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Занимательные тесты

Классик японской литературы Акутагава сказал: «Жизнь подобна коробке спичек. Относиться к 

ней серьезно — смешно, относиться несерьезно — опасно». Как же нам быть с этими спичками, с 

этими маленькими щепочками, из которых секунда за секундой выстраивается внушительное здание 

жизни? Перебирать их с любовью, рассматривать каждую, радуясь их обилию и незамысловатому 

совершенству? Обрушивать ли на них свой гнев, когда они ломаются в руках и отказываются зажигаться 

в самый неподходящий момент? Или забыть о них до того момента, когда понадобится огонь? А может 

быть, просто, без лишних эмоций следить, чтобы они всегда были сухими?

Каждый решает для себя сам, как ему относиться к мелочам, из которых состоит жизнь. Но если 

неприятные мелочи превращают жизнь в ад, то, пожалуй, стоит заняться ими. Или собой? Примерьте 

на себя эти неприятные ситуации.

За каждый ответ «да» прибавьте 1 балл, «нет» — 0 баллов, а за ответ «когда как» — 0,5 

балла.

Мелочи жизни

1. Меня раздражает, когда я 
хочу позвонить по телефону, 
а нужный номер постоянно 
занят.
 да;
 нет;
 когда как.

2. Я злюсь, когда я веду 
машину, а кто-то непрерывно 
дает мне советы.
 да;
 нет;
 когда как.

3. Меня нервирует, когда 
я замечаю, что за мной 
наблюдают.
 да;

которые не сочетаются друг с 
другом.
 да;
 нет;
 когда как.

7. Я раздражаюсь, когда 
здороваюсь с кем-нибудь 
за руку и не ощущаю ни 
малейшего ответного чувства.
 да;
 нет;
 когда как.

8. Меня нервирует разговор с 
человеком, который все знает 
лучше меня.
 да;
 нет;
 когда как.

 нет;
 когда как.

4. Я раздражаюсь, когда кто-то 
прерывает ход моих мыслей.
 да;
 нет;
 когда как.

5. Меня раздражает, когда я с 
кем-то разговариваю, а кто-то 
другой постоянно вмешивается в 
нашу беседу.
 да;
 нет;
 когда как.

6. Я плохо себя чувствую, 
когда вижу комбинацию цветов, 

ИТОГИ: 
Более 6 баллов: Маленькие неприятности слишком много значат для вас. Возможно, дело в том, 
что вы стремитесь полностью контролировать ситуацию и не можете смириться с тем, что 
что-то идет не так, как вы запланировали. Или в вас накопилось скрытое напряжение, которое 
только ищет предлога, чтобы вырваться наружу?
От 4 до 5 баллов: Мелочи порой раздражают вас, но не заслоняют больших радостей жизни. 
Вам стоило бы поучиться меньше на них фиксироваться, но так, чтобы не перестать видеть 
существенные детали.
Менее 3 баллов: Неприятная мелочь может быть симптомом большой неприятности. Если вы 
действительно можете не замечать назойливую муху у лица, но видите банановую корку под 
ногами, то, похоже, ваше внимание распределяется оптимальным образом.
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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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«Қызықты психология» журналында 
жарияланған материалдар 
редакцияның пікірін білдірмейді. 
Фактілер мен мәліметтердің 
дұрыстығына авторлар жауапты. 
Қолжазбалар мен фотосуреттер 
рецензияланбайды және 
қайтарылмайды. Журналға шыққан 
материалдарды редакцияның 
келісімінсіз көшіріп басуға 
болмайды.

* * *

 Опубликованные материалы в 
журнале «Қызықты психология» 
не отражают точку зрения 
редакции. Ответственность 
за достоверность фактов и 
сведений в публикациях несут 
авторы. Рукописи и фотоснимки не 
рецензируются и не возвращаются. 
Перепечатка материалов, 
опубликованных в журнале 
допускаются только с согласия 
редакции.
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Иллюзия

Сиќырлы бўєылар 

Еѕ їлкен бўєыны біз кґріп тўрмыз. Біраќ суретте таєы да 
бірнеше кґзге кґрінбейтін бўєылар бар. Сіздіѕ маќсатыѕыз 
– соларды табу. 
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Психотерапевт қабылдауынан

Психотерапевттіѕ ќабылдауында:
- Дəрігер, меніѕ тїсіме кїнде ќўбыжыќ 
кіреді!
- Ал сіз оны ќуып жіберіѕіз.
Тїнде дəрігердіѕ тґсегініѕ астынан 
ќўбыжыќ шыєа келеді.
- Кешіріѕіз, дəрігер, мені сізге жіберді.  
   
   * * *
- Маєан сіздіѕ кґмегіѕіз керек,- дейді 
емделуші психоталдаушыєа. 
- Мамандыєыѕыз кім?
- Мен психоталдаушымын.
- Ґзіѕізге ґзіѕіз кґмектесіп кґріѕіз! 
- Білесіз бе, мен ґте ќымбат аламын. 
   * * *
Психотерапевтке ерлі-зайыптылар 
келеді.
- Тїсінесіз бе, дəрігер,- дейді кїйеуі, 
- екеуіміз бірге сізде емделуді ќалтамыз 
кґтермейді. Айтыѕызшы, ќайсысын 
емдеу арзан болады: əйелімніѕ ґзін 
артыќ санауын ба, əлде меніѕ ґзімді 
толымсыз сезінуімді ме?
   * * *
Психотерапевт пациентке: 
- Сіз салыќты рахаттана тґлеймін 
дедіѕіз бе?
- - Дəл солай!
- Ќашаннан бері басталды?
   * * *
Мужчина приходит к психотерапевту на 
прием вместе с женой. 
- Доктор, вот она, ... как ее там зовут... 
жалуется, что я не уделяю ей достаточно 
внимания.
   * * *
Психотерапевт пациент əйелден 
сўрайды:
- Айтыѕызшы, сіздіѕ отбасыѕызда ґзін 
ўлыќтаушылыќќа шалынєандар бар ма?
- Кейде кїйеуім ґзін отбасымыздыѕ 
басшысымын дейді. 

   * * *
Екі психотерапевтіѕ əѕгімесі: 
- Кеше мен əйеліммен сґйлесіп отыр-
єанда, тура Фрейд тəрізді сґйледім. 
«Сїйіктім, ќант əперіп жіберші» деудіѕ 
орнына, «Сен сўмырай, меніѕ бїкіл ґмірімді 
ќўрттыѕ» деген сґздіѕ аузымнан ќалай 
шыќќанын ґзім де байќамадым»!?? 

   * * *
Салмаќты жасы 40-ќа келіп ќалєан жігіт 
аєасы психотерапевтке келеді. 
Ол оєан: - Ќандай мəселеѕіз бар, - дейді.
 Жігітаєасы: - Меніѕ ешќандай мəселем 
жоќ, ал меніѕ атамныѕ мəселесі бар.
 - Ќандай? 
- Тїсінесіз бе, ваннада əрбір жуынєан 
сайын, ол менен кішкентай ќызыл 
резеѕке ќонжыќты лаќтыруымды 
сўрайды. 
- Енді лаќтырмайсыз ба!!! 
- БІРАЌ ОЛ МЕНІЅ ЌОНЖЫЄЫМ ЄОЙ!!!

   * * *
К психотерапевту врывается радостный 
пациент. 
- Ура, доктор, Ваши сеансы возымели 
действие! Я уверен, что смогу победить 
свой пессимизм, и отброшу мысли о 
самоубийстве! 
- Что случилось? 
- Сегодня утром мой бутерброд упал 
маслом вверх!!!  
- Покажите. 
- Вот!!! 
- Э нет, батенька, вы его просто, не с той 
стороны намазали.

   * * *
На приеме у психотерапевта.
Доктор, я все время боюсь.
- Чего же именно? 
- Например, когда я выхожу из комнаты, 
мой ребенок выпадет из кроватки, а я не 
услышу.
- Так уберите с пола ковер!
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Психотерапевтпен сұхбат

Редакция: Алдымен психологияға қалай 
келгеніңізді айта отырсаңыз... 

Сана Шалабайқызы: Мен бірінші мамандығым 
бойынша физикпін, ҚазМУ-дың филология фа-
культетін аяқтадым, жасым отыз үшке келгенде 
күрделі отбасылық мәселеге тап болдым, күйеуім, 
екі балам болды. Жақсы $мір сүріп жақтан сияқты 
едік, күйеуім басқа әйелге кетем деді. Екі баламен 
жалғыз қалдым, басымда к$птеген сұрақтар бол-
ды. Бұл 1990 жылдар еді. Ол кезде практикалық 
психологтар емес, психиатрлар болды. Психиатрға 
барғым келмеді. Содан психологиялық кітаптар-
ды оқи бастадым. Барлық дерлік сұрақтарыма 
жауап алдым. Ғылымға деген құрметім пайда 
болды. Содан екінші мамандық алуға бел будым. 
Сол кезде 1997 жылдары Ломоносов атындағы 
Мәскеу университеті $зінің филиалын ашты, 
мен алғашқылардың бірі болып психологиялық 
факультетке оқуға түстім. Диплом алмас бұрын, 
бірінші курстан кейін «5йел және еркек» деп 
аталатын, үйлесімді қарым-қатынастар жайында 
алғашқы тренингімді құрастырдым. Содан бері 
$зім сияқтыларға к$мектесіп келемін.  

Редакция: Сонда мамандыққа саналы түрде 
келдіңіз бе?

Сана Шалабайқызы: 33 жасымда психологи-
ямен табыстым. Содан соң Мәскеуден бірінші 
мамандығым бойынша ғылыми диссертация 
қорғадым. Маман ретінде 38 жасымда келдім.   

Редакция: Қазір ғылыми атағыңыз, дәрежеңіз 
бар ма? 

Сана Шалабайқызы: Педагогика ғылымының 
кандидатымын. Психологиядан Мәскеудің геш-
тальт және психодрама институтының 3 жылдық 
бағдарламасын тамамдадым. Новосибирскінің 
медициналық университетінің клиникалық 
психологиядан 2  жылдық қайта даярлау 
бағдарламасын аяқтадым. Сертификатта-
рым жетерлік. >зім қазір кәсіби біліктілікті 
к$теру курстарын жүргізумен айналысамын. 
Новосибирскінің мемлекеттік университетінің 
психология факультетімен және Новосибирскінің 
медициналық университетінің клиникалық пси-
хология факультетімен тығыз байланыс орнат-
тым. Мен мамандарды шақырамын, олар біздің 
мамандарды оқытады, $зім де солармен бірге 
қатысамын. Индивидуалдық кеңес беру негіз-
дерін, топтық психотерапия негіздерін және 
күнделікті индивидуалдық және топтық пси-
хотерапия жүргіземін. Бес авторлық тренингтік 
бағдарламаларым бар. 

Редакция: Психотерапияның қай бағыты сізді 
кSбірек қызықтырады. 

Сана Шалабайқызы: Маған гештальтера-
пия ұнайды. Мен сертификатталған гешталь-
ттерапевтпін. Ол басқа бағыттарға қарағанда 
біртұтастық тәсілмен ерекшеленеді. Мені 
тұтастық тартады, эффективті терапия, 

�ымбатты о�ырман! Біз сіздерге журналды' биыл(ы жыл(ы 

)рбір санында практикалы* психологтармен с+хбаттар жа-

риялап т+рма*шымыз. Осы санда Абай атында(ы 1аза* 

2лтты* университетіні' жанында(ы магистратура ж)не 

докторантура институтыны' педагогикалы* маманды*тар 

кафедрасыны' о*ытушысы, практикалы* психолог, геш-

тальтерапевт, клиникалы* психолог, педагогика (ылымы-

ны' кандидаты, Сана Шалабай�ызы Ж$мабековамен с+х-

батты беріп отырмыз.
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әдебиеттері де $те қарапайым тілмен жазылған. 

Редакция: Сіздің терапияңыздан Sткен клиент-
теріңіздің Sз Sмірінің Sзгергені жайында айтып 
келгендері болды ма? 

Сана Шалабайқызы: Басында бастағанда 
бір айда бір рет жинап тұратынмын, қазір оған 
мүмкіндік болмай тұр. Бәрі менімен байланысып 
тұрады.

Редакция: Нақты мысалдарды айтыңызшы... 

Сана Шалабайқызы: Тұрмыс құрған қыздар 
к$п, тіпті ажырасқысы келгендер мәдениетті 
түрде бір-бірін ренжітпей ажырасады, ата-ана-
ларынан б$лек шыққысы келгендер бір-бірін 
ренжітпей б$лініп кетеді, мансаптарын к$тереді, 
жұбайларымен және балаларымен $те үйлесімді 
қарым-қатынастар орнатады, яғни анағұрлым 
бақытты бола түседі. Және тағы да айта кетейін 
дегенім, клиникалық дипломы бар психолог 
ретінде психосоматикалық аурулардың ішінде 
псориаз, нейродермитпен жұмыс жасауда жақсы 
нәтижелерім бар, әрине мұндайда дәрігермен 
бірге тығыз жұмыс жасаймын. 

Редакция: Қазақстандағы психология жайында 
не ойлайсыз? Даму бар ма? 

Сана Шалабайқызы: Мен айттым ғой, 
Новосибирскінің университеттерімен жеті 
жылдан бері тығыз байланыс орнаттым деп, 
солардың пікірі бойынша еліміздегі психоло-
гия қарыштап дамуда деген ой айтады. Нақты 
алсақ, Алматыда гештальттерапия мен  психоа-
нализ қарқынды дамуда. Қазір бізде практикалық 
психологияның кең жайыла дамуын байқауға 
болады. Сондай мамандардың бірі ретінде мен 
басқа елдерден психологтарды тартып, жарнама 
жасаймын, осындай семинарларға адамдарды 
шақырамын, қазіргі кезде сертификатталған 
гештальттерапевттердің саны күн санап артуда 
деп ойлаймын, мен $зім де оларға сертификаттар 
беремін. 

Жалпы психотерапияның психоанали-
ти-калық, гуманистік және когнитивтік-
бихевиоралдық үш бағыты бар ғой. Когнитив-
тік-бихевиоралдық бағыт тренингтер арқылы 
дамуда. Бірақ мен ол терең психология емес 
деген пікірдемін, себебі ол мінез-құлықтың иде-

Психотерапевтпен сұхбат

алды нұсқаларын ұсынады, бірақ адамдар ол 
нұсқаларды білмегендіктен емес, ішкі мәселелері 
болғандықтан, олардың $здерін дәл солай адек-
ватты ұстай алмайды, сондықтан да гештальттера-
пия, психоанализ тәрізді терең психотерапиялық 
бағыттар қажет. 

Редакция: Bрбір елдің Sзіндік психологиялық 
портреті болады ғой, кеңестер одағының тарағанына 
да он сегіз-жиырма жылдай болды, осы тұрғыдан 
алғанда қазақстандық азаматтардың санасы, пси-
хологиясы Sзгерді ме,  қалай ойлайсыз?   

Сана Шалабайқызы: Айта аламын. Мен $зім 
90 жылдары күйеуім кетіп қалды, менің елім 
кеңестер одағынан ажырасып жатқанда, мен де $з 
күйеуімнен ажырасуда едім. Мен тұлға ретіндегі 
$зімді 1990 жылдардағы $зіммен салыстырсам, 
жер мен к$ктей айырмашылықты байқаймын. 
Мен психотерапияның арқасында $згердім, $з 
тәжірибеме сүйеніп айтсам, психотерапияның 
ғаламат ықпал ететінін, тиімді екенін айта 
аламын. Сол кезді есіме түсірсем, күйеуімді 
түсінемін, себебі мен $мір сүрген жоқпын, ке-
рісінше үнемі мазасызданып, болашақты ойлап 
түңілдім, мұндай адаммен бірге $мір сүрудің қиын 
екенін де білдім. Ал гештальттерапияға келген-
де, бүгінгі күнмен «дәл қазір және осы жерде» 
$мір сүруді үйрендім, сол себепті де осы бағытқа 
деген қызығушылығым жоғары. Мен осылай-
ша қатты $згердім, қазіргі сәтпен $мір сүруді 
үйрендім, балаларыммен қарым-қатынасым та-
маша, екінші рет тұрмыс құрдым. Қазір адамдар, 
әсіресе алматылықтар $те сауатты деп санаймын, 
олар психологқа баруға ұялмайды, $зіндік сана 
артуда, адамдар $здерін жақсы к$руді үйренді. 
Менен жасы кіші психологтар үшінші-т$ртінші 
балаларын дүниеге әкелуде, мен оларға кейде 
қызығып қараймын, себебі жаны, тәні анағұрлым 
сау, үйлесімді тұлғалар ретінде, олар бұл балала-
рын мүлдем басқаша тәрбиелеуде. Мен қазір әже 
болдым, $з немеремді үйлесімді тұлға ретінде 
тәрбиелеуге барымды салудамын. 

Біздің мемлекетіміздің дамуы дұрыс бағытта деп 
есептеймін, ол психология мен психотерапияның 
да қалыптасуына барлық есіктерді айқара ашу-
да. 
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ПРИТЧА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Однажды, по пути домой, Хинг Ши повстречался с человеком, который куда-то настолько 

сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот в свою 
очередь спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом:

— Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на 
своём пути?

— Прошу прощения,— сказал человек, не сбавляю шагу,— спешу я потому, что занят 
поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута.

— Что ж,— промолвил Учитель,— я слышал об одном человеке, который искал всю 
свою жизнь этот смысл.

— Надеюсь, истина открылась ему? — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик.
— Да, он умер просветлённым, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял лишь 

умирая,— ответил Хинг Ши.
— И что же он сказал?
— Он сказал, что смысл жизни это выбор…
— Что ж спасибо тебе за беседу,— сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом 

продолжил свой путь.
— … выбор, либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла,— 

закончил мудрец, но его слова прозвучали уже в пустоту. Случайный попутчик был уже 
слишком далеко. Он спешил.

ПРИТЧА О ГОРИЗОНТЕ
Один человек отправился догонять горизонт. Он шел, а горизонт уходил. Он делал шаг, 

и горизонт делал шаг от него. Он бежал, и горизонт убегал вперед. Человек скакал на коне, 
мчался на машине, летел в самолете, а горизонт оставался все таким же далеким, как и в 
начале пути. Человек был уверен, что в горизонте заключена какая-то загадочная тайна, 
которую природа еще никому не открыла. Человек встретил на своем пути много мудрых 
людей. Многое узнал и понял. Много тайн постиг, но горизонт не приблизился к нему ни на 
шаг.

— Зря только тратишь время и силы, — говорили человеку самые мудрые люди. — 
Горизонт не покорился даже самым могучим волшебникам. 

Но человек не сдавался. Прошли годы. Человек обошел всю землю и вернулся туда, 
откуда начал свой путь. Он остановился на холме, где часто играл в детстве, где впервые 
увидел горизонт. И вдруг все понял. Горизонт всюду! На каждом шагу.

И сразу услышал у самого уха его тревожный, манящий в неведомые дали голос.
Человек счастливо улыбнулся, закрыл глаза, вытянул руки вперед и почувствовал, как 

на ладони ему легла легкая, прохладная, трепещущая на ветру нить.
Теперь он ясно понимал: все прекрасное, необыкновенное и сказочное было всегда 

рядом.
— Но как бы я все это понял, если бы сидел на месте? — сказал человек.

Притчи
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Бірде оқушы Ұстаздан сұрайды: 
- Ұстаз, айтшы, шынайы білімді жаңсақ білімнен қалай ажыратуға болады? 
- Сен шөл далада келе жатып, ғажап қала көрсең, алдыңдағы елес емес екенін білу 

үшін не істейсің? 
Оқушы ойланып былай дейді: 
- Оны тексерудің екі ғана тәсілі бар: сол қалаға қарай жүру немесе елес тарқап кеткенше 

тосу. 
- Егер ол елес болса, екі жағдайда да сейіліп кетпейді ме? 
- Әрине, сейіліп кетеді! 
- Онда оған қарай жүрудің қажеті бар ма? 
- Жоқ. 
- Ал егер ол шынайы қала болса, сен оған қарай жүрсең де, орныңда отыра берсең де, 

ол жоғалып кетер ме еді?  
- Жоқ, жоғалмайды... сонда, үнемі тосқан жөн екен ғой! – деп дауыстады оқушы. 
- Әлде соған қарай жүру қажет пе? – деп сұрады Ұстаз.

ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА
Один человек непременно хотел стать учеником истинного Мастера и, решив проверить 

правильность своего выбора, задал Мастеру такой вопрос: 
— Можешь ли ты объяснить мне, в чём цель жизни?
— Не могу, — последовал ответ.
— Тогда хотя бы скажи — в чём её смысл?
— Не могу.
— А можешь ли ты сказать что-нибудь о природе смерти и о жизни по Ту Сторону?
— Не могу.
Разочарованный посетитель удалился. Ученики были в замешательстве: как мог их 

Мастер предстать в таком неприглядном свете? 
Мастер успокоил их, сказав:
— Какая польза от того, что знаешь цель и смысл жизни, если ты никогда не ощущал 
её вкус? Лучше есть пирог, чем рассуждать о нём.

ПРИТЧА «ПРОСТО НАБЛЮДАЙ»
Ученик сказал учителю:
— Я истратил большую часть дня, думая о вещах, о которых я не должен думать, желая 

вещи, которые я не должен желать, и строя планы, которые я не должен строить.
Учитель пригласил ученика на прогулку через лес за его домом. По дороге он указал на 

растение и спросил ученика, знает ли он его название.
— Белладонна,— ответил ученик.— Она может убить каждого, кто съест её листы.
— Но она не может убить того, кто просто наблюдает за ней,— сказал учитель.— Подобно 

этому, отрицательные желания не могут вызвать никакого зла, если ты не позволишь им 
соблазнить тебя.

Пауло Коэльо

Өсиет-әҤгімелер

ШЫНДЫҚ КРИТЕРИЙІ ТУРАЛЫ
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Редакция: Солай десек те, «басын құмға тыққан 
түйеқұс» тәрізді бір ай, жарты жыл, кейде жылдарға 
созылып күйзеліске шалдыққан адамдарға қандай 
кеңес берер едіңіз?    

Сана Шалабайқызы: Мен ондай адамдарды 
аяймын. Олардың психологтарға бармауының 
$зіндік объективтік себептері бар деп ойлаймын. 
Біз мысалы $з ақшамызға білім алғандықтан, 
қызметіміз арзан тұрмайды, сондықтан да мемле-
кет деңгейінде әрбір поликлиникаға, ауруханаға 
дәрігерге барғандай, психологқа бара алатын 
болса, стресске, күйзеліске түсетін адам азаяды 
деп санаймын. Бірақ $кінішке орай, мектептегі 
психологты алсаңыз да, алатын еңбекақысы $те 
т$мен, ал $з білімін жетілдіру үшін жұмсайтын 
қаражаты $те к$п. Психологтар аз емес, к$п, 
бірақ қызмет ақысына офис жалдау, патент 
үшін салық т$леу және тағы басқа да шығындар 
қосылатындықтан, мысалы менің бір сағатқа 
алатын т$лемақым бірнеше мың теңгеге шығып 
кетеді. Жағдайлар к$біне бір сеанспен шешілмей-
ді, белгілі бір курстан $ту тиімді, он сеанстан $ту 
үшін елу мың теңге т$леу керек, мұндай қаржыны 
кез келген адамның қалтасы к$тере бермейді. 
Егер шындығын айтар болсақ, маған ауқатты 
адамдардың әйелдері, еркектер к$п келеді.  

Редакция: Мүмкін мұндай жағдайда, аз 
қаражат жұмсап, кSп пайда келтіретін кітаптар 
ұсынарсыз. 

Сана Шалабайқызы: Мен «Записки психолога: 
100 вопросов и ответов на каждый день» деген 
$з кітабымды аз тиражбен шығардым, тағы да 
шығармақшымын. Сол кітаптың пайдалылығын 
тексеру үшін мен оны $з клиенттеріме к$рсеттім, 
олар $здерінің мәселелеріне жауап тапқандарын 
айтты. Егер журналдарға адамдар $з мәселелері 
туралы жазып, оған психолог-маман арнайы 
айдар арқылы жауап жазса, ол халыққа пайдасын 
тигізері с$зсіз. 

Редакция: Uзін-Sзі кемелдендіріп жүрген 
тұлғалардың бірі ретінде даналықтың белгілі бір 
деңгейіне жеттім деп ойлайсыз ба? 

Сана Шалабайқызы: 5рине, жеттім деп 
ойлаймын. «Адамзат баласының ақымағы 

басқаның емес, $зінің, ал данышпаны басқаның 
қателіктеріне қарап үйренеді», - дейді ғой. Бірақ 
мен $мірде к$п қателік жібердім, психологияның 
арқасында соларды ж$ндеудемін, даналыққа 
ұмтылудамын. Егер даналық туралы айтар болсақ, 
анонимдік маскүнемдер қоғамында мынадай 
дұға бар: «О, Жаратушы, мен $згерте алатынды 
$згерту үшін менің жүрегіме жігер бер, О, Жа-
ратушы, мен $згерте алмайтынды сол қалпында 
қабылдау үшін сабырлылық бер, О, Жарату-
шы, бір нәрсені екіншіден айыруға жүректілік 
бер» деп сыйынады. Мен қырық жасқа қарай 
ажыратуға қол жеткіздім, қазір жасым елу екіде, 
даналық бойымда бар деп ойлаймын. 

Редакция: Психологиядағы Sзіңіздің миссияңыз 
қандай деп ойлайсыз? 

Сана Шалабайқызы: Адамдарға к$мек к$рсету. 
Мысалы, университеттегі магистранттарға, сту-
денттерге аптасына бір күн тегін, қайырымдылық 
тренингтер $ткіземін. 

Редакция: Адамдарға кSмек кSрсеткеннен Sзіңіз 
ләззат аласыз ба? 

Сана Шалабайқызы: Маған тұнжырап 
келгендердің, бет-жүзі жадырап қайтқанда, мен 
$те қуанамын. 

Редакция: Психолог ретіндегі Sзіңіздің ең үздік 
кәсіби сапаңыз қандай?

Сана Шалабайқызы: Адалдық, жауапкерші-
лік. Егер қателік жасасам, қателігімді мойындай 
аламын. 

Редакция: Тренингтерді, психотерапиялық 
сеанстарды жүргізуден бір күні жалығамын деп 
ойлайсыз ба? 

Сана Шалабайқызы: Мен маман ретінде 
эмоциялық $шу синдромы бар екенін білемін. 
Бірақ мен ауырып қалсам, ақша жоғалтамын 
деп ойламаймын, сеансты $ткізбеймін немесе 
басқа уақытқа ауыстырамын. Сондықтан да маған 
мұндай қауіп т$неді деп ойламаймын. 

Редакция: Тренингтерден кейін клиенттердің 
ойында қалған жарқын сәтті еске түсіріңізші. 

Сана Шалабайқызы: Курсты $тіп, емделіп 
кеткен адамдар, біраз жылдардан кейін қайтып 
келгенде, менің сол уақыттағы айтқан с$зімнің 
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олардың $міріне тигізген әсерін ұмытпай естерін-
де сақтап айтып берулері, яғни сол с$здердің тиі-
сті сәтте айтылып, олардың $мірлерін жақсартуға 
ықпал еткені, мен үшін маман ретінде жоғары ма-
рапат деп санаймын. Кейбіреулері қиын сәттерде 
к$з алдарына, осы сәтте мені не істер екен деп, 
тағы біреулері менің жанында екенімді елесте-
тетіндерін айтады.  

Редакция: Авторлық тренингтік бағдарла-
маларыңыз туралы айта отырсаңыз...

Сана Шалабайқызы: Ең алғашқысы жолдасым-
мен ажырасып жүрген шағымда жазған, студент 
кезімде құрастырған тренинг «5йел және еркек: 
үйлесімді қарым-қатынастың құпиялары» деп 
аталады. Басында он сағаттық болды, қазір жетіл-
діріліп, жиырма сағатқа ұлғайтылды. «Жетістікті 
тұлғаға қалай айналуға болады?» деп аталатын 
тренинг бар, бұл да жиырма сағаттық, мұны фир-
малар қымбатқа сатып алады, нәтижелері $те 
тамаша. К$ктемде «Зентива» фармацевтикалық 
фирмасында жүргіздім, соңында қатысушылар 
$здерінің $згергендерін айтып, маған алғыстарын 
білдірді, олар сауатты коммуникацияға үйренді. 
>згерістер кейін емес, сол жиырма сағаттың ішін-
де жүзеге асқандықтан, басшылары да риза болды, 
себебі соңынан сауда қызу жүреді. «Ата-аналар 
мен балалардың қарым-қатынасы» тренингінде 
ата-анаға балалары үшін жауапкершілікті жүктеу 
туралы жұмыстар жүргізіледі. Содан соң тағы бір 
тренинг «Кәсіби сауда-саттық тренингі» деген 
тренингтік бағдарламам да бар. Бұл да ерекше 
$нерді қажет етеді. Алғашқы екі тренинг үлкен 
сұранысқа ие, сондықтан да жиі $ткіземін.

Редакция: Осы екі мәселе Sте Sзекті болып тұр 
ғой, жасы отыз-қырықтан асса да, отбасын құрмай 
жүргендер кSп, адамдардың бір-бірін табуға, тапқан 
соң да, қарым-қатынасты сақтап қалу үшін қандай 
факторлар кSмектеседі. 

Сана Шалабайқызы: Бұл тренинг адамдардың 
бір-бірін табуына емес, табылған адамдардың 
қарым-қатынасын сақтап қалуға арналған. Үш 
блоктан тұрады, бірінші блок әйелдердің мінез-
құлықтық қателіктерін, яғни әйелдердің еркек-
термен қарым-қатынаста жіберетін қателіктерін 

ашуға бағытталған, солардың себептерін, салда-
рын ашамыз да, дәл сол жерде оларды түзейміз. 
Екінші блок еркектердің психологиялық 
құпияларына арналады. К$птеген әйелдер ер-
кектер біз сияқты жаратылған деп ойлайды. Тіпті 
де олай емес, сондай кітап та бар, «Еркектер 
Марстан, 5йелдер Венерадан», яғни екеуі екі 
б$лек планетадан келген деген с$з де бар. Бұл 
блокта әйелдер осы айырмашылықты игереді. 
Үшінші блок «Еркек пен әйел бірге» деп аталады, 
ол еркектерді қалай тыңдау керек, $з сезімдерін 
түсіну үшін қалай к$мектесу керек екендігін 
к$рсетеміз, $йткені біз осыған бейімбіз. Егер ол 
$зін дамытқысы, жүзеге асырғысы келсе, оған 
қалай к$мектесу керектігін қарастырамыз. Бұл 
тренинг әйелдерге ұнайды. 

Редакция: Сонда тренингке кSбіне әйелдер ғана 
келеді ме? 

Сана Шалабайқызы: Жалпы тренинг әйелдерге 
арналған, бірақ егер еркектер келем десе, қарсы 
емеспіз. Еркектер психологтарға сирек жүгінеді. 
Қыз бен жігіт бірге келулеріне болады, болашақ 
жұбайлар ретінде. Маған әлемді к$п шарлаған, 
мәртебесі жоғары еркектер терапияға келеді. 
Мүмкін басқа психологтарға еркектер к$бірек ба-
ратын шығар, маған аз, оның $зінде $те ауқатты, 
мансабы жоғары (фирманың вице-президенттері, 
банк қызметкерлері) адамдар. 

Редакция: «Жетістік психологиясы» деген кі-
таптар кSп. Кейбіреулері соны сатып алады да, 
ішіндегісін жүзеге асыра алады, келесілері қолдана 
алмайды да, «бекер алдым ба, ішінде ештеңе жоқ, 
қажетке жарамады» деуі мүмкін. Сіздің ойыңызша 
жетістік психологиясы неден тұрады? 

Сана Шалабайқызы: МЕН ӨЗ ТРЕНИНГІМДІ 
ҮШ СӨЙЛЕММЕН АЙТА АЛАМЫН. ЖЕТІСТІК-
ТІ БОЛУ ҮШІН МАҘСАТТЫ ДҰРЫС ҘОЯ БІЛУ 
ЖӘНЕ СОҒАН ЖЕТУГЕ ҰМТЫЛУ КЕРЕК. ӨТЕ 
КҮШТІ ТІЛЕК, ОНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСАТЫНЫНА 
МЫҘТЫ СЕНІМ ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІ ТҮРДЕ ӘРЕКЕТ 
ЕТУ КЕРЕК. БАР БОЛҒАНЫ ОСЫ! Тек кейбір 
адамдар мақсатты дұрыс қоя алмайды, осыдан 
бәрі басталады, ал кітаптар бойынша салауатты 
және сәтті болу мүмкін емес, себебі олар қалай 
жасау керек дегенді к$рсетеді, ал адамның ерте 
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Ми – сол арќылы ойлаймыз деп ойлайтын 
орган. 

Бирс 

...адам ґмірініѕ екінші жартысы əдетте бірінші 
жартысында жинаќталєан əдеттерінен 
ќўралады. 

Ф.М. Достоевский

Адамды саналы дегеннен гґрі, пайымдаушы 
жан деп атау дўрысыраќ болар. 

Гамильтон 

Адамдар ќолдану керек нəрседен раќат алып, 
раќат алу керекті ќолданєандыќтан ќасірет 
шегеді. 

Честертон 

 Счастье не в том, чтобы делать всегда, что 
хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что 
делаешь. 

Л.Н. Толстой 

Тəрбие – ол балаларымызды бізсіз ґмір сїре 
алуєа їйрететін єылым. 

Легуве 

Барлыќ адамзат тегіне тəнніѕ барлыєына 
əрбір адам толыєымен ие.  

Монтень 

Соѕынан болатындарды ќанаєаттандыр-
єаннан гґрі, алєашќы тілектен бас тарту 
əлдеќайда жеѕіл. 

Франклин 

Ґмір – ол ґмір сїру емес, ґмір сїруді 
сезінуде. 

Ключевский 

Адамзат табиєатыныѕ ќызыќты ќасиет-
терініѕ бірі мынада, əрбір адам ќоєамныѕ оєан 
таѕєан ґзіндік бейнесін соѕына дейін ойнауєа 
тырысады. 

Ф. Искандер 

Кім де кім ґз бойындаєы адамды зерттеп 
білмесе, адамды тереѕ тануєа ешќашанда ќол 
жеткізе алмайды. 

Н.Г. Чернышевский 

Наєыз махаббат елес тəрізді: барлыєы ол ту-
ралы айтады, біраќ кґзбен кґргендер ґте аз. 

Ф. Ларошфуко 

Данышпандыќ ґнері не нəрсеге мəн бермеу 
керектігін білуден тўрады. 

Джеймс 

Ќасірет шешім таппауда емес, олардыѕ мəселені 
кґрмеуінде жатыр. 

Честертон 

Мəѕгілік ґмір сїруді армандайтын 
миллиондаєан адамдар жаѕбырлы демалыс 
кїні не істерін білмей дал болады. 

Белгісіз автор 

Даналар сөзі
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Біле жүріҤіз!

�ыс�аша фактілер 
1 = сізді( миы(ызды( килограммен )лшегендегі салма*ы 
4-тен 6-)а дейін = ми осынша уа+ыт оттегісіз )мір с-ре алады. 
8-ден 10-)а дейін = +ан жо*алт+аннан со(, осынша минуттан кейін есі(ізден танып +/лайсыз. 
10-нан 23-ке дейін = ми сергек уа+ытында осынша ватт +уат )ндіреді (элект шамын +осу*а осынша 

уа+ыт жетеді!).
20 = ми*а арнал*ан оттегі мен +анны( пайызы.
100,000 = мида*ы +ан тамырларыны( /зынды*ы (мильмен есептегенде).
1,000-нан 10,000-)а дейін = 3рбір нейронны( синапстар саны. 
100 миллиард = сізді( миы(ызда*ы нейрондар саны.

Біз сіздерге адам миы туралы 25 қызықты фактілерді жинадық. Онымен қоса, са-
лауаттты түскі астың денеге және миға неліктен пайдалы екендігі, неліктен бақытты 
ойлардың кез келген ауруды үркітетінін және сүйікті адамыңыздың иіс майынан 
жүрегіңіздің дүрсілдей жөнелетіні туралы білесіздер.

МИ ТУРАЛЫ ТА	
АЛАРЛЫ
 25 ФАКТ

БАЛАНЫ9 МИЫ 
Барлы+ адамдарды( ж-йке жасушалары бала 

кезінде де, ересек ша*ында да бірдей болады, біра+ 
б/л жасушалар алты жас+а дейін ана*/рлым -лкен 
к)лемге дейін )седі. 

Жа(а ту*ан н3рестені( миы )міріні( ал*аш+ы жы-
лында -ш есеге -лкейеді (н3рестелерді( бастарыны( 
-лкен болуы да содан екен!).

Эмбрионны( ал*аш+ы т-йсінуі – тактильдік. Ол 
сегіз апта бол*анда пайда болады. 

7з миы(ызды жатты+тыры(ыз. А+ыл-ой белсен-
ділігі сізді( )мір с-ру барысы(ызда нейрондарды( 
пайда болуына ы+пал етеді.  

К<НІНЕ БІР АЛМА 
Жа*ымды ойла(ыз: осылайша ауырмау*а жол 

табасыз. Д3рігерге дене ауруымен к)рінгендерді( 50-
70 %-н психологиялы+ себептермен байланыстыру*а 
болады. 

Жа+сы тама+таны(ыз, ол ми*а пайдалы. 
Тама+тарында жасанды +оспалары (мысалы, 
боя*ыштар немесе консерванттар) жо+ Нью-
Йорк студенттеріне ж-ргізілген сауалнамалар IQ 
сына+тарынан 14% жа+сы н3тиже к)рсеткен.  

Б/*ан миды( сізді( дене(іздегі майды( к)пшілік 
б)лігін +/райтынын +осайы+! 

ЕСТЕ СА�ТАУ ОЙЫНДАРЫ 
Сіз бірде(е ойла*ан немесе жатта*ан сайын жа(а 

байланыстар пайда болады.  

Иіске +атысты естеліктерді( +алыптасуыны( 
н3тижесінде ана*/рлым мы+ты ж3не эмоциялы+ 
к-шті байланыстар орнайды. 

Иіс ар+ылы (мысалы, иіс май) ту*ан естеліктерді( 
эмоциялы+ байланысы к-шті, сонды+тан да 
бас+аларымен салыстыр*анда ана*/рлым +ар+ынды 
болып к)рінеді.  

7з к)рген т-сі(ізді ба*ала(ыз, )йткені сол с3тте ми 
)ткен к-нні( о+и*аларын са+таумен айналысады. 

ОЙЛАНДЫРАДЫ 
Басы(ыз ауыр*ан с3ттегі ауыруды( к)зі ми емес, 

ауырсыну рецепторлары. Оларсыз ми ауырсынуды 
сезінбейді. 

Сіз )зі(ізді +ыты+та*анда, оны миы(ыз біледі, 
сол себепті де к-лкіге тос+ауыл +ояды. 

Бас+алар сезбейтін д3мдерді сезетін адамдар 
болады. Оларды( д3м сезу талшы+тары к)бірек, 
сонды+тан да олар осындай т-йсіктерге )те сезім-
тал. 

Сіз /йы+та*анда дене(із /йып +алады. Ми т-стегі 
+имылдарды +айталайтын гормондарды б)лмейді. 
Адамдарды( шамамен 12 % а+-+ара т-сті т-стер 
к)реді. 

Адам )з миыны( 10 % *ана +олданады деу д/рыс 
емес. Шынды*ында миды( 3рбір б)лігіні( )з +ызметі 
бар. 

А�парат кCзі: lekarna.ru
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балалық шақтан қалыптасқан $зіндік мәселелері 
бар, ол дәл кітаптағыдай жасауға мүмкіндік бер-
мейді. Сондықтан да практикалық психологтарға 
бару керек. 

Редакция: Топтық терапия ма, әлде жеке тера-
пия тиімді ме? 

Сана Шалабайқызы: Аралас болса тиімді бо-
лады. 

Редакция: Терапиялардан соң қатты шаршай-
сыз ба? 

Сана Шалабайқызы:Қатты шаршамаймын. 

Редакция: Жақсы психолог-тренердің бойында 
қандай сапалар, қасиеттер болу керек деп ойлай-
сыз? 

Сана Шалабайқызы: Харизма, кәсібилік, 
құзырлылық, эмпатияның белгілі бір деңгейі 
болу керек. Адал, жауапкершілікті, адамгер-
шілікті, жалпы адамдарды жақсы к$руі ке-
рек. Психотерапия туралы барлық кітаптарда 
клиент-терапевт жағымды қарым-қатынасын 
құра білу керек, олардың маңызы техника-
лар мен процедуралардан да артық мәнге ие 
деп жазады. Бәрінен бұрын жақсы адам болу 
керек. Психотерапевттің негізгі құралы ол 
- $з тұлғасы. Біз $зіміздің мәселелерімізбен 
жұмыс жасауымыз керек, сондықтан да біздің 
оқуымыз к$п сатылы. Сол себепті де болашақ 

психотерапевттер үшін бірінші саты – ол пси-
хотерапиялық болып табылады. Мен мұнымен 
толық келісемін. 

Редакция: Психологтарға мемлекет деңгейінде 
қамқорлық қажет деп ойлайсыз ба? 

Сана Шалабайқызы: Міндетті түрде. Бізде 
мүлдем мән берілмейді деп санаймын, керек 
десеңіз, мысалы бізде психолог күні де жоқ, 
мемлекет деңгейінде мамандықтың мәртебесін 
к$теру керек деп санаймын. Білім беру деңгейін 
к$теру және ең салмақты түрде осы мамандықты 
игергісі келгендерге іріктеу жүргізу, нақты алсақ, 
психикасын тексеру керек. >йткені мен осы 
мамандықты игерушілердің ішінен психикалық 
ауытқушылығы барларды кездестірген кездерім 
болды. Ондайларды адамдармен жұмысқа жібе-
руге болмайды. Егер біз салауатты қоғамда $мір 

сүргіміз келсе, психолог мамандарды к$птеп дай-
ындау керек. Ал бізде тек басым к$пшілігі жеке 
түрде ғана айналысып жүргендер. Оларға тек $мір 
сүру деңгейі жоғары адамдар ғана бара алады. 
Ал қарапайым халық $з мәселесімен, осылайша 
бірінші кезекте физиологиялық қажеттіліктерін 
қанағаттандырып қана $мір сүре береді. Мем-
лекет деңгейінде осы мәселе к$терілгені абзал. 
Психологтардың мәртебесін, еңбекақысын 
к$теру керек, және жалпы халықтың қолы же-
тетін қызмет болуы тиіс. Дамуы жоғары мемле-
кеттерде міндетті медициналық сақтандырудың 
ішіне психологиялық қаралудан $ту де кіреді. 
Ал бізде медицинаға тиісті мән берілуде, ал 
психотерапияға мүлде мән берілмейді.  

Редакция: Мектептегі психология жайында не 
айтасыз? 

Сана Шалабайқызы: Мектептегі психология 
туралы ақпаратым аз, бірақ сабақ беріп жүріп 
байқағаным, біздің университеттердің маги-
странттары, оқып жүріп мектепте жұмыс жа-
сайды. Олар к$біне тек диагностика жүргізеді, 
ал диагностика, соңынан түзету, дамыту 
жұмысын жүргізу үшін қажет қой. Олардың 
оны жүргізуге уақыттары жетпейтін болса ке-
рек. Уақыттары жетсе де, стимул жоқ, себебі 
еңбекақылары $те т$мен. Мәскеу педагогикалық 
университетінің жанындағы Педагогика және 
психология институының директоры, психо-
логия мен педагогика ғылымдарының докто-
ры А.В.Савенков біздің институтқа келгенде 
мен оған педагогикалық психологияға арналған 
оқулықтарда оқу үрдісіне мән беріліп, ал тәрбие 
үрдісіне мән берілмейтіндігінің себебін сұрадым. 
Осы тұста осалдық бар екенін ресейлік ғалым 
мойындады. Мектеп психологтарының ақылы 
кеңес беруге рұқсаттары болуы керек деп ойлай-
мын. 

Редакция: Uзіңіз қандай тренингтерге қатысар 
едіңіз?

Сана Шалабайқызы: Жақында ресейлік пси-
хология ғылымының докторы, профессоры 
Довлатовтың «Управление личным временем» 
(тайм-менеджмент) тақырыбындағы тренингіне 

Психотерапевтпен сұхбат
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қатыстым. Маған ұнады. Егер маманның деңгейі 
$те жоғары болса, кез-келген тренингтен $зіңе 
керекті аласың. Мысалы, осы тренингте Египетке 
баруды жоспарлап, барып қайттым. Савенковтың 
семинарынан кейін бірінші рет педагогикалық 
психологиядан мақала жаздым. 

Редакция: Психологиядан ғылыми жұмыс жазу 
ойыңызда жоқ па? 

Сана Шалабайқызы: Мен практикалық 
психолог болғандықтан, $зіме тән проблема-
ны зерттейін десем, практика жүзінде оны-
мен айналысқан соң, мәселем шешіледі де, 
қызығушылығым жойылып кетеді. Мысалы, 
«Влияние этнопсихологической двойственно-
сти на полоролевую идентичность женщин» де-
ген тақырыптағы дипломдық жұмысымда $зім 
туралы жазғанмын. Т$ртінші сыныпқа дейін 
қазақша, одан соң орысша оқыдым, осындай 
$зім сияқты маргинал тұлғаларды зерттемек 
ойым болған. Осы тақырыпты жалғастырайын 
десем, гештальтерапияға барғаннан соң, тұлға 
ретіндегі екіжақтылық жойылып, біртұтастыққа 
қол жеткіздім. Сол себепті де қызығушылығым 
с$ніп қалады.  

Редакция: Психологиядан басқа қандай 
қызығушылықтарыңыз бар? 

Сана Шалабайқызы: Саяхаттағанды, билеген-
ді $те ұнатамын. Жұмыстан бос уақытымның 
к$пшілігін немереме арнаймын. Достарыммен, 
құрбыларыммен жиі араласамын.  

Редакция: Үйде, отбасында жұмыста қолданатын 
әдіс-тәсілдерді қолданасыз ба? 

Сана Шалабайқызы: Жоқ, басында тәжірибем 
аз болғанда қолданатынмын, күйеуімнің ашуын 
тудырған кездерім де болған. Жалпы үйде психо-
лог болуға болмайды, осыны үйрену керек. Егер 
сіз жақындарыңызды үнемі талдап отырсаңыз, 
ол $зін бақылауда отырғандай сезініп, еркін бола 
алмайды ғой. 

Редакция: Uзіңізді үйде де, сыртта да бірдей 
ұстайсыз ба? 

Сана Шалабайқызы: Бірдей ұстаймын, тіпті 

шектен тыс ашық шығармын. 80 % ашық адам-
мын деп ойлаймын.

Редакция: Uз кSңіл-күйіңізді басқара аласыз 
ба? 

Сана Шалабайқызы: Басқара аламын. Саналы 
түрде әрекет етуге тырысамын. Би билеймін, 
әдемі киінуге тырысамын, егер ұйықтай алма-
сам, к$з алдыма жақсы кездерді елестетемін. 
Клубтарға, киноға барғанды ерекше ұнатамын. 

Редакция: Психологияға деген кSзқарас біздің 
қоғамда әлі қалыптасу үстінде, сондықтан да 
«психологсың ғой, неге бұлай әрекет етесің» деген 
сSздерді жиі естисіз бе? 

Сана Шалабайқызы: «Менің кәсібіме мани-
пуляция жүргізбеңіз, жұмыстан бос уақытта мен 
де сен сияқты адаммын» деймін. Адамзатқа тән 
дүниелер психологқа да жат емес.  

Редакция: Мамандық таңдауда қандай 
факторларға мән беру керек деп ойлайсыз? 

Сана Шалабайқызы: >зінің қабілеттеріне, 
икемділіктеріне, қызығушылықтарына мән беру 
керек. Егер адам мамандық таңдауда қателессе, 
оны кез-келген сәтте ауыстыруға болады. Пай-
далы немесе пайдасыз деген мамандық болмай-
ды.  

Редакция: Абсолюттік бақыт бар ма? 

Сана Шалабайқызы: Жоқ, себебі бұл $мірде бәрі 
де салыстырмалы түрде, егер сіз бақытсыздыққа 
ұшырамасаңыз, бақыттың не екенін қайдан бі-
лесіз. 

Редакция: Uмірлік девизіңіз бар ма? 

Сана Шалабайқызы: Мен гештальттерапевт 
ретінде айтсам, аутентикалық бақытқа иемін. 
Аутентикалық дегеніміз – ол $зіңмен $зің болу 
дегенді білдіреді. Мен басқа болуға тырыспай-
мын. 

Редакция: Оқырмандарға тілегіңіз...

Сана Шалабайқызы: >здеріңізді сүйіңіздер! 
Сонда сіздер айналадағыларды да, $зіңізді де 
жақсы к$ре аласыз! >здеріңізді қабылдаңыздар, 
түсініңіздер, күтіңіздер, бағалаңыздар, кемелдене 
түсіңіздер! 

Психотерапевтпен сұхбат
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рождает массу позитивных эмоций,  раскрытие 
творческих ресурсов, благодаря « любимой» 
игровой деятельности.

Наблюдение за играющими в песочнице дает 
психологу бесценную психодиагностическую 
информацию об особенностях коммуникации 
участников игры. А игра в песочнице самих 

участников дает возможность проживания 
некоторого психологического опыта, закрепле-
ния определенных знаний о себе и о мире.

Мы расскажем об одном методе работы в 
песочнице  «спонтанная игра». Он предполагает 
спонтанное погружение ребят в игру с песком. 
В этом случае психолог, познакомившись с 
ребятами (этап подготовки), сразу предлагает 
им создать некую песочную картину, минуя 
этапы «ритуала входа» и расширения. При 
этом специалист внимательно наблюдает за 
стилем ситуативной коммуникации и ведет 
протокол. Далее, на этапе интеграции, психо-
лог совместно с участниками игры обсуждает 
картину, резюмирует происходившее и совер-
шает «ритуал выхода». В таком режиме можно 
построить курс длительных занятий. Процесс 
спонтанного создания песочных картин в груп-
пе сам позитивен, ибо опосредованно форми-
рует у каждого участника игры навыки жить 

и творить совместно с другими, способность 
бесконфликтного существования в обществе. 
Этот путь хорош для семейного консультирова-
ния (когда в песочнице одновременно строят 
страну и свои миры, все члены одной семьи 
– взрослые рядом с детьми).

В процессе группового тренинга и на его 
завершении ребята дают обратную связь 
всем участникам и ведущему (психологу, 
психотерапевту), проводимому данные 
занятия. Обратная связь может излагать-
ся  в письменной форме, как «история 
успеха», или в устной форме. Это не-
обходимо для того, чтобы закрепить в 
участниках то новое, что они получают 
в процессе психологического тренинга, 
основная идея которого заключалась в 
том, чтобы углубить знания ребят о самих 
себе, конструктивно усилить их «я», по-
говорить о важнейших ценностях взаимо-

отношений с собой и другими. 
В игровом контексте опосредованно проис-

ходит эмоционально-волевое развитие, форми-
ровались навыки коммуникативной компетент-
ности, совершенствовалась память и внимание. 
У ребят после тренинга остается множество 
вопросов, они получили много новых идей 
для размышления – это главное для развития 
личности.
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Этап Назначение Содержание этапа 

1. Подготовка 
(или 
повторение, если 
проводится 
второе или 
очередное 
занятие) 

Познакомиться. 
Выработать правила 
взаимодействия с 
песком. Придумать 
ритуалы «входа» в 
песочную страну. 

Ведущий знакомится с ребятами. Предлагает 
игры, актуализирующие ассоциации с песком, а 
также игры, направленные на совершенствование 
коммуникации между детьми. Совместно с 
ребятами разрабатываются «правила поведения» в 
песочной стране и предлагаются 
соответствующие игры. 

2. Ритуал «входа» 
в песочную 
страну 

Создать настрой на 
совместную работу 

Коллективное упражнение. Например, взявшись 
за руки в кругу, поочередно или вместе желают 
другу творческого настроя на занятие, или др. 
позитивных пожеланий («сплачивающее 
действие») 

3. Расширение Расширить пред-
ставление ребенка о 
чем-либо. Предс-
тавить новую для него 
психологическую, 
педагогическую 
информацию  

Ведущий рассказывает или показывает 
участникам что-то новое. Спрашивает, хотят ли 
они этому научиться, попробовать, помочь 
какому-либо существу из рассказа и пр. 

4. Закрепление Непосредственное 
проживание новой 
информации. Игра в 
песочнице 

Ведущий предлагает такие темы для игры в 
песочнице, которые позволят детям прожить и 
закрепить новую психологическую информацию, 
сделать для себя собственные открытия, 
приобрести психологический опыт 

5. Интеграция Провести обсуждение 
песочных картин, 
расширить 
представление ребят о 
собственных 
песочных мирах 

Ведущий обсуждает и анализирует вместе с 
детьми песочные Картины, проводит аналогии со 
сказочными ситуациями, ситуациями реальной 
жизни, углубляет представление ребят о 
собственных картинах, озадачивает, задает 
вопросы для размышления 

6. Резюмиро-
вание 

Обобщить 
приобретенный опыт, 
связать его уже с 
имеющимся опытом 

Ведущий подводит итог занятия. Четко 
проговаривает последовательность 
происходившего на занятии, отмечает отдельных 
детей за их заслуги, подчеркивает значимость 
приобретенного опыта, проговаривает 
конкретные ситуации реальной жизни, в которых 
дети могут использовать новый опыт, а также 
вопросы, над которыми можно поразмышлять (в 
подростково-юношеских группах) 

7. Ритуал 
«выхода» из 
занятия 

Закрепить новый 
опыт, подготовить ре-
бенка к взаимодейс-
твию в привычной 
социальной среде 

Повторение ритуала «входа» в занятие с 
дополнением. Ведущий говорит: «Мы берем с 
собой все важное, что было сегодня с нами, все, 
чему мы научились». 

Структура сказкотерапевтического занятия  в песочнице
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Ересек адамдар психологиясы

    Со(*ы 10 жылда Hо*амны( т/ра+ты прогре-

сивті дамуы бай+алады. Б/л жалпы мемлекеттік 

саясатты( )ндірісі ретіндегі жа(а технологиялар 

мен )ндірістерді( енгізілуіні( негізі болуы м-мкін.  

Мемлекетімізді( осы жолмен даму м-мкіндігін бол-

жай отырып, ересек адамны( білімін жо*арылату 

)зекті м3селе болатынды*ын айта кету керек. 

М/ндай м3селелерді шешуде ересек адамны( 3р 

кезе(індегі т/л*аны( жа(а білімді +алай игеруін 

толы+ ба*аламай шешуге болмайды. Сол себепті 

де +азіргі заманда*ы зерттейтін )зекті м3селелерді( 

бірі ересектер психологиясы болып табылады. Ере-

сектер психологиясыны( ерекшеліктерін к)птеген 

*алымдар зерттеп, оларды( жас ерекшеліктерін 

3рт-рлі кезе(дерге б)ліп к)рсеткен. Осы орайда 

Ресейді( психологы Б.Г.Ананьевті( т/жырымдары 

мен )зіндік т-йіндерін айры+ша атап )туге болады 

[1]. 

Психология *ылымыны( дамуында ерекше орны 

бар: М.Ш. Ноулз, Р. Дж. Роджерс, Муккиели, Дж. 

Биррен, Д.М. Бромлей, Э.Эриксон, Д.И. Фель-

дштейн, А Маслоу сия+ты *алымдарды( ересектер 

психологиясына байланысты зерттеу е(бектеріні( 

ма(ызы зор. Ересектерді о+ыту мен т3рбиелеуде 

оларды( психологиялы+ ерекшеліктерін білу о+ыту 

-дерісіні( н3тижелі ж-ргізілуі мен тиімділігіні( ар-

туына ы+пал етеді. Андрагогика мен психология 

*ылымын саба+тастыра зерттеген *алымдар: Е.И. 

Степанова, Ю.Н. Клюткин,  Г.С. Сухобская т.б.

Ересектерге білім беру мен о+ытуды( теориялы+ 

ж3не практикалы+ м3селелерін, андрагогика 

*ылымынан бас+а акмеология, педагогикалы+ ан-

тропология, антропогогика, білім беру философи-

ясы, геронтология (+арттар психологиясы) сия+ты 

*ылым салалары зерттейді. Осы келтірілген *ылым 

салалары ересектер педагогикасыны( 3діснамалы+ 

негізі ж3не *ылыми-теориялы+ т/*ыры болып та-

былады.

Pлемде  осыдан он немесе бес жыл б/рын 

о+ытыл*ан а+параттар легі б-гінде )зекті болып 

табылмайды. Hазіргі кезе(дегі мектеп о+ушысы 

мен студент )мірдегі а+парат +/ралдары мен заман-

ауи технологияларды ме(геру т/р*ысынан ал*анда 

)здеріні( ата-анасына +ара*анда 3лде+айда к)ш 

ілгері 3рі а+параттандырыл*ан болып табылады. 

Ересек адамны( жа(а заман а+параттарын жас 

буын )кілдеріне +ара*анда аз білетіндігі  +о*амды+ 

т3жірибеде бай+алады. Сонды+тан да -немі білім 

беру -дерісімен бірге ілесіп отыруды +ажет ететінін 

3детте т-сінбегендіктен заманауи а+параттар а*ынан 

шет +алып жатады. 

Ересек адамдарды( о+у*а деген ынтасы бар 

екендігі аны+ алайда оларды( білім алуына кедергі 

келтірер жа*дайлар бар.  Біра+ б/л жерде де ересек 

адам*а кедергілер кездеседі. Ересекте )з бетімен 

о+у ж3не білімді ме(геруді( да*дысы +азіргі тех-

нологиямен салыстыра +ара*анда бас+а жа*дайда 

+алыптас+ан. Алайда ересек адамдарды( жа(а 

Ғабит ҚАБЕКЕНОВ
Абай атындағы 
ҚазҰПУ доцент 

міндетін атқарушы
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заман талабына сай білімін жетілдіруге к)птеген 

психологиялы+ себептер ы+пал етеді.

40 жастан ас+ан адамды о*ан +орша*ан  3лемнен 

келетін к)птік, вариативтілік,  дискреттілік, 

м3ліметті( жал*анды*ы т-сінбеушілікке алып келеді. 

Кейбір жа*дайда ересек адамдарды( тіпті )з сала-

сына +атысты білім  к)лемін +амту*а м-мкіндікті( 

жо+ты*ы /ялдырады. Адам жасыны( не*/рлым 

есейген сайын, о*ан жылдар бойы +алыптас+ан 

к)птеген ішкі б)геттерді( кесірінен білім -дерісіне 

+осылуы со*/рлым +иын болады. Соларды( ішінен 

барынша ке( тарал*андарын +ыс+аша +арастырып 

)тейік И.А. Колесникова е(бектерінде ересектерді( 

о+уына кедергі келтіретін ахуалдарды ашып к)рсетеді 

[2].

Психофизиологиялы�. Кейбір ересек адам-

дарда о+у*а деген )зіні( +абілеттілігіне +атысты 

ішкі тос+ауыл пайда болады. Ол белгілі бір 

де(гейде +абылдау, есте са+тау  жас+а байланы-

сты о+у а+паратын жа(адан )ндіруге +абілеттілікті( 

т)мендеуіні( мифіне негізделген. Алайда адамны( 

кез-келген жаста о+у*а болатыны *алымдарды( 

е(бектерінде д3лелденген. Тек )мірді( 3р кезе(інде 

е( бірінші кезекте жадыны( 3р т-рлі функциялары 

мен назарды( бас+а т-рлері ал*а шы*ады, біра+ 

жалпы  ал*анда ересек адам 3р+ашан да а+паратпен 

о(тайлы ж/мыс істеуді( с3йкес дербес 3дістерін 

)ндіруге +абілетті болып табылады. Егерде ересек 

адамдар бойында*ы ерекшеліктерін ай+ын біліп, 

)зін о+у субъектісі мен білім алу*а деген шынайы 

ы+ыласы болса онда б/л м-мкіндік ж-зеге асады.

Gлеуметтік-психологиялы�. Кейбір ере-

сек адамдар*а о+ушы орнында болуы тіптен 

+ор+ынышты, ы(*айсыз болады. Pсіресе б/л 

3кімшілік баспалда+та белгілі бір 3леуметтік орны 

бар т/л*алар*а +атысты. Психологиялы+ т/р*ыдан  

ал*анда олар жа*дайды( )згеруі мен  педагоги-

ка 3серіні( ерікті «объектісіне» айналуына дайын 

емес.

Gлеуметтік. Hо*ам жа*ынан білімділікті( жа(а 

де(гейін талап етуді(  жо+ты*ы немесе оны( к3сіби 

м3ртебесі -шін арты+ты*ы к)бінесе ересек адамны( 

)з о+уын жал*астыруын (-детуін) м3нсіз етеді.

Психологиялы�-педагогикалы�. Ересек 

адамдарды( т-сінігінде – )мір бойы -здіксіз білім 

алу керек деген /*ымны( +алыптаспауы болып отыр.

О+уды( -здіксіздігіне )з-)зі(ді танып-білуші 

жан ретінде керектіні, )з м-мкіндіктері(ді, +абылдау 

ерекшеліктері мен о+у материалын ме(геру, 

а+паратты+ +ажеттіліктерді білмегендігі( кедергі 

келтіреді. К)пшілік жа*дайда -лкен адамдарды да 

о+ыту*а (тек +ана балалар мен жастар білім алады 

деген т-сінік +алыптас+ан) болатынды*ын м-лдем 

білмеуі де м-мкін.

Жо*арыда ересек адмдарды( білім алуына кедергі 

келтіретін жа*дайлар тізбелеп к)рсеттік. Осы орайда 

ересек о+ушыларды( о+у 3рекетіні( белсенділік 

де(гейіне тікелей ы+пал ететін психологиялы+ таным 

процестерін +арастырса+. Ересек адамдарды( ойлау, 

есте са+тау +абілеттеріні( +андай де(гейде екендігін  

кесте ар+ылы /сынамыз. Психолог *алымдар  ере-

сек адамдарды( жас ерекшеліктеріне байланысты 

оларды( интеллектуалды+-т/л*алы+ дамуыны( 

бірлік к)рсеткіштерін кесте негізінде берген: 

Ересек адамдарды( жастары /л*ай*ан сайын   есте 

са+тау +абілеттеріні( т)мендейтіндігі жо*арыда*ы 

кестеде бейнеленіп т/р. К-нделікті )мірде балалар 

мен жастарды( есте са+тауы )те жа+сы деген /*ым 

Ғабит ҚАБЕКЕНОВЕресек адамдар психологиясы

Кесте 1.  �абылдау, ойлау мен есте са�таудыI жас ерекшеліктік динамикасы

Жас  32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 

Зейін  105 100 94 97 97,5 96 95,5 93,5  86 

Ойлау  104 96 96 100 95 86 93 89  89 

Есте са+тау 99 96 92 92 92 89 87 86  83 
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СказкотерапияЭльзара ИСХАКОВА

«я», понять существо и особенности пережи-
ваний клиента (2).

Возможности песочной терапии безгра-
ничны. Созданная клиентом картина из песка 
является творческим продуктом. В процессе 
работы происходит создание неких творческих 
продуктов, или «визуальных образов», с по-
мощью разнообразных материалов. Причем 
анализ созданных продуктов используется 
нечасто. По этому поводу  Ленор Штейнхард 
пишет: «В арттерапевтическом процессе ис-
пользование песка в качестве основного ма-
териала изобразительной работы предполагает 
«диалог» рук с песком и водой. Проведение 
частых сессий песочной терапии стимулиру-
ет создание клиентом целой серии песочных 
форм, являющихся основой для расположения 
миниатюрных фигурок. Песочные компози-
ции, как с миниатюрными фигурками, так и без 
них, могут заключать в себе различные трудно 
вербализуемые содержания». Иными словами, 
процесс игры с песком в контексте арттера-
пии (сказкотерапии) представляет собой не-
вербальную форму психотерапии. Основной 
акцент делается на творческом самовыражении 
клиента, благодаря которому на бессознатель-
но-символическом уровне происходит «от-
реагирование» внутреннего напряжения и поиск 
путей развития.

Использование в песочнице миниатюрных 
фигурок, объединение их в некоторый сюжет 
наводят мысль о спектаклях внутреннего театра 
личности. Фигурки могут символизировать 
субличности автора песочной картины. Таким 
образом, наблюдая за взаимоотношениями 
героев песочной картины, человек может уста-
новить актуализированные в данный момент 
субличности и вступить с ними в диалог. В про-
цессе песочной терапии клиент строит новые 
взаимоотношения с самим собой. Такой подход 

уместен для представителей гештальттерапии 
и психосинтеза (4).

Форма работы не ограничивается группо-
вым режимом. Песочную терапию можно ис-
пользовать и в индивидуальной форме работы. 
Разыгрывание в песочнице конкретных жиз-
ненных ситуаций позволяет клиенту изменить 
отношение к ним и найти правильные для себя 
решения. 

В песочных картинах есть еще один важ-
нейший психотерапевтический ресурс – воз-
можность созидательного изменения формы, 
сюжета, событий, взаимоотношений. Именно 
эта идея лежит в основе скзакотерапевтиче-
ского подхода к работе с песочницей. Чело-
век, играющий в песочнице с миниатюрными 
фигурками, воплощает фигуру Волшебника, 
который вступает во взаимодействие с при-
родными и социальными силами. Поскольку 
игра происходит в контексте сказочного мира, 
человеку представляется возможность творче-
ского изменения напрягающей его в данный 
момент ситуации, или состояния. Преобразуя 
ситуацию в песочнице, человек получает опыт 
самостоятельного решения трудностей как 
внутреннего, так и внешнего плана. В этом и 
проявляется его сила Волшебника. Накоплен-
ный опыт самостоятельных конструктивных 
изменений человек переносит в реальность.

Групповая работа с детьми подростково-
юношеского возраста, проводимая нами в тре-
нинговом режиме песочной терапии раскрыла 
возможность убедиться насколько применя-
емые технологии эффективны. Во-первых, 
сам песок, вода как природные материалы, 
обладает успокаивающим терапевтическим 
средством. Во-вторых, для детей данного воз-
раста, выросших на эту пору, попадание в мир 
сказки и песка становится очередной встречей 
в ранним детством и сказочным миром, что 
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Сказкотерапия 

Термин «тренинг» (от английского train, 
training) имеет ряд значений – «воспитание, 
обучение, подготовка, тренировка». Групповой  
психологический тренинг выходит за эти рамки 
и используется, в самом широком смысле, в 
целях развития, психокоррекции, обучения и 
диагностики.

Групповой психологический тренинг 
является методом преднамерен-
ных изменений человека, 
направленных на его 
личностное и профес-
сиональное развитие 
через приобретение, 
анализ и переоцен-
ку им собственного 
жизненного опыта в 
процессе группового 
взаимодействия (1).

Психологический тренинг 
позволяет работать с личностью, 
затрагивая глубинные внутренние структу-
ры, трудно поддающиеся коррекции другими 
методами. При этом хорошая работа опытно-
го ведущего в личностно ориентированном 
психологическом тренинге заключается не 
столько в развитии личности, сколько в ее 
«пробуждении» и активизации. 

Тренинговая группа – это не место, где обме-

ниваются проблемами, это место, где каждый 
участник может лучше понять и принять себя. 
Психологический тренинг открывает участни-
кам широкое поле для того, чтобы вступить в 
общение с самим собой, с той решающей час-
тью себя, которая в обыденной жизни чаще не 
замечается или откровенно игнорируется, то 

частью себя, которая спрятана за внеш-
ними масками и ролями.

Данная статья посвяще-
на тренинговой работе 

с использованием пе-
сочницы в контек-
сте сказкотерапии 
(арттерапии), про-
водимой с детьми 

разного возраста и 
взрослыми. 
Карл Густав Юнг от-

крыл «песок» для научного 
осмысления в контексте психо-

терапевтической помощи взрослым. Долгое 
время «sand play» существовала исключительно 
в юнгианской парадигме благодаря своей осно-
вательнице Доре Калфф. Созданные клиентом 
песочные композиции не интерпретирова-
лись, ибо процесс создания картин из песка 
стимулировал фантазии клиента, что, в свою 
очередь, позволяло обнаружить скрытые части 

Эльзара ИСХАКОВА
Психолог-консультант,

практик НЛП, психотерапевт,  
тренер по психологическим практикам
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+алыптас+ан. М3селен халы+та «жас кезінде ал*ан 

біліміні( тас+а жазыл*ан та(бадай, -лкейгенде ал*ан 

біліміні( м/з*а жазыл*ан жазудай» деген ма+ал бар. 

К)п жа*дайда есейген адамдар осы на+ылды /станып, 

«ендігі жерде о+у б3рібір миымыз*а кірмейді» деп 

енжарлы+ танытып жатады. Б/л жа*дайда ересек 

адамдарды( білім алуында*ы екі м3селені ашып 

айту*а болады. Біріншіден, егерде, ересек адам*а  

б/рын-со(ды естімеген жа(а н3рсені о+ытатын бол-

са, онда оларды( +абылдауы +иын*а со*ары аны+. 

Екіншіден, ересек адамны( б/рыннан негізі бар 

немесе аз болса хабардар м3ліметін толы+тыратын 

жа*дайда оларды( +абылдау де(гейі жо*ары болуы 

м-мкін. Психологияда*ы таным процестеріні( бір-бі-

рімен ты*ыз байланыста 3рекет ететіндігі белгілі. Дей 

т/р*анмен, 3рбір адамны( )зіндік ерекшеліктеріні( 

бар екендігін айта кеткеніміз абзал.

Бізді( -немі та( +алып ж-ретін н3рселерімізді( 

бірі адамдарды( бойында*ы  дарындылы+  +асиет. 

Жасы есейгенде сурет салып, музыкалы+ +абілеттері 

ашылып шы*армалар жазып, аспаптарда ойнауы бо-

лып табылады. Керісінше жас кезінде ай+ын к)рген 

дарындылы+ белгілеріні( )се м-лдем жойылып кету 

к)ріністері жиі кездесіп жатады. 

Ересек адамдарды( интелектуалды+ дамуына 

м-мкіндік беретін +асиеттерді( бірі  ойлау. Ойлау 

деп +орша*ан д-ниедегі заттар мен +/былыстарды 

жанама ж3не жалпы с)здік т-рде бейнелеу -рдісін 

айтады [3].

Ойлауды зерттеуде 3 т-рін +арастырады: 

бейнелік, вербалды логикалы+ ж3не к)рнекілік 

+олданбалы. Осы б)ліністерді( негізінде жина+тал*ан 

материалды( сапалы+ игерілуі жатыр, б/лар +андай 

да болмасын м3селелерді шешу  ж3не со*ан байланы-

сты ойлау +абілетіні( ерекшелігін +арастырады.

18-25 жасында ойлауды( де(гейлік ба*алауына 

келетін болса+, бірнеше )згермелігі мен тол+уларына 

+арамастан 100 бірлікке; 26-30 жас аралы*ында 

орташа к)рсеткіш 95-ке дейін т)мендеп, 30-33 

аралы*ында 102 бірлікке дейін к)теріледі  ал, 34-40 

жас аралы*ында де(гейлік к)рсеткішті( ба*алауы 

97-бірлікті +/рады, 40 жастан кейін ойлауды( 

де(гей к)рсеткіші 7-8 бірлікке  т)мендейді. 41-

50 жас аралы*ында орташа де(гейі 89-бірлікке  

с3йкес келсе, ал 51-55 жас аралы*ында 90,3 бірлікті 

+/райды. 

Сонымен 41-50 жас 36-40 жас+а +ара*анда 

ойлау де(гейіні( т)мендеуімен ерекшеленеді. (31=t; 

болса р=0,01). Осы м3ліметтерге с-йене отырып, 

ересек адамны( даму о+у ерекшелігіне +орытынды 

шы*ару*а болады ма? О+ыту шет елде, отанды+ 

*ылымда да за(ды т-рде ойлау функциясыны( не-

гізімен )лшенеді. Сараптама к)рсеткендей, ойлау 

т-рлеріні( біреуіні( *ана, я*ни т3жірибелік ойлауда 

т)мендігін к)рсетеді (2 кесте). Оны( де(гейіні( 

т)мендеуі функцияны( толы+ )згеруіне байла-       

нысты. 

Ойлауды( жас ерекшелік динамикасы ересектер-

ді о+ытумен ты*ыз байланысты. О+ытуды біз тек 

+ана ойлау +абілетімен толы+тай байланыстырамыз. 

Оны адамны( педагогикалы+ ы+пал ету амалдарына 

+атынасы деп т-сінеміз. Осындай ара +атынастарды 

Ересек адамдар психологиясы

Кесте 2.  ОйлаудыI  жас ерекшеліктік даму динамикасы

Жас  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Бейнелік  

Ойлау 

8.1 7.8 8.3 9.5 8.5 8.5 8.7 8.6 8.2 7.9 8.6 7.8 8.9 8.2 7.4

Вербалды+ 

ойлау 

9.0 7.6 8.4 9.4 8.5 8.1 8.7 8.7 7.5 8.0 9.1 7.8 9.3 9.0 8.2

Практикалы+ 

ойлау 

7.3 5.6 4.8 5.5 7.1 5.1 6.4 6.4 5.0 4.6 7.8 5.8 7.3 7.6 6.3
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сараптау -шін жа(а материалды тиімді игеру дара 

байланысын аны+тау*а арнал*ан арнайы зерттеулер 

ж-ргізілді. Зерттеулер к)рсеткендей, т3жірибелік 

ойды( дамуы болжамалы болып табылады. Pрине 

б/л ересек адамдарды( жина+та*ан т3жірибесінен 

)зіні( жа(а материалды игеруі туралы болса, м3селен 

педагогикалы+ стажы жо+ ересек адамдарды( ойлау 

+абілеті негізінен бейнелік ж3не практикалы+ ойлау 

+абілетіне негізделеді. Сонымен +атар )зіндік квали-

фикацияны жо*арылату вербалды логикалы+ ойлау 

т-ріне т3уелді бол*анын к)рсетеді. М/ндайда +айта 

дайынды++а т-скен ересектерді( алып отыр*ан 

б)лімі туралы жалпы ма*л/мат алуы керектігіне 

байланысты. О+ушыны( ойлау +абілеті алынатын 

а+парат туралы вербалды логикалы+ бейне туын-

дауы шарт. «Сонымен 41-50жас аралы*ында*ы 

ересек адамдарды +айта білімін жетілдіруде  ойлау 

+абілетіні( де(гейі жо*ары екендігі бай+алады. Осы 

жаста*ыларды( 3леуеті 26-35, 36-40 жаста*ылардан 

еш+андай да т)мен болмайды» дейді *алым А.И.Ка-

натов. 

Ж-ргізілген зерттеулер ойлау +абілетіні( сенсиби-

лизация фактілерін аны+тау*а м-мкіндік береді. Б/л 

алын*ан н3тижелер ересек адамдар*а 8-10 жыл е(бек 

ету керек. Сол кезде *ана со*ан орай интелектуалды 

ж-йелерде сенсибилизациялы+ функция  туындайды. 

Адамдарды( )мір жасында б/л кезе( 35-40 жас+а 

сай келеді. Pрі +арай оны( т/ра+тауы бай+алады. 

40 жастан ас+ан ересек адамны( динамика бойын-

ша функцияны( -ш т-рін келесі кезе(дерге б)луге 

болады. 41-44 жас, 45-50 жас, 51-55 жас алын*ан 

микрокезе(дерді салыстыра келіп, ойлауды( зерттеу 

жа+тары жо*ары де(гейде деп айту*а болады.  Білім 

алу ж3не )зі де білім беру процестерінде ересек 

адам +айталанбайтын индивидум ретінде к)рінеді. 

Алайда орта+ тенденцияларды(  бай+алатынды*ын 

жо++а шы*ару*а болмайды. 

Ересектерді о+ыту оларды( білімін жетілдіруде 

ойлау +абілеттеріні(  ерекше болуы да ма(ызды р)л 

ат+арады.  Ю.Н.Кулюткин )зіні( «Взгляд андра-

гога на проблему развития мышления взрослых» 

деген ма+аласында ересек адамдарды( ойлауыны( 

3рт-рлі екендігін +арастырады: Децентрациялы+ 

ойлау, конвергенттік – дивергенттік ойлау, ойлауды( 

иілгіштігі мен таптаурындылы*ы. Осы атал*ан ой-

лау т-рлеріні( 3рбір адамны( о+у кезіндегі 3сері 

+андай болатынды*ын талдап к)рсетеді. Ересек 

адамдарды( /за+ уа+ыт бойы жина+та*ан білімі 

мен )мірлік іс-т3жірибесінен таптаурынды+ ойлау 

да*дысын +алыптастырады. Таптаурынды+ ойлау 

оларды( жа(а д-ниелерді +абылдауына кедергі-

лер келтіреді. К)пшілік жа*дайда б/ндай ойлау 

т-рлеріні( жа*ымсыз жа+тарын жиі айтамыз. Жеке 

т/л*алар -шін б/ны( жа*ымды жа+тарыны( бар 

екендігі белгілі. Адамдарды( мінез-+/л+ы т/ра+сыз, 

тез )згергіш болса да, оны( )зіндік кері 3серлері 

де болуы м-мкін. Ойлауды( ерекше бірі к)рінісі 

адамдарды( шы*армашылы+ +абілеті. Б/л к)рініс 

адамдарды( жас ерекшеліктеріне +арамастан, есейген 

ша+та да жа(а д-ниелерді ойлап табумен д3лелденіп 

жатады. Ересек адамдарды( о+у*а деген ынта-

сы, о*ан 3сер ететін психологиялы+ ахуалдарды( 

жайында баяндалды. Ересек адамдарды( ойлау 

м-мкіндіктері, оларды( бірлік де(гейіні( +андай 

к)лемде екендігін +арастырды+. Алда*ы уа+ытта    

ересектер психологиясын зерттеуге  назар аударуды( 

+ажеттігі бай+алады.

Пайдаланыл)ан Jдебиеттер:

1. Ананьев Б.Г. Интеллектуальное развитие 

взрослых людей как характеристика их обучае-

мости // Советская педагогика. – 1969.- №10. 
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2. Колесникова И.А. Основы андрагогики: Учеб. 

пособие для. студ. / под ред. Колесникова И.А. 

М.:Академия, 2003.-с. 209.- 51-55 сс. 

3. Сейталиев 1. Жалпы психология: О*у 

*+ралы. – Алматы: Білім, 2007. – 360 б. 
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рінші арыстанға, сосын өз бейнесіне қарап өзінің 
арыстан екенін сезіне бастады. Ол маңырауды 
қойып, ырылдай бастады». 

Талқылау. 
«Нағыз түс» әңгімесі. 
Баяғыда Акварелия ертегілер елінде түстер 

өмір сүріпті. Акварелияның табиғаты әдемі, 
биіктігі аспанға жетердей, ал айналасы жап-жа-
сыл көк шалғын еді. Акварелиядағы тұрғындар 
бір-біріне өмір сүруге мүмкіндік көп жасайтын. 
Түстер құтылары әдемі, зәулім үйлер жасаумен 
ғана айналысатын. 

Бұл өнер ең басты мемлекеттік іс-әрекеттің 
бірі ретінде қаралатын еді. Акварелия елінде бір 
жылда бір рет түстер турнирін ұйымдастыратын, 
ал суретші ең күшті түсті анықтайтын. 

Мерекенің қарсаңында тұрғындар көбінесе 
түстердің кереметін талқыға салатын. 
Әрқайсысы өзін ең әдемімін, ең қажетпін деп 
есептейтін. Табиғатты, жер ананы көк шалғын 
етіп көрсету үшін мені таңдайды деп жасыл түс 
мақтанды. Күннің жылылығын мен жасаймын 
деп сары түс мақтан етті. Бір ғана түс мақтана 
алмады. Ашық ауа көк қана өзіне жек көре 
қарайтын еді. Ол ақ түстен сәл ғана қаралау 
болатын және де оны суретші таңдай бер-
мейтін еді. Әдеттегі күндерде ашық ауа көк өз 
қайғысын ұмытып кететін еді. Ал, турнирдің 
алдында ол үнемі күлкі етуден қашып аулаққа 
кетуге тырысатын еді. Бұл кезде де, солай 
болады. Ашық ауа көк барлық түс бәсекелесіп 
жатқанда, сақтықты ұмытып кетті. Барлығы 
қорғансыз ашық ауа көкті мазақ ете бастады. 
Бірнеше рет шалынып әрең құтылды. Сөйтіп 
турнир біткенше жата тұрайын деді де, ақырын 
бақылай бастады. 

Біраз уақыттан кейін ұйықтап қалды. 
Таңертең ұйқыдан тұрғанда, кешегі мереке-
лік көңіл-күйден ештеңе де қалмаған. Барлығы 

абыржып айғайлап жүр. Оған ешкім көңіл 
бөлмейді. Ол өзін жинап, бір түстен: «Не бол-
ды?» дейді. Қара түс турнирден жеңіп шығу үшін 
барлық қылқаламдарды қараға бояп қойған 
деді. Егер суретші қылқаламды қолданса, тур-
нир өтпес еді. 

Осы жайтты ести сала, ашық ауа көк 
орталық алаңға асықты. Алаңда қылқаламдар 
сақталатын еді. Ол зымырап келе жатыр. Ал, 
алаңда абыржыған түстер қатты уайымдады.  
Міне, сол кезде ашық ауа көк қылқаламдарға 
өз бояуын құйып жіберді. Ол өзінің әлсіз болып 
жатқанын сезсе де, қылқаламдарды бояуды 
тоқтатпады. 

Дәл, осы сәтте суретші қылқаламмен алғашқы 
айшықтар сала бастады. Бүкіл Акварелия елі 
тыныш болып қалады. «Хм, өте тамаша түс, 
- деді суретші. Осы түс керек еді, өзен бейнесі 
әдемі шығатын болды!» деді. 

Есін жиғанда ашық ауа көк нағыз батыр 
болып оянды. Ол оны білмеген еді. Ол өзінің 
қара түнектен бүкіл елді құтқарғанын білмеген 
еді. Ашық ауа көк түс бір ғана нәрсені, яғни 
өзінің қажет екенін білді. Буырқанған өзен мен 
шексіз аспанды бейнелейтінін мақтанышпен 
айтатын болды. 

Талқылау.    

Қолданылған әдебиеттер:
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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 өткен сандарда. 
Жалғасы бар.

Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА Мектептегі психологиялық қызмет
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«Мен мақтан етемін» жаттығуы. 
Допты қолына алған адам өз бойындағы 

мақтан ететін қасиеттерді, мінездерді атайды. 
Сосын келесі адамға допты береді.

«Қошеметтер» жаттығуы. 
Шеңберленіп отырып барлығы бір-біріне 

қошемет сөздер айтады. Қошемет сөзді алған 
соң: «Рақметін» айтады. Сосын қошемет алған 
жеңіл ме, әлде оны қабылдаған жеңіл ме деп 
жалпы талқыланады. 

«Алақан» жаттығуы. 
Әрбір саусаққа өз бойындағы іскерлік-

ті, қабілетті, жағымды қасиеттерді, мінездің 
мықты жақтарын жазады. Сосын жүргізуші әрбір 
алақандағы жазуларды оқиды, ал қатысушылар 
оның кім екенін анықтайды. 

«Мен бәрінен жақсы істей аламын» 
жаттығуы. 

Допты ұстаған адам өзінің нені күшті жасай 
алатынын топ алдында айтады. Өз жетістігін 
аргументтеу қажет. 

«Маған сендегі ... ұнайды» жаттығуы. Жет-
кіншектер шеңберленіп артқа қарап тұрады, ал 
бір қатысушы кез-келгенінен бастап қолынан 
ұстайды. Сосын «Маған сендегі ... ұнайды» 
деп айту керек. Кезектен айтып болған соң 
бір-біріне қарайды. 

«Өзін-өзі құрметтеу» пікір-сайысы. 
Жүргізуші «Өзін-өзі құрметтеу», «Өзін-өзі 

бағалау», «Өзін-өзі бақылау», «Өзіндік сана» 
түсініктерін береді. 

Өзін-өзі құрметтеу – өзіне тұлға ретінде, өз 
жетістіктеріне, қасиеттеріне және мүмкіндіктеріне 
құрметпен қарау. 

Өзін-өзі бағалау – адам өзінің адамгерші-
лік қасиеттерін, ерекшеліктерін, мінез-құлық 
қасиеттерін, өз мүмкіндіктерін бағалау. Тұлғаның 

өзін-өзі бағалауы, басқа адамдар ортасындағы 
бағасы. 

Өзін-өзі бақылау – өз эмоциясын ұстай білу 
қабілеті. 

Өзіндік сана – адамның өз қасиеттерін, 
қабілетін, мүмкіндігін, мінез-құлық түрткісін, бі-
лімін, қызығушылығын және идеалын сезіну. 

Топқа мына сұрақтар талқылануға беріле-
ді: 

А. Жеткіншектерге маңызды не? 
• өзін-өзі құрметтеу. 
• ересектердің құрметі. 
• құрдастарының құрметі. 
Б. Адамды не өзгертеді және ол қалай 

өзгереді? 
• өзін-өзі құрметтеу. 
• өзін-өзі бағалау. 
• басқаларды құрметтеу. 
«Сен-арыстансың» мысалы. 
Құрсағында баласы бар арыстан қойларға 

тап береді, осы жорық оның өмірін қиды. Ары-
стан қиналып жатып босанып, өмірге кішкентай 
арыстан келді. Кішкентай арыстан анасынан 
айырылып, қойлардың қамқорлығында қалды. 
Ол солармен бірге өсіп, шөппен қоректенді. 
Арыстанның сыртқы пішіні арыстанға 
ұқсағанымен, ақыл-ойы қойдыкіндей болып 
қалды. 

Біршама уақыт өткен соң қойдың отарына 
бір арыстан қорек аулауға келеді. Ол өзінің 
қандасы арыстанның  қойша қорқып қашқанын 
көріп таңданады. 

Содан кейін арыстан оны аңди бастайды, бір 
күні оны көріп, оған: «Оян! Сен – арыстансың! – 
деп ақырды. Ол қорқып кетіп «Жоқ» деп жауап 
қатады. «Мен - қоймын»- дейді. Сол кезде оны 
арыстан көлге апарып бейнесін көрсетеді. Ол бі-

3 САБАҚ 
Тақырыбы: ӨЗІН-ӨЗІ ҚҰРМЕТТЕУ
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Психодиагностика

Қолдарыңыздың саусақтарын бірнеше рет бір-біріне айқастырсаңыз, бас бармақтың біре-
уі үнемі екіншісінен жоғары тұратынын байқайсыз. Егер сол бас бармақ болса – онда сіз 

эмоцияға берілгішсіз, ал оң бас бармақ болса – онда сіздің ақыл-ойыңыз талдау қабілетімен 
ерекшеленеді. 

Қарындаш немесе қалам алыңыз. Нысана тауып, соны көздеуге тырысыңыз және оған 
екі көзіңізбен бірдей қаламның немесе қарындаштың ұшы арқылы қараңыз. Алдымен 

бір көзіңізді, содан соң екінші көзіңізді қысыңыз. Егер сол көзді қысқанда, нысана бұлдыраса 
– онда сол көздің басым болғаны, немесе керісінше. Оң көз басымдылығы табандылықты, ал 
сол көздің басымдылығы – жұмсақ және қайтымды мінез-құлықты білдіреді. 

Егер қолдарыңызды кеуденің жоғарғы тұсынан шынтақтан айқастырғанда, оң қол жоғарыда бол-
са, сіз қарапайымдылық пен мейірімділікке, сол қол болса – наздануға, әсемпаздыққа бейімсіз. 

АдамныҤ миы екі – оҤ 
және сол жартышардан 
тұрады. ОлардыҤ арасын-
да нақты «еҤбек бөлінісі» 
бар: оҤ жағы ағзаныҤ бір 
бөлігініҤ, сол жағы екін-
ші бөлігініҤ қызметтерін 
атқарады. Және де осы 
екі жартышардыҤ бі-
реуі жетекші рөлді 
атқарып, көбіне адам 
мінез-құлқыныҤ ерек-
шеліктерін анықтайды. 
СіздіҤ қай жартышарыҤыз 
басымдылық танытатынын 
өзіҤіз анықтай аласыз. 

1

2
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Егер алақан соққанда оң қолыңызбен шапалақтаған ыңғайлы болса, мінез-құлқыңызда 
батылдық, бел байлағыштық бар деуге болады. Егер сол қол болса, сіз шешім қабылдауда 

көп қобалжисыз. 

Енді осы төрт сынақтан алынған нәтижелерді О (оң) және С (сол) әріптерімен белгілеп, 
өз мінез-құлқыңыздың ерекшеліктерін келесі жауап нұсқаларынан табыңыз. 

ОООО: сізге тұрақтылық, жалпы қабылданған пікірге бағдарлану тән. Сіз конфликтіге 
баруды, дауласуды, ұрсысуды ұнатпайсыз. 

ОООС: сіздің мінез-құлқыңыздың басты сипаты – батылсыздық, жалтақтаушылық. 
ООСО: сізге табандылық, әзіл-қалжыңды түсіну, әртістік тән. Бұл қатынасқа өте бейім 

мінез-құлық типі. 
ООСС: алдыңғыға ұқсас мінез-құлықтың сирек типі, бірақ одан жұмсағырақ. Табансыздық 

пен табандылық арасында кейбір қайшылықтар байқалады. 
ОСОО: аналитикалық ақыл-ой мен жұмсақ мінез-құлықтан тұратын мінез-құлық нұсқасы. 

Жаңалыққа баяу бейімделу, байқампаздық. 
ОСОС: әлсіз және өте сирек кездесетін мінез-құлық типі. Бұған ие тұлғалар түрлі 

ықпалдарға берілгіш, жиі қорғансыз. 
СООО: мұндай қиюласу өте жиі кездеседі. Негізгі сипаты – табандылығы жеткіліксіз 

эмоциялылық. Сіз басқаның ықпалына берілгішсіз, сондай-ақ өмірдің түрлі жағдайларына 
жеңіл бейімделесіз. Достармен бақыттысыз, адамдармен тез табысасыз. 

СООС: сізге жұмсақтық пен аңғалдық тән. Өзіңізге айрықша, ықыласты қатынасты 
талап етесіз. 

ССОО: сізге жылышырайлылық пен қарапайымдылық тән, қызығушылығыңыз алуан түрлі, 
сондай-ақ өзіңізді өзіңіз талдауға бейімсіз. 

ССОС: сіздің мінез-құлқыңызда аңқаулық, жұмсақтық, сенгіштік басым. Өте сирек кез-
десетін тип. 

СССО: сіз эмоцияға берілгішсіз, күш-қуаттысыз, табандысыз. Шешімдерді апыл-құпыл 
қабылдайсыз, сол себепті олар едәуір қиындықтар тудыруы мүмкін. Сіз өз бойыңызда сенімді 
«тежегіш тетікті» қалыптастыруыңыз қажет.   

СССС: консервативті емес мінез-құлық типі: сіз ескі заттарға жаңа көзбен қарай аласыз. 
Сізге эмоциялылық, өзімшілдік, кейде тұйықталуға алып келетін қырсықтық тән. 

СОСО: ең күшті мінез-құлық типі. Сізді бірнәрсеге көндіру өте қиын. Өз көзқарасыңызды 
оңайлықпен өзгертпейсіз. Сонымен қатар, күш-қуаттысыз, өз мақсаттарыңызға 
табандылықпен жетесіз. 

СОСС: алдыңғы типке өте ұқсас. Алға қойылған мақсатқа жетудегі табандылығы да 
сондай, өзін-өзі қазбалауға бейім. Алайда достар табу сіз үшін қиын. 

ОССО: сіздің мінезіңіз жеңіл. Конфликтілерді айналып өте аласыз, саяхаттағанды жақсы 
көресіз. Достарды оңай табасыз. Бірақ қызығушылықтарыңызды жиі өзгертесіз. 

ОССС: тұрақсыздық және тәуелсіздік. Сіз жұмсақ болып көрінесіз, алайда нақты іске кел-
генде талапшылсыз және табандысыз. 

Психодиагностика
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Алдымен кіші топтарда, сосын жалпы 
талқылау. 

Өзімнің «Менім» жаттығуы
Жүргізуші шынайы «Менді», идеал «Менді», 

«Менің сыртқы бейнем» суретін салып, «Мен 
қандаймын?», «Қазіргі уақыттағы өзің үшін 
ең маңыздысы?» сұрақтарына жауап беріп, 
соңынан жалпы түрде талқылау қажет. 

«Айна» мысалы
Бір күндерде бір адам өмір сүріпті. Өте ке-

дей болғаны соншалықты қарыздарын немен 
өтерін білмепті. 

Әбден шаршаған кедей басы ауған жаққа 
жүре берген ол шөл далаға тап болады. Онда 
ол асыл тастар салынған және таза айнасы 
бар сандық тауып алады. Мұны көрген кедей 
қатты қуанады. Айна асыл тастардың үстін 
жауып жатыр еді. Ол айнаны көтеріп қарағанда 
оның астында жатқан адамды көреді. Қорқып 
кеткен ол қолын сиынғандай ұстап «Мен бос 
сандық екен десем, сіз бар екенсіз, мырзам! 
Маған ренжи көрмеңіз?» деген екен.

Талқылау. 
«Менің профилім» және «Аяқталмаған 

сөйлемдер» жаттығуы
№1 «Менің профилім», №2 «Аяқталмаған 

сөйлемдер» атты жұмыс парақтарын толтыру 
үшін таратылады, сосын жинап алынады. 

№1 парақ оқылып, қатысушылар авторды 
тауып айту қажет. №2 парақтардағы жауап-

тарды жүргізуші өңдеп, келесі сабақта оқушы 
қалауы бойынша ортаға салады. 

№1 «Менің профилім» жұмыс парағы: 
1. Көздегі қарашықтың түсі.
2. Шаштың түсі. 
3. Сүйікті түс. 
4. Мектептегі сүйікті пән. 
5. Сүйікті жануар. 
6. Сүйікті жыл мезгілі. 
7. Сүйікті ас. 
8. Сүйікті сабақ. 
9. Сүйікті кітаптар. 
10. Сүйікті телеарна 
№2   Жұмыс парақтары. 
«Аяқталмаған сөйлемдер». 
1. Мен... қалар едім. 
2. Мен ... жасағым келеді. 
3. Мен ешқашан ... деп үміттенемін. 
4. Менің ең күшті жасағаным, ол.... 
5. Менің сүйікті ісім... 
6. Маған біреу көмектескенін қалар едім, ол 

... 
7. Мен не үшін екенін ... ешқашан 

түсінбеймін. 
8. Мен ... ұмтыламын. 
9. Мен жалғыз болғанда .... ұнайды. 
10. Мен мектепте ... 
Оны жалпы талқылау. 

_ `abcda «efb» ghfci «efb» efbjk «lamnoa pfdbfq»
`ab qrbjbhf qfb sjqqjb? efbj ocicd stmujk sfifhj? efbj ovmwcxcb vmncbak

ocpaihcya
__ `abcda «efb» ghfci «efb» efbjk «lamnoa pfdbfq»

� z{jkhfuj ocbhcd
oc|}fnnfmhj stpjbf|f
pcxcicd|ak?

� ~c|ochc �vo ocbhcd
oc|}fn pcm?

� z{jk �o|cxak sfifnjb chcq pcm
qc? �ufm pcm pvi|c, vbhc vi sjq?

� z{ pvdakhc bfbj t{ufmnsjk sfifhj?
� ghfcixc �fny �wjb |cxcb bf

sfmfs?

� ��mhc|ncmak |fb nymcia bf
vdicdha? (lfb ocbhcd|ak?)

� �mf|fsnfm |fb nymcia bf
vdicdha? (lfb ocbhcd|ak?)

� �jqbjk �jsjmj |fb �wjb qcka{ha?

Қатысушылар кестені толтырады

Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА Мектептегі психологиялық қызмет
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Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА
ОББЖЖТ, ПКБА және ҚДО

Педагогика және психология
кафедрасының оқытушысы

МЕКТЕПТЕГІ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ 

МАТЕРИАЛДАР

«Сәлемдесу» жаттығуы 
Барлық қатысушылар бір-бірімен дәстүрлі 

тәсілмен, сосын дәстүрлі емес тәсілмен 
сәлемдеседі. 

«Сим-сим деп айттым» жаттығуы 
Динамикалық жаттығулар орындалады, со-

сын жүргізуші «Сим-сим деп айттым» деген 
басқа адам жүргізуші болады. 

«Құпияны іздейміз» жаттығуы
Жүргізуші: Бір есі ауысқан ғалым дәл саған 

ұқсайтын адам жасады. Ал, ол зұлымдықтың 
қаруы еді. Оны өзіңнен қалай айыруға болады. 
Сенде өзге қайталай алмайтындай қандай 
айырмашылық бар? Сенде басты қандай 
құпия бар? Барлық қатысушылар кезекпен 
құпияларымен бөліседі. 

«Мен деген не?» талқыламасы
Жүргізуші «Мен деген не?» сұрағын бірінші 

кіші топта, сосын жалпы топта талқылауды 
ұсынады. Содан соң жүргізуші: «Мен – бұл 
сезімдер, ойлар, тән, әрекеттер, тілектер, ар-

мандар, жан, мінездер...» екенін ұғындыратыны 
жайлы сөз етеді. 

«Мен кіммін?» және «Мен қандаймын?» 
жаттығуы 

Қатысушыларға жұмыс дәптеріне «Мен кім-
мін?» сұрағына 10 сөйлем жазуды ұсынады. Со-
сын 10 сөйлемді «Мен қандаймын?» сұрағына 
жауап беріп жазады. Талқылама алдымен кіші 
топтарда, сосын жалпы талқыланады. 

Менің шынайы, идеалды және сыртқы бей-
нем. 

Жүргізушінің «Мен-шынайы», «Мен-идеал», 
«Мен-сыртқы бейнем» хабарламасы. 

Менің шынайы бейнем – сыртқы келбет, 
әрекеттер, қабілеттер, қасиеттер, ойлар, се-
зімдер, құндылықтар, армандар және т.б. 

Менің идеалым – өзің қалаған сыртқы кел-
бет, қабілет, қасиеттер және т.б. 

Менің сыртқы бейнем – өзің туралы, 
қасиеттерің, қабілеттерің, әрекеттерің, ойларың 
туралы басқалардың пікірі. 

2 САБАҚ
Тақырыбы: МЕН ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Мектептегі психологиялық қызмет
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1. Жануарлардың қайсысы үлкен – жылқы ма, ит пе?
 Жылқы – 0 ұпай, қате жауап – -5 ұпай.

2. Таңертең ас ішесіз бе, ал күндіз ше?
 Түскі ас ішеміз. Сорпа ішіп, ет жейміз – 0 ұпай.

 Кешкі тамақ ішеміз, ұйықтаймыз және т.б қате жауаптар – -3 ұпай.

3. Күндіз жарық , ал түнде...
 Қараңғы –  0 ұпай, қате жауап – - 4 ұпай.

4. Аспан кSк, шSп...
 Жасыл –  0 ұпай, қате жауап – - 4 ұпай

5.  Шие, алмұрт, алма, Sрік –  бұл не?
 Жемістер – 1 ұпай, қате жауап – -1 ұпай.

6. Темір жолдан Sтер кезде шлагбаум түсіріліп, жол жабылды?
 Пойыз авток�лікпен соқтығысып қалмау үшін жол жабылады,

 адамдардың пойыз астына түсіп қалмауы үшін (т.б.) – 0 ұпай, қате жауап – - 1 ұпай.

7. Астана, Алматы, Павлодар, Семей – бұл не?
 Қала – 1 ұпай, станция – 0 ұпай, қате жауап – - 1 ұпай.

8. Сағат қанша уақытты кSрсетіп тұр? (қағазда кSрсетеміз: алтыдан он бес минут кетті, бес 
минутсыз сегіз, он бірден бес минут кетті, он бірден он бес минут кетті)

 Жақсы к�рсетсе – 4 ұпай. Сағаттан он бес минутты, толық бір сағатты немесе он бес минут 

бір сағат дұрыс болса – 3 ұпай. Сағатты білмесе –  0 ұпай.

9. Кішкентай сиыр – ол бұзау, кішкентай ит – ол...., кішкентай қой – ол....?
 Күшік, қозы –  4 ұпай, екеуінің біреуін ғана атаса –  0 ұпай, қате жауап – -1 ұпай.

10. Ит тауыққа ұқсай ма, әлде мысыққа ұқсас па? Олар несімен ұқсас?
 Мысыққа ұқсас, себебі 4 аяғы, құйрығы, жүні,  тырнақтары бар –  0 ұпай. Мысыққа ұқсас 

белгілерін айтпайды.Тауыққа ұқсас – - 3 ұпай.

11. Неге барлық автокSліктерде тежегіш бар? 
 Екі себебі бар (таулы жерде, бұрылыстарда тежегіш қажет; соқтығысу қаупі туғанда; жай 

машинаны тоқтату үшін) – 1 ұпай. 1 себеп – 0 ұпай, қате жауап (мысалы, машина тежегішсіз-

ақ жүре беруіне болады) –  -1 ұпай.

12. Балта мен балғаның ұқсастығы неде?

Психодиагностика

К.ЙерасектіҤ оқушыныҤ мектепке дайындығын бағдарлау 
тестініҤ ауызша сұрақтары:
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 Екі ортақ белгілері бар (олар ағаш пен темірден жасалған, сабы бар, олармен шегені қағуға 

болады, артқы жақтары тегіс болып келеді) – 3 ұпай, бір ғана белгісін айтса – 2 ұпай, қате жауап 

– 0 ұпай.

13. Тиін мен мысықтың ұқсастығы неде?
 Олардың екі ұқсастығы бар (4 аяғы, құйрығы, жүні бар, екеуі де ағашқа �рмелей алады) – 3 

ұпай, біреуін ғана айтса – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай.

14. Шеге мен бұранданың айырмасы неде? Екеуі де алдыңда жатса, қалай ажыратар едің?
Олардың бір-бірінен айырмасы к�п: бұранда бұралады, шиырмалы – 3 ұпай. Бұранданы айнал-

дырып кіргізсе, шегені қағамыз – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай.

15. Футбол, биіктікке секіру, теннис, жүзу –бұл не?
Спорт, дене шынықтыру – 3 ұпай. Ойын (жаттығу), гимнастика, жарыс – 2 ұпай, қате жауап 

– 0 ұпай.

16. Қандай кSлік түрлерін білесің?
Жерде жүретін к�лік түрі, ұшақ және кеме – 4 ұпай. Жерде жүретін үш к�лік түрі немесе толық 

тізімі, ұшақ пен кеме және олар қозғалыс құралы – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай.

17. Қарт адам мен жас адамның айырмасы неде?
Үш белгісі бар (шаштың ағаруы немесе мүлде болмауы, әжімдер, жұмыс істей алмауы, к�зі на-

шар к�реді, дұрыс естімейді, жиі ауырады, жас адамға қарағанда �лімге жақын тұр) – 4 ұпай, 

бір немесе екі айырмасын айтса – 2 ұпай, қате жауап (оның қолында таяқ, темекі тартады) – 0 

ұпай.

18. Адамдар неге спортпен шұғылданады?
Екі себебі бар (денсаулығы мықты, күшті болуы үшін, ширақ қозғалыс, толық болмауы үшін, ре-

корд жасағысы келеді, т.б.) – 4 ұпай. Бір ғана себебін келтірсе – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай.

19. Егер адам жұмыс істеуден қашқақтаса неге жаман деп есептелінеді?
Басқалары ол үшін жұмыс істеуі керек (немесе басқаларға зиян келеді), �те аз еңбекақы алады, 

ештеңе сатып ала алмайды, жалқау – 2 ұпай, қате жауап – 0 ұпай.

20. Конвертке неге марка жабыстырады?
Хатты тасымалдағаны үшін т�лейміз – 5 ұпай.

Басқа адамның т�лейтін айыппұлы – 2 ұпай.

Қате жауап – 0 ұпай.

Сауалнама біткеннен кейін жеке сұрақтар бойынша жинақталған ұпайлар қосылып саналады. 
Нәтижені 5 топқа бSліп қарастырамыз: 

         1 топ – қосу белгісімен 24 және одан да к�п;
         2 топ – қосу белгісімен 14-тен 23-ке дейін;
         3 топ – 0-ден 13-ке дейін;
         4 топ – минус 1-ден минус 10-ға дейін;
         5 топ – минус 11-ден аз.
    Бастапқы 3 топ жіктелуі бойынша дұрыс деп есептелінеді. Қосу 24-тен 13-ке дейін ұпай 

жинаған балалар оқуға дайын деп саналады.

�дебиет: Сұлтанова Ғ. Мектеп психологының 

жұмыс кітабы. Алматы, 2008.

Психодиагностика
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Ҙарым-қатынас тренингтері

 Айыра біл алайда,

 Досы( менен +асы(ды.

2. Досы жо+пен сырлас,

 Досы к)ппен сыйлас.

3. Досы( мы( болса да – аз,

 Д/шпаны( біреу болса да – к)п.

4. Досы(менен дос бол*ан*а шаттан.

 Д/шпаны(мен дос бол*аннан са+тан.

5. А+ылсыз достан, а+ылды д/шпан арты+.

6. Дос бас+а +арайды,

 Д/шпан ая++а +арайды.

7. 7рге ж-зген )негелі ісі(мен,

 Адал дос тап те( +/рбы(ны( ішінен.

VI. Тынышты� сJті.
- Балалар, орындары(ыз*а емін-еркін жай*аса 

отыры(ыздар. Енді к)зімізді ж/мып, 3ркім )зіні( 

досы, оны( жал+ы +асиеттері туралы ойлаймыз. (2-3 

секунд)

- Балалар, достарымызды ойлап болса+, к)зімізді 

ашайы+. Пара++а аты-ж)німізді жазып, ойла*ан 

досымызды( есімін жазайы+.

VII. ДJйек сCз.
- Енді балалар, б-гінгі та+ырыбымыз*а сай мына 

д3йек с)зді жаттап, д3птерімізге жазып алайы+. 

«Шын дос – таусылмас �азына».
VIII. Социометрия Jдісі.
Ма�саты: Балалар /жымда*ы )зара +арым-

+атынасты аны+тау, алын*ан м3ліметтерді о+у-т3рбие 

ж/мыстарында +олдану, топ ішінде психологиялы+ 

+олайлы жа*дай орнату. 

Н$с�ау: Балалар, сіздерге +азір с/ра+тар 

+ойылады. Сол с/ра++а осы )з сыныптастары(нан 

-ш адам есімдерін жазасы(дар.

1. Кіммен дос бол*ы( келеді?

2. Партада кіммен бірге отыр*ы( келеді?

3. Мерекелерде кімге сыйлы+ бергі( келеді?

IX. ЖMректен-жMрекке жылы лебіз білдіру.
Балалар  шатты+ ше(беріне келе +ойы(ыздар. 

Енді +асымызда*ы адам*а ж-регіміздегі жа+сы жылы 

лебізді білдірейік. М/*алімдерге ж-рекке жылы 

с)здер жазып беру.

X. �орытынды.
1. «�орша)ан ортамен �арым-�атынас» тесті.
- Адамдар тек +ана бір-бірімен дос болып +ана 

+оймайды, +орша*ан ортамен де дос болады екен.

2. NміршеIдік ережесі.
Pр адамны( ережесі - )з ж-рек +алауымен ж-ру 

ж3не батыл 3рекет жасау. Сол сия+ты иы*ы(ды 

тіктеп, жар+ын к)(ілмен іштей табыс+а жетуге та-

лаптанып, )мірше(дік ережелерін айтайы+.

1. Жігер деген – Мен

2. К-ш деген – Мен

3. Махаббат деген – Мен

4. Кешірім деген – Мен

5. H/дірет деген – Мен

6. Жас)спірімдік деген – Мен

7. Жасты+ ша+ деген – Мен

8. Денсаулы+ деген – Мен

9. Адалды+ деген – Мен

10. Жар+ындылы+ деген – Мен

11. Бар *ажайып деген – Мен

Хормен: Б3рі ма*ан байланысты,

                 Б3рі мені( +олымда.

3. «Ризамыз» Jнін айту
   Ризамыз б-гінге біз,

   Ризамыз б-гінге біз.

   Ризамыз б-гінге біз,

   Ризамыз +азірге.

   Ризамыз3 б-гінге біз,

   Ризамыз3  +азірге.

4. <йге тапсырма.
«Ж-ректен шы++ан» деген к-нделік арнау. 

К-нделікті кімнен жа+сы с)з есітті(, кімге жа+сы с)з 

айтты(, сол жа+сы жылы с)здерді жазып ж-ру. 

Саба++а +атыс+ан о+ушылар, м/*алімдер, ата-

аналар б-гінгі саба+тан ал*ан 3серлерін жазып к-нге 

жабыстырады.

№         �орша)ан 

              орта 

 

С$ра�тар 

 

Достармен 

 

Таби)атпен

 

�$стармен

 

Кітаппен 

 

Жануар-

лармен 

 

КCшемен

1 Сіз кіммен доссыз?       

2 Мониторинг       

Әлия ТІЛЕУҚАБЫЛОВА
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3. «Досы к)пті жау алмайды» деген с)зді 
т-сіндірі(дер?

4. Достары к)п болу -шін адам +андай болуы 
+ажет?

IV. МJтінмен ж$мыс.   Екі дос (ел аузынан)
Ертеде ел арасында жаугершілік жиі бол*ан за-

манда +аза+ты( екі жауынгері т)с +а*ысып дос бо-
лады.

Бірде 3скерлер бір )зенні( бойында +ос тігіп да-
мылдапты. Т/т+иылдан жауды( +алы( +олы шабуыл 
жасапты. Малды айдап, м-ліктерін тиеп, +ол*а т-скен 
азаматтарды айдап 3кетіпті. Pлгі екі досты( біреуі жау 
+олына т-седі. Досыны( +ол*а т-сіп +ал*анын естіген 
екінші батыр к-зді( +ара суы*ын елеместен )зенді 
малтып )тіп, жау жат+ан жа*а*а келеді. Антала*ан 
жау 3скерлері оны тарпа бас салады. Жауынгер 
)зін +олбасына апаруын )тінеді. Алып келген со( 
ол жауды( +олбасына:

- Мен +олдары(а т-скен бір жауынгерге +/н т)леп, 
сатып алу*а келдім. Мені( о*ан айырбастап берер ма-
лым-м-лкім жо+. Бір-а+ н3рсе беремін. Ол - )зімні( 
)мірім.  Досымды босаты(дар, ол -шін мені( )мірімді 
алы(дар, - дейді.

Hолбасы ойланып отырып, оны сынама+ болады 
да:

- Жарайды, мен сені +ыршыны(нан +имай-а+ 
+ояйын. Ма*ан сол )мірі(ні( бір б)лшегін *ана берсе( 
болады, - дейді.

- Ол не? – дейді досын +/т+ару*а асы++ан жі-
гіт.

- Ма*ан сені( к)здері( керек? – дейді +олбасы, 
- екі к)зі(ді ойып аламын.

- Ол да болсын, к)зімді ал да, досымды тезірек 
босат, - дейді. Жігіт б/л сыннан с-рінбей )теді.

Pлгі жауынгер т/т+ыннан боса*ан досыны( 
иы*ына +олын салып, за*ип к-йі +уанып, к-лімдеп 
келе жатады.

М/ны к)рген жауды( +олбасы: «Мынадай ерлері 
бар халы+ты т/т+иылдан келіп, +апыда бас сал*ан 
жа*дайда болмаса, бетпе-бет /рыста же(у +иын*а 
со*ады», - деп т-йеді. С)йтіп )з 3скерлеріне шегінуге 
б/йры+ беріпті.

1. Екі жауынгер +алай дос болыпты?
2. Hаза+ жауынгері досын т/т+ыннан +/т+ару 

-шін не деді?
3. Hосбасы оны +алай сынама+ болды?
4. Hолбасыны( )з 3скерлерін алып кетуіне не себеп 

болды?
5. Б/лар +алай достасты?
V. «Досты�. Бірлік» Mйін салу.
- Балалар, бізді( адал достарымыз 3лде де к)п 

болу -шін, -лкен -й салуымыз керек. 
Сол -лкен -йді б3ріміз бірге салып к)рейік.
Ма�ал-мJтелдер
1. Шын дос -шін +алайда,
 Тік +атерге басы(ды.

Әлия ТІЛЕУҚАБЫЛОВАҘарым-қатынас тренингтері
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Общественная трибунаИрина ЖЕЛЬДИБАЕВА
Педагог-психолог
СШ №1 г. Ушарал
Алакольский район
Алматинская область

С
начала определимся с тем, что такое 
толерантность. Этот термин вошел в 

обиход в рамках деятельности ЮНЕСКО. 
Его значение на протяжении некоторого 
времени  сильно менялось, и в контексте 
более поздних научных высказываний то-
лерантность стала пониматься как терпи-
мость. 

Но здесь можно возразить против трак-
товки толерантности как терпимости. По-
лучается, что это качество характеризует 
примерно такую позицию человека: «Вот 
ты – дрянь и негодяй, но я, так и быть, это 
потерплю».

С моей точки зрения, толерантность – 
это понятие двуполярное: на одном полю-
се оно означает открытость и готовность к 
принятию чего-то и к изменению в соот-
ветствии с этим. Впрочем, до определенно-
го предела. На другом полюсе – тот предел, 
за которым мы начинаем сущностно ме-
няться. Этот диапазон, это пространство и 
определяет собственно толерантность: где 
я готов принимать другого и изменяться  - 
и  где я не буду этого делать, потому что, 
это кардинально меняет меня, меняет меня 
сущностно.

Понятие толерантность в нашем слова-

ре, понятие сравнительно новое. А у нас, 
когда вводится новое понятие оно сразу 
поляризуется и возникают крайние интер-
претации.

В одном смысле толерантность рассма-
тривается как беспредельная терпимость в 
поле культурного взаимодействия. И тогда 
толерантность – это предоставление про-
странства для другой культуры. Но что это 
значит? Означает ли это необходимость со-
кратить свое пространство или трансфор-
мировать свою культуру?

И здесь мы встречаемся с крайними по-
зициями. Одна позиция: толерантность 
вообще надуманное понятие. Ведь суще-
ствуют нормы и правила проживания на 
той или иной территории. И если человек 
принимает эти нормы и правила, то тогда 
мы будем к нему толерантны – пока он ис-
полняет ту роль, которую мы ему отводим. 
Но при этом мы заранее предполагаем, что 
есть некоторая система ролевого поведе-
ния. В качестве примера: мы приглашаем 
кого-то в гости к себе домой, и проявляем 
к нему толерантность. Но если он выходит 
за пределы наших представлений о том, как 
должен вести себя человек в гостях, мы на-
чинаем демонстрировать интолерантность.
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Общественная трибуна Ирина ЖЕЛЬДИБАЕВА

В чем же состоит сама проблема толе-

рантности? Если человек нарушает прави-

ла, которые мы установили, и мы начинаем 

применять санкции – это что толерант-

ность или интолерантность? Возьмем лю-

бое государство, в котором действует систе-

ма законов. Нарушитель законов в любом 

государстве подвергается санкциям. У нас 

же иногда понятие толерантности приоб-

ретает другой смысл: толерантность – это 

неприменение санкций в отношении чело-

века, нарушающего определенные нормы. 

Получается, что проблема толерантности  

растворяется в проблеме законности.

Так является ли проблема толерантности 

актуальной или она надумана?

Проблема актуальна. Она приобретает, 

на мой взгляд, межкультурный, межэтни-

ческий, межконфессиальный  характер 

– в этом ее острота. Каждый этнос в нашей 

стране претендует на свое культурное про-

странство. И в этой ситуации нужно найти 

способы договориться о межкультурном 

взаимодействии. Нужно строить общее 

пространство и соблюдать общие нормы. 

До тех пор, пока мы не договоримся об об-

щих правилах, по которым то или иное со-

держание принимается обществом или им 

отвергается, проблема толерантности будет 

оставаться актуальной.

Психолог образования (каковым явля-

юсь и я) оказывается как раз на перекрест-

ке разных мнений о толерантности, где он 

должен принимать конкретные, практиче-

ские решения о том, как ему поступить.

Простой пример: в детском сообществе, 

с которым психолог работает,  оказывают-

ся дети разных национальностей, облада-

ющие разными поведенческими стереоти-

пами, разным менталитетом. Одна из его 

задач – каким-то образом разрешать воз-

никающие противоречия. Как же быть в 

такой ситуации? Что такое толерантность в 

данном случае?

Я приведу пример из практики. В на-

чальной школе мы столкнулись с такой 

ситуацией.  У первоклассника начал раз-

виваться невроз. Учитель постоянно гово-

рил детям о необходимости дружить, по-

могать друг другу, заботиться о товарищах. 

В течение дня мальчик чувствовал себя 

хорошо и комфортно, но когда приближа-

лось время ухода домой, начинал плакать. 

Выяснилось, что жесткий отец мальчика в 

свою очередь давал ему совершенно другие 

установки. Он каждый день спрашивал его: 

«Ты доказал свое превосходство над други-

ми? Ты сумел за себя постоять?». Мальчик 

заранее перед встречей с отцом начинал 

плакать. Ведь он попадал во взаимоисклю-

чающие области человеческого общения, 

подразумевающие совершенно разные 

нормы взаимодействия.

Говорить о толерантности можно и нуж-

но в том случае, когда две стороны стре-

мятся к согласию. А когда одна сторона не 

готова меняться, то вторая сторона ока-

зывается в очень трудной ситуации. Ведь 

толерантность - это взаимодействие. И 

взаимодействие предполагает некоторую 

идентификацию с партнером и взаимное 

уважение к ценностям  и нормам другого. 

Мне кажется, говоря о толерантности, мы 

можем ставить задачу установления тако-

го партнерства, но это не значит, что мы 

должны изменяться в соответствии с жест-

кой позицией другого человека. Когда мы 

говорим о толерантности, нужно учиты-
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Ма�саты: О+ушыларды( арасында жа*ымды 
+арым-+атынас орнату, бір-бірін сыйлау*а, адал дос 
болу*а ж3не +орша*ан ортамен дос болу*а -йрету, 
коммуникативті )рісті дамыту.

Міндеті: адам +арым–+атынасында*ы досты+ 
/*ымы туралы т-сінік беру; о+ушыларды( арасында 
досты+ сезімдерін дамыту*а ы+пал ету; о+ушыларды 
сыйласты++а, 3дептілікке, шынайылы++а, адалды++а  
т3рбиелеу.

Барысы:
І. СJлемдесу.
О+ушылар хормен: Zлкенге де «Сіз»,
  Кішіге де «Сіз».
  Бар адам*а +/рметпен,
  Бас иеміз біз.
ІІ. Шатты� шеIбері.
- Балалар, б3ріміз шатты+ ше(беріне жиналайы+. 

Енді бір-бірімізге б-гінгі к-німізді( тамаша )туіне 
арнап жа+сы тілектер айтайы+. (О*ушылар «Досым-
мен бірге» ойыны ар*ылы бір-біріне бHгінгі кHнні' 
кI'ілді Iтуіне арна(ан тілектерін айтады.)

Тренинг ережелерімен таныстыру.
1. Кешікпеу.
2. 7з уа+ытында бастау.
3. Бір-бірін сыйлау.
4. \за+ уа+ыт с)йлемеу.
5. К)(ілді болу.
Танысу тренингі.
7з есімі(ізге сын есім +осып танысайы+. 
Pдепті - Pлия  Zлпілдеген - Zміт
Жа*ымды – Ж/лдызай Мейірімді – М3ди

Н/рдай – Н/рлыбек Аяулы - А+самал
О+ымысты – О(албек А++удай - Аружан
Ынталы – Ы+ылас Ажарлы - Асыл
Айбатты – Аяжан Айдай - Аружан
Жа+сы – Жа(абек _ажайып - _асырбек
Айымдай – Аружан Жайдарлы - Жал*ас
Н/рлы – Н/ржігіт
ІІІ. Кел, ойланайы�, пікірлесейік.
- Енді, балалар, мына )ле(ді ты(дап к)релік.
  Дос к)п еді ж-ретін сыр а+тарып,
  Жандарынан т/ратын шуа+ тамып.
  Домбырамны( -ні де естіледі,
  Достарымны( сырлары сия+танып.
  Дос ж-регі +ашанда а(са*аным,
  Соларменен +осылып 3н саламын.
  А+ пейілді а(са*ан  достарымды,
  Hуанышпен к-лімдеп +арсы аламын.
  К)(іл – дария, тол+ы*ан асылдарым,
  Сендер мені( жылдарым, *асырларым.
  Тіршілікті( т/зды*ы – досты+ екен,
  Достарымнан еште(е жасырмадым.
  Шын досты+ты( оттары жалындайды,
  Дос +амалдар еш+ашан алынбайды.
  Дос к)(ілдер есепке ба*ынбайды,
  Дос ж-ректер )секке ба*ынбайды.
  К-н шы*ады д-ниені н/рландырып,
  Достар 3ні )шпейтін бір м3(гілік.
  Дос к)(ілі сия+ты шашырайды.
  К-нні( )зі к)ктегі т/р*ан к-ліп.
1. Досты+ дегенді +алай т-сінесі(дер?
2. Шын досты +алай білуге болады?

Әлия Қанатқызы 
ТІЛЕУҚАБЫЛОВА
М.Горький атындағы
№16 орта мектеп 
психологы
Қазалы ауданы
Қызылорда облысы

Ҙарым-қатынас тренингтері
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Ботагөз ДАҢЫЛБАЕВАӘлеуметтік мәселелер

Жетекші қатысушыларға сағат тілінің 

қозғалысы бойынша есімдерін атауды ұсынады, 

бірінші қатысушы $зінің есімін айтады, екінші 

ең алдымен бірінші қатысушының есімін, со-

сын $зінің есімін атайды, үшінші алдындағы 

қатысушылардың есімдерін, содан соң $зінің 

есімін атайды және т.с.с. Ең соңғы қатысушыға 
қиынырақ соғады, реті келсе, жетекші барлық 
қатысушының есімдерін еш қатесіз қайталауы 
қажет.  

Сергіту
Жаттығу «Үрленген қуыршақ»
Мақсаты: қатысушылардың қысылу сезімін 

жеңуіне ықпал ету, бұлшық етті босаңсытуға 
жаттықтыру. 

Нұсқау.  Қазір біз үрлемелі қуыршаққа айна-
ламыз, бізден ауа шығарылған, яғни басыңызды 
еңкейтіңіз, қолдарыңызды т$мен түсіріңіз, бүкіл 
денеңізді босаңсытыңыз. Мен қазір үрлеуіш 
құралының қызметін атқаратын боламын 
және «пщ, пщ, пщ» сияқты дыбыс шығара от-
ырып, д$ңгелекті толтырып жатқан адамның 
жұмысын еске түсіретін қимылдар жасаймын. 
Ал сіздер осы уақытта, әрбір ауа жіберуде ау-
амен толығасыз және денеңізді түзете бастай-
сыз, қолдарыңызды жоғары к$теріп, барлық 
бұлшық еттеріңізге қысым түсіресіз. Барлығы 
тұрып, бұлшық еттеріне қысым түсіргеннен соң, 
жүргізуші былай дейді: мен қазір тығынды ала-
мын, барлық қуыршақтар ауа шығатын сияқты 
дыбысты шығарады да, орындықтарға отырады, 
денелерін босаңдатады. 

Сабақтың негізгі мазмұны
Жаттығу «'зара тұсаукесерлер»
Мақсаты: бірін-бірі жақынырақ білуге 

к$мектесу, тұсау кесер кезінде уақытты есептеу 
қабілетін жетілдіреді, серіктес туралы айтылған 
ақпараттарды қысқа да нұсқа жеткізуге, басқа 

адамның жан-дүниесіне «еніп, сезінуге», жет-

пеген ақпараттарды жете ойлауға мүмкіндік бе-

реді. 

Барлық қатысушылар жұп-жұпқа б$лінеді, 

бір-біріне онша таныс емес қатысушылар 

жұптасқаны ж$н. Тапсырма беріледі: 3 минуттың 

к$лемінде $зіңіз туралы айтыңыз (жасы, не-

мен айналысасыз, отбасы, бұл жерге не ала кел-

ді, $міріңіздегі ең қызық оқиғаңыз...). Содан 

соң серіктесіңізбен алмасасыз. Енді тұсаукесер 

уақыты басталады: қатысушылардың бірі $зінің 

серіктесінің арт жағында тұрып, оның иығына 

қолын қоя отырып, серіктесінің атынан $зінің 

естігенін әңгімелейді.    

Сабақтың рефлексиясы
5ңгіме түрінде, сабақты толық талдау күйінде 

$ткізіледі. Жетекші қатысушыларға олардың 

к$ңіл-күйлерінің қандай екендігі туралы, қалай 

сезінетіндіктері ж$нінде, қазіргі кездегі талапта-

ры және т.б. сұрақтар береді.

Қоштасу
Жаттығу «Күш-қуаттық босаңдық»
Барлық қатысушылар қолдарымен ұстана 

отырып (сол қолының алақаны жоғары қарай 

қойылған – қабылдаушы, оң алақаны т$мен - бе-

руші) шеңбер құрады, к$здерін жұмып, күш-қуат 

(1-2 минут) $зінің т$ңірегінде  жүр деп елестетуі 

керек.
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вать - а практическим психологам в осо-

бенности – саму ситуацию и все стороны, 

участвующие во взаимодействии. Потому 

что, нельзя требовать толерантности одно-

го,  игнорируя толерантность другого.

Мы все прекрасно понимаем, что наше 

общество никогда не будет полноценным 

до тех пор, пока люди, имеющие особен-

ности в развитии, не будут ощущать себя и 

восприниматься окружающими как полно-

правные члены общества. И начинать эту 

работу надо с самого раннего возраста. 

Для этого необходимо, прежде всего, 

предоставить всем равные условия для раз-

вития. Когда речь идет о детях, чем-то от-

личающихся от сверстников, в том числе 

детях-инвалидах, то единственный воз-

можный путь формирования толерантного 

отношения к ним – их интеграция в обра-

зовательное пространство и социализация 

в среде сверстников. В связи с этим, все 

чаще говорят о необходимости внедрения 

инклюзивного образования, когда в класс 

приходит больной ребенок, возможно ре-

бенок с умственной отсталостью. Уже сей-

час возникает проблема отношения к тако-

му ребенку со стороны родителей, которые 

полагают, что совместная учеба их детей с 

таким ребенком неполезна, потому что в 

результате они недополучат знания, вни-

мание учителя и в итоге образование их де-

тей пострадает из-за присутствия в классе 

такого ребенка.

Сложность инклюзивного образования, 

по-моему, заключается не в том, что раз-

ные дети оказываются рядом – дети это 

спокойно переживут, а в том, будет ли со-

хранен при этом образовательный процесс. 

Если мы находим оптимальные формы со-

хранения образовательного процесса, то 

тогда инклюзия – это хорошо; если нет, то 

родители вправе опасаться. Эти опасения 

вполне обоснованы и с точки зрения обы-

денного сознания, и просто в силу беспо-

койства о своем ребенке и его развитии. Та-

кого типа совместное бытие  детей разного 

уровня требует особой педагогической си-

стемы, особой системы воспитания. И чем 

раньше это произойдет, тем лучше. Но мне 

кажется, что наша система образования к 

этому пока не готова.

Проблема толерантности в образовании 

еще не нашла решения. И все-таки хочет-

ся пожелать всем нам как можно чаще на-

ходить возможности быть толерантными. 

Сделать это не так уж и трудно, дорогие 

коллеги! Ваш педагогический багаж по-

лон знаний, приемов, игр по развитию 

толерантности. В нашей социальной об-

разовательной системе есть аналогичные, 

а может быть, даже более емкие и точные 

понятия, чем термин «толерантность». Это 

совокупность понятий, явлений, которые 

были общественной нормой в советском 

государстве: дружба, интернационализм, 

патриотизм, коллективизм, взаимопони-

мание, взаимовыручка. Все ваши нара-

ботки по развитию названных качеств, а 

также эмпатии, тренинги по управлению 

эмоциональным состоянием – это основа 

для практических уроков толерантности. 

Помните: планируя уроки и мероприятия 

по воспитанию толерантного мышления, 

мы не должны быть оторваны от реальной 

действительности.

Общественная трибуна
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мамандығының студенті 
Панфилов ауылы 

Талғар ауданы

Т3рбиедегі а+аулы+, физикалы+ жазалауды( 

басымдылы*ы, балада эмоциялы+ т/ра+сызды+ты( 

дамуына, эмоциялы+ реакция де(гейіні( 

жо*арылауына 3келетіндігі жиі кездеседі. Ата-

аналарды( +аталды*ы немесе авторитарлы*ы, шек-

тен тыс +ам+орлы*ына байланысты т3рбиедегі 

сиы+сызды+, балаларда 3деттегі +иынды+тар*а 

немесе барлы+ жа*ымсыз 3рекетке т)теп беруде 

+айшылы+тар тудырып жатады. 

 Жеткіншектерде )лімге негізделмеген, мани-

пулиятивті )зіне +ол ж/мсау*а 3рекет жасау жиі 

ба+ыланады. Балалы+ - жеткіншектік жаста*ы )зіне 

+ол ж/мсаушыларда (суициденттерде) сипаттала-

тын «)здеріні( )ліміне деген айналасында*ыларды( 

реакциясыны( ку3герлеріне немесе екінші рет 

туылатынды*ына -міттенуге» /мтылуы болып 

келеді. 

 Жас суициденттерді( басым к)пшілігінде, 

жеке м-мкіншіліктеріне с3йкес келмейтін, талаптану 

де(гейіні( жо*арылауына байланысты аны+тал*ан 

ай+ын к)рінетін эгоцентризм немесе )зімшілдік 

екендігі бай+алады. Hандай да бір себептермен 

баланы рухани ж3не эмоциялы+ тепе-те(дікпен 

+амтамасыз ете алма*ан отбасы, оны( суицидалды 

мінез-+/лы*ыны( к)рініс беруіндегі е( ма(ызды 

фактор болып табылатынды*ын атап )ткен ж)н. Ба-

лалар мен жеткіншектерді( арасында*ы суицидті( 

92 пайызы, отбасында*ы келе(сіз жа*дайлар*а 

байланысты туындайды.  

АдамныI суицидке �арсы т$ра алу фак-

торлары - )мірлік жа*ымды /станымдарды( 

+алыптасуы, )мірлік +алып, жеке факторлар ке-
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шені ж3не адамны( психологиялы+ ерекшеліктері, 

сонымен +атар суицидті пи*ылды( орындалуына 

кедергі келтіретін жан д-ниені( тол+уы. Олар*а 

жататындар: 

- )зіне ма(ызды жа+ындары мен туыстарын 

эмоциялы+  жа+сы к)рушілік;

- міндеттілік, +арызды+ сезімін білдіру;

- )зіні( денсаулы*ыны( жа*дайына наза-

рын шо*ырландыру, )зіні( денесіне зиян келуіне 

+ор+ыныш;

- +о*амды+ пікірді есепке алу ж3не 

айналасында*ыларды( айыптаушылы*ынан 

+ашу, )зіне +ол ж/мсау туралы мас+арашылы++а 

/шырудан аула+ болу ж3не суицидті 3рекетті 

+абылдамаушылы+;

- )мірлік, шы*армашылы+, отбасылы+ ж3не 

бас+а да жоспарлар, ой-ниеттерді( болуы;

-  психологиялы+ икемділік ж3не бейімдеушілік, 

жеке жа*ымсыз к-йзелістерді( орнын толтыра 

алушылы+, психикалы+ +ысымды б3се(дететін 

3дістерді пайдалану;

-  )мірге деген +ызы*ушылы+ты( болуы;

- туыс+андарды, жа+ындарын жа+сы к)рушілік, 

олармен +арым-+атынасыны( ма(ыздылы+ 

де(гейі;

- діншілдік де(гейі ж3не )зін-)зі )лтіруді( 

к-н3сінен +ор+ушылы+;

- жа+ын арада*ы болаша*ы мен )мірлік пер-

спективасын жоспарлау;

- )зіне +ол ж/мсаудан со(*ы )зіні( сырт пішініні( 

жа*ымсыз кескіні.

Kзіне *ол ж+мсау(а *арсы ба(дарды 

*алыптастыру Hшін жасалынатын шаралар:

- баланы )з ойымен о(ашада +алдырмау -шін 

-немі онымен +арым-+атынас жасау;

- оны( )з к-шіне ж3не м-мкіндіктеріне сенуіне 

сенімділік /ялату;

- оптимизм мен -мітті зердесіне +/ю;

- баланы( мінез-+/л+ына ба+ылау, оны( тетелес 

балалармен +арым-+атынасына талдау жасау.

Адам, соны( ішінде жеткіншек суицидтік 

к)ріністерге +арсы, )мірге орайлы факторларды 

к)бірек иеленсе, соншалы+ты оны( «психологиялы+ 

+ор*анысы» ж3не )зіне дегер ішкі сенімділігі 

к-штірек, оны( суицидке +арсы тос+ауылы берік 

болады.

Мақсаты: 
- қатысушыларды тренинг бағдарламасымен 

таныстыру;

- қатысушыларды бір-бірімен таныстыру;

- топтық жұмыстың ережелерін қабылдау;

- жалпы психологиялық к$ңіл-күйді 

жақсарту;

- тренингке қатысушылардың психология- 

лық еркіндігін, ашықтығын дамыту. 

 Сабақ  жетекшінің сәлемдесуімен, оның 

тренинг бағдарламасы, мақсаты, ең біріншіден, 

олардың тренингтен не күтетіндіктері туралы ой 

б$лісуден, не үйреніп, не білгісі келетіндіктері 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг бағдарламасы

ж$нінде әңгіме қозғаудан басталады. Бұл тре-

нерге, қатысушылардың  талаптарына сәйкес 

бағдарламаға ж$ндеулер енгізуіне к$мектеседі, 

содан соң қатысушыларға топ жұмысының ереже-

сін, принциптерін жасап, жетілдіру ұсынылады. 

Талаптар тақтаға немесе ватманға жазылып, 

к$рнекті жерде тренинг біткенше сақталады.      

Танысу
Жаттығу «Қарлы түйнек»
Мақсаты: топтың барлық қатысушыларының 

есімдерін естеріне сақтау және эмоциялық 

қысымын азайту.
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