бас
а м%селемен айналысуда – 
музыкалы
 терапияны� жемісін к�ру �шін 
анша жыл 
музыкалы
 саба
 алу керек. Музыкалы
 саба
тар 
сауаттылы
 де�гейі т�мен балалар�а да к�мектесер 
еді деп санайды зерттеушілер. 

-аламтор беттерінен
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Психодиагностика

Сіздіѕ жетістіктеріѕізді баєалау. 
1. Дұрыс жауапты таңдаңыз. 
 Қазақстан халық саны жағынан әлемде нешінші орында? 
 а) 10-ші орында; ә) 25-ші орында; б) 100-ші орында; в) 59-ші орында. (5 ұпай)

2. Қазақстанның қазіргі жер көлемін түсіну үшін, оның тарихына көз жүгірту қажет. Не-
ліктен? (10 ұпай) 

3. Қазақстанның әлемдегі іс-әрекеттерге негізгі ықпал етуші жолдарын атаңыз. (5 
ұпай)

4. В.И.Вернадскийдің адамзат баласы, тірі зат ретінде биосферамен ажырамас байла-
ныста, ол одан тіпті бір минут те бөлек бола алмайды деген көзқарасын түсіндіріңіз. 
(10 ұпай) 

5. Қазақстанның қазіргі әлеуметтік-саяси және экологиялық жағдайы – тұрақтылыққа 
әкеле ме, әлде құлдырауға әкеле ме? Тұжырымды жауап беріңіз. (15 ұпай) 

6. Статистикалық мәліметтерге сүйеніп және оларды талдау арқылы, өз облысыңыздың 
қалаларына жастардың көшіп-қонуы қалай жүзеге асып жатқанын анықтаңыз. Көші-
қонның негізгі түрлерін атап көрсетіңіз. Сіз тұратын аймаққа көші-қонның қандай 
түрі тән? (5 ұпай) 

7. Ауылдық жерден қалаға көшкен жастар қандай мәселелерге тап болады? Ол мәселелерді 
шешу жолдарын көрсетіңіз. (10 ұпай)

8. Қазақстандағы демографиялық жағдайға баға беріңіз. (10 ұпай) 
9. Қазақ халқы мекендеген жері европа мен азияны қиыстырған географиялық аралықта 

орналасқандығынан басқа халықтармен тіл табыса алуы, меймандостығы, 
шыдамдылығы, ұлтаралық жанжалдарға жол бермеуі ұлттық ерекшелікке айналған. 
Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Өз жауабыңызды дәлелдеңіз. (15 ұпай)

10. Қазақстанның ұлттық құрамы мен дінді қабылдауы өзара қалай сәйкестік табады? 
Оны немен түсіндіруге болады? (10 ұпай) 

Берген жауаптарыѕызєа жинаєан ўпайыѕыз: 
70-тен 95 ұпайға дейін  – сіз ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру сұрақтарына 
шығармашылық көзқарастармен қарайсыз; 
55-тен 70 ұпайға дейін - өз көзқарасыңызды қорғап шығу қабілетін дамытуға мән беріңіз; 
50 ұпайдан төмен – қапа болмаңыз. Тек дәлелді материалды зерттеуге ғана мән бермей, сон-
дай-ақ географиялық түсіндірмелерге, олардың негізгі өзара байланысын ашуға ұмтылыңыз.  
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Өзекті мәселелерАйман ӘБІКЕНОВА
Алматы қаласы

Жеткіншектік ж%не 
ыз-бозбалалы
 ша
 


арапайым ша
 емес ж%не неше т�рлі 
арама-


айшылы

а толы кезе�, ата-аналарды� к�бісін 

ала�дататын, уайым�а берілдіретін к�рделі ша
. 

Аса к�п ала�дататыны: мектепте де, отбасында да 

агрессияны� к�тері�кілігі, дау-дамайды� жо�арылы�ы, 

эмоциялы
 т'ра
сызды
, ашы
тан ашы
 наразылы
, 

ата-ананы� 
ам
орлы�ын 
абылдамаушылы�ы, 

'ялша
ты
 ж%не 
ыз-бозбалалы
 максимализм. 

Жеткіншекті� мінез-
'л
ында�ы �згерістер себебін 

т�сіну �шін, оны� психологиялы
 механизмін білу 

керек. Ата-аналар �здеріні� балалары жеткіншек 

жас
а (11-15) жеткен уа
ытта к�рделі, тіпті кей 

жа�дайда неше т�рлі 
айшылы
тар�а кездесетінін 

т�сінулері 
ажет. 

�зіне �ол ж
мсау�а дайынды� белгілеріне 

т�мендегілерді жат�ызу�а болады:

1. Aз істерін реттеу – 
'нды заттарын тарату, 

байлап, т�ю. Адам 
алай болса солай ж�ріп, біра
 

бір с%тте барлы�ын ретке келтіре бастайды. Со��ы 

дайынды
тарды жасай бастайды. 

2. �оштасу. Aміріні� %р кезінде к�мектескен 

адамдар�а ал�ыс айтуы м�мкін.

3. Сырт
ы 
ана�аттанушылы
 – энергияны� 


'йылуы. Aзіне 
ол ж'мсау туралы жоспары толы
 

жасалынса, ол туралы енді ойланбайды, шамадан тыс 

энергия пайда болады. К�ш-
уат к�бею жа�дайы тере� 

депрессия�а 
ара�анда аса 
ауіпті болуы м�мкін. 

4. Жазбаша т�рде (хатта, к�нделікте, жаз�ан).

5. С�збен к�рсету немесе 
ор
ыту.

6. Жо�арыда к�рсетілген белгілерді� орындалу-

ына себеп бол�ан жа
ын адамынан айырылу. Eйінен 

айырылу.

7. Gй
ысызды
.

�зіне �ол ж
мсауды� м�мкін болатын мотив-

тері

К�мек іздеу - �зіне 
ол ж'мсауды ойлайтындарды� 

к�бісі �лгілері келмейді. Aзін-�зі �лтіруді олар 

бірн%рсені алу �шін 
'рал ретінде пайдаланады 

(мысалы, �зіне назар аудару, с�йіспеншілік, махаб-

бат, проблемалардан 
'тылу, �мітсіздік сезімінен 

арылу).


мітсіздік - �мір м%нсіз, болаша

а �міт арту�а 

болмайды. Aмірді жа
сартуда �згерістер енгізуге еш 

�мітті� жо
ты�ы.

Проблеманы� к�птігі – барлы
 проблемаларды� 

шешілмейтіндей к�рінетіндігі соншалы
ты, оларды 
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бір-бірлеп шешуге ойды шо�ырландыру�а м�мкіндікті� 

жо
ты�ы.

Бас
а адам�а 
атер т�ндіріп, жанын ауырту�а 

%рекет жасау – «Олар %лі �кінеді». Кейде адам, 

�з-�зіне 
ол ж'мсау ар
ылы, �зімен проблемала-

рын алып кетіп, отбасына же�ілдік жасаймын деп 

ойлайды. 

Батылды�ы мен к�шін к�рсету – тек батыл 

ж%не к�шті адам �ана �з-�зіне 
ол ж'мсау�а 
абілетті 

деген '�ым 
алыптас
ан.

Суицид к�рініс берген балалармен ж'мысты 

топты
 тренинг т�рінде ж�ргізген тиімді. Осындай 

бір саба
ты 'сынуды ж�н к�рдік. 

Саба�:
Ма�саты:

– топты� бірігуіне арнал�ан жатты�улар;

–  топты� потенциалды
 к�шбасшыларын 

ай
ындау; 

– жалпы психологиялы
 бейімделуді жа
сарту;

– тренинг 
атысушыларыны� психологиялы
 

ашылуы;

С�лемдесу. Бір-бірімен 
ол алыса, есімдерін айта 

отырып танысады.

Сергіту:
Жатты�у «
шінші арты�»

�атысушылар ж'п-ж'п
а б�лінеді де беттерін 

орта�а беріп, жалпы ше�бер 
'рып т'рады. �ашатын 

ж%не оны 
уатын 
атысушылар та�далады. Ше�берді 


иып �туге болмайды. �ашатын адам бір ж'пты� 

алдына келіп т'ра 
алады, 
ашатын адамны� р�лі, 

ж'пты� сыртында т'р�ан 
атысушы�а тиеді. Eшінші 

арты
.

Саба�ты� негізгі мазм
ны
Жатты�у «Мені� �мірім» 

Ма�саты: топ 
атысушыларымен тере�ірек таны-

су, есімдерін еске т�сіру, жатты�у топта�ы сенімділік 

атмосферасын 
алыптастыру�а к�мектеседі.

Материалдары: %рбір 
атысушы�а бір пара
 


а�аздан, маркер, 
арындаш, 
алам, скотч 
ажет 

болады.

Н"с�ау: %р 
атысушы�а пара
 пен маркер тара-

тылады, ол пара

а �з есімін жазады ж%не �з �мірін 

бейнелейді (
атысушылар �мірлеріні� 
ай мезгілін 

ж%не 
андай к�йде, сурет к�йінде салады ма %лде 

�зіне бір ма�ызды кезе�дерін с�здермен жазады ма, 

немесе сызы
ша немесе т�мпешік сия
ты жолдармен  

бейнелей ме, т.б. �здері біледі). Суретке 5-10 минут 

б�лінеді. Содан со� �зіні� жаса�ан ж'мысын пре-

зентациялау басталады. Е� д'рысы ж�ргізушіден 

баста�ан ж�н, б'л барлы
 
атысушыларды� ашы-

луына к�мектеседі.

Жатты�уды� рефлексиясы: Aмірден бірнеше 

жа�дайлар келтірілуі м�мкін. Пессимистік к��іл-к�йлі 

жа�дайда бол�ан с%тті, 
ай�ы, зорлы
-зомбылы
, 

�мірден т��ілу ж%не т.б. бол�ан кезе�дерді назардан 

тыс 
алдырмау�а ке�ес беріледі. Aмірлік жа�дайды� 

�згеруіне ж%не эмоционалды
 
олдау к�рсетуді топпен 


осылып жаса�ан д'рыс. Ж�ргізуші б'л жатты�уда  

адекватты психологиялы
 %дістерді 
олдануына бола-

ды (гештальт-терапия, мінез-
'лы
ты
 психотерапия, 

позитивті психотерапия, НЛБ).

Эмоционалды� �ысымды алып тастау�а  

психотехникалы� ойын.

«Атомдар мен молекула» ойыны

Ж�ргізуші: 
азір барлы�ымыз же�іл �ана б�рісіп 

т�йін сия
ты кейіпті келтіреміз. Сіз – бейберекет 


оз�алыста�ы жал�ыз атомдарсыз. Мені� б'йры�ым 

бойынша молекула 
'расыздар. Мысалы, «�ш» ко-

мандасы бойынша %р молекулада �ш-�штен атом 

болып бірігесіздер. Кім де кім еш молекула�а енбей 


алса, ол ойыннан шы�ады. Kр т�рлі сандар аталады, 

біра
 та 4-5-тен аспауы 
ажет.   

Саба�ты� рефлексиясы. �атысушылар саба
 ба-

рысы бойынша талдау ар
ылы ойларымен б�ліседі.

#оштасу. Есімдерін атай отырып, доп ла
тырыса, 

біріне-бірі жа
сы тілектер айтысады, 
алыс 
ал�ан 


атысушы болма�аны ж�н.

#олданыл�ан �дебиеттер
1. Акажанова А.Т. Девиантология. Алматы, 

2008.

2. Акажанова А.Т., Ельшибаева К.Г. Практикум 

по девиантологии. Алматы, 2008.

3. Акажанова А.Т., Ельшибаева К.Г. Психологи-

ческая служба в закрытых учреждениях. Алматы, 

2009.

4. Ельшибаева К.Г. Профилактика суицида. 

Алматы, 2009.

5. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения 

(статика и динамика). М., 1989.
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потенциалды (Bлеуетті)) керегінше игере 

алады;

6. Кез келген 
ылы
 – сырттан ба
ылаушыны� 

ба�алауы бойынша – тіпті сондай 
атігез, есала� 

ж%не 
иял�а сыймайтын 
ылы
 – адамны� д�ние 

танымыны� �лгісін аны
тайтын м�мкіншіліктері 

мен 
абілеттерінен алын�ан, 
азіргі с%ттегі е� 

тамаша н'с
а болып табылады;

7. Адамны� д�ние таным картасын толы
тыруы 

ар
асында, на
ты контекст (белгілі бір о
и�а 

ма�айында�ы жай) ше�беріндегі 
олайлы 
ор 

%рекетіне келуде немесе босату шамасында 

�згерістер болады;

2. Aмір мен сана ж�йелі процесс болып есепте-

леді. Б'л сия
ты ж�йе «�зін-�зі 'йымдастыруды�» 

белгілі бір 'станымына негізделеді, %рине тиімді 

тепе-те�дік жа�дайына  немесе гомеостаз�а  келуге 

тырысады. 

Сонды
тан да: 

1. Адамда болып жат
ан 
'былысты ж%не 

адамды 
орша�ан ортаны� о�ан тигізген �зара 

%серінен пайда бол�ан процесстер (
'былыстар) 

ж�йелі болып келеді; 

2. Ж�йені� 
андай да бір б�лігін, оны� 
ал�ан 

б�лігінен толы�ымен о
шаулау м�мкін емес. 

Адамдар бір-біріне %сер етпей отыра алмайды. 

Адамдар �з 
ылы
тарыны� бас
а адамдар�а 

%серіні� 
орытындысын �здері сезе отырып, 

араларында�ы бір-біріне деген ара-
атынасыны� 

кері байланыс
а 'ласып жат
анын к�руге бола-

ды;

3. Ж�йе «�зін-�зі 'йымдастырушы» болып 

келеді ж%не таби�и байсалдылы
 пен т'ра
тылы
 

жа�дайына 'мтылады. Же�іліс жо
 – тек 
ана 

кері байланыс бар.

4. Реакция мен мінез-
'лы
, со�ынан �здері 

алып ж�ретіндей, �з контексінсіз ж%не �ндесуінсіз, 

еш
андай да ма�ыналы бола алмайды. Кез келген 

т%жірибе, 
ылы
 ж%не реакция, 
ал�ан ж�йемен 


аншалы
ты �йлесімділігіне байланысты, ресурс 

(
ор) немесе шектелген фактор (себепкер шарт) 

болып 
ызмет етеді; 

5. Ж�йені� барлы
 �зара 
атынастары бір 

де�гейде �тпейді. Бір де�гейде жа�ымды бол�ан 

н%рсе, бас
а де�гейде жа�ымсыз болуы м�мкін. 

Сол 
ылы
ты болдыратын бас
а 
ылы
, жа�ымды 

ы��ай, функция (
ызмет), пікір ж%не та�ы бас
а, 

я�ни �зіндік МЕН-нен ту�ан 
ылы
тардан 

б�лектеген пайдалы;

6. Кез келген 
ылы
 (белгілі бір де�гейдегі) 

«о� �згерісті ы��ай» бола алады. Іс-%рекет жа-

сап бітірген адамны� к�з
арасы бойынша, сол 


алыптас
ан к�йде жа�ымды ж%не 
олайлы кон-

текстте 
абылданды ж%не 
абылданады. К�м%нді 

мінез-
'лы

а 
ара�анда пи�ылды сезіну, елеу 

о�айыра
 ж%не тиімділеу;

7. �орша�ан ортада�ы жай мен контекст 

�згереді. Бір іс-%рекет %руа
ытта бірдей 


орытынды бермейді. Бейімделу мен с%тті �мір 

с�ру �шін белгілі бір ж'мса
ты
 
ажет. Ж'мса
ты
 

де�гейі ж�йені� бас
а б�ліктеріні� т�рленуімен 

пропорционалды. Ж�йені� к�рделенуіне бай-

ланысты ж'мса
ты
 де�гейіні� 'л�аюы 
ажет 

етіледі; 

8. Егер сізді� іс-%рекеті�із �зі�із к�ткен 

�ндестікті таппаса, �з 
алауы�ыз�а жеткенше 

мінез-
'лы�ы�ызды т�рлендіруі�із 
ажет.

НЛБ-ны� барлы
 �лгілері мен техникала-

ры осы екі 'станымдарды� (принциптерді�) 

�йлесімділігіне негізделген. Бізді� 
абылда-

уымыз бен д�ние арасында жойылмайтын 

айырмашылы
 бар. Данышпанды
 тек 
ана 

бір «д'рыс» ж%не «д%л» %лем «картасын» 

ме�гергеннен пайда болмайды, %йтпесе оны� 

жаратылысы адамзат м�мкіншілігінен асып т�сер 

еді. Біз мекендеген осы д�ниеде ж%не бізді� 

�зімізді� ж�йелі таби�атымыз�а 
ажеттілік бе-

ретіндей м�мкіндігінше тезірек, аны�ыра
 ж%не 

д%л «карта» 
'ру е� ма�ызды м%селе болып та-

былады. 

Күлмаш ЕЛШІБАЕВА
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аны
тама берді: ми, тіл, т%н аралы
тарында�ы ара 


атынасты бейнелеуші «Нейролингвистикалы
 

ба�дарламалау». Б'л �лгіні� негізінде т�мендегі 

шы�арма жары
 к�рді: «Ба
адан ханзада�а ай-

налу» (Бэндлер, Гриндер 1992); «Нейролингвис-

тикалы
 ба�дарлама» (Neuro-Linguistic Progra-

mming, Vol. I; Dilts, R., Grinder, J., Bandler, R., 

DeLozier, J., 1980); «Рефрейминг» (Бендлер, 

Гриндер, 1995). «Используйте свой мозг для 

изменений» (Бендлер, 1998).

Б'л жа�адан ашыл�ан психотерапевтік мек-

теп бол�ан жо
, %йгілі терапевтерді� тамаша 

келтірілген ж'мыс т%жірибесі мен іс ж�зіндегі 

%дістеріні� 
адамды
 бейнеленуін, оларды� 

сезгіштік 
абілеттеріні� ар
асында 
олданылуы 

еді. 

Бэндлер мен Гриндер %ріптесі, а�ылшын фило-

софы Гриндер Байтсон �лгілеу �шін метафора 

%лемі мен тарихты 'сынды, осыны� к�мегімен 

М.Эриксон  пациенттерді 
ор
ыныштан емде-

уге ж%не жан жара
аты салдарын же�іп шы�у 

ма
сатында пациенттерді гипнозды
 транс
а 

енгізді. 

НЛБ-ді� 
азіргі зерттеушілеріні� арасын-

да Роберт Дилтсті ерекше атап �туге болады, 

ол сенушілік, динамикалы
 �йрету (о
ыту), 

ж�йелі ойлау, адамзатты� данышпандылы�ы, 

шы�армашылы�ы, озы
ты�ы ж%не бизнес сала-

сында 
ыры
тан аса кітап жазып шы�арды. 

НЛБ адамны� субъективті т%жірибесіні� 


'рылысымен айналысады: к�ріп т'р�аннан 

'йымдастырамыз, сырт д�ниеден ал�анымызды 

естиміз ж%не т�йсінеміз. Сонымен 
атар, 


орытынды жасау �шін іс-%рекетті с�збен 
алай 

сипаттаймыз ж%не оны 
алай орындаймыз, %дейі 

жасаймыз ба %лде керісінше ме, осы ж�нінде де 

зерттеулерді НЛБ ар
ылы жасау�а болады. 

Біз �з сезім м�шелерімізді, сырт
ы д�ниені 


абылдау�а, оны зерттеуге ж%не 
айта жасау�а 

пайдаланамыз. Kлем %рт�рлі сенсорлы
 шек-

сіз к�ріністер м�мкіндігіне толы, біра
 біз 

осы %рт�рлілікті� тек кішкене б�ліктерін �ана 


абылдаймыз. Осы 
абылдайтын б�лікті біз 

�зімізді� керемет т%жірибемізбен, м%дениетіміз, 

тіліміз, ба�алауымыз, м�дделеріміз, наным ж%не 

'й�арымымыз ар
ылы с�згіден (фильтрден) 

�ткіземіз. 

НЛБ екі т�рлі іргелі 'станымдардан 
'рал�ан 

(Дилтс, 1998):

1. Карта айма� емес. Адамзат тіршілі-

гі на
тылы
ты толы
 
амти алмайды. Бізді� 

білетініміз, танымымыз – осы на
тылы
ты 


абылдауымыз �ана. Біз тек 
орша�ан д�ниені 

�ана к�з алдымыз�а елестете аламыз ж%не 

о�ан сенсорлы репрезентативті ж�йе ар
ылы 

к��іл аударамыз. Бізді� 
ылы
тарымызды 

на
тылы
ты� �зі аны
тамайды, на
тылы
ты� 

«нейролингвистикалы
» картасы �ана аны
тап, 

о�ан м%н-ма�ына береді. Сонымен, ереже бой-

ынша, на
тылы
 бізді то
татпайды немесе ал�а 


арай ж�руге оятпайды, осы на
тылы
ты� бейнесі 

– карта ар
ылы м�мкіндік аламыз. Сонымен,

1. Адамдар шынды

а �здеріні� �зіндік 


абылдау, т�йсіктері ар
ылы к��іл аударады; 

2. Kр адам �зіні� �зіндік жеке д�ние немесе 

%лем картасын игереді. 

Еш
андай да жеке карта – д�ние бейнесі – кез 

келген бас
адан г�рі «т�пн'с
а» немесе «
азіргі 

на
тылы
» бола алмайды;

3. Коммуникация (
атынас) ма�ыздылы�ы, 

коммуникатор (
атынас жасаушы) ы��айына бай-

ланыссыз ша
ырыл�ан реакциямен 
орытынды 

жасалынады;

4. Е� «а�ылды» ж%не «достас�ан» карталар 

– е� «т�пн'с
алы» немесе «д%л» болып есептел-

мейді, керісінше м�мкіншіліктері ке�інен тарал�ан 

ж%не мол та�даулысы болып келеді;

5. Адамдар тиімді %рекеттерге 
ажетті б�кіл 

ресурстарды (
орларды) (былайша айт
анда 

Күлмаш ЕЛШІБАЕВА
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Табысқа жеткізер формула

�рине, жетістікке жетудің сырын әркім білгісі-ақ 
келеді. Бірақ олар сыр қақпасының кілті �здерінде 
екенін біле бермейді. Адамның бойындағы кейбір 
қасиеттер оны еріксіз сәтсіздікке ұшыратады не-
месе жетістікке жеткізеді. Бұл қасиеттер кісіні 
әбден дендеп алатыны соншалық, оны отқа да суға 
салады. Жетістік жолында күресетіндер де  осындай 
қайтпас қасиеттерге ие. 

Мінез, білім, сенім және тындырымдылық 
қасиет осы тылсымның құпиясы болып келеді. 
%йткені мінезді, білімді, сенімді және тынды-
рымды кісінің жетістікке жетпей қоймасы хақ. 
Мінезің жақсы, білімің жеткілікті, сенімің мықты, 
тындырымдылығың шебер болса, онда жетістіктің 
ауылы алыс болмайды. Бұлар - жетістікке жетудегі 
ортақ қасиеттер. 

Енді осыларға назар сал.
а) Мінез жағынан жетістік.
Мінез жағынан �зін тереңдеткен адам т�мендегі 

қасиеттерге ие болады:
• Сапаға мән береді.
• Саналы әрекет етеді.
• Қабілеті жоғары.
• Қателіктерінен сабақ алады.
• Білімі жеткілікті.
• Еңбекқор.
• Топпен бірге жұмыс істейді.
• Денсаулығына қарайды.
• Қоғамдық жұмыстарға белсене араласады.
• Сыртқа әсер ете алады.
• С�зі мен ісі сай келеді.
• %згеріске ашық.
• Бастамашылдығы үстем.
• Жаңашыл қырларымен к�рінеді.
• �р нәрсенің ең жақсысын іздейді.
• �р нәрсенің баламасын жасайды.
• Сезімдерін с�збен жеткізе алады.
• Сезімге берілмейді.
• Батыл әрекет етеді.
• Мақсатынан қайтпайды.
• Ортақ мәміле табады.

• Жүйелі түрде жұмыс істейді.
• Лидерлік қасиеті бар.
• Қол ұшын беруді ұнатады.
• Оқу мен үйренуден жалықпайды.
• %з қатесін мойындай алады.
• Адамгершілігі мол.
• Күш-қайраты мықты.
• Кесімді с�з айта алады.
• Қиындыққа мойымайды.
• Оңшыл ойлайды.
• Іші мен сырты бір бүтін.
• %з миссиясын жасайды.
• Бақытты болуды армандайды.
• %зіне сенімді.
• Материалдық-рухани жағынан кемелден-
  ген.
• %зіне және �згелерге құрмет к�рсетеді.
• Мінез-құлқы �те жоғары.
• К�ңілді жүреді.
• Болашақты ойлайды.
• Рақмет айтуды біледі.
• Ойы ұшқыр.
• Адамдарға сүйіспеншілікпен қарайды.
• Іс-әрекеті салмақты.
• %зі бір �зіне жетеді.
• Жауапкершілік алады.
• Уақытты ұтымды пайдаланады.
• Жоспармен жұмыс істейді.
• Адамдардың психологиясын біледі.
• Ерік-жігері күшті.
• Тартымды с�йлейді.
• Түймедейді түйедей етпейді.
• Қайғыға салынбайды.
• Шындықтан айнымайды.
• Ақиқаттан аттамайды.
• Басқалармен жарасымдылық танытады.
• Айналасын �зіне сендіреді.
• Абыройын жоғары ұстайды.
• Талғампаз.
• Логикасы �те керемет.
• �р нәрсенің пайдалы жағын ойлайды.

Нұрхат ШАКУЗАДАҰЛЫ
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Жеткен жетістікті қолдан шығарып алмау үшін 

мына қасиеттерден аулақ болу керектігін біледі:

• �р нәрсенің жаман жағын ойлау.
• Қарсылық к�рсету.
• Жүйесіз ойлау.
• Жалқаулық таныту.
• Ынжықтық.
• Енжарлық.
• Тұйықтық.
• Жауапсыздық.
• �депсіздік.
• Ерік-жігерсіздік.
• Екі ұдайылық.
• Кесімді с�з айта алмау.
• %те сақтық таныту. 
• Мәмілеге келмеу.
• Жарасымды болмау.
• Қыңырлық к�рсету.
• Қасарысу.
• Күйбең тіршілікке берілу.
ә) Білім жагынан жетістік.
Білім жағынан �зін терендеткен адам т�мендегі 

қасиеттерге ие болады:
• Жетістікке жетудің ұғымы мен түсінігін оқып 

біледі.
• Жетістікке жетудің мәні мен маңызын терең 

сезінеді.
• Сәтсіздікті жетістікке айналдырудың әдісін 

үйренеді.
• С�збен әсер етудің қыры мен сырына 

үңіледі.
• Бақытқа жетудің жолын табады.
• Адамдарға ықпал жасаудың тәсілін 

меңгереді.
• Білім алу және оны меңгерудің әдісін игере-

ді.
• Біліктілікті қай жерде және қалай 

пайдаланудың жолын іздестіреді.
• Алға мақсат қоюдың маңызын ұғады.
• Уақытты үнемді пайдаланудың пайдасын 

к�здейді.
• Дұрыс шешім қабылдаудың тиімділігін еске-

реді.
• Лидерлік қасиетті ұштауға мүмкіндік іздей-

ді.
• Күнделікті �мірдің стресінен құтылу жолда-

рын қарастырады.
• Еңбектің соңы ембек екенін түсінеді.
• Мәселелерді қалай шешу керектігін 

бақылайды.
• Адамдармен жақсы қарым-қатынас жасау-      

ға машықтанады.
• Батыл іс-қимылдың жетістікке тигізер әсеріне 

мән береді.
• Сенімді әрекетте берекет барына к�зін жет-

кізеді.
• Іс-әрекеттегі ұстамдылықтың қажеттілігін 

сезінеді.
• Жоспарлы �мір сүрудің маңызына 

тоқталады. 
• Қалай ақша табуды, оны қалай жұмсауды 

үйренеді.
• Нақыл с�здердің адамдарға қаншалықты 

ықпалды екенін мойындайды.
• Шығармашылықтың жетістікке тигізер 

үлесіне баға береді.
• Ішкі потенциалды сыртқа т�гудің жолдарын 

қарастырады.
• Салауатты �мір салтының қағидаларына ден 

қояды.
• Бір нәрсені ұсыну немесе сатудың жолына 

үңіледі.
• Қандай нәрсеге не керек екеніне к�ңіл 

б�леді.
• Істелген бір істі одан әрмен қалай жақсы 

істеуге болар еді деп бас ауыртады.
• Жүйелі ойлаудың пайдаларына назар аудара-

ды.
• %зін толыққанды тануға тырысады.
• %з мінез-құлқын талдайды.
• Қайғы, мұң, бақытсыздық сияқты сезімдерден 

арылу жолдарын іздестіреді.
• Оқыған-тоқығандарын жаңартып тұрады.
• Ұзақ мерзімге ойлайды.
• Жасалған істің �зіне емес, нәтижесіне 

қарайды.
б) Сенім жағынан жетістік.
Сеніммен қаруланған адам т�мендегі қасиеттерге 

ие болады:
• Жетістікке жету - үйренуге болатын іс.
• %з �мір жолымды �зім қадағалаймын.
• Адамдар арасында іріткі емес, достық орна-

тушымын.
• %мірім ой-санаммен �ріледі, ой-санамды 

қолым �реді.
• �ркімнің несібесі кәсібінде. Кәсібімді игеру 

- ризығымды жию.
• %мірдің қызығына алданбай, к�ңіл к�теруіме 

Нұрхат ШАКУЗАДАҰЛЫТабысқа жеткізер формула
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ПсихотерапияКүлмаш ЕЛШІБАЕВА
Психотерапевт

Нейролингвистикалы
 ба�дарламалау - 1975 

жылы Джон Гриндер мен Ричард Бэндлер бастап 

ірге тасын 
ала�ан, м'
ият ойланып жасал�ан 

техникалы
 %дістер, т%сілдер мен %дістемелер 

жиынты�ы ж%не мінез-
'лы
ты
 �лгі. Жеке 

т'л�аны� жетілуіне себепкерлік процесстер-

ді жа
сы т�сіну �шін субъективті т%жірибе 


'рылымын зерттеу ар
ылы аны
тал�ан, НЛБ 

ми, тіл ж%не т%н аралы
 
арым-
атынас ар
а-

сында дамы�ан форма мен стереотипті немесе 

«ба�дарламаны» зерттейді. Психотерапия, бизнес, 

денсаулы
 са
тау ж%не білім салаларын 
оса от-

ырып, %р салада�ы к%сіби 
атынастарды� к�рнекті 

�кілдері іске асыр�ан, жетілген �лгілері мен фор-

масын ба
ылау негізінде %дістер мен %дістемелер, 

техникалы
 т%сілдер зерттеулері ж�ргізілді. 

НЛБ, 1970 жылдары Американы� Калифор-

ния штатыны�, Санта-Круз 
аласында пайда бол-

ды. 1972 жылы, математика мен есептеу техника-

сы маманы, �зіні� �ылыми м�ддесін к�рт �згертті 

де, жануар ж%не адам мінез-
'лы
тарыны� пси-

хологиясы – бихевиоризмді зерттеуге белсенді кі-

ріседі. Сонымен 
оса гештальт-терапия бойынша 

семинар мен о
у топтарына 
атынасады. Т�рт 

жыл ішінде Джон Гриндерді� бас
аруымен, ол 

кісіні� ба�дарламасы к�лемінде �зіні� семинарла-

рын �ткізу м�мкіндігі туды. Гриндер лингвисти-

камен айналыса отырып, лингвистика теоретигі 

Наум Хомски (Noam Chomsky) ж'мыстарын 

ме�гере бастады. Осы бірігіп жасалын�ан ж'мыс 

пен гештальт-терапия�а 
ызы�ушылы
, НЛБ 

деп аталатын психология 
'былысыны� �суіне 

негіз болды. 

Бендлер мен Гриндерді� ал�а 
ой�ан ма
саты 

– тиімді 
ызметті �лгілеу болды. Aзіні� бірінші 

«Си
ырлы
 
'рылымы» (The Structure of Magic, 

Vol. 1& 11, 1975, 1976) ж'мысында, олар геш-

тальт-терапияны 
'рушы психотерапевт Фриц 

Перлзді� ж%не жан'я терапиясы саласында�ы 

д�ние ж�зіне %йгілі Вирджиния Сатирді� вер-

балды
 
ылы
ты
 �лгілерін сипаттады. Оларды� 

келесі ж'мысы «Милтон Эриксон гипнозы техни-

калырыны� �лгілері» (Рatterns of the Hypnotic 

Techniques of Milton H. Erickson, M.D. I & II, 

1975, 1976) бізді� заманымызда�ы е� бір с%тті 

т%жірибелі ж%не танымал психиатрларды� бірі, 

Америкада�ы клиникалы
 гипноз 
о�амыны� 

негізін 
алаушы Милтон Эриксонны� вербалды 

ж%не 
ылы
ты
 �лгілерін зерттеуге ба�ышталды. 

1. Осы айтыл�ан ж'мыстарды� негізінде 

Гриндер мен Бендлер атына с%йкес, %р
айсысын 

жекелей к�рсете, �здеріні� жеке �лгілеріне 

НЕЙРОЛИНГВИСТИКАЛЫ� БА�ДАРЛАМАЛАУ 
(НЛБ)

Ұрпақтарымызға ашылған еҤ үлкен ғылыми төҤ-
керіс: адамдар ішкі ұстанымдарын өзгерте отырып, 
өмірініҤ сыртқы құбылыстарына әсер ете алады.

Уильям Джеймс
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Зарубежные исследования

Китс де Врис. Сейчас эта книга готовится к вы-
пуску в издательстве “Альпина Паблишер”. 

Профессор де Врис видит три этапа развития 
эмоционального интеллекта. Первый - это по-
знание самого себя. По его мнению, подчинение 
корпоративным правилам часто стирает раз-
личие между собственными чувствами и тем, 
чего ожидают от человека коллеги по работе. 
Как результат - верх берет “ложное я”, этакая 
карикатура на некоего “хорошего служащего”. 
“Это “ложное я” похоже на мужчину, который, 
примеряя в магазине новый костюм, спрашивает 
у жены: “Как ты думаешь, дорогая, мне бы он 
понравился? “ - пишет в своей книге де Врис. 

Следующий шаг в развитии эмоционально-
го интеллекта - это умение управлять своими 
эмоциями. Лидеры, неправильно управляющие 
своими эмоциями, создают каскадный эффект, 
достигающий самых низших уровней организа-
ции. Восточная мудрость гласит: “Если в порыве 
злобы вы ударите по камню, вы повредите свою 
же ногу”. “Если такие чувства возникают вне-
запно, директору следует, например, устроить 
перерыв или спросить мнение окружающих, 
чтобы выиграть время и взять себя в руки”, - со-
ветует Манфред де Врис. Но это вовсе не означает 
тотальной сдержанности и замкнутости. Как за-
мечает директор по проектам в СНГ компании 
“Голден Телеком” Сергей Лихарев, успешный 
лидер умеет в разумной степени размахивать 
руками и произносить эмоциональные речи. 
“Ведь лидер - это тот, кто может вести за собой, 
даже не имея административных ресурсов”, - 
говорит он и добавляет, что такой человек готов 
воспринимать проявление эмоций и от своей 
команды. 

По мнению Манфреда де Вриса, чувство-
вать команду многим руководителям мешает 
излишняя сконцентрированность на себе самом. 
“Руководитель крупной компании физически 
не может проникнуться чувствами каждого”, - 
говорит Григорий Окунь. При этом он отмечает, 
что у руководителя со временем вырабатывается 
способность сверять чувства окружающих с неки-

ми общими эмоциями, которые, как у большого 
организма, есть в каждой организации. 

Чтобы развить свой эмоциональный потен-
циал, Манфред де Врис советует научиться сле-
дующему: 

АКТИВНО СЛУШАТЬ. Умение слушать - это 
намного больше, чем просто молча ждать своей 
очереди высказаться, периодически кивая голо-
вой. Активные слушатели заняты только одним 
делом - они полностью участвуют в том, что было 
сказано. Они периодически переспрашивают, 
чтобы убедиться, что они услышали именно то, 
что им хотели сказать. 

СЛУШАТЬ ГЛАЗАМИ. Второй навык - вос-
приятие жестов - в общем-то тоже относится к 
умению слушать. Но еще он помогает доносить 
собственные мысли. Например, во время обеда 
наиболее вежливый способ намекнуть собесед-
нику, что уголки его рта испачканы едой, - взять 
салфетку и, глядя в глаза собеседнику, вытереть 
уголки собственного рта. Велика вероятность 
того, что визави сделает то же самое, но про-
изойдет это бессознательно, и жест не будет 
воспринят как намек. 

АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЭМОЦИЯМ. По мне-
нию Манфреда де Вриса, у каждого эмоциональ-
ного состояния есть положительная и отрица-
тельная сторона. Взять, к примеру, гнев. Хотя он 
отдаляет от окружающих, мешает критической 
самооценке и парализует тело, он, кроме того, 
служит защитой от самолюбия: создает чувство 
справедливости и побуждает человека к действи-
ям. “Для того чтобы увеличить положительный 
эффект и сократить отрицательный, мы должны 
стать опытными в вопросе распознавания чувств 
и научиться бегло и конструктивно их выражать. 
И будучи лидерами, мы должны быть способны 
помочь своим людям делать то же самое”, - пишет 
Манфред де Врис. 

Источник: http://www.eq-rating.ru
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болады.
• Жетістікке жетуді ойлағанда бақытқа жетуді 

ойлаймын.
• Жетістікке жетемін деп денсаулықты ұмытуға 

болмайтындығына сенемін.
• Салауатты �мір мен табысты �мірді егіз 

қозыдай деп білемін.
• %зімнің кім екенімді және не қалайтынымды 

білген сайын табысқа қол жеткізе түсемін.
• Ерік-жігерім тағдырымды ойнайды деп есеп-

теймін.
• Бойымдағы потенциалымды толық пайдалана 

алуым іштей дайындығыма байланысты.
• К�п білгендерім емес, сол білгендерімді 

қаншалықты іске асыратындығым маңызды.
• К�п нәрсені үстірт білгеннен г�рі, бір нәрсені 

толық білу пайдалы.
• Бір істі тындыруға жіберілген уақыт емес, сол 

уақыт ішінде тындырылған жұмыс қымбат.
• Мәселені шешпес бұрын оны нақтылап алу 

қажеттігін сезінемін. Себебі, мәселені білу - оны 
50 % шешкенмен тең.

• Тереземді елмен тең ұстағанда табысқа 
жете түсемін. Ешкім сонда мені жоғары санап 
қызғанбайды әрі т�мен к�ріп кішірейтпейді.

• Елге ақыл айтқаннан г�рі, елден сабақ алғанды 
ж�н санаймын.

• Алға қойған мақсатымды бірінші кезектен еш 
түсірмеген кезде ғана ісім нәтижелі аяқталады.

• %мірде кездейсоқтық емес, мүмкіндіктер бар. 
Бұл мүмкіндіктерді пайдаланып қалуды үлкен же-
тістік санаймын.

• Атқарылған жұмыстардың к�птігі  емес, 
солардың қаншалықтысы нәтиже беретіндігі 
маңызды.

• Жетістікке жеткеннен кейін бұны �зімнің 
жүйелі түрдегі әдетіме айналдырамын.

• Мені танитын адамның к�птігіне емес, к�птің 
мені қалай танитындығына мән беремін.

• Қанша �мір сүретіндігіме емес, қалай �мір 
сүретіндігіме қараймын.

• Жұмыс істегенде жұмсаған күшім емес, 
қолданған айла-тәсілдерім нәтиже береді.

• Дұрысты бұрыстан б�ліп алып қарау - қымбат, 
ал дұрыс жолда жүріп-түру одан да қымбат.

• Сана-сезімімнің жоғары болуы жеткіліксіз, 
оны қайда, қалай және қаншалықты пайдаланғаным 
маңызды.

• Жоспар құрғанды білгендей, оны іске асыруды 

да білуге тырысамын.
• %мірде үзеңгілестеріммен жарысқаным дұрыс 

шығар, бірақ озып кетсем, мақтанғаным, қалып 
қойсам, жылағаным дұрыс емес.

• Бір нәрсені аз уақыт ішінде әрі ең оңай жол-
мен үнемді түрде істеудің ең басты жолы талап пен 
іздену екендігін білемін.

• “Жетістікке қалай жетуге болады?” сұрағына 
жауап тапқан кезде, табысқа бір табан жақындай 
түсемін. 

• Табысқа жету үшін тәуекелге белді буамын. 
Бірақ тәуекелге салғандардың бәрі табысқа жете 
бермейді. Алайда табысқа қол жеткізгендердің бәрі 
тәуекелге бел байлағандар болып шығады. 

• Бойдағы күш-қуаттың к�птігі мәселені шеш-
пейді. �уелі күш-қуатты қайдан, қалай жинауға, 
содан кейін оны қайда, қалай пайдалануға 
болатындығын білу шешеді.

• Біреуді т�мендету арқылы �зімді жоғарылата 
алмаймын.

• Басқаны қызғанып, к�ре алмасам, мені де 
басқалар қызғанып, к�ре алмайды.

• Білу басқа, ал оны іске асыру мүлде басқа.
• Сезімталдыққа берілмеу �зіме байланысты. 

%йткені сезімдерімді басқара алмасам, олар мені 
басқаратын болады.

• �уелі �зімде жоқ жақсы қасиеттерді бар 
сияқты сезінемін. Сонда ол біртіндеп маған сіңіп 
кетеді.

• Істейтін ісіме қаншалықты берілген болсам, 
соншалықты нәтиже аламын. 

• Жетістікке жету үшін үлкен т�зімділіктің ке-
ректігін білемін.

• Жасаған ісімді не үшін істегенімді білмесем, 
табыстың жолы алыста қалады.

• Жіберген кемшіліктерімнің аз-к�птігі емес, 
солардан сабақ алғандарым маңызды.

в) Тындырымдылық жағынан жетістік.
Тындырымды кісілердің бойында мынадай 

қасиеттер болады:
• Белсенді әрекет ету.
• Жан-жақты талдау жасау.
• �діл сынау.
• Ішкі келіспеушілікті жою.
• Елмен араласу.
• Адамдар арасындағы түсінбеушілікке жол 

бермеу.
• Топ құру және топпен бірге жұмыс істеу.
• %з ойындағысын жеткізе алу.

Табысқа жеткізер формула
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• Айтқандарын басқаларға сендіру.
• %згелерге с�зін �ткізе алу.
• %зін және �згелерді басқару.
• Іскерлік таныту.
• Жауапты іске бас тігу.
• %з басының және басқалардың қажеттіліктерін 

табу.
• Сеніміне берік болу.
• Оқиғаларды бақылап отыру.
• %зіне және �згелерге сыни к�збен қарау.
• Істеген істерін есепке алу.
• Жасаған тірліктерін к�зден қайта �ткізу.
• Жұмыстарын қадағалап отыру.
• %з дегендерінен шегініс жасай алу.
• Жүйе құру.
• Жоба жасау.
• Стратегия енгізу.
• Жаңа әдістер қолдану.
• Басшылық жасау.
• Табысты жүйелерден үлгі алу.
• Ұсыныс жасай алу.
• Оң к�зқараспен ойлау.
• Ішкі тәртіпті тексеру.
• %з ерік-жігерін қадағалау.
• Тез ойлау.
• Келешекті ойлау.
• Біліктілікті арттыру.
• Оқыған-тоқығандарын пайдалану.
• Теорияны іске асыру.
• Іске бейімделу.
• %з жетістіктерін таразылау.

• Сезімталдыққа ие болу.
• Адамдармен қарым-қатынаста болу.
• Істеген істе таза болу.
• Мамандықты жетік білу.
• Шешім қабылдай алу.
• Басқаларды жұмысқа итермелей алу.
• Шығармашылықты таныту.
• Мәдениеттілікгі сақтау.
• Депрессия мен стреске салынбау.
• Уақытты игеру.
• Мезгілінде шұғыл қарарлар шығару.
• Т�тенше қаулылар қабылдай алу.
• Елмен санасу. 
• Басқалармен ақылдасу.
• Жеке бастың тұлғасын жасау.
• К�ңіл к�теру.
• Белгілі бір бағыт ұстану.
• Ұстанымдардан айнымау.
• Жүйелі, жоспарлы әрекет ету.
• Фактілерді орынды пайдалану.
• Жұрт алдында с�йлеу.
• Адамдармен сыйымды болу.
• Қайырымдылық таныту.
• Есте сақтау қабілетін кеңейту.
• Жағымды, әсерлі болу.
• Армандай білу.
• Қиялдай алу.
• �зіл-қалжыңға орын беру.
• Зиянды әдеттерден бойды аулақ салу.
• Іс-әрекеттердің ойлағандай болуын 

қадағалау.

ЕСІҢДЕ САҚТА!

• Жетістіктің қарапайым бір тылсымы бар. Сен соны аңгар, аңгалдық жасама. Істі мезгілінде істесең, 

уақытында жасасаң, сол - тылсым. Буынсыз жерден пышақ ұрушы болма.

• Ақ жолдан тайма, адалдықтан аттама. Жегенің бойыңа сіңісті болсын десең, арам жолмен жүрме. Арам 

жолмен жетістікке жеткендердің іші қуыс болады. Сен қуыстанбауды ойлан.

• Арман мен қиял адамды алыстарға жетелейді. Сені жетістікке жеткізетін де солар. Арманың асылдан, 

қиялың қызылдан болғай, әрқашан.

• Қалауың күшті, таңдауың мықты, ықтиярың зор болсын.  Сонда ерік-жігерің бекем болады. Ерік-жігерің 

қандай болса, жетістігің де сондай болмақ.

• К�з - ақылдың, ақыл - ұжданның, ұждан – рухтың бақылау тетігі екенін біл.  Жетістікке сені осылар 

жеткізеді.

• Ішің қандай болса, сыртың сондай болсын. С�зің мен ісің үйлессін. Екі жүзділік жасамай, риясыз еңбек ет. 

Табиғатыңда қандай болсаң, сол болмысыңды сақта, �згеше к�рінуге тырыспа.

• Мінезіңді биязы, к�ңіліңді жайдары, мәртебеңді жоғары, ойыңды биік, санаңды ұшқыр, сезіміңді асқақ ұста. 

Бұларсыз жетістікке жету жоқ.

• Сенің жүрегіңдегі жыр, бойыңдагы пір, қойныңдагы сыр, құшағыңдагы гүл бір-ақ нәрсе болуға тиіс. Ол - �мірге 

деген махаббат. Бұл махаббат ақ әрі кіршіксіз болса, �мір сендік, ондагы жетістіктер де мәңгілік болады.

Жалєасы бар. Басы ґткен сандарда. 

Табысқа жеткізер формула
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Зарубежные исследования

В то время как IQ человека практически не 
меняется со времен молодости, эмоциональный 
разум (EQ) продолжает развиваться на протяже-
нии всей жизни. Многие теоретики лидерства 
утверждают, что именно уровень EQ определяет 
успешность или неуспешность руководителя. 
Способность понимать себя и других 
людей, контролировать свои и чу-
жие эмоции, формировать, спла-
чивать и мотивировать команду 
на достижение цели - все эти 
навыки определяются эмоци-
ональным разумом.

Термин EQ ввел в обиход 
социолог Дэниэл Големан. В 
1995 г. он опубликовал книгу 
Emotional intelligence. Позже 
специалисты разработали ин-
струменты для оценки эмоцио-
нального потенциала. Представители 
компаний, предлагающих в качестве одной 
из услуг такую оценку, отмечают, что в России она 
пока мало востребована. “Основные заказчики 
- это американцы”, - говорит директор компании 
SHL Юрий Шипков. 

По его мнению, большинство российских 

руководителей просто не видят прямой раци-
ональной выгоды от умения управлять своим 
эмоциональным потенциалом. “На самом деле 
руководители управляют своими эмоциями и 
эмоциями подчиненных, но в основном делают 

это неосознанно”, - считает Юрий Шип-
ков. 

По мнению управляющего пар-
тнера хедхантингового агентства 

“Морган Хант” Григория Оку-
ня, честность по отношению к 
собственным чувствам порож-
дает позитивное мышление и 
огонек в глазах. Этот огонек 
становится харизмой. Окру-

жающие тянутся к такому че-
ловеку, хотят с ним работать. 

“Хотя людей чаще нанимают 
вначале ради их специфических 

технических навыков, на более высо-
ких уровнях организации именно эмоцио-

нальный потенциал отличает успешную карьеру 
от карьерного застоя”, - пишет в своей книге 
“Мистика лидерства. Развитие эмоционального 
интеллекта” завкафедрой управления кадрами 
в бизнес-школе INSEAD (Франция) Манфред 

Где у начальства рождаются мысли, если 
оно никак не может довести их до ума?

 Стас Янковский
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- Жы�ыламын.

- Асты�да�ы не?

- Келі.

- Ішіндегі не?

- Тары.

- Ж�зі� неден сары?

- Жас шіркінні� к%рі.

Осы с�здерді айтып бол�аннан кейін ойнау-

шылар т�гелдей:

Ат та жымпи,

К�жені іш те тымпи! – деп 
олдарын алады 

да тым-тырыс бола 
алады. 

Кім б'рын к�ліп 
ойса, сол айып тартады. 

Ойын бастаушы айып тартушыны� ала
анын 

жазып 
олын 'стап отырады да:

- Кімні� �йіне 
онды�? деп с'райды. 

Айыпты ойланбастан: 

- Kсеттікіне 
ондым, - деп жауап береді де: 

Kсет атам ет асатар,

Ет асатса бес асатар.

Бесбай етті неше асатар? – деп тез-тез бір-

неше рет 
айталайды, жа�ылмаса айыбын �теген 

болып есептеледі. Егер жа�ылса, ойын бастаушы 

та�ы да: 

- Кімдікіне 
онды�? – деп 
айталап 

с'райды. 

Айыпты ойыншы б'л жолы �зі білетін �йлерді� 

ішінен біреуін атайды. Ойын бастаушы к�ліп 


ой�ан ойыншыны� ала
анын 
аттыра
 шымши 

отырып, ет асата бастайды. Ет асатушы �йде неше 

кісі болса, сонша рет 
айталайды. Е� со�ында 

ойын бастаушы: 

- Енді жа
сылап т'рып �зім де бір асайын, 

- деп батыра шымшып, �зі де ет асайды. 

АЛШЫ
Ойнаушылар к��ге бір-бірден асы
 тігеді де, 

ойыншыларды� біреуі %р 
айсысыны� са
асын жи-

нап алып иіреді. Онда�ы ма
саты ойыншыларды� 

ойында�ы кезектерін аны
тау, я�ни кім кімнен кей-

ін атады. Иірген кезде алшы т�скен са
аны� иесі 

- бірінші, т%йке т�скендікі - екінші, б�к т�скендікі 

- �шінші, шік т�скендікі - т�ртінші артады. Егер 

де бірнеше алшы, т%йке, б�к, шік т�ссе, оларды 

жеке-жеке, я�ни алшы т�скендерді, содан со� 

т%йке т�скендерді, б�ктерді, шіктерді 
айтадан 

иіру керек. Осылайша кімні� нешінші болып 

ататынды�ын аны
та�аннан кейін, осы кезек 

бойынша ойыншылар са
аларын иіре бастайды. 

Б�к, шік т�скен са
аларды� иелері �зара кезек-

терімен к��дегі асы
тарды атады. Ат
ан кезде, 

атыл�ан асы
 пен са
а бір жа
ты т�ссе, асы
ты 

алып ары 
арай ат
ан кезде - са
а алшы т�сіп, 

асы
 кез келген т�рде жатса, са
а т%йке т�сіп, 

асы
 т%йке т�ссе, егер асы
 та, са
а да б�к не шік 

т�ссе, м'ндай жа�дайда асы
ты алып, ары 
арай 

ата береді. �ал�ан жа�дайларда асы
ты алмай-

ды, асы
ты ат
ан кезде де ойыншыны ойыннан 

шы�арып тастайтын жа�дай да болады, егер де 

асы
ты ат
ан кезде, са
а т%йке т�сіп, асы
 б�к не 

шік т�ссе, онда са
а атылады да ойыннан шы�ып 


алады. 

СИЌЫРЛЫ ТАЯЌ
Ойыншылар 
ол 'стасып, д��гелене ше�бер 

жасап т'рады. �олында тая�ы бар ойын ж�ргізуші 

ше�берді� ортасына келеді де, ойынны� т%ртібін 

т�сіндіреді. Ойыншыларды бірден бастап т�гел 

н�мірлеп шы�ады. Ойынны� шарты бойынша 

ойын ж�ргізуші 
олында�ы тая�ын ше�берді� 

ортасында тік 'стап т'рады да, бір н�мірді атап 

тая
ты 
оя береді. Атал�ан н�мірі тая
ты жерге 


'латпай 'стап 
алуы керек, ал тая
ты 'стай алмай 


'латып алса, онда айып тартады, я�ни к�пті� 

'й�аруымен орта�а шы�ып �нер к�рсетеді. Ойын�а 


атысушыларды� б%рі бір-бір реттен міндетті 

т�рде ойнап шы�улары керек, ал одан %рі ойынды 

жал�астыру –жал�астырмау ойнаушыларды� 

саны к�п болса, ойын 
ызы
ты �теді. 

Этнопсихологиялық ойындар
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Психологиялық тренинг мәселелері

Метафора (гр. тіл. «ауыстыру») кейбір нысандар 
сыныбын (заттарды�, т'л�аларды�, 
'былыстарды�, 
%рекеттерді� ж%не белгілерді�) к�рсететін с�зді 
бас
а, со�ан '
сас нысандар сыныптарын немесе 
жеке нысанды к�рсету �шін 
олданатын с�з пі-
шіні. Жануарларды� атауларын олар�а 
атыссыз 

олдан�анда, мысалы адамдар�а ауыстырса
, оны 
метафора деп санау�а болады. Айталы
, бір адам 
туралы: «Ол арыстан �ой», немесе «Жолбарыстай 

айратты», «�'лыным мені�» - метафоралы
 бо-
лып саналады. Метафора терминін ке� ма�ынада 
с�здерді� ауыспалы ма�ынасыны� бас
а т�рлеріне 
де жат
ызу�а болады. 

Психологиялы
 контексттегі метафора «дискурс 
шынды�ын немесе мазм'нын одан бас
а, не�'рлым 
ай
ын есте 
аларлы
тай етіп ауыстыру, ке�ейту, 
шы�ару» (Ребер, 2005). Р.Р.Хоффман, Е.Л.Кох-
ран ж%не Дж.М.Мид «метафора т�сінігі %р
илы 
аны
талуы м�мкін дейді: «бірн%рсені ме�зеп, бас
а 
н%рсені айту», «семантикалы
 ережелерден ауыт
у» 
ж%не «нысандарды ба
ыланушылардан ерекше импли-
циттік салыстыру ж�ргізу» (1992, 176 б. – В.А.Ян-
чук, 2000). Метафораны�  психологиялы
 ы
палы 
к�ркем %дебиетте �те белсенді 
олданылады. 

Біз адамдарды� 
арым-
атынаста метафораны 

алай 
олданатынын бай
амай да 
аламыз: «Оны� 
мінезі жібектей», «Мына ой тере�, %рі жар
ын», 
«Ма�ан сені� батыл ойы� 'найды». 

Адам метафора�а жолы

анда тек таным �рдісі 
�ана емес, т�йсіну �рдісі де ке� ашылады. 

Психологиялы
 герменевтика облысында�ы белгілі 
маман А.А.Брудный Ирвинг Дж. Лиге с�йене от-
ырып, «т�сіну» с�зіні� жеті ма�ынасын к�рсетеді: 

Т�сіну 1 – берілген немесе та�дал�ан ба�ыт бой-
ынша ж�ру (темір жол кестесін т�сіну, б'йры
ты 
орындау ж%не т.б.). 

Т�сіну 2 – болжам жасау�а 
абілеттілік. Біреу 
айт
ан ойлар, тілектерді� салдары 
андай болатынын 
болжау. 

Т�сіну 3 – с�здік эквивалент беру 
абілеті. 
Т�сіну 4 – іс-%рекет ба�дарламасын с%йкес-    

тендіру. 
Т�сіну 5 – м%селені шешуден т'рады. 
Т�сіну 6 – о�тайлы жауап беруге 
абілеттілік. 
Т�сіну 7 – пайымдауды д'рыс ж�зеге асыру�а 


абілеттілікті� ж�зеге асуы, я�ни жа�дайларды со�ан 
'
састарынан ажырату, нысан�а немесе жа�дай�а 
сай %рекет ету.  

Метафораны психологиялы
 - педагогикалы
 
т'р�ыдан т�сінуде И.В.Вачковты� пікірі бойын-
ша, С.Л.Рубинштейнні� е�бектеріне с�йенген ж�н. 
Ол м%тінді т�сіну �шін барлы
 б�лшектерді бас
а 

ырынан 
арау керек дегенді айтады. 

Метафора�а жолы

ан субъектіні� белсенділігі 
неден т'рады? 

Рубинштейн бойынша іс-%рекет – белсенділікті� 
жал�ыз формасы �ана емес. Нысандарды� ж%не 
іс-%рекетті� ма�ынасын ашатын танымнан бас
а, 
белсенділікті� та�ы бір формасын – осыны� негізінде 
субъектіні� болмысты ерекше бейнеде 
абылдауы, 
тере� к�руін ескеру 
ажет. 

Баланы� 
иялы, философиялы
 т'жырымдар, 
мінсіз нысандарды математикада 
олдану, к�ркем 
шы�армашылы
 – б'лар бар бол�аны белсенді 
сипатта�ы тере� к�руді� т�рлі %дістері. Метафора-
да бейнеленетін болмысты� 
атынастарыны� �лгісі 
т�рлі нысандар арасында�ы к�рделі байланыстарды 
тере� ашу 
'ралдары болып табылады. 

Метафора�а жолы

анда субъект ал�ан 
а
паратты, т�йсінген мазм'нды �зіні� санасыны� 

'рылымдарымен сал�астырады; ол жа�а білімді осы 
с%тке дейін 
алыптас
ан когнитивтік ж�йеге орна-

Жаңагүл ҚАЙЫРОВА
Практикалық психолог
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ластырады. Ал метафораны интерпретацияла�анда, 
ол 
абылдан�ан ма�ына�а жеке �зіні� 
атынасын 
ж�зеге асырады (мысалы, тренингтік саба
та бір 

атысушыны� айт
ан с�зі: «Aмір то
аш т%різді: 
біреулерге шеті, ал біреулерге – ортасы тиеді». Осы 
метафораны %ркім %р
алай 
абылдайды. 

Субъект бас
а адам �шін м%тінні� ма�ыналы
 
мазм'нын жа��ыртса, ол т�сіндіру дегенді білдіреді. 
Алайда, б'л жерде т�сіндіруді� екі типі жайында 
айтып кеткен ж�н: бастап
ы м%тінде сол 
алпында 
жеткізу т�сінгенін жеткізу, ал метафораны �зіні� 
к�з
арасы т'р�ысынан жеткізу - �зіні� интерпре-
тациясын т�сіндіру болып табылады.  

А.Н. Славская т'л�аны интерпретация субъ-
ектісі ретінде 
арастыр�ан монографиясында 
интерпретация�а мынадай аны
тама береді: «... бол-
мысты оны� барлы
 %леуметтік �рдістері, о
и�а-
ларыны�, 
'рылымдарыны�, адамды
 
арым-

атынастарыны�, 
ылы
тарыны�, т'л�аларды� ж%не 
�з �міріні� т'тас жиынты�ын жеке-дара тал
ылау. 

Aзін ж%не %лемді субъектіні� т�сінуін ж%не 
т�сіндіруін білдіретін, 
'ндылы
-ма�ыналы
 конс-
труктті� формасын 
абылдайтын, т'л�аны� �зіндік 
ішкі субъектілік %лемін 
'руы интерпретацияны� 
ма�ызды 
ызметіне жатады. 

Субъектілік адамны� экологиялы
 %леміні� 
ке�еюімен байланысты, я�ни пайымдауларды�, 

атынастарды� ж%не %рекеттерді� жа�а ке�істігіне 
шы�уды білдіреді. 

Психологиялы
 тренингтегі ж�ргізуші мен 

атысушыларды� арасында�ы �зара %рекеттестік 
оларды� орта
 семантикалы
 ке�істігін не�'рлым 
шынайы %рі жылдам ту�ызу�а м�мкіндік беретін 
сипаттамалары болуы керек шы�ар. Семантикалы
 
ке�істік т�рлі адамдарды� санасында�ы к�птеген 
ма�ынасы бойынша с%йкес келетін элементтерді білді-
реді. Мысалы, «�й» с�зі бос
ын, 
'рылысшы, эколог 
ж%не шаруа �шін т�рлі ма�ынаны білдіреді. Біз бір 
н%рсе жайында айтуымыз, біра
 т�рлі семантикалы
 
ке�істіктегі с%йкессіздікте т'р�анды
тан бір-бірімізді 
т�сінбеуіміз м�мкін. 

Психолог-тренер мен 
атысушыларды� �зара 
%рекетінде 
олданылатын метафораны� ерекшеліктері 
неден т'рады? 

Біріншіден, метафора ойлауды� т�бінде жа-
тады жBне ойлауды дамыту �шін �олдану�а бо-
лады. 

Тіпті �ылыми ойлауды� �зі де метафорасыз ж�зеге 

Психологиялық тренинг мәселелері

аспайды. Ал практикалы
 психологияда метафора 
аса 
ажет. 

Екіншіден, метафора т�рлі білім салаларыны� 
жBне бір адамны� тілінен келесі адамны� тіліне 
аударуды� керемет байланыс �"ралы болып та-
былады. 

Егер біз клиентті� шы�армашылы
 ойлауыны� 
дамуына к�мектескіміз келсе, онда олар�а т�рлі білім 
айма
тарыны� арасына �здігінен «к�пір салуды» 
жиі 'сынуымыз керек. Мысалы, ертегі кейіпкер-
лерін іскерліктегі 
иынды
тарды ашу �шін немесе 
отбасылы
 
арым-
атынастарды к�рделі с'ра
тарды 

олдану ар
ылы ашу�а болады. 


шіншіден, �зіндік сана мен субъектілікті 
дамытуды� тиімді �"ралы болып табылады. 

К.Юнг бойынша на
 осы метафораларды ж%не 
символдарды 
'ру 
абілеті адамны� ма�ызын аша-
тын, адам�а �ана т%н ерекше сипат: «Жер бетіндегі 
ешбір тірі жан �зі мен таби�ат арасында символикалы
 
орта 
'ра алмайды». 

Т�ртіншіден, метафора «ж"мсарту», ауыр-
сынатын а�паратты же�ілдету сапасына ие.  
Жа�ымсыз мінез-
'лы
 формалары, ма�ызды 

'ндылы
тар, адамгершілік нормалары жайлы 

атысушылар�а ма�ызды а
паратты беруге м�мкіндік 
береді (оны 
олдан�анда еш
андай мораль немесе 
пафос болмайды). 

Психологиялы
 ы
пал етуді� бас
а 
'ралдарына 

ара�анда метафора ара�'рлым ж'мса
 %рекет етеді. 

Психолог метафораны тек вербалды
 конструк-
ция формасында �ана 
олданбайды. Оны� бала-
лармен ж%не �лкендермен ж'мыста 
олданатын 
жатты�улары, ойындары, психологиялы
 техника-
лары шынды�ы�ында метафора - �йткені олар бір зат 
туралы бас
а затты� белгілері ар
ылы с�йлейді. 

Бесіншіден, метафора бір адамнан екінші адам�а 
жасырын ма�ыналарды тасымалдайды (мысалы, 
«Бауырса
» ертегісі). 

Алтыншыдан, метафора �иялдауды� шы�ар-
машылы� �орларын оятады. 

Тренингке 
атысушыларды� шы�армашылы
 

абілеттерін дамыту�а 'мтыл�ан психолог 
иялдау�а 
с�йену керек. 

Жетіншіден, метафора ж�ргізуші мен �аты-
сушыларды� Bлемдеріні� бейнелерін жа�ындас-
тырады.

Тек т�сіну �ана емес, с�збен жеткізілуі 
иын 
ж�йеге �зара тере� бойлау�а, 
абылдау�а, к��ілін 
ба�дарлау�а, ашы
ты

а жол ашылады. 

Жаңагүл ҚАЙЫРОВА
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Этнопсихологиялық ойындар

ДАУСЫНАН АЙЫРА БІЛ
Ойнаушылар ал
а-
отан отырады. Орта�а к�зі 

байлан�ан бастаушы шы�арылады. Ол ойыншы-

лар білетін бір �ле�ді бастап, бір шума�ын айта-

ды. Отыр�ан балаларды� біреуі екінші шума
ты 

айтып, �ле�ді %рі 
арай жал�астырады. Aле� 

ая
тал�аннан кейін бастаушы кімні� �ле� айт
анын 

даусынан айыра білуге тиіс. Егер ол д%л тапса, 

онда екінші шума
ты айт
ан бала бастаушы бола-

ды. Aле�ді кім айтатынын бастаушы�а сездірмей 

келісіп алу керек. 

АТЌАУМА
Ойында алты бала �ш-�штен б�лініп ойнайды. 

Бір бала сол 
олымен �зіні� о� білегін 'стайды. 

�арама-
арсы т'р�ан бала да с�йтеді. Содан 

кейін бос 
ал�ан 
олдарымен біріні� білегінен 

бірі 'стайды.

Eшінші бала к�зі та�улы к�йде екі баланы� 

ай
ас
ан 
олына отырады. �олдасып т'р�ан бала-

лар: «Ат
аума, ат
аума», - деп 
аумалап к�терген 

сайын м�лшерлі жерге дейін ж�реді. Бір бала: 

- А
 санды
, а
 санды
,- дейді. 

О�ан к�зі байлаулы бала: 

- К�к санды
, а
 санды
, - деп жауап бере-

ді.

- Аспанда не бар?

- Ж'лдыз бар.

- Жерде не бар?

- �'ндыз бар.

- К�лде не бар?

- Балы
 бар. 

�аумалап келе жат
ан екі бала: 

- Ба
а, ба
а балпа
,

Басы� неге жалпа
,

Б'ты� неге талта
,

К�зі� неге тоста
? – дегенде: 

- Темір телпек к�п кидім

Басым содан жалпа
.

Теуіп жауды ша
ырдым,

Б'тым содан талта
.

�арауыл�а к�п т'рдым,

К�зім содан тоста
, - дейді %лгі бала. 

Екі бала: 

Мына жерде ш�л бар, 

Мына жерде ел бар, 

Мына жерде к�л бар, - деп 
олдарын босатып 

жібереді. Отыр�ан бала т�ссе 'пай береді. �'ламай 

тіке т'рып 
алса екі бала 'пай�а жы�ылады. Ойын 

осылай 
айталана береді.

 

ЌИМАЌ
Б'л ойынды жіп керіп, сол керілген жіпке %р 

т�рлі 'зынды
та сан алуан заттар байлап 
ояды. 

Мынадай заттар: 
алам, �шіргіш, к%мпит, кітап, %р 

т�рлі ойыншы
тар ж%не ойын к��ілді болуы �шін 

бос 
а�азды да домала
тап орап 
ояды. Ойынны� 

шарты: бір адамны� к�зін байлап, ойын бастау-

шы оны� 
олына 
айшы 'статып, «Осыларды� 

ішінен 
ала�аны�ды 
иып ал»,- дейді. Ол адам 


и�ан затын алады. Егер бірінші рет 
ия алмаса, 

екінші рет %рекеттенуге болмайды.

ЇЙ ЇСТІНДЕГІ КІМ?
Б'л ойын�а 
атысушыларды� бірі ж'дыры�ын 

т�йеді де, �стелді� �стіне 
ояды. Оны� �стіне 

бас
алар да ж'дыры
тарын 
оя бастайды. Біріні� 

�стіне бірі 
ойыл�ан 
олдар бірнеше 
абат �й 

сия
танып биіктей т�седі. Егер ойнаушы аз бол-

са, %р ойыншы 
ос ж'дыры�ын 
ою�а болады. 

Е� �сті�гі 
олды� астында�ы ж'дыры
ты� иесі 

бастап, 
ал�андары 
оштап мынадай с�здерді 

айтып шы�ады:

- Eй �стіндегі кім?

- М'самын.

- Не�ып ж�рсі�?

- Gшамын.

- Тезірек 'ш.

- �ор
амын.

- Кейінірек 'ш!

- Асы�амын.

- Секіріп т�с!
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Этнопсихологиялық ойындар

МЫСЫЌ ПЕН ТЫШЌАН
Балалар 
ол 'стасып, ше�бер 
'рып т'рады. 

Бір тыш
ан мен бір мысы
 сайланып, мысы
 

ше�берді� сыртында 
алады да, тыш
ан ішіне 

кіреді. 

  Балалар ше�бермен ж�гіріп:

  Мысы� тісін а�ситады,

  К�здерін ша�шитады.

  Д�рдитіп, к�ржитіп белін,

  Айбат �ылады ері�, -

деп �ле�деткеннен кейін, алдын ала келіскен жерде 

екі бала 
олын т�сіріп, 
а
паны ашады. Тыш
ан 

мысы
тан 
ашып 
а
падан да, балаларды� 


олдарыны� астынан да �туіне болады, ал мысы
 

тек 
а
падан �ана �те алады. Мысы
 тыш
анды 

'стасымен, б'л р�лдерге келесі балалар сайла-

нады. Ше�бер жасап т'р�ан балалар тыш
ан�а 

к�мектесіп, мысы

а тос
ауыл болады. Ойын 

барлы
 балалар «мысы
», «тыш
ан» болып 

�лгергенше ойналады. 

СОЌЫР ТЕКЕ
  Б"зау, Бота, Fозы, Ла�,

  То�ты, Серке, F"лынша�.

  Торпа�, Тана, Тай, Тайла�,

  F"нан, Д�нен, Бесті бар – 

  БBрін біліп, естіп ал

  С�зегенсі�, тентек Теке аппа�,

  Ізде оларды, "ста оларды, ба�-ба�!

Ойын т%ртібі: Ойнайтын балалар 
атар-


атар т'рады. Ойын бас
арушы т'р�андарды� 

%р
айсысын жеке-жеке мал атымен атап шы�ады. 

Е� со��ы аты атал�ан бала «Со
ыр теке» бола-

ды. 

Далада ойнал�анда жерге ше�бер сызылады. 

Ойын бас
арушы орта�а к�зі орамалмен та�ыл�ан 

«Со
ыр текені» шы�арады. Содан кейін балалар:

  Со�ыр теке ба�-ба�,

  Fайдан бізді таппа�?! – 

деген �ле�ді барлы�ы 
осыла айтады. Aле� айты-

лып болысымен, ше�бер ортасында 
ал�ан «Со
ыр 

теке» балаларды 'стау�а 'мтылады. Біра
 б'л 

кезде ойнаушыларды� ше�берден шы�ып кетпеуі 


атты 
ада�аланады. 

«Со
ыр теке» 'ста�ан бала оны� орнына 

т'рады, ойын %рі 
арай жал�аса береді.

ƏРІП ТАЅДАУ
Ойнаушылар д��гелене отырады. Kркім �зіне 

бір %ріпті А, K, Б, В, Г, 8, Д, Е немесе та�ы бас
а 

%ріпті та�дап алады. 

Ойын бас
арушы:

- Сен 
андай %ріп алды�?

-А

Ойын бас
арушы одан %рі берген с'ра
тарына 

тек «А» %рпімен басталатын с�здермен жауап 

беруі керек. С�здерді к�п ойланып т'рмай, тез 

айтуы шарт. 

- Сені� аты� кім?

- Асан.

- Тегі� кім?

- Ахметтегі.

- �айдан келді�?

- А
т�беден.

- �айда барасы�?

- Алматы�а.

- Немен барасы�?

- Автобуспен.

- Онда не �седі?

- Алма.

- Та�ы не?

- Алм'рт, алша.

- Сені Алматыда кім 
арсы алады?

- Айдар.

- О�ан сыйлы

а не %келді�?

- Альбом, атлас, аквариум, т.б. осындай «А» 

%ріппен бастаушы келесі ойыншы�а (бас
а %ріпке) 

%р т�рлі с'ра
тар 
ояды. �ойыл�ан с'ра
тар�а 

д'рыс жауап бере алмай, болмаса то
тап 
ал�ан 

жа�дайда, ойыншы орта�а шы�ып, к�пшілікті� 

'й�аруымен �нерін к�рсетеді. Ойын жал�аса бе-

реді.
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Ақши ауылы, 
Алматы облысы

Біздің қоғамдағы адамдардың �мір сүру салтының 
�згеруі, �скелең жас ұрпаққа білім беру және 
тәрбиелеу ісінде түпкілікті �згерістерді талап етеді. 
Қазіргі кезде, оқу орындарының маңызды кемшілігі, 
ол оқушылардың білімді кеңейту мен алуға арналған 
�зіндік мүмкіндіктерін қолдану шеберлігінің болма-
уын айтуға болады. 

Психологтар �те к�п тәсілдерді ашқан. Осыларды 
қолданғанда, мысалы, шет тілдерін тез жаттауға бо-
лады немесе емтихандарға дайындалуға к�мектеседі. 
Бұл мнемотехникалар.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Жаттаған с�здермен бейне-
ні құрастырып жаттау, «the sun shines» дегенді «күн 
шықты» деп жаттамай, орнына күннің жарқырағанын 
елестетіңіз.

УАҚЫТҚА БАҒЫТ-БАҒДАР ҚОЮ. Егер есте 
сақталатын мәліметті тек емтихан тапсырғанға дей-
ін деп сақтаса, ол тез ұмытылады. Ал сол мәлімет 
болашақ мамандық бойынша, жұмыс істегенде керек 
болады деп сақтаса, ол к�п уақытқа қалады. 

АССОЦИАТИВТІ ЕСТЕ САҚТАУ. Сақталатын 
сандарға, с�здерге, қимылдарға т.б. ассоциативті 
байланыстарды табу. Мысалы, телефонның н�мірін 
сақтағанда, сандарды әйгілі жылдармен байланысты-
ру. Бір с�здерде, с�йлемдерде белгілі к�шелерді не-
месе орындарды елестету. Қимылдарды бір аңдармен 
байланыстыру. 

МИНУСТЫ ПЛЮСКЕ АУЫСТЫРУ. Бір нәрсені 
есте сақтағыңыз келсе, оны жақсы к�ңіл-күйіңізбен 
байланыстырыңыз. Немесе жаттайтын нәрсенің 
қабылдауын жағымды қылып �зіңізге к�рсетіңіз. 
Сол кезде ол к�пке дейін сақталады. 

ТЕКТЕРДІ ЕСТЕ САҚТАУ. Басқа адаммен 
танысқанда, тегін немесе атын дұрыс еске сақтама-
саңыз, сол адамды ренжітіп аласыз. Сізде с�здерді 
еске сақтау қабілетінің дамымағанын ол қайдан біл-

сін. Сол үшін ең алдымен, айтылғанда дұрыс естіп 
алыңыз. Түсінбесеңіз, тағы да қайталауын сұраңыз. 
Онда тұрған ешнәрсе жоқ. Содан барып, сол с�здің 
мәнін түсінуге тырысыңыз немесе �зіңіз �те жақсы 
білетін ұқсас атты адамдармен байланыстырыңыз. 

Т�УЛІК БОЙЫ ЕСКЕ САҚТАУЫМЫЗ 
%ЗГЕРЕДІ. Табиғатта адамда әр кезде жұмыс қабілеті 
�сіп немесе т�мен түсуі қалыптасқан. Естің де күшеюі 
немесе әлсіреуі болады. Сонымен түнде, сағат 2-4 дей-
ін және күндіз сағат 12-14 арасында есте сақтауымыз 
нашарлайды. Ал таңертең сағат 8-12 дейін және күндіз 
14-17 дейін еске сақтауымыз күшейеді. Бірақ кейбір 
кезде, адамның кеш уақытында ойлау және есте сақтау 
жұмысы жақсарады. 

%З ТІЛІНЕ АУДАРУ. Есте сақтау керек мәліметті 
�зіңе түсінікті ұғымдармен, �з с�зіңе ауысты-
ру. %зіңнің тәжірибеңнен алынған нәрселермен 
байланыстырғанда, есте сақтау жақсарады. 

20-ғасырдың басында, бірқатар психологтар осын-
дай пікір білдірген болатын, соған сәйкес, баланың 
есі ересек адамның есінен күшті әрі жақсы дамыған 
деп саналады. Мұндай ой-пікірдің білдіруінен, ба-
лалар есте сақтауының керемет иілгіштігі туралы 
деректердің алынғанын айтуға болады. 

Бірақ кіші мектеп жасындағы балалардың есін ерек-
ше зерттеу к�рсеткендей, олардың есте сақтауының 
артықшылықтары тек елестету деңгейінде екендігі 
анықталды. Балалар шынымен де тез есте сақтайды, 
бірақ кез келген материалдарды есте сақтай бермей-
ді, олар �здеріне қызығушылық тудыратын және 
жағымды сезімдерін тудыратын, материалдарды ғана 
естерінде сақтайды. Есте сақтаудың жылдамдығы 
– ес процестерінің тек бір ғана сапасын және бу-
ынын к�рсетеді. Естің беріктігі, саналануы, естің 
толыққандылығы балаларда әлсіз байқалады, ал ере-
сек адамдарда керісінше болады. Себебі, адам есте 
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сақтауын бағалауда, негізгі сапа, адамның таңдамалы 
түрде, жаңа жағдайларда, ең алдымен қабылданған 
материалдарды қолдану алынады, ал ересек адамның 
есі, баланың есімен салыстырғанда, жедел дамыған 
болып саналады. Балалар қажетті материалды таңдау 
шеберлігін, топтау шеберлігін әлі де болса толық 
меңгермеген. Бірақ, балалардың есінің жетілмеуі, 
баланың есте сақталмауында да байқалады. 

Бұл процеске баланың жетіліп келе жатқан 
психикалық функцияларының әрекеті мен 
жаттығуына жағдай жасай отырып, ықпал етуге бо-
лады. Балалардың �зінің мәні бойынша ойлауы, 
к�птеген ересек адамдар үшін құпия болып отыр. 
Бұл логикалық ойлауға әдеттенген ересектерге тән 
құбылыс болып саналады.

Адамның психикалық ауқымы, ғылыми талдау 
мақсатында, психикалық процестерге б�лінеді. Кез 
келген уақытта, адамның қабылдаушы, қайта �ңдеуші 
және әсер етуші психиофизикалық жүйелері, он 
миллиард жүйке жасушалары арқылы, психикалық 
�мірдің бірыңғай «симфониясын»  құрайды. 

Осы ситуацияда бір сәт пайда болады, ол кезде 
зейінді, есті немесе ойлауды қалыптастыру мүмкін 
емес, себебі психикалық процестер бір мезгілде жүріп 
отырады.

Ми құрылымының және белгілі жүйке 
механизмдерінің жетілу шамасына қарай, баланың 
�зінің зейінін басқаруға мүмкіндігі пайда болатынын 
анықтадық, яғни, естің сапасы жақсарады; бұл проце-
ске баланың жетілген психикалық функцияларының 
әрекеті мен жаттығуына жағдай жасау арқылы ықпал 
етуге болады.

Сондықтан, жоғарыда айтылғандар негізінде, 
т�мендегідей тұжырым жасауға болады: арнайы 
жаттығулар мен құрастырылған жүйелі сабақтардың 
к�мегі арқылы, бастауыш мектеп оқушыларының 
бейнелі есін дамыту деңгейін арттыруға және 
механикалық ес арқылы, баланың ақпаратты сақтау 
пайызын т�мендетуге болады.

Қорытындылай келе, мектептегі оқу материа-
лын бейнелі ес арқылы, есте сақтаудың техникасы 
мен тәсілдерін қолдану, оқушылардың жаңа білімді 
меңгерулерінің тиімділігін арттыруға болады деп 
толық тұжырым жасауға болады. 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың бейнелі есін 

дамытудың бағдарламасын ұсынамыз:
Мақсаты: әдістеме мен жаттығулардың к�мегі 

арқылы, бейнелі есті дамытудың деңгейін, ақпаратты 
табиғи және үйлесімді қабылдау құралы ретінде арт-
тыру.

Міндеттер:
1. Механикалық ес арқылы есте сақтаудың пайы-

зын т�мендету;
2. Кіші мектеп жасындағы оқушының бейнелі есін 

тікелей дамыту және жетілдіру;
3. Жағымды эмоционалды фонды құру.
Жүзеге асыру жағдайлары: Сабақтардың сы-

ныптан тыс жүйесі. Сабақтардың саны – 8, �ткізу 
уақыты – 40 минут.    %ткізу жиілігі – 2-3 күн сайын.    
Қатысушылар саны – 5 адам.

Кезеңдер: 
І кезең – барлығы (1-2 сабақ).
ІІ кезең – реконструктивті  (6-7 сабақ).
ІІІ кезең – бекітуші (2 сабақ).
Сабақтың құрылымы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі (1-2 минут).
ІІ. Сабақтың негізгі б�лімі (30 минут).
ІІІ. Жалпылаушы және бақылаушы б�лім (9-8 

минут).
Бағдарламаның жаттығулары қалыптастырушы 

экспериментті жүргізу жағдайларына сәйкес таңдалып 
алынды. 

Бейнелі есті дамыту бойынша, түзету 
бағдарламасында қолданылатын жаттығулар мен 
ойындардың сипаттамасы.

«СVздер» жаттығуы. Бірнеше с�здер қатары не-
месе күрделенген нұсқа с�зжасамдар, белгілі бір 
уақыт аралығында айтылады. С�здерді немесе 
с�зжасамдарды қайта жаңғыртуда, сыналушылар 
міндетті түрде оқылған түрдегі с�здерді қайталаулары 
керек.

«Сандар» жаттығуы. Бірнеше сандар қатары немесе 
күрделенген нұсқада белгілі бір уақыт аралығында 
балаларға оқылады. Сандарды қайта жаңғыртуда, 
олардың бастапқы ретін сақтау маңызды болып са-
налады.

«Ашықхаттар» жаттығуы. Жұптасып жұмыс істеу. 
Сыналушылардың бірі ашықхаттар қатарын белгілі 
ретпен қояды. Оларды есте сақтайды. Екінші сы-
налушы белгілі бір уақыт аралығында оларды есте 
сақтап қалады. Ашықхаттар араластырылады және 
оларды екінші сыналушы бастапқы нұсқамен қояды. 
Алғашқы сыналушы тексереді. �рі қарай жаттығуда 
орындарымен алмасады.

«Текшелер» жаттығуы. Жаттығудың негізінде так-
тилді түйсінулерге арналған есте сақтау алынған. 
Жұптасып жұмыс істеу. Бір жағынан, текшеге мата 
жапсырылған (жібек, капрон, шыт, велюр, дәке, жүн 
және т.б.), екінші жағынан санның суреті салына-
ды. Қолға қарай текше жүргізіледі және сан атала-
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Төменде келтірілген ойындарды психологиялық тренингтерде, сабақтарда және т.б. 
жағдайларда сергіту, қарым-қатынасты жеҤілдету, жақсарту, өзіндік сенімділікті 
арттыру қажет болғанда қолдануға болады. БалалардыҤ өзара қарым-қатынас 
орнатуына, бойындағы енжарлық, селқостықтан арылуына, өзіне сенімділікті 
арттыруына көмектесетін бұл ойындардыҤ этнопсихологиялық астары да сан қырлы. 
Тренинг жүргізіп жүрген психолог мамандар жұмыстарында осы ойындарды мақсатына, 
мазмұнына қарай өздері құрастырған бағдарламаларға енгізіп қолдануларына болады.

ХАН ТАЛАПАЙ 

Екі немесе �ш, т�рт бала таза, жары
 жерге 

орталарынан орын 
алдырып, 
арама-
арсы от-

ырысады. Ойын бастаушы бала бір уыс асы
ты 

орта�а шашып жібереді. Екінші бала шашыл�ан 

асы
ты� арасынан топтасып т�скен, ойын шар-

тына 
иындау жерден хан сайлайды. Ойынды 

баста�ан бірінші бала ханнан бас
а асы
тарды� 

алшы т�скенін алшы�а, т%йкесін бас
а т%йкеге, 

б�гесін б�геге, шігесін шігеге ара 
ашы
ты�ыны� 

жа
ынды�ына 
арай с'
 сауса�ымен итеріп ыр-

шытып, біріне-бірін тигізеді. Тигізе алса, тиген 

бір асы
ты �зіне алады. Ал�ан асы
тарын %р 

бала ойынны� а
ырына дейін, я�ни сайлан�ан хан 

жал�ыз 
ал�ан�а дейін са
тайды. Осы ретпен кім 

к�п асы
 жинаса, же�іс сонікі болады. 

Ыршыт
ан асы�ын к�здеген асы�ына тигі-

зе алмаса, немесе бас
а т�рдегі к�рші асы

а 

со
ты
тырып алса, ол бала же�іліп, �зге бала 

ойынды %рі 
арай жал�астырады. 

Ал ыршыт
ан асы
тары хан�а тиіп кетсе, онда 

ойын�а 
атысушы балалар т'с-т'стан лап 
ойып, 

асы
ты талапайлап алады. Кім к�п асы
 олжаласа 

сол же�еді.

ЖАСЫРЫНБАЌ
Ойын�а жинал�ан балаларды� барлы�ы ше�бер 


'рып, ойын бастаушыны� айналасына т'ра 
алып, 

та
па
тан санама
 айта бастайды. Санама
ты� 

бірнеше т�рі бар. 

  Fандай жылы к�н шуа�,

  Балапандар ж�р шулап.

  Fызы�ына �араймын,

  Бір, екі, �ш, ... деп санаймын.

  Ш�желерім, ш�п-ш�п-ш�п,

  Жем шашайын к�п-к�п-к�п.

  Он екенсі� бBр-бBрі�,

  Отыз т�йін бар дBнім.

  Nр�айсы�а �аншадан, 

  Теріп же�дер соншадан.

Немесе, ойын бастаушы ала
анын т�мен 
арата 

бір 
олын жо�ары к�тереді, ал барлы
 балалар бір-

бір сауса�ын соны� астына тигізіп 'стап т'рады. 

Ойын бастаушыны� «бір, екі, �ш» деген белгісімен 

балалар сауса
тарын тез тартып алады. Сауса�ы 

'стал�ан бала к�зін ж'мып, бас
алары ты�ылады. 

К�зін ж'м�ан бала 
ыры
 не елуге дейін санап, 

ты�ыл�ан балаларды  іздейді. Kр баланы тауып 

ал�ан сайын �зі т'р�ан жерін ала
анымен со�ып 

отырады. Балаларды� алдын ала келісуімен, е� 

бірінші немесе е� со��ы 
ал�ан бала к�зін ж'мып, 

ойын 
айта басталады. 

Этнопсихологиялық ойындар
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кедергі жасама�андары, кішкентай сі�ілісін жа
сы 
к�ргендіктері �шін с�йетіндіктерін айта бастайды. 
Осы ойын бірнеше рет 
айталан�аннан со� �ана, 
оларды� осы �мірде бар бол�анды
тарынан �ана 
с�йетіндіктерін т�сінігіне келеді.   

«ШЫ(# ЕТЕР» ОЙЫНЫ
Ма�саты: баланы� �зіндік ба�асын жо�ары-

лату�а, эмпатияны дамыту�а себін тигізеді.
Мазм
ны: ересек адам балалармен бірге бірнеше 

саба
 бойы пиктограммалармен �лестірмелер жасай-
ды. Мысалы, к�лімдеп т'р�ан адамы бар �лестірме 
к��ілділікті бейнелейді, бір т�рлі суреті салын�ан 
екі к%мпит - мейірімділік пен шыншылды
. Егер 
балалар жазып ж%не о
и алса, �лестірмелердегі 
пиктограмманы� орнына баланы� 
андай да бір жа
сы 

асиеттерін (міндетті т�рде жа�ымды 
асиеттері) 
жазу�а болады. 

Kр бала�а 5-8 �лестірмеден таратылады. 
Ж�ргізушіні� белгісі бойынша, барлы
 �лестірмелерді 
балаларды� ар
асына скотчпен немесе т�йреуішпен 

адайды. 

Ересек адамны� келесі белгісі бойынша, олар 
ойынды то
татады да, ар
асында�ы «олжаны» шешіп 
алады да о
иды. 

Kрине, ал�ашында 
атысушыларды� кейбі-
реулерінде к�п �лестірмені ала алмай 
ал�андары 
кездеседі, біра
, ойынды к�п 
айтала�ан со�, тал-
дау жаса�аннан со� жа�дай к�рт �згереді. Талдау 
уа
ытында балалардан �лестірме ал�ан олар�а 'нады 
ма, жо
 па с'ралады. Содан со� �лестірмелерді, я�ни 
жа�ымды с�здерді ал�ан жа
са ма, %лде сыйла�ан 
жа
сы ма деген с'ра
тар беріледі. Kдетте, балалар-
дан сыйла�ан да, ал�ан да жа
сы деген жауаптарды 
естисіз. Ж�ргізуші балаларды� назарын �лестірме 
алма�ан балалар�а аудартады. К�біне �лестірме 
алма�ан балалар, �лестірмені бас
алар�а бар ни-
еттерімен сыйла�анды
тарын, ал олар�а ешкімні� 
бермегендіктерін айтады. 

Міне осыдан со�, я�ни, ойынды 
айтала�аннан 
со� «
абылданбай 
ал�ан балалар» болмайды.

«М3СІН» ОЙЫНЫ
Ма�саты: бет-Bлпетті�, �олдар мен ая� жBне 

т.б. б"лшы�еттермен ж"мыс жасай білуді дамы-
ту, б"лшы�еттік кернеуді (�ысымды) азайту.

Мазм
ны: балалар ж'п-ж'п
а б�лінеді. Бірі 
– м�сінші, екіншісі – м�сін. Ересек адамны� (немесе 
ж�ргізуші-баланы�) тапсырмасы бойынша м�сінші 
«
ыштан» м�сін «жасайды»:

• еште�еден 
оры
пайтын баланы;

• б%ріне разы баланы;
• 
иын тапсырманы орында�ан баланы ж%не т.б.
М�сінні� та
ырыбын ересек адамны� к�мегімен 

алу�а болады, ал балалар �здері та�дайды. Содан со� 
р�лдерімен алмасады. Топты
 м�сінні� н'с
асын да 

олдану�а болады. 

Ойынды ая
тап бол�аннан со�, балалар ойын 
барысында м�сінші мен м�сін бол�ан с%ттерінде нені 
сезінді, 
андай фигураны бейнелегенде жа�ымды бол-
ды, 
андайда – жо
, міне осылар ж�нінде талдауды 
ма
сатты т�рде жаса�ан абзал.

«МЕЙІРБАН БОР» ОЙЫНЫ
Ма�саты: тактильді сезінуді дамыту, б"лшы�-

етті� �ысылуын азайту�а себін тигізеді.  
Мазм
ны: жа
сы бір ермек бар – бір-біріні� 

ар
асына сурет немесе жазулар жазу, содан со� оны� 
шешімін табу. Берілген ойын к�птеген балалар�а 
'найды, біра
 та, серіктесті� жаз�ан %ріптері не-
месе сал�ан суреттерін тауып ала алмай мазасыз 
балалар 
иналады, б'лшы
еттеріні� 
ысымы одан 
да к�беюі м�мкін. Сонды
тан да, біз б'л ойынны� 
модификациялан�ан т�рін 'сынып отырмыз:

 Ересек адам бала�а мынадай с�здер айтады: 
«Біз екеуіміз бір-бірімізді� ар
аларымыз�а сурет 
саламыз. Сені� ар
а�а нені сал�анды 
алайсы�? 
К�нді ме? Жа
сы». Баланы� ар
асына ж'мса
 

ана сауса
тарын тигізіп, к�нні� контурын салады. 
«G
сайды ма? Ал сен мені� ар
ама немесе 
олыма 

алай салар еді�? �аласа� мен сені� ар
а�а «мей-
ірімді бормен» к�нні� суретін салайын?» Ересек 
адам баланы� ар
асына 
олын тиер-тимес к�йде 
сурет салады. «Мені� осылай сурет сал�аным са�ан 
'найды ма? �аласа� сені� ар
а�а а
тиін немесе т�лкі 
�зіні� «ж'п-ж'мса
» 
'йры
тарымен сурет салсын? 
�аласа� бас
а к�н немесе ай немесе та�ы бір бас
а 
н%рселер салайын?». Суреттерді салып біткеннен 
со� ересек адам ж'мса
 
олдарымен жайлап 
ана 
оны� ар
асынан салын�ан суреттерді, оны� денесін 
массаж жасай отырып,  «�шіріп» тастайды. 

Пайдаланыл�ан �дебиеттер
1. Оклендер В. Окна в мир ребенка: руководство 

по детской психотерапии. М., 1997.
2. Панасюк Е.В. Влияние развития волевой 

готовности в школе на социальную успешность 
младших школьников // Практическая психология 
в школе (цели и средства). СПб., 1999.

3. Практикум по социально-психологическому 
тренингу / Под ред. Б.Д.Парыгина, СПб., 1997.

Адина ӘБЖАНОВАПсихологиялық ойындар
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Кіші мектеп оқушыларыныҤ психологиясы

ды. Мұндағы міндет – текшені қайта жүргізгенде, 
сыналушы санды атауы керек. Текшелердің саны 
сыналушылардың бейнелі есінің дамуына байла-
нысты болады.

«Заттар» жаттығуы. Жұптасып жұмыс істеу. 
Үстелдің үстіне әртүрлі формадағы заттардың бел-
гілі саны орналастырылады. Белгілі бір уақыт ішінде, 
сыналушы теріс қарап тұрады, заттар орнымен ауы-
стырылады. Бастапқы ретті қалпына келтіру керек. 
Серіктестер орындарын ауыстырады.

«Сурет салу арқылы есте сақтаймыз» жаттығуы. 
Пиктограмманың к�мегі арқылы, бала с�здерінің 
белгілі санының суретін салады. �рі қарай бала 
пиктограммаға сәйкес, салынған с�здерді қайта 
жаңғыртады.

«Заттар мен сVздер» жаттығуы. Белгілі бір уақыт 
ішінде, қатысушыларға заттар к�рсетіледі және белгілі 
бір с�з айтылады. Қайта жаңғыртуда зат к�рсетіледі, 
бала сол затқа сәйкес с�зді еске түсіруі және оны 
жазуы керек. 

«Заттар және түс» жаттығуы. Мұнда с�здердің ор-
нына түрлі-түсті қағаздың парағы к�рсетіледі. Балаға 
нұсқау: зат пен с�зді елестетуге тырыс. Олардың 
арасындағы ассоциативті байланысты табуға тырыс. 
Олардың арасында қандай ортақ белгі бар? Немесе 
есте сақтаудың бір тәсілін қолдан.

Зейінді шоғырландыруға арналған жаттығулар.
1. Шульте карточкасы. Графикалық тізбекте сандар 

берілген. Міндет – к�збен рет бойынша шашылып 
жатқан сандарды басынан аяғына дейін санау.

2. Алфавит. Қағаздың бетінде алфавиттің әріптері 
шашылып жатыр. Міндет – рет бойынша алфавитті 
оқып шығу. Оған 1 минут беріледі. 

3. «Лабиринт». Үлестірмеде бір зат басқа зат-
пен шатасқан «жіп» арқылы біріктіріледі. Міндет 
– қарындашты қолданбай, қандай зат басқа затпен 
біріккенін к�збен табу.

4. «Сандар». Міндет – «алфавит» принципі бой-
ынша.

«Кубик- Рубик» бойынша үшшамалы кеңістік қиялға 
арналған жаттығу.

Балаға нұсқау: Қиялыңда Кубик-Рубикті құрастыр. 
%зіңнің соның ішінде жүргеніңді және онда текше-
лер арқылы қозғалатыныңды елестетіп к�р. Менің 
нұсқауымды тыңда және текше бойына жүріп отыр. 
Сен қазір ортасындасың. Жоғары, т�мен, сол жаққа, 
оң жаққа. Сен қазір қайдасың? Дұрыс.

«Кім кVп есте сақтайды?» ойыны (топтық, 
шеңберде).

Бір с�з айтылады, басқа бала алдыңғы с�зді 

қайталайды және �з с�зін айтады. Үшінші бала екі 
алдыңғы с�зді қайталайды және �зінің с�зін айтады. 

Мидың сол және оң жарты шарлары жұмысын 
координациялауға арналған жаттығулар. Жаттығу-
лардың нұсқалары �те к�п. Мысалы: бір қол ауада сан-
ды жазады, ал екінші қол геометриялық фигураның 
суретін салады. Қолдар бір уақытта қозғалады.

Сенсорлық түйсінулерді жаттықтыруға арналған 
жаттығулар. Жұптасып жұмыс істеу. Бірінші сыналу-
шы алақанды үстелге параллельді 10-12 см аралығында 
қояды және к�зін жұмады. Екінші сыналушы түрлі-
түсті қағаздарды қояды. Мына с�здер айтылады: «Бұл 
қызыл түс, оның ыстығын сезін, саусақтарыңдағы, 
алақандағы түйсінулерді есте сақта». 

�рі қарай былай айтылады: «Бұл жасыл түс, оның 
түсін сезін, түйсінулерді тыңда, оларды есте сақта» 
және т.б. «Сенің қолыңның астыңа қандай түсті 
қойдым, қолдың түйсінулерін тыңда, есіңе түсір. 
Қандай түсте түйсінулер к�п болды?».

Бұл жаттығу бейнелі есті �те жақсы жаттықтырады, 
интуицияның жұмысын арттырады. Бұл жаттығу 
түйсінулерді күшейтеді.

Тактилді түйсінулер мен қиялды дамытуға арналған 
жаттығулар. Жаттығу қиялда қолмен түйсінетін зат-
тарды құруға мүмкіндік береді. Бейнелі есті �те жақсы 
дамытады. Жұптасып жұмыс жасау. Бір сыналушы 
к�зін жұмады, екінші сыналушы оған бір зат бере-
ді. Алғашқы сыналушы затты ұстап к�ріп, оның не 
екенін атайды. 
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Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы Эльмира АҚПАНБЕТОВА
Алматы қаласы

С�йлеу және ойлау қабілетін меңгеру про-
цесі адамның үлкен ми сыңары қыртысындағы 
шартты байланыстардың негізгі б�лігі міндет-
ті және басым түрде с�з тітіркендіргіштерінің 
қатысуымен түзілуіне әкеп тірейді, бұл жағдай 
жағымды, сондай-ақ жағымсыз шартты 
байланыстардың түзілуін тездетеді. Жеке-
леген с�з тітіркендіргіштерін жалпылаудың 
және түр, одан соң дерексіз ұғымдарды білді-
ретін с�здерге с�йлеу шартты байланыстары 
түзілуінің баланың жоғарғы дәрежесі жүйке 
қызметінде елеулі маңызы бар. Қозудың 
талғамалы иррадиация процесі жалпылау-
шы ұғымдардың пайда болу негізіне алынған. 
Баланың үлкен ми сыңарлары қыртысының 
аналитикалық синтез қызметі бірте–бірте 
шындықтан дерексіздендіруге, абстрактылы 
ойлауға жетелейтін жаңа жалпылаудың қайнар 
к�зі болады. Оқу мен жазуды үйрету ойлау 
процесінің одан әрі дамуына жәрдемдесе от-
ырып, екінші сигналдық тітіркендіргіштердің 
маңызын одан әрі күшейте түседі. 

Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы 
балалар арасындағы с�йлеу қатынасын 
қалыптастыру мен баланың психикалық 
үрдістерді жетік меңгеруіне, ойлау опера-
цияларын орындай білуіне к�мек к�рсетуде 
психолог-педагогтың р�лі �те зор. Мұнда, 
оқушылардың ойлау және с�йлеуінің бірінші 
маңызды шарты психолог-педагогтың еркін 
және айқын с�йлеуі болып табылады. 

Баланың ойлауы оның білімімен тікелей 
байланысты және 6 жаста оның дүниетанымы 
едәуір үлкен.  Н.Н.Поддъяковтың жүргізген 
зерттеулерінде мектеп жасына дейінгі 

балалардың білімінде бірнеше қызықты жайт-
тар байқалған: 

бірінші - қоршаған орта туралы нақты, 
тереңдетілген к�лемі бар ойлау іс-әрекеті 
жүзеге асырылады. Бұл тұрақты білім баланың 
таным аймағының негізін құрайды. 

екінші - ойлау іс-әрекетінің негізінде бел-
гісіз, танылмаған білім аймағы туындайды да 
ол сұрақ қою, диалог, болжам негізінде к�рініс 
алады. Бұл дамушы білім негізі баланың ақыл-
ойының жетілуінің негізгі күші болып санала-
ды. Осы екі тенденцияның �зара қатынасының 
негізінде белгісіз білім кеміп, нақтыланып, 
дәлелденеді де нақты білімділік аймағына ау-
ысады.

Мектеп жасына дейінгі балада қабылдау 
қалай қалыптасса, к�рнекі-әрекеттілік және 
к�рнекі–образдық ойлауы да, оның танымдық 
мүмкіндігінің, с�йлеу және аса жоғары 
қисындық ойлау түрлерінің одан әрі дамуы 
да соған байланысты. Осы жас аралығында 
математикалық және элементарлық есеп-
теу операцияларын меңгеруге негіз бола-
тын баланың жалпы психикалық дамуында 
зор р�л атқаратын кеңістік аралық қабылдау 
қалыптасады. 

Мектеп жасындағы ең маңызды сапалы 
әдеттену – балалардың біріккен әрекеттерінің 
алғашқы да негізгі түрі ойынның пайда болуы. 

Мектеп жасына дейінгі шақта ойынмен 
қатар �німді әрекет түрлері дамиды. 

Мектеп жасына дейінгі жастағы бала тұлғасы 
қарқынды дамуымен сипатталады. Еріктің да-
муы басталады, жағдайды, қылықты, әрекетті 
іштей бағалау қалыптасады, зейін жетіледі 
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Мазасызды
 - %рт�рлі �мірлік жа�дайлар�а, 
ондай жа�дайлар болмаса да ала�даушы-

лы
ты� жо�ар�ы т�рлеріне бейімділік - жекелеген 
психологиялы
 ерекшеліктер. Мазасызды
 жа�дай-
лы
 ж%не жалпылан�ан болып б�лінеді. �ор
ыныш, 
белгілі жас м�лшеріне т%н дендері сау балаларда 
кездеседі, ал жекелік, я�ни на
ты баланы� тек �зіне 
�ана т%н 
ор
ыныштар да болады. 

Мазасызды
ды� неден пайда болу себебін аша 
отырып, т'л�ада м'ндай 
асиеттерді� жиі к�рініс 
табуы, ата-ана - баланы� арасында�ы ара 
атынасты� 
б'зылуына байланысты екендігіне ж�ргізуші ерекше 
к��іл 
оюы 
ажет. Шектен тыс ала�даушылы
 та 
баланы� саба

а деген ынтасын т�мендететіндігі 
белгілі. Енді осы мазасызды
ты т�мендетуге арнал�ан 
бірнеше ойын т�рлерін 'сынба
пыз. 

«МА#ТАУЛАР» ОЙЫНЫ
Ма�саты: баланы� �зіндік ба�асын к�теруге, 

"жымда�ы оны� ма�ыздылы�ын жо�арылату�а 
себін тигізеді.

Мазм
ны: барлы
 балалар ше�бер бойы немесе 
партада отырады. Айналада�ыларды� 
'птайтын 
с�йлемдер жазыл�ан �лестірмелері таратылады, бала 
сол �лестірмелердегі с�йлемді дауыстап о
уы керек. 
С�зді� басталуы, «Бірде...» деп басталады. Мысалы, 
«Бірде мен мектептегі жолдасыма к�мектестім», 
«Бірде мен �й тапсырмасын тез орындап шы
тым» 
ж%не т.с.с.  

Ойлану�а 2-3 минуттай уа
ыт беріледі, содан 
со� %рбір бала кезекпен немесе ше�бер бойынша, 

�здеріні� бір кездері �те бір жа
сы жаса�ан %рекеттері 
ж�нінде немесе жа�ымды істері туралы жазыл�ан 
�лестірмесінен о
ып береді. 

Балаларды� барлы�ы айтарларын айтып 
бол�аннан со�, ересек адам айт
андарын жалпыла-
ма ке�ейтеді. Егер балалар ересек адамсыз �здері 
жалпылай ке�ейтеміз десе, �здері жал�астыра бер-
сін. �орытындысында, %рбір баланы� бой�а біткен 
таланттары бар, ал оны бай
ау �шін, т��ірегіндегі 
адамдар�а 
айырымды, мейірімді, м'
ият 
арау ке-
ректігі туралы %�гіме �ткізген ж�н. 

«АНАМ МЕНІ НЕ 3ШІН ЖА#СЫ 
К�РЕДІ» ОЙЫНЫ

Ма�саты: �асында�ы балаларды�  к�зінше 
баланы� ма�ыздылы�ын жо�арылату.

Мазм
ны: барлы
 бала ше�бер бойы немесе 
парталарында отырады. Kр бала кезекпен �здерін 
аналары не �шін жа
сы к�ретінін айтады. Содан 
со� бір баладан (айт
ысы келетін) 
ал�андарыны� 
айт
андарын жеке-жеке 
айталауын с'райды.  Егер 
ол 
иналса, бас
а балалар к�мектесуіне болады. 

Осыдан кейін балалардан, оларды� айт
андарын 
бас
а балаларды� естеріне са
та�андары олар�а 'нады 
ма, осы жайлы с'рай отырып талдау жасалына-
ды. Kдетте, балалар �здері, айналада�ы адамдар�а 

айырымдылы
 жасап, оларды зейін 
оя ты�дау 
керектігін айтады. 

Ескерту: ал�ашында, балалар бас
алар�а 
ма�ыздыра
 к�ріну �шін, аналары �здерін ыдыс-
ая
 жу�андары, диссертация жазу �шін анасына 

Адина ӘБЖАНОВА
Қазақтың мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университеті, педагогика-
психология мамандығының
4 курс студенті

Психологиялық ойындар
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«10 ПІШІН» �ДІСТЕМЕСІ 
Мақсаты: Баланың геометриялық пішіндер-

ді білуін анықтау. 
Т�менде берілген сұрақтарды қолдана оты-

рып баламен әңгімелесу барысында, оның бі-
лімі туралы мағлұмат жиналады. Бұл әдістемені 
ойын ретінде балалар тобымен жүргізуге де 
әбден болады. Мысалы, психолог балалар-
ды ертегі әлеміне қыдыруға шақырады. Бұл 
әлемдегі заттардың барлығы геометриялық 
фигуралардан тұрады екен. Осы фигуралар-
ды дұрыс атағандар басқа б�лмеге шығуына, 
үзіліс жасауына, келесі тапсырманы орындау-
ына рұқсат алады (балаларды қызықтыратын 
нәрселерді қолдану қажет).

�ңгімелесуге келесі сұрақтарды қолдануға 
болады:

1. Қандай пішіндердің атын білесің?
2. Үстелдің беті қандай пішінге ұқсайды?
3. Терезе айналары пішіндерін атап берші.
4. Ыдыстардың басым к�бі қандай пішінге 

ұқсайды?
5. Д�ңгелек пен шардың айырмашылығы 

неде?
6. Осы б�лмеде пирамидаға ұқсас не бар?
7. Сынып б�лмесінде үшбұрышқа ұқсайтын 

нәрселер бар ма?
8. Менің оң жағымда орналасқан нәрселерді 

аташы? Олар қандай пішіндерге ұқсайды?
9. Қиыққа ұқсас нәрсені тапшы?
10. Пішіндерге қарап оларды ата: үшбұрыш, 

қиық, шаршы, т�ртбұрыш, ромб, куб, д�ңгелек, 
сопақ, пирамида, бесбұрыш.

Бағалау шкаласы: 
7-10 пішінді атаса - �те жақсы;
5-6 – жақсы
3-4 – орта
1-2 – т�мен 

«ЕРТЕГІ АЙТЫП БЕРШІ» �ДІСТЕМЕСІ
Мақсаты: баланың с�йлеу техникасын және 

тіл байлығын анықтау.
Балаға �зі білетін ертегіні айтқызып, ондағы 

кейіпкерлер қандай ерекшеліктермен сипат-
талатынын қосымша сұрақтар қойып анықтау 
арқылы жүргізіледі. Бұл тәсілдің к�мегімен 

балалардың шығармашылық қабілетін дамы-
тып, тіл байлығын тереңдетуге болады. Тапсыр-
маны орындату барысында келесі к�рсеткіштер 
бағаланады.

1. Дыбыстардың дұрыс айтылуы. 
2. Дикциясының анықтығы.
3. Дауысының мәнерлігі. 
4. С�здік қоры.
5. С�зді орнымен нақты қолдана білуі.
6. Ұғымдарды түсіндіретін лексикондағы 

с�здің бары.
7. С�йлеуде грамматикалық қатенің болма-

уы.
8. �ртүрлі грамматикалық формаларды 

қолдануы.
9. �р түрлі с�йлемдерді дұрыс құра білуі.
10. С�йлемдегі с�здердің ретін дұрыс 

анықтай білуі.
11. С�йлемде аяқталған ойды айта білуі.
12. �р түрлі сипаттағы сұрақтарға жауап бе-

руі.
13. Қысқа әңгіме құра білуі.
14. Құбылыстарды, әрекеттерді, фактілерді 

бір-бірімен байланыстыруы. 
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және тұлғаның адамгершілік белгілерінің бірі 
– с�йлеу жағдайын зерттеу болып табылады. 

Бала дамуы деңгейінің маңызды к�рсеткіші 
ойын әрекеті болып табылады, оны бағалау 
диагностикалық белгілердің бірі болуы мүмкін. 
А.Н.Леонтьевтің зерттеулеріне сәйкес мек-
теп жасына дейінгі балалар үшін – жетекші 
әрекет: 

- ойын ішінде оқу сияқты әрекеттің жеке 
түрлері жетіледі; 

- онда жеке психикалық үрдістер қайта 
құралады. 

Даму барысында бұзылулар мен патология-
лар болған уақытта баланың ойын әрекетінде 
ерте �згерістер байқалса, онда ойын не оның 
жас деңгейіне сәйкес емес, не �зіндік сипат 
болады. Сипатты к�рсеткіш болып табыла-
тын ойынның сатылы күрделенуі, құрастыру 
шығармашылығының жеткіліксіздігі, ойын-
да белсенділіктің т�мендеуі, сонымен бір-
ге бірбейнелік, қалыптылық, біртүстілік, 
эмоционалдылық әсерлердің жоқтығы немесе 
т�мендеуі, ойын сипатын �згертуге бағыттайды. 
Қалыптаспаған ойын әрекеті соңынан дамудың 
психикалық �згешелігі жүреді. 

Балалардың арнайы есте сақтау қабілетінің 
түрлерін зерттеу тест арқылы жүргізіледі. 

Естіп есте сақтауда балаға тиісті с�здер 
оқылады да, уақыт �ткен соң сол с�здер қайта 
жаңғыртылады. Мысалы: дала,  орақ,  теңіз,  та-
мыр,  қора. Ал к�ріп есте сақтауда балаға тиісті 
с�здер жазылған күйінде к�рсетіледі де, уақыт 
�ткен соң қайта жаңғыртылады. 

  Ойлау қабілетін анықтау әдістемелері:
а) «Артық с�зді алып тастау әдістемесі». 

Ақыл ойлық салыстыру операциясы. Вербал-
ды-логикалық ойлау. Берілген с�здер топтама-
сынан тиісті с�зді б�ліп к�рсете білу қабілеті 
мысалы: сүт, нан, қаймақ, ірімшік.

б) К�рнекі-бейнелеп ойлау қабілетін қарас-
тыруда «Т�ртінші артық» әдістемесі қолда-
нылады. Алдымен балаларға нұсқау бері-
леді: Сіздерге ұсынылып отырған сурет-
ті үлестірмелердің әрқайсысына 4 суреттен 
салынған. Мұғалім оқушыларға үлестірмелерді 

жеке-жеке к�рсетеді. Үлестірмедегі 3 су-
рет жалпы бір мағына, 1 сурет басқа мағына 
береді. Оқушы мұғалім к�рсеткен сурет-
ті үлестірмелердің реттік санын, жалпы 
тақырыбын, арттық затты жазуы керек. Мыса-
лы: 1. «Қыс» - артығы «қайық».

Саусақ гимнастикасы. Сабақтың басында 
немесе ортасында сергіту түрінде 3-5 минут 
�ткізу. Қол саусақтарын сергітуден бастайды 
– қолды жұдырыққа түйіп және саусақтарды 
сергіту. Кейін қол мен саусақтарына бос 
жаттығу («Мысықты сипау», «К�ңілді бояу-
шы»). Соңынан қол саусағын бір жүйеде ұстау, 
(«Қоян», «Сақина», «Ешкі» т.б.) Кейін балаларға 
бірінен соң бірі қозғалыс жаттығулары беріле-
ді. («Саусақтар амандасады», «Қоян – сақина», 
«Алақан – жұдырық» т.б.). 

Графикалық жұмыс альбом және дәптермен 
жұмыс жасап балаларды жазуға үйретеді. 
Графикалық жаттығу түрлері: толқындар, 
кемпірқосақ, түтіндер салу, альбомдағы су-
реттерді бояу. Саусақтар мен қолға арнап 
әртүрлі заттармен жаттығулар жасау; мозаика, 
құрастырғыштармен жұмыс және т.б. болып 
табылады. 
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БАЛАНЫҢ ТАНЫМ ПРОЦЕСТЕРІН 
ЗЕРТТЕУ �ДІСТЕРІ 

«ҚИСЫНСЫЗДЫҚТАР» �ДІСТЕМЕСІ
 Мақсаты: баланың есте сақтау қабілетін 

зерттеу, логикалық ойлауының к�рініс беруін, 
�зінің ойын грамматикалық жағынан дұрыс 
жеткізуін және �мірде кездесетін объектілердің 
бір-бірімен ара қатынасын түсінуін зерттеу.

Бұл әдістемені Ш.Е.Рысмаханбетованың 
«Қисынсыздықтар» суреті бойынша жүргізуге 
болады. Балаға сурет к�рсетілген соң оған ке-
лесі нұсқау беріледі: «Мен келесі жұмысқа 
дайындалып болғанша сен мына суретті к�ріп 
отыр». Суретте жануарлардың қисынсыз 
жағдайда болған сәттері к�рсетілген (мысық 
ағаш басында құс сияқты ұяда отыр, кит иттің 
үйінде, ақ қайыңда алма гүлі ашылған және 
алмұрт пен ананас пісіп тұр, терезе алдындағы 
гүл, үйді қоршаған шарбақтар орындарынан 
адасып кеткен).

Бала суретті алып, оны қарап отырған кезде 
психолог �з жұмысымен айналысып, балаға 30 
секунд уақыт береді. Шартты мерзім �ткеннен 
соң психолог суретті алып қояды да баланың 
сурет бойынша айтқан әңгімесін тыңдайды.

Бала суреттегі барлық қисынсыздықтарды 

атап шығып, сонан соң олардың дұрыс орна-
ласу ретін к�рсету керек.

Бала үндемей отырса, психолог оған келесі 
сұрақтарды ретімен беріп, оны әңгімеге тартуы 
керек:

- Саған сурет ұнады ма? Бала тек басын изеп 
жауап берсе, оған келесі сұрақтар қойылады:

- Бұл суретте саған не ұнады? Егер бала су-
рет фрагменттерін ғана атаса, келесі сұрақ бе-
ріледі:

- Суретте не салынған? Бала жауабының 
мазмұнына байланысты қосымша келесі 
сұрақтар қойылуы мүмкін:

- Тағы не бар еді?
- Сурет қызық па?
- Күлкілі нәрсе салынған жерлері бар ма?
- %мірде осындай жағдайлар кездеседі ме?
- Орындары ауысып кеткен суреттер бар ма?
Егер бала бірден жағдайды дұрыс түсініп, 

орындары ауысып кеткен жануарларды атап 
шықса, онда қосымша сұрақ қоюдың ешқандай 
қажеті жоқ.

Орындау уақыты 3 минут.
Бағалау шкаласы: 
9 - 10 балл - бала суреттегі 7 қисынсыздықты 

толық атап, қай жерде не нәрсе ақиқатқа  сай 
келмейтіндігін қанағаттанарлықтай түсіндір-
генде қойылады және зерттеліп жатқан қаси-
еттер �те жақсы дамыған  деп бағаланады.

7 - 8 балл – бала суреттегі қисынсыздықтар-
дың барлығын атап беріп, олардың ақиқатқа 
сай келмейтіндігін түсіндірсе, бірақ олар-
ды айтып беруге қиналса қойылады. Бұл 
баға баланың есте сақтау қабілеті жақсы 
дамығандығын, логикасы барлығын, деген-
мен, оның тіл байлығы немесе с�йлеу техника-
сы онша қалыптаспағанын к�рсетеді. Баланың 
жалпы дамуы жақсы деп бағаланады.

5 - 6 балл - бала қисынсыздықтарды түгел 
байқаған, бірақ айтып беруі барысында  4-5 
қисынсыздықты толық к�рсетіп, қалғандарын 
еске түсіруге және ақиқатында қандай болаты-
нын түсіндіруге қиналса қойылады. Баланың 
жалпы дамуы орта деп бағаланады. 

3 - 4 балл – бала қисынсыздықтардың 3-4 
атап беріп, олардың дұрыс орны қандай екенін 
әңгімелеп беруге қиналып, қоршаған ортадағы 
жан-жануарлардың �мір сүру ерекшелікте-
рін толық түсінбейтіндігін к�рсеткені. Бұл 
жағдайдағы баланың даму деңгейі т�мен еке-
ні анық байқалып тұр, сондықтан оның оқу 
мазмұнын алып кету қиын деп бағаланады. 

1 - 2 балл – бала тек сұрақтар қойып жетелеу 
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барысында қисынсыздықтарды еске түсіріп, 
олар туралы �те қысқа мағлұмат берсе неме-
се басын изеп отырса, оның даму деңгейі �те 
т�мен деп бағаланады. 

«10 СZЗДІ ЖАТТАУ» �ДІСТЕМЕСІ 
Мақсаты:  баланың с�здерді ырықты есте 

сақтауын анықтау. 
Бұл әдістеме к�мегімен баланың �з зей-

інін ұзақ уақыт бір әрекетпен шұғылдануға 
жинақтай алуы, оған қосымша стимулдық ма-
териалдар (ойын, к�рнекіліктер) қолданбай 
танымдық қызметін ұйымдастыруға болатын-
дығы анықталады. 

Зерттеуді жүргізу үшін 10 с�з немесе с�з тір-
кестері дайындалады. Олар бірнеше нұсқада 
болғаны дұрыс. �р нұсқаны орындауға арнайы 
уақыт беріледі. 

Бірінші жаттығуды қолданып зерттеу 
жүргізуді психолог келесі кіріспе с�збен ба-
стайды: «Балалар, мен қазір сендерге бірне-
ше с�здерді айтамын. Оларды мұқият тың-
дап, есте сақтап қалуға тырысыңдар. Мен 
оқып болғаннан соң, сендер олардың ішінен 
естеріңде қалғандарын қайталап айтасыңдар».

Жаттығуды екінші рет орындату үшін нұсқау 
қайталанады: «Мен жаңағы с�здерді қайталап 
оқимын. Сендер ол с�здерді тағы да қайталап 
айтасыңдар. Бірінші қайталаған с�здеріңмен 
бірге қазір жаңадан еске сақталған с�здерді 
қосып айтыңдар». 

Үшінші және т�ртінші рет қайталап 
орындағанда ереже қысқаша түсіндіріледі. 
«Мен тағы да қайталаймын, ал сендер жақсылап 
тыңдаңдар».

Бесінші рет қайталағанда: «Мен бұл с�здерді 
соңғы рет оқимын, сендер олардың барлығын 
түгел қайталауға тырысыңдар», - деп ескерту 
қажет.          

Қалыпты жағдайда дамып келе жатқан 
балалардың есте сақтауы әрбір қайталаған сай-
ын арта береді. Баланың денсаулығы болмай 
жүрсе немесе психологиялық проблемасы бол-
са есте сақтауы, керісінше, кеми береді.

С�здер тізімін қайталап оқу барысында 
ешқандай қосымша түсініктеме берудің қажеті 

жоқ. Тек қана с�здерді жай қайталағанда, 
балаларға: «Тағы қандай с�здер есіңе түсті» де-
ген сұрақ арқылы кішкене дем беріп отыруға 
болады. 

Орындау уақыты 7-8 минут.
Бағалау шкаласы:
Бір рет оқығанда – 5-6, бес рет қайталағанда 

8-10 с�зді қайталау – с�здерді есте сақтауы 
жоғары деп бағаланады;

Бірінші оқығанда – 3-4, бесіншіден кейін 
– 5-7 – орта;

Бірінші оқығанда – 1-2, бесіншіден кейін 
– 3-4 – т�мен;

Бірінші оқығанда – 0, бесіншіден кейін – 1-
2 - �те т�мен.

СVздер: уақыт, нан, аспан, �сімдік, қар, май, 
ағаш, к�рпе, киім, дала.

Осы сияқты бірнеше нұсқадағы тапсырма-
лар жасап алу керек.

«10 САН» �ДІСТЕМЕСІ
Мақсаты: баланың қарапайым математика-

лық білімін тексеру.
�дістемені сандар ойыны ретінде ұйымдас-

тыруға  болады. 
Тапсырмалар: 
1. Келесі сандар қалай аталады: бірнеше бір-

лік сандар айтылады (2, 7, 6).
2. 5, 7 сандарына к�рші сандарды ата. Олар 

неге к�рші сандар деп аталады?
3. 9-дан бір санға кішіні ата, енді бір санға 

үлкенін ата.
4. 3 пен 5 сандарының арасында қандай сан 

тұрады?
5. Бірден онға дейін санап берші.
6. Оннан бірге дейін қалай саналады?
7. Қатар орналасқан үш санды ата.
8. 7 санынан кейін орналасқан санда ата. 
9. Аталған саннан үлкен немесе кіші санды 

қалай шығаруға болады?
10. Санамақ қандай саннан басталады?
Бағалау шкаласы:
Бұл әдістеме жоғарыда к�рсетілген «10 

с�з» әдістемесін орындау ережесі бойын-
ша жүргізіліп, нәтижесі сол шкала бойынша 
бағаланады. 
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