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2008 жылдың қаңтар айынан шыға бастады

Бастысы – жїру. Жол тауысылмайды, ал Есіѕде болсын: шешілмейтін мəселе, бір-бірімен
маќсат – жїрушініѕ кґзін їнемі алдайды: ол келіспейтін ќарама-ќайшылыќтар сені ґзіѕді
ґзіѕ жеѕуге мəжбїрлейді, ол ґсуді білдіреді бір шыѕєа жетсе, таєы келесі біреуі кґрінеді...
əйтпесе оларєа шамаѕ келмейді.
Егер мен ґзгерсем жəне ќайтып ґзгермесем, егер
ќозєалмасам жəне ештеѕеге ўмтылмасам, меніѕ
ґлген адамнан ќандай айырмашылыєым бар?
Таудыѕ басынан ќараєандаєы кґрініс, соєан
жеткенше еѕбектенген аяќтар талып ауырєанда,
дененіѕ дем алудан рахат алєанында єана
ќуанышќа бґлейді.

Міне меніѕ ќўпиям, ол ґте ќарапайым: тек
жїрек ќана ќыраєы. Еѕ бастыны кґзбен кґре
алмайсыѕ.
Ќатты жынысты жарып ґтіп алмаса, алмас
тастыѕ ќандай ќўны болар еді? Егер жауыѕ
болмаса, ќылыштыѕ ќажеті не?

О дїниеге аттанар сəт туєанєа дейін, мен басќаєа
Егер сен ґзіѕе дўрыс тґрелік жасай алсаѕ, онда
айналєым келеді.
сен шынымен де данышпансыѕ.
Адам болу дегеніміз – ол барлыєы їшін жауапты
Кедр аєашыныѕ желден жасырынєанын кім
екеніѕді сезінуде.
кґрді? Жел оны шайќайды жəне кїш береді.
Жамандыќтан жаќсылыќ ала білген, сол
Кез-келген мəдениеттіѕ негізі – ол адамныѕ даналыќќа ќол жеткізеді.
бойында. Еѕ алдымен – ол адамєа тəн
жылулыќќа кґзсіз ўмтылу. Содан соѕ, ќате Тауєа ґрмелеуші жолаушы ґзініѕ əрбір ќадамына
їстіне ќателік жасай отырып, адам отќа шектен тыс мəн беріп, жол сілтеуші жўлдызбен
апаратын жолды табады.
баєытын баќылауды ўмытса, ол оны жоєалтуы
жəне жолдан адасуы мїмкін.
Кез-келген жоєарыєа ґрмелеу азапты. Ќайта
туылу ауыр болады. Ќиналмасам, əуенді тыѕдай Барлыќ нəрсеге уаќыт бар, иə, ол рас – нені
алмаймын. Азапќа тїсу, кїш салу əуенніѕ егетініѕді таѕдауєа, таѕдау жасалєан соѕ егінді
ґсіріп, жинау жəне оєан ќуану уаќыты келетін
ойналуына кґмектеседі.
болады.
Еѕ алдымен адамды алдыєа сїйрейтін, ол кґзбен
кґруге болмайтын ўмтылыстар. Адамды рух Ґмір маєан наєыз жїректіліктіѕ не екенін
їйретті: ол ортаныѕ айыптауына ќарсы тўруєа
алып жїреді.
ќабілеттілік.
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он взобрался на вершину холма, и робко постучав в дверь, вошел в большую мастерскую.
Его деревянные глаза расширились от удивления и ужаса при виде огромных предметов,
которые наполняли мастерскую. Каким же должен тогда быть тот, кто здесь живет? — по
телу Пунчинелло пробежала дрожь.
— Нужно поскорее уходить отсюда,— подумал Пунчинелло и уже собрался уйти, как
вдруг услышал свое имя, произнесенное сильным и в то же время очень ласковым голосом.
От неожиданности он замер.
— Пунчинелло, как я рад тебя видеть! Подойди, я взгляну на тебя.
Маленький человечек медленно обернулся и взглянул на большого бородатого мастера.
Тот смотрел на него с добротой и участием.
— Ты знаешь мое имя? — спросил удивленный Уэмик.
— Конечно, ведь я тебя создал! — Илай нагнулся, поднял его и усадил на верстак.
— Хм…,— произнес задумчиво Илай, рассматривая серые точки на теле деревянного
человека,— кажется, на тебя наклеили немало плохих отметок.— Я очень стараюсь, но у
меня ничего не выходит — пробормотал со слезами Уэмик.
— Но я не плохой. Верь мне, Илай.
— Дитя, тебе вовсе не надо оправдываться. Мне все равно, что думают о тебе другие
Уэмики.
— Тебе все равно?
— Да, и тебя это не должно беспокоить. Кто они, чтобы ставить точки или звездочки?
Они такие же Уэмики, как и ты. То, что они думают, не имеет значение, Пунчинелло.
Важно то, что думаю о тебе я. А я считаю тебя особенным.— Я особенный? Пунчинелли
растерялся,— но почему? Я ведь не могу высоко прыгать, поднимать большие палки,
петь красивые песни. К тому же я не красив. Зачем я тебе нужен? Илай очень серьезно
взглянул на Пунчинелло, положил руки на его маленькие деревянные плечи и медленно
произнес: — Потому что ты — мое творение. Поэтому ты мне нужен! Никто никогда не
смотрел на Пунчинелло так, как его создатель. Он не знал, что сказать мастеру.
— Каждый день я надеялся, что ты придешь, сказал Илай.
— Я пришел, потому что встретил Лулию, и она сказала…
— Я знаю. Мы с ней говорили о тебе.
— Мастер, скажи, почему наклейки не держаться на ее теле?
— Потому, что она решила, что, то, что думаю о ней я, гораздо важнее того, что думают
о ней другие.
Наклейки будут держаться на тебе, только если их мнение важно для тебя.
— Что?!
— Да, Пунчинелло, только пока их мнение важно для тебя.
— Но что мне делать?!
— Тебе нужно научиться доверять моей любви, тогда ты не будешь переживать из-за
того, что думают о тебе другие.
— Я не уверен, что все понял.
— Не переживай. Ты поймешь это со временем. Пока приходи ко мне каждый день,
чтобы я мог напомнить тебе о том, как ты важен для меня.
Илай опустил Пунчинелло на пол и сказал:
— Помни, ты для меня особенный. Я создал тебя, а я никогда не ошибаюсь.
Выйдя из мастерской Илая, Пунчинелло остановился и подумал:
— Кажется, я на самом деле ему нужен!
И когда он так подумал, одна точка упала на землю…
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или краска отшелушивалась, тогда такому Уэмику доставались точки. Талантливые
человечки тоже получали звездочки. Кто-то мог поднимать большие палки высоко над
головой или прыгать через большие ящики. Другие же знали очень длинные слова
или могли петь красивые песни. Все наклеивали на них звездочки. Некоторые Уэмики
были просто усыпаны звездочками! Каждый раз, получая очередную звездочку, они так
воодушевлялись, что начинали стараться еще больше и в результате получали новые
звездочки. Однако другие не умели многого, и на них наклеивали точки. Одним из таких
человечков был Пунчинелло. Он пытался прыгнуть высоко, как другие, но всегда падал.
Видя его неловкость, другие Уэмики собирались вокруг него, и каждый старался наклеить
на него свою точку. Иногда, когда он падал особенно сильно, на древесине оставались
вмятины и царапины, и тогда, по мнению других человечков, он заслуживал еще больше
точек. Он пытался объяснить, почему упал, но всегда говорил что-нибудь глупое тем
самым, давая Уэмикам повод наклеить на него новые точки. Через какое-то время на нем
стало так много точек, что он уже не хотел показываться на людях, он боялся. Он боялся,
что опять сделает что-нибудь предосудительное. Например: забудет свою шляпу или
вступит в лужу, и тогда на него снова будут клеить точки. На нем было так много серых
точек, что некоторые человечки просто подходили к нему наклеивали на него еще одну
точку, просто так без причины.
— Он заслуживает много точек,— соглашались друг с другом деревянные человечки.
— Он никудышный Уэми. Спустя какое-то время Пунчинелло и сам начал в это
верить.
— Я никудышный Уэми,— говорил он.
Пунчинелло стал избегать общения со звездными человечками. Ему было гораздо
уютнее с теми Уэмиками, на ком было тоже много точек, как и на нем. Но однажды
он встретил Уэмика, который не был похож ни на кого из тех, с кем ему доводилось
встречаться. Ее звали Лулия. На ней не было ни звездочек, не точек. Она была просто
деревянной. Лулия не имела на себе наклеек не потому, что другие не пытались их на нее
наклеить, просто наклейки не держались на ней. Некоторые Уэмики восхищались тем, что
на Лулии не было точек, и подбегали к ней с тем, чтобы наклеить на нее звездочку, но она
отпадала. Другие же, смотря на нее свысока и видя, что на ней нет звездочек, пытались
наклеивать на нее точки. Но и те не держались на ней. И я хочу быть таким,— подумал
Пунчинелло, я вовсе не хочу, чтобы на мне были чьи-то отметки. Поэтому однажды он
набрался смелости, подошел к Лулии и спросил:
— Как тебе удается оставаться без наклеек?
— Это просто,— ответила Лулия,— каждый день я навещаю Илая.
— Илая?
— Да, Илай — это резчик по дереву. Я сижу с ним в его мастерской.
— Но для чего?
— Почему бы тебе самому об этом не узнать? Поднимись на холм. Мастерская
находиться там.
И с этими словами она развернулась и радостно ускакала прочь. «Но он не захочет меня
видеть!» - прокричал ей вслед Пунчинелло, но Лулия была уже так далеко, что не могла
слышать его слов. Пунчинелло вернулся домой. Он видел Уэмиков, которые суетились,
наклеивая друг на друга наклейки. Они считали это очень важным. Раньше и Пунчинелло
считал также, но после разговора с Лулией в нем что-то изменилось. Он стал часто
думать об этом загадочном мастере, который может очистить его от отвратительных
серых точек. И вот, наконец, Пунчинелло решил встретиться с Илаем. По узкой тропинке
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ҚАЛЫПТАСУЫНА ƏСЕРІ

Бала тәрбиесінде отбасы ықпалы басқа
тәрбиелік ықпалдарға қарағанда ең басым болып есептеледі. Өркениетті, зайырлы, құқықты
қоғамның азаматын тәрбиелеуде отбасы
мемлекеттің негізгі буыны болып табылады.
Отбасы - болашақ ұрпақтың бойында ең құнды
адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын
қоғамның ажырамайтын басты тірек арқауы.
Отбасы - жеке тұлғаны әлеуметтендіру міндетін
жүзеге асырушы. Ол болашақ жас азаматтың дене
жетілуіне, шынығуына, рухани және адами дамуына, ең құнды жалпы адамзаттық құндылықтарды
және ұлттық рухани байлықты бағалауға, еңбек
ету дағдысын тәрбиелеуге ықпал жасайды.
Отбасы бала тәрбиесіне адамзат қоғамының
тарихындағы ғасырлар сынынан мүдірмей өткен
ұлттық дәстүрді жалғастырушы.
Сонымен қазақстандықтардың келесі ұрпағы,
тәуелсіз мемлекеттің мұрагерлері, жан-жақты,
жарасымды болып өсуі отбасымен тікелей байланысты екенін көреміз.
Алайда, қазіргі отбасы әлеуметтік жағынан
қолдау таппай, көптеген қиындықтарға кездесуде. Бүгінгі таңда көптеген отбасылары өзінің
күші мен уақытын отбасының және балаларының
материалдық жағын қамтамасыз етуге жұмсайды
да, рухани дамуы мен жетілуіне уақыттары
қалмайды.
Ата-аналардың көпшілігінің балаларымен ру-

хани қарым-қатынаста болуы, «бірге кітап оқу,
бірге отырып теледидар көруі, театрға баруы»
және т.б. мүмкіндігі мүлде жоқ деуге болады.
Отбасындағы экономикалық жағдайдың төменгі
деңгейде болуы (еңбекақының аздығы, өмір
сүруге қажетті тұрмыстық заттардың жоқтығы);
Балалардың дұрыс өсіп-жетілуіне, денсаулығына қажетті тағамдардың жеткіліксіздігі,
қоғамдық өмірдегі мәдениеттің құлдырауы;
Отбасының психологиялық тұрғыдан болашаққа сенімсіздігі (жұмыстан шығып қалам,
ауруға ұшырап қалам деген қорқыныш, жүйке
жүйесіне ықпал жасайтын келеңсіз жағдаяттар
және т.б) бүгінгі таңда әсіресе аналарға екіжақты
ауыртпалықтың түсуі - бір жағынан, жұмысы болса, екінші жағынан, отбасына қамқорлық жасау;
Отбасында әлеуметтік, тұрмыстық, адамгершілік қарым-қатынастың бұзылуынан ажырасудың
барған сайын орын алуы. Ал ажырасқан отбасында бала тәрбиесі қиындай түседі;
Нарық экономикасы жағдайынан туындаған
қиындықтың бірі - мектеп пен отбасы арасындағы
өзара тығыз байланыстың болмауы;
Жетім балалар мен тастанды балалардың
әлеуметтік ортада кең орын алуы.
Әлі өмірдің ащысы мен тұщысын татпаған
жастар үшін, өскелең өмірдің қыры мен сырын
түсіндіретін ақсақалдардың ақыл-кеңесі әрдайым
керек-ақ. Себебі, қариялардың өмірден көрген
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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сабақтары мол. Олар - өмір мектебінің түрлі
сынақтарынан сүрінбей өткен, көнекөз халықтық
мұраларымызды кейінгі ұрпаққа жеткізуші тірі
тарихымыз. Осы жерде тағы айта кететін бір жайт
– ата-ананың бір-бірімен «түзу кірпіш» қарымқатынасы жөнінде. Мәселен, біздің халықта
ер адамды ұлық тұтқан. Ол – үйдің отағасы,
балалардың әкесі. Ата-ананың бала өсірудегі
басты мақсаты - қоғамдық өмірге көпшілікпен
қатар «түзу кірпіш қалау». Сондықтан, бала
тәрбиесіне олардың екеуара қарым-қатынасы
айрықша қатты әсер етеді. Үйде анасы жұбайын

құрмет тұтып, оның абыройын балалардың алдында асқақтатса, бала да әкесіне ұқсап, беделді
болып өсуге ұмтылады. Керісінше, әке де зайыбына жылы сөйлеп, оны «ана» деп құрметтесе,
балалар ананың өмірдегі құдіретін түсініп, оның
көңіліне қаяу салмауға тырысады. Ал үйдегі үлкен
ата мен әженің орны ерекше екенін айтпаса да
белгілі. Олардың сөзін жерде қалдырмай, өмірден
көрген тәжірибелерінен өмірлік сабақ алу таптырмайтын мектеп десе де болғандай.
Түйіп айтқанда, отбасында ата-аналардың
барлық перзенттеріне бірдей қарап, мейірімділік және қамқорлық көрсете отырып, қатал да
талапшыл болуы; отбасында балаларды еңбек
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сүйгіштікке, іскерлікке, төзімділікке үйретудің
рухани және әдептілік жақтарының құрылуы;
отбасында перзенттердің ата-ана алдындағы
борышы мен міндетін сезінуі; балалардың отбасында адамгершілігі мол болып қалыптасуына
үйдегі жалпы қарым-қатынастағы бірізділіктің
жолға қойылуы; ата-ананың бойындағы барлық
тәрбиелік қасиеттердің балаға сіңірілуі, соның
көрінісінің балаларынан байқалуына ықпал етулері керек.
Міне, осындай жәйттерді есепке алмай отбасында бала тәрбиесін жақсы жолға қою еш мүмкін
емес. Өнегелі отбасында тәрбиелі бала өсіру,
жаңаша өмір салтын өнегелі құндылықтармен
байланыстыра отырып, келешектің саналы азаматын даярлау - бүгінгі күннің биік талабы.
А.Ұ.Ескендірова өз зерттеуінде отбасылық ара
қатынастар жасөспірімдердің агрессивтілік сипатын анықтайтын негізгі фактор болып табылады
деп атап көрсетеді. Отбасында жасөспірімнің
жағдайымен келіспеушілік агрессиялылықпен
параллель түрде дамып немесе кеміп отырады.
Жасөспірімнің агрессиялығы оның өзінен жасы
үлкен құрбыларымен өзара қарым-қатынасында
да жиі байқалады. Ата-аналардың қаталдығының
артуына қарай жасөспірімнің агрессиялылығының
артатындығы байқалатынын көрсетеді.
Жасөспірім жастағыларға ата-аналардың
эмоциялық қолдауы, жылулығы өте қажетті нәрсе
болып саналады. Бұл қолдау ерекше маңызды,
себебі жасөспірім Мен - тұжырымдамасының
қарқынды даму фазасына түседі, сәтсіздіктерге
тең және сындарлы қарауға икемсіздігі, өзін
толыққанды сезінбеу, қарама-қайшы күйзелістерге
жиі түседі. Мұндай жағдайда әсіресе отбасы
қауіпсіздік сезімінің негізімен қамтамасыз етуге
қабілетті, яғни жасөспірімге оптимистік қолдау,
өз күшіне сенуге үйрету, жасөспірімде пайда болатын жаңа немесе стрестік ситуацияларындағы
қорқыныш сезімдерінің төмендеуіне мүмкіндік
туғызады.
Жасөспірімнің отбасындағы және одан тыс жер-
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- Бірақ сен Үкілердің тышқандарды жейтінін білесің ғой?
- Білген жоқпын! – дейді тышқанның баласы.
- Онда менен неге жасырындың?
- Сен мені жеп қоймас үшін, - дейді тышқан баласы.
- Яғни, сен бірдеңе болса да, білесің! – дейді көңілі қалған Үкі. – Алдама мені.
- Мен тек бірнәрсені түсінемін! – дейді тышқан баласы.
- Олай болуы мүмкін бе?! – деп таң қалды Үкі.
- Бәрін білуің, бірақ ештеңе түсінбеуің мүмкін! – деп жауап қатады Тышқан баласы.
Солай дейді де, ініне кіріп кетеді.
- Мен бәрібір сені ұстаймын! – деді Үкі. – Сен маған бәрін түсіндіресің, көкми.
Содан бері Үкі ағаштың қуысына отырып алып күн ұзағына ойға шоматын көрінеді.
Әрі ойланады, бері ойланады, бірақ Тышқан баласының сөздерін түсіне алмайды. Сәл
қараңғы түссе болды, Үкі тышқанды аулауға шығады, ал ол болса, жет қат жердің астына
кіріп кеткендей жоғалады.
Осылайша оның аулаған тышқандарына сан жетпейді, бірақ одан еш пайда болмады.
Олардың шиқылынан басқа ештеңе ести алмады. Содан бері Үкі қараңғы түссе болды,
«Ух-ух-ух!» деп терең күрсінетін көрінеді.

ПРИТЧА О ХРУПКИХ ПОДАРКАХ
Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он любил
детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил
только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто
ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец
снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие.
Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие
подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А
ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.
— Пройдёт совсем немного лет,— улыбнулся старец,— и кто-то подарит им своё
сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного
аккуратней?

МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ
Уэмики, были маленькими деревянными человечками. Каждый деревянный человечек
был вырезан одним мастером и все жили в одном городке. И день за днем, целыми
днями Уэмики занимались одним и тем же: они наклеивали друг на друга наклейки. У
каждого Уэмики был ящик с наклейками золотых звездочек и ящик с наклейками серых
точек. Всюду на улицах города можно было увидеть человечков наклеивающих друг на
друга звездочки и точки. Красивые человечки, те, чья древесина была гладкой, и на ком
была хорошая краска, всегда получали звездочки. Но если древесина была неровной
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ТАМЫР ТУРАЛЫ ӨСИЕТ-ӘҢГІМЕ
Бір орманның жанындағы өзеннің жиегінде ағаштар өсетін еді, олар күшті және биік
өсуге және әдемі гүлдері мен қалың жапырақты болулары үшін бар күштерін жұмсайтын.
Әлбетте, олардың тамырды дамытуға күштері қалмады, олар үшін биіктік пен сұлулық
маңыздырақ болып көрінді...
Сол өздерінің биіктігімен және үлкен гүлдерімен тамсандырған ағаштардың арасында
гүлсіз, кішкентай лавр ағашы өсетін-ді.
Ол бар күшін тамырға жұмсады.
Барлығы оның үлкен әрі әдемі гүлдері, алып бойы болмағандықтан, мазақ етіп күлетін.
«Лавр! Сен бар күшіңді несіне тамырға жұмсайсың, бізге қарасаңшы. Бізді бәрі үлкен
жапырақтарымыз, хош иісті гүлдеріміз, биіктігіміз үшін мақтайды».
Ал лавр болса былай жауап беретін:
«Мен одан да өз күшімді тамырыма жұмсаймын: өсемін және маған мұқтаж болғандарға
өз жапырақтарымды беремін».
Бірақ бәрібір де басқалары оған күлуден жалықпады.
Бірде қатты жел соғып, сол ағаштар тамырлары әлсіз болғандықтан кұлап қалды. Ал
лавр болса, тек бір-екі жапырағын ғана жоғалқаны болмаса, аман қалды.
Сол кезде ғана, басқалары қиын сәттерде бізді сыртқы келбетіміз бен түріміз емес,
тамырымыздағы, жүрегіміздегі, жан-дүниеміздегі күшіміз сақтап қалатынын түсінді.

«БІЛУ ЖӘНЕ ТҮСІНУ»
Үкі бәрін, тіпті одан да көп білетін. Оны ешнәрсемен таң қалдыруға болмайтын. Кезкелген жаңалықты ол құлықсыз тыңдап, үнемі былай дейтін:
- Мұның бәрін мен осыдан жиырма жыл бұрын білгем.
- Сен білесің бе?.. деп біреулер сұрайтын.
- Баяғыдан білемін, басқа жаңа бір нәрсе айтпайсың ба, - деп жауап қатушы еді.
Тіпті керемет оқымыстылардың өзі, Үкі оларға сұрақ қойғанда өздерін ақымақ
сезінетін.
- Сен білесің бе, -деп сұрайтын олардан үкі.
- Нені?
- Ештеңені де білмейсің, біле де алмайсың, тіпті сенімен сөйлесудің қажеті де жоқ, - деп
жауап беретін-ді.
Содан бір күні Үкі орманда ештеңе білмейтін тышқанның баласы өмір сүретінін естіпті.
- Мынау не деген жаңалық, – деп Үкі алғаш рет таң қалыпты. – Мұны тіпті мен де
білмедім.
Үкі сол ерекше тышқанды көрмекші болады. Оны ұзақ іздейді. Көптеген тышқанның
балаларын аулап жүріп, әрең дегенде өз інінің жанынан дым білмес тышқанды кездестіреді.
Ол тышқанның баласын ұстап алмақшы болады, бірақ ол зып беріп ініне кіріп кетеді.
- Бұл әлемде не бар не жоғынан хабарсыз дым білмес сенбісің? – деп сұрайды Үкі.
- Білмеймін! – деп жауап береді тышқанның баласы.
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лердегі агрессиялы мінез-құлқының қалыптасуына
әсіресе отбасылық тәрбиенің ықпалы өте зор.
Отбасылық тәрбиенің төмендегідей факторларын атап айтуға болады:
- баланың өздеріне ұнамайтын мінез-құлқына
ата-ананың жауап қайтаруы (реакциясы);
- ата-ана – жасөспірім арасындағы қарымқатынастың сипаты;
- отбасындағы үйлесімдік немесе үйлесімсіздік;
- туған аға-әпке, іні-сіңілілерімен қарымқатынасының сипаты;
- толық және толық емес отбасы факторы да маңызды болып табылады;
- егер бала әке-шешенің біреуімен немесе
екеуімен де қарым-қатынасы нашар болса;
- егер жасөспірім отбасында үлкендердің
ештеңеге жарамсыз деп санайтындықтарын сезетін болса;
- отбасында жасөспірімдер өз сезімдеріне қызығушылықтың немесе эмоционалдық
қолдаудың жоқтығын білсе, онда олардың
қылмыстық әрекетке тартылуының мүмкіндігі
көп болады;
- өз әке-шешелеріне қатысты өздерін агрессиялы ұстайды.
Көп жылғы зерттеулер нәтижелері агрессиялы
жасөспірімдер көбінесе өздерін ата-аналарына
керексіз сезінетіндіктерінен, әсіресе әкелері оларды жақсы көрмейтіндігін және жиі жәбірлейтіндігін
көрсетеді. Сондықтан да, олар агрессивті мінезқұлыққа жүгіне отырып, өмір сүруі үшін күреседі,
ал өсе келе, қоршаған ортаның қабыл алмағаны,
сүймегені, оның ішкі жан әлемін қамқорлыққа
алмағаны үшін, өз өмірінде түсіністіктің орнына тек қана жазғырушылықты көргені үшін олар
асоциалды мінез-құлқымен айналадан кек алуға
ұмтылады.
Отбасы тәрбиесінің бір қалыпты жағдайда
іске асырылмайтындығы және отбасы тәрбиесінің
сәтсіз болуының басты себебі - ересек
адамдардың педагогикалық көзқарастарының
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қауқарсыздығынан дей келе, отбасындағы бала
тәрбиесіне игі ықпал етуде мәні бар төмендегі
белгілерді атап көрсетеді.
1. Отбасының этикалық құрамы және құрылымы толық емес отбасы: бір балалы, көп балалы
отбасы, бір ұлттық, көп ұлттық отбасы.
2. Тіршілік әрекетінің және ортаның жағдайлары: отбасы мүшелерінің білім дәрежесі,
еңбектену, кәсіптік құрамы, бюджеті, жалпы
материалдық әл-ауқаты, ауылдық және қалалық
отбасы.
3. Отбасының мәдени потенциалы: күнделікті
тұрмыстың жалпы мәдениеті, күн тәртібі, демалыс, оның формалары, кітапхананы, теледидарды, музыка аспаптарын пайдалана білуі, спортпен
айналысуы, үйелмендік дәстүрлік мерекелер.
4. Ішкі отбасылық қатынастар, отбасы
микро климатының сипаттамасы, отбасында
көзқарастың бірлігі және айырмашылығы, отбасы
мүшелерінің өз міндеттеріне көзқарасы.
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5. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық
міндеттерге, қоғамдық тәрбие институттарына
қатысы.
6. Отбасының тәрбиелік потенциалы: отбасылық тәрбие, қолданылатын әдістер, ата-аналарының және басқа мүшелердің педагогикалық
мәдени дәрежесі.
Әр халықтың өзіндік ерекшелігіне қарай отбасы
тәрбиесінде де өзгешеліктер болады.
Отбасындағы қарым-қатынас, үйдегілердің бірбіріне деген сый-құрметі немесе басқалармен байланысы, сөйлеу мәдениеті, яки болмаса, жағымсыз
қылықтары жас баланың қалыптасуына үлкен әсер
етеді. Әсіресе, ата-аналарының ажырасып кетуі
екі ортада қалған балалар тәрбиесіне қатты ықпал
жасайды. Соның салдарынан әкесіз немесе анасыз тәрбиеленген бала жасық немесе кекшіл, көңілі
жарым болып өседі. Ал, ата-анасының ішімдікке
салынып, жанжалдасып, бір-бірін балағаттауы,
отбасындағы осындай кикілжің, ұрыс-керістерінің
кесірінен өз балаларын ұрып-соғуға бару немесе баланың әрбір сөзіне жеки жауап беру де
балдырғанның психологиясына кері әсер етеді.
Кейде үйдегі ұрыс-жанжалдың салдарынан көршіқолаңдармен де келіспей қалу, сөйтіп олармен де
ашу-араз болып, жанжалдасып, айқай-шу көтеруі,
сол өздері туған жердегі адамдардың да мазасын
алуы, ол үйге деген өзгелердің де пікірін өзгертіп,
балаларын олардың балаларынан аулақ ұстауы
сол үйдегі өсіп жатқан баланың да мінезіне әсер
етеді. Байқап отырсақ, халқымыздың «Бір күн
жанжал шыққан үйден қырық күн береке кетеді»
деуі үлкен мәнді аңғартады. Қалай дегенмен үйдегі
ата-ананың өзін-өзі ұстау мәдениеті балаларға да
өз әсерін тигізбей қоймайды екен.
Бүгінгі таңда отбасы бала жағдайы үшін бірнеше әлеуметтік саламен тікелей байланысты болуы
шарт. Ең алдымен, мектеп, өнер, әдебиет, мәдени
орындарды, клубтар, кітапхана, мұражайлар, театр, кино, түрлі спорттық, туристік орталықтар,
нарық экономикасына байланысты акционерлік
бірлестіктер, фирмалар, әртүрлі қоғамдар, орта
және шағын бизнестер т.б. тәрбиелік, білімдік
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мақсатта, қарым-қатынаста болуы болашақ
ұрпақтың қазіргі қоғамның өркениетті бағытта
дамуына сай тәрбиеленуіне мүмкіндік жасайды.
Отбасы мәселесінің психология ғылымында
және тәжірибеде қарастырылуын, толық емес
отбасының психологиялық ерекшеліктеріне,
толық емес отбасындағы ата-ана мен жеткіншектер арасындағы қарым-қатынас, атаананың тәрбиелеу тәсілінің бала тұлғасының
қалыптасуына әсерін зерттеген шетелдік, ресейлік және қазақстандық ғалымдардың ғылыми
тұжырымдамалары мен теориялары, сонымен
қатар дәстүрлі қазақ отбасындағы тәрбие ерекшеліктерін қарастырған дала ойшылдары мен
қазақтың ғұлама–ғалымдарының ой–пікірлері
кеңінен орын алған.
Жалпы баланың жеке тұлғасын организм деп
түсінсек, оның тұлғалық қалыптасуына, дамуына
оның отбасы тікелей әсер етеді. Оның ішінде,
ата-ананың бағыты мен бағдары, отбасындағы
тәрбиелеу тәсілі мен атқаратын рөлдері кіреді.
Толық емес отбасындағы ата-ана мен бала
қарым-қатынасының ерекшеліктерін қарастырсақ,
көп жағдайда ата-аналардың ажырасуы баланың
ерте балалық жасында болады. Ата-ананың
ажырасуы бала тәрбиесіне үлкен әсер етеді.
Көп жағдайда ата-ана, олардың ажырасуын бала
түсіне бермейді деп ойлайды, бірақ бала ата-ана
арасындағы конфликтіні толық сезінеді.
Ата-ананың ажырасуы нәтижесінде отбасында
үлкен өзгерістер болады. Сондықтан да бала бұл
психологиялық өзгеріске бейімделуі керек.
Бұл бейімделу процесі әрбір баланың
психологиялық даму ерекшелігіне, кезеңіне байланысты. Кейбір бала үшін бұл өте күрделі стресс,
ал енді бірі жас ерекшелігіне байланысты терең
түсінбеуі де мүмкін. Ең алдымен, бұл баланың атаанаға деген қатынасында көрініс береді. Жалпы
әкенің немесе ананың жоқ болуы З.Матейчиктің
ойынша балаға теріс әсер етеді. Қалай айтқан
күннің өзінде, бұл өзгерістер, оқиғалар бала дамуында өз ісін қалдырмай қоймайды.

Интересные исследования

Психологи из Шотландского университета в Глазго (Glasgow Caledonian University) провели
опыты на людях и пришли к выводу, что музыка может действовать как болеутоляющее.
В ходе лабораторных исследований учёные попросили добровольцев держать руку в очень
холодной воде так долго, насколько это возможно.
Одной группе волонтёров во время эксперимента предложили просмотреть выступление комика по телевизору, другую попросили считать в уме, а третьей дали возможность послушать
любимые мелодии на выбор: панк, рок, фолк, классику и так далее.
Выяснилось, что слушатели музыки продержались дольше всех. Исследователи полагают,
что музыка наиболее сильно эмоционально захватывает и отвлекает человека, уменьшая беспокойство и повышая терпимость к дискомфорту.
“Самым удивительным выбором была песня “Firestarter” группы Prodigy. Согласитесь, это не
та музыка, которая позволяет расслабиться, — рассказала проводившая эксперимент доктор
Лора Митчелл (Laura Mitchell). — Однако человек, выбравший эту песню, терпел боль в пять
раз дольше остальных слушателей”.

Американские ученые сделали сенсационное открытие — оказывается, страх проникает в
мозг человека через… ноздри. Давно известно, что некоторые животные обладают способностью пугать друг друга при помощи запаха.
Однако, способны ли на это человеческие существа, до последнего времени оставалось под
вопросом. Тем не менее, психологам известен феномен, когда в группе один человек, поддавшийся панике, невольно заражает ею остальных членов группы. Не исключено, что при этом они
ощущают некий «запах страха».
То, что страх может проникать в мозг через нос, впервые было доказано учеными из Университета в Хьюстоне. Они собирали пот у двух групп добровольцев, одна из которых смотрела
фильм ужасов, а другая — мирно бегала по беговой дорожке. Ученые пропитали двумя видами
пота специальные подушечки и давали понюхать другим добровольцам.
В результате этого эксперимента было определено, что от пота, выделенного в результате
просмотра «ужастиков», «нюхачи» заметно нервничали, в то время как на «беговой» пот не
реагировали вообще. Одновременно эксперименты по изучению запаха страха проводились в
Пентагоне, причем тоже на основе человеческого пота.
Тестировались образцы пота парашютистов, впервые совершавших прыжок в бездну. У добровольцев, нюхавших их, помимо страха, была зарегистрирована еще и повышенная активность мозга. Так в Пентагоне было окончательно доказано: запах страха действительно существует и обладает способностью передаваться от одного человека к другому.
Источник: psynavigator.ru
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Жаһандағы жанды жаҤалықтар

Доцент государственной академии
инновации РФ, кандидат психологических
наук, тренер-консультант, специалист по
организованному консультированию и
развитию, обучению и оценке персонала

шарты жо сыныс еді. Адамдар тек мені жаныма келіп, бес фунтты с раулары керек болатын. Егер мені жанымнан ткен адамдарды 98 % м ны жасай алмаса немесе жасаылары
келмесе онда ызыты с ра туындайды: адамдарды здеріні аржылы жадайларын
жасартуа кш салуларына сендіру шін не істеу керек?» - дейді Мосс. Кредит бойынша
шектеуді болу, болмауы – нарытаы жадайды згертпейтінін т#жірибе д#лелдегенін айтады сарапшы.
Сондай-а Тим т#жірибені
ызыты н#тижелерін келтіреді. Мысалы, Лондон мен Манчестер кшелерінде сыйлыты
алан жеті адам да еркектер
болып шыан. Б л осыны алдында жргізілген «тегін купюраны» талап етпейтін #йелдерді
64% ж#не 41% « ялша» еркектерді анытаан сауалнаманы
н#тижелерімен с#йкес келеді.
Осы
жолы
зерттеуде
Мосс осындай ситуацияда
респонденттерді 53% ашаны алуа жаындамайтынын анытаан. Ол дегеніміз, адамдарды
здеріні купюраны алуа деген ызыушылытарын арты баалауа бейім екендіктерін
крсетеді – шынайы т#жірибеден кргеніміздей, ашаны алуа жргіншілерді 47% емес,
тек 1,5% ана жаындаан.
«Тегін ж#не айтарылмайтын кредитті» олданып аландар саны алалар бойынша да
ерекшеленген. Лондонда ашаны 1,2% ана, ал Манчестерде м ндайлар 3,1% жеткен.
Жас ерекшелік дифференциациясы да байалады. Мысалы, 20 жаса дейінгілер м ндай
жадайда ашаны алатындытарын айтан. Жас лайан сайын «с раушыларды» саны
тмендеген. Британиялытарды тек 70 ж#не одан лкен жастаыларды 35% ашаны
с рамайтындытарын айтан.
Т#жірибені авторы адамдарды неге б лай жасайтындытарын да анытаан. 60% м ндай
сынысты бір астары бар деп ойласа, 20% - сынысты шынайы екендігіне сенбеген. Жас
лайан сайын б л сенбеушілік арта тскен. Адамдарды штен бірі Мосса сенбеген. 10%
аша с рауа ялатындытарын айтан. Ал 3% 5 фунт шін олай етпейтінін (плакаты бар
адамны жанына бармайтынын) жеткізген.
Апарат кзі: membrana.ru
34 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Психотерапия

В этой статье я хочу познакомить читателей с таким методом экзистенциальной работы,
как терапевтическое фехтование. У людей, которые впервые сталкиваются с этой
необычной формой работы, сразу возникает удивление и вопросы: «Какое отношение
фехтование имеет к психотерапии?» «Почему именно меч?» - Попробую ответить на них.

Пожалуй, начну с рассказа о моих собственных встречах с мечом. Я занимаюсь терапевтическим фехтованием уже много лет, и в этой
работе пересеклись несколько важных линий
моей жизни: увлечение мечом которое, как
я помню, возникло еще в юности, интерес к
экзистенциальной терапии и Dasein-анализу
М.Босса и Л.Бинсвангера, а также - опыты терапевтической работы, начало которым было
положено в Центре экзистенциально-инициальной психотерапии К.Дюркхайма в Германии.

шевленному предмету. Это и не просто «уважение» - хотя в данном случае, оно, конечно же,
присутствует. Я забирался на крышу своей пятиэтажки и там махал этим мечом в свое удовольствие. Тогда это было странным занятием
– ведь в те далекие советские времена еще
не показывали фильмов ни про бессмертного
Дункана Маклауда, ни про самураев.
Помню, как я покупал алюминиевые значки
«Олимпиада 80» и вытачивал из них напильником мечи, шлифовал, покрывал краской эфес
и вешал на лацкан пиджака, - получалось красиво. Зачем я все это делал тогда, неизвестно.
Просто мне хотелось…

ПЕРВЫЙ РАЗ Я ВЗЯЛ В РУКИ МЕЧ, когда
мне было 17 лет. Это был короткий сувенирный, но все же достаточно тяжелый по весу,
классический европейский меч. С этого самого
дня я пропитался к нему особым чувством, для
которого трудно подобрать слова. Его нельзя
назвать «любовью» – все-таки, наверное нельзя употребить такое слово для чувств к неоду-

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА С МЕЧОМ, произошла
12 лет спустя в немецком психотерапевтическом Центре Экзистенциально-инициальной терапии в Тоодмос-Рютте на Юго-Западе
Германии в предгорьях Альп. Это был боккен
– деревянная (обычно дубовая или буковая)
копия длинного японского меча. Эта встреча
оказалась глубокой и удивительной. Мой учи-

Три встречи с мечом
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тель и терапевт - Томас Шинделин - глядя на
то, как человек делает движения с мечом, мог
рассказать о нем практически все: какова его
жизнь и кто он есть на самом деле. Буквально
несколько простых движений, выполняемых
клиентом индивидуально или в паре, способны рассказать о человеке больше чем несколько психотерапевтических сессий. Это было
удивительно - подобной работы я не встречал больше нигде. Существуют разные школы
фехтования европейскими и японскими мечами (например, кендо и кендзюцу), но во всех
этих традициях работа с мечом – это, прежде
всего, боевое искусство; в подобных практиках
никогда в явном виде не ставились психотерапевтические задачи. Здесь же – я впервые
познакомился с работой с мечом как формой
терапии. Впервые я понял и почувствовал на
себе, что в работу с мечом человек включается
целостно, всем телом. Он не может действовать исключительно рационально, «от головы». А также для меня стал очевиден и особый
характер самого инструмента – меча - его бескомпромиссная сущность, которая не дает пациенту обмануть терапевта и самого себя. Меч
всегда требует четкого и определенного ответа:
«Да» или «Нет». Помните пословицу - «Рубить
правду матку»?
В работе с мечом самым удивительным было
еще и ощущение ясности и прозрачности, которое наступало сразу после занятий. На многие мучительные вопросы находились ответы,
а если и не находились, то переставали быть такими мучительными, с ними уже как-то можно
было жить и справляться. Стоит ли удивляться
тому, насколько после этих занятий я полюбил
меч. Я вернулся из Германии с двумя деревянными боккенами из японского дуба и стал заниматься с ними сам, а также использовать их
в психологическом консультировании. Раз в
два-три года я ездил в Центр экзистенциально-

8
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инициальной психотерапии совершенствовать
свое методическое мастерство. Будучи психологом и тренером, со временем я стал более
активно включать в терапевтический процесс
групповую обратную связь, что, на мой взгляд,
повышало эффективность работы. Иногда я
делал презентации по терапевтической работе
с мечом, которые неизменно заканчивались
успехом, и даже самые ярые скептики, взяв в
руки меч, быстро меняли свое отношение к
нему с негативного на позитивное.
Но каким бы искусным ни был терапевт, его
мастерство не может уберечь его от собственных глубоких экзистенциальных кризисов.
Психологическая подготовка позволяет, пожалуй, лишь смягчить удар, предостеречь от резких необдуманных решений и, возможно, извлечь из сложившейся ситуации больше опыта
для собственной личностной зрелости. Ближе
к 40 годам такой кризис случился и со мной.
В самый его разгар, когда я был так слаб, что
сам даже себе удивлялся, мне посчастливилось
снова побывать в Германии, где мне помогли
собраться и вернуться к более или менее полноценной жизни. В этот раз Томас познакомил
меня с настоящим железным японским мечом.
Это была совсем не простая встреча. После деревянных, этот меч казался чрезмерно тяжелым и не очень-то слушался, точно так же как
не очень-то «слушалась» меня моя тогдашняя
ситуация, которую никак не удавалось правильно разрешить.
На одном из занятий, совершив неосторожное движение, я слегка повредил острие
меча, чем сильно обидел Томаса, он долго не
мог успокоиться. Его учитель граф Карлфрид
Дюркхайм, который был настоящим Мастером
дзен и много лет учился в Японии, передал ему
очень бережное и трепетное отношение к мечу.
Эта бережность и щепетильность очень роднит
немцев и японцев, но я русский, а русские да-

Жаһандағы жанды жаҤалықтар

КЕЛДІМ — КҐРДІМ — ЖЕЅДІМ!
Сан-Франциско Университетіні докторы Арнольд Коул, жоспарды шектен тыс кп
сарапа салу адамды #рекет етуге ажетті кш-уаттан айырады деп есептейді.
Зерттеуге атысушы 618 адам жасы мен т#жірибесіне с#йкес ш тедей топтара блініп,
барлыына бірдей тапсырма беріледі, тапсырмаларды орындауа дайынды алдын- ала таратылады. Бірінші топа – 6 саат, екіншісіне – 1 саат, ал шіншісіне дайындысыз #рекет ету
сынылады.
Уаыты жоспарды анытап ж#не кейбір бліктерін бекітуге ана жеткен екінші топтаылар
е жасы н#тижелерді крсеткен; е нашар крсеткішті бірінші топ крсеткен, оны мшелері
барлы пункттерін талдап ж#не барлы кезені #рбір #рекетін жазып шыады, ж#не оан
оса біраз уаыт з #рекеттерін «ойнап» шыады. Аяасты #рекет еткендер де т#уір н#тижеге
(жеімпаздара жаын) ол жеткізеді, біра олара #рекеттеріні йлесімсіздігі кедергі келтіреді.
«Fлы #рекеттерді тарихын зерттей келе, ж#не оны бізді экспериментті н#тижелерімен
салыстыра келе, сенімді трде белгілі бір задылыты байауа болады: #рекетке дайынды
#рекетті зіні ауымынан аспауы керек», - деп пайымдайды Коул доктор.
Апарат кзі: psynavigator.ru

АДАМДАР АЌШАНЫ
ТЕГІН АЛЄЫЛАРЫ КЕЛМЕЙДІ
Moneysupermarket.com апарат кзіні трлі німдер мен сервистерді кредиттері мен
сатандыруларыны сарапшысы Тим Мосс ызыты психологиялы т#жірибе жргізген.
Британияны біратар алаларында бір кннен ткізіп, жргіншілерге 5 фунтты тегін
сынады. Натыра айтса, Мосс жазуы бар сэндвич-плакат ктеріп жреді: «егер сіз менен
бес фунтты банкнот с расаыз, біреуін тегін аласыз». Бір ызыы, Тимні жанынан ткен
1800 адамны тек 28 ана б л ммкіндікті олданан. Тіпті олар да купюраны алуа атты
 мартпаан.
Мосс осы т#жірибеге сйене отырып, адамдара саналы аржылы шешімдер шыаруа
кедергі келтіретін инерцияны крнекті крінісі деп санайды. «Б л те шынайы, ешандай
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ 33

Майгүл БАҒЫБАЕВА

Конфликтология






   

&' 
& ) 
 
+)

  


;
     
   ;
"-   
 "
     ;
! -;
#   $  ;
   # ;
%
 
 -#   (  
' ;
  ( .
*   ,     $   .
!#   , #  ,  #    
       $     $;
%   
' 
.

Бірақ, Джексон (1999) белгілегендей: «...
жұмыссыздық жағымсыз психологиялық
салдарының және жұмыс орындарының
барлығына жетіспеуі жағдайының алдында, жұмысбастылықтың альтернативасын іздеу мәселесі едәуір үлкен мәнге ие болуда.
Жұмысыздықтың қалай әсер ететінін түсіну үшін,
жұмыстың жақсы тұрмыс халды материалдық
қамтамасыз ету қызметінен бSлек мағынасын
ескеру қажет. Ягода (1979) келесі функцияларды бSліп кSрсетеді: күнді реттеу, жанұядан тыс
қарым-қатынас жасау мүмкіндігі, белгілі бір
мақсаттарға жетуде және әлеуметтік тағдырын
Sзі шешуде Sзін-Sзі іске асыру. Догерти және
Девис (1984) жұмыстың арқасында адамда жеке
және әлеуметтік тиістілік сезімі пайда болады,
ол Sзінің білімі мен қабілеттерін іс жүзінде
іске асыру мүмкіндігін алады дейді. Швефель
(1986) жұмысты Sзінің қажеттілігін Sзіне және
басқаларға дәлелдеуге мүмкіндік, деп таниды.
Жұмыс сонымен бірге қолдаудың жоқтығының
орнын толтыруға және әлеуметтік оңашалауды
жеңіп шығуға кSмектеседі (Бандура, 1986).
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Мерори мен Атанасоудың (1999) айтулары
бойынша, жұмыссыз адамның жұмыстан айрылуы оның жалпы жағдайына теріс әсер ететіні
дәлелденген. Жұмыссыздық барысында адамдар
кSптеген ауыр уайымдаушылықты, стресстік
жағдайларды, ішкі тұлғалық конфликттерді бастан кешіреді.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Десятникова Ю.М. Психологические состояния
старшекласников при изменении социального окружения // Вопросы психологии.1995. №5.С.18-25.
2. Михайлова Н.Б. Опыт психологического исследования ситуации безработицы// Психол.журн.1998.Т.19. №6.
3. Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу//Психол.журн.1992.Т.13. №1.
4. Хорни К. Собр.соч.в 3-х томах. Т.3. Наши внутренние конфликты. Невроз и развитие личности.
М.: Изд-во «Смысл»,1997. 696с.
5. Аналитическая психология: Словарь. / Сост. И
автор В.В.Зеленский. СПб.: Б.С.К.,1996. 324с.
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леко не всегда бывают бережны и осторожны.
В этом наша сила и наша слабость.
Позже Томас успокоился и дал мне в письмах ряд ценных замечаний, связав мое тогдашнее состояние с моим обращением с мечом. Он
говорил мне, что мое неосторожное (точнее
неумелое) обращение с мечом показывает, насколько я неумело и неосторожно веду себя и
в своей более широкой жизненной ситуации,
и предупреждал, что это может сильно ранить
меня. В то время я не совсем понимал, что он
имеет в виду, ведь пострадал-то меч, а не я! Однако, позже уже на собственном опыте, я четко
осознал истинное значение его слов.
С экзистенциальной же точки зрения ничего удивительного в этой интерпретации нет. В
экзистенциальной традиции человек и мир не
рассматриваются отдельно. Если я деформирую (разрушаю свой меч (мир)), я тем самым
разрушаю самого себя, и, наоборот, разрушая
самого себя я разрушаю свой мир. Мир и я – не
есть разное, хотя и не одно и то же.
И, наконец, расскажу О ТРЕТЬЕЙ ВСТРЕЧЕ С МЕЧОМ. Волею судьбы я попал в клуб
исторического фехтования, возглавляемого
замечательным тренером Андреем Зиминым.
В клубе занимались с тяжелыми одноручными
европейскими мечами. Я поехал в «Мир древностей» на ВДНХ и купил себе тренировочный
«полуторник» (нечто среднее между одноручным и длинным двуручным мечем), а купил я
его по той простой причине, что одноручного
в продаже не было. Совладать с тяжелым полуторником сразу мне как-то не удалось, и скоро у меня заболел локтевой сустав на правой
руке. Я стал заниматься левой, чуть позже заболел и левый сустав. Я вынужден был на полтора месяца прервать занятия, и после этого я
все-таки достал одноручный меч и потихоньку
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приступил к занятиям в облегченном варианте.
Соотнося эти события со своей жизненной
ситуацией, я отчетливо понимаю, что все это
было более чем символично, точно также все
было и в жизни. Я неуклюже махал мечом,
действуя в основном руками и совсем не включая корпус из-за чего перенапрягались локти.
Свою жизненную ситуацию, я тоже пытался
разрешить поверхностно, половинчато «по
принципу и овцы целы и волки сыты», все это
неизменно заканчивалось болью. Облегченный же вариант, хотя и не приводил к такой
боли, как это было раньше, но и полного удовлетворения не давал, это было жизнью в полсилы или полужизнью.
И вот как то раз, придя на занятия, я обнаружил, что один из моих коллег случайно сломал мой одноручник в спарринге. Делать было
нечего, я снова взялся за полуторник. Но к моему глубокому удивлению, я обнаружил, что
он больше не кажется мне слишком тяжелым,
и, хотя работа с ним через час, полтора всетаки начинала утомлять, и приходилось уже
работать двумя руками, все же это была для
меня новая и интересная задача, которая меня
теперь вовсе не пугала. Для меня это было знаком и подтверждением того, что мои отношения с миром изменились.

Терапевтическое
фехтование
как метод экзистенциальной терапии
В чем специфика метода терапевтического
фехтования и почему его можно считать одной
из форм экзистенциальной психотерапии?
– Не углубляясь слишком сильно в философҚызықты ПСИХОЛОГИЯ
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ские основания метода, расскажу о некоторых
ключевых понятиях и установках этой формы
работы.
В центре внимания этой терапевтической
работы стоит не просто человек сам по себе,
а, прежде всего – человек в его отношениях
к миру, отношениях с другими людьми, отношениях с самим собой. Пользуясь терминами
М.Хайдеггера и последовавших за ним экзистенциальных терапевтов и Dasein-аналитиков (М.Босс, Л.Бинсвангер), можно сказать,
что основным предметом работы является бытие-здесь человека, его Присутствие.
В этой связи известный немецкий философ, психолог и психотерапевт Карлфрид фон
Дюркхайм говорил о двух видах терапии: большой и малой. Малая установлена на то, чтобы
помогать человеку утвердить и отстоять свое
Я, избавиться от «комплексов», в то время как
большая – помогает ему обрести целостность
в отношениях с миром и осознать свое предназначение. Проблема заключается в том, что
малая терапия, зачастую берется решать проблемы большой, и в этой ситуации ее методы
оказываются совершенно неадекватны. Многие терапевты ориентированы на решение
определенных проблем, например – проблемы сепарации (как в терапии психоаналитической ориентации) или освобождения человека
от чувства вины и повышения его самооценки
(как в некоторых направлениях гуманистической терапии). Все это бесспорно важно для
развития человека, однако если задачи «улучшения качества жизни» становятся центральными в терапевтическом процессе, то это
осложняет движение человека к целостности.
Целью и ценностью большой терапии, согласно Дюркхайму, является развитие так называемого «Органа бытия» который, по сути,
является своего рода ответом человека на

10 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Вячеслав ЛЕТУНОВСКИЙ

всегда обращенный к нему призыв и вопрос о
предназначении (это близко хайдеггеровскому
«Зову бытия»). В этой связи вспоминается Авраамово (Библия): «Вот я, Господи».
Переводя все это с немного абстрактного и
мистического языка хайдеггеровской философии, можно сказать, что речь идет о том,
чтобы помочь человеку обрести целостность с
миром, научиться чувствовать свое предназначение (т.е. то, чем или кем он призван быть), и
научиться действовать аутентично и адекватно
этому. Это и означает достигать в каждой ситуации – ведь эту задачу нельзя решить раз и
навсегда – полноты Присутствия.
Именно поэтому одной из центральных задач в терапевтической работе с мечом становится развитие чувства целого.
Что мы при этом подразумеваем под целым?
«Жизненный мир» человека, включающий в
себя: его самого, его контрагентов (т.е. другого)
и все совокупные внешние и внутренние условия его ситуации. Может возникнуть вопрос:
способен ли человек чувствовать и осознавать
все это целиком? Не ставим ли перед собой изначально невыполнимую задачу? – В определенном смысле такой вопрос неправомерен.
Наше глубокое убеждение заключается в том,
что человеку дана возможность чувства целого, как определенное требование к себе, к своим действиям и поступкам. В разные периоды
жизни это чувство может сильно изменяться,
то обостряясь, то притупляясь. Это чувство
помогает человеку в реализации собственного
потенциала, который при более глубоком рассмотрении оказывается не столько потенциалом отдельно взятого субъекта, сколько самого этого целого, всей ситуации, неотъемлемой
частью которой он является.
Источник: all-psy.com
Окончание в следующем номере
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жұмыс орнын тауып беруге кепілдік бермейді.
Бәрінен бұрын жұмыссыздық жағдайына
ұшырайтындар - жас мамандар, Sйткені қазіргі
жұмыс орындарына білікті маман қажет.
Жұмыссыздық статусы - бұл ең тSменгі әлеуметтік
статус, оны Sзгерту Sте қиынға соғуда.
Адамда әлеуметтік, рухани құндылықтар жетіспесе, қашанда ішкі конфликтінің туындауына
алып келеді.
Адам деструктивті ішкі конфликттердің пайда
болуына әрқашан дайын болуы керек. Yрине,
білімді адам олардан әрқашан қашуы керек, бірақ
егер конфликт пайда болса, ішкі тұлғалық конфликттен шығудың конструктивті тәсілдерін
табуы қажет.
Карл Юнг былай деп жазды: “Жақтырмайтын
қарама-қайшылықтың Sзі біздің Sміріміздің дұрыс
екендігінің куәсі. Ішкі қарама-қайшылықтарсыз
Sмір – бұл не Sмірдің жартысы, не болмаса тек
періштелерге арналған Sмір”.
Дж.Доллард пен Н.Миллердің кSзқарасынша,
тенденциялардың барлығы ешқашан толық
конгруентті және жақсы интеграциялы
болмайтындықтан, тұлға теорияларының
барлығы қалай да конфликтті мотивтер мен
тенденциялар мәселесін қозғау керек.
Yдебиеттерде, ішкі тұлғалық конфликттерді сонымен бірге «адамның жеке тілектерінің,
шектеулерінің және қоғам қоятын нормалардың
қарама-қайшылықтарының салдары» ретінде «екі жағымды немесе екі жағымсыз
тенденциялардың күресі, не болмаса бір
субъектінің психикасындағы жағымды және
жағымсыз тенденциялардың күресі» ретінде «Sткір
эмоционалды қайғырулармен бірге жүретін, шешілуі қиын қарама-қайшылықтардан туындаған
қарама-қайшы күрес» ретінде құндылықтар мен
мақсаттардың, мотивтердің арасында айқын
кSрінетін, дәл қазір үйлесімді шешілуге келмейтін конфликт ретінде «даму процесінде Sзара
әрекеттесетін және бірін бірі ауыстырып отыратын, тұлғаның Sзіндік санасындағы қандай да бір
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тенденциялардың (бағалаулар, қызығушылықтар
және т.с.с.) келіспеушілігін субъективті қайғыру
ретінде анықталатын, ішкі тұлғалық қарамақайшылықтардың даму кезеңі ретінде және т.с.с.»
қарастырады.
Адамның ішкі тұлғалық конфликтті қайғыру
- субьективті деңгейде шешілетін қарамақайшылықты саналайтын тұлға белсенділігінің
ерекше түрі. Қайғырудың негізі субьективті сапасы мен пәндік мәні бар психоэмоционалды
ширығу болып табылады. Ішкі конфликттер
деструктивтіліктің салдары және конструктивтілік ретінде жүргізіледі. Біріншісіне невротикалық
конфликттің деструктивті қылығына суицидті
жатқызады. Бұл құбылыс қазір белең алуда. Ал
ішкі тұлғалық конфликттің кSріну формаларын
кестеде (келесі бетте) бSліп кSрсетуге болады.
Жұмыссыздық жағдайының ерекшелігі,
оның Sзгеше тұрақтылығымен ерекшеленеді.
\мірдің бұл жағдайының ішінде кең мағынада,
жұмыс іздеумен байланысты әрдайым нақты
ұсақ жағдайлар туындайды. Іздеу кезінде болатын құбылыстар, жұмыссыздықтың жалпы
жағдайының танымдық репрезентацияларына
әсер етеді және күшті эмоционалды уайымдауды тудырады (алды-алған жоқ; таптым-тапқан
жоқпын; бас тарту және т.б.).
Жұмыссыздықты кейбір жастар қайғылы
құбылыс ретінде емес, Sтпелі құбылыс ретінде
де қабылдайды. Жалпы әлеуметтік қиындықтар,
“қазір кSбісі жұмыссыз”. Жағымсыз уайымдаулар
белгісіздік күйін туындатады: «менімен сосын
не болады, білмеймін». Дәл осы құбылыс жас
мамандарда қалай Sтуде?
Жұмыссыздық жағдайы адам психикасына
зақым келтіреді, фрустрация, агрессия жағдайын
шақырады және қоғамдық белсенділіктің мәнін
жоғалтады. Мұндай жағдайды адамдардың
кSпшілігі Sз бетімен игере алмайды. Жұмыссыздық жағдайында ақшаның адамға билік жүргізуі,
индивидуализм, адами қатынастардың тSмендеуі анық кSрінеді.
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Қазіргі дағдарыс кезінде жастарға жұмыс
табудың Sзі қиыншылық тудыруда. Білім алып
жатқан жастарымызды, болашақта қайда барып жұмыс жасаймыз, жұмыс бола ма деген
сұрақтар жиі мазалап жүргені анық.
Жұмысы жоқ адам, Sзінің уақытының
бос кеңістігін Sзінің ішкі бос кеңістігі ретінде, Sзінің санасының бос кеңістігі ретінде
қайғырады. Жұмыссыз болған адам, Sзін қажет
еместей сезінеді. Егер ол жұмыстан айырылса
немесе жұмыссыз болса, онда Sзінің Sмірін
мазмұнынан айырылды деп есептейді. Осыған
байланысты дененің әрекетсіз бSліктерінде
қауіпті ісіктердің дами бастағандығындай,
рухани әрекетсіздік те психиканың ауруына әкеліп соғады. Жұмыссыздық, осылай,
невроздардың таралуы үшін қоректендіретін
орта болады.
Бірақ, жұмыссыздық неврозының бұл негізгі симптомы, адамның қанағаттанбаушылық
немесе рухани қаңыраудың кSрінісі болып
қана қоймайды. Сонымен қатар, ол, невроздардың
басқа симптомдары сияқты, адамның физикалық
күйінің салдары болып табылады, нақты жағдайда
– толық тамақтанбауының салдары, ал бұл кSбіне
жұмыссыздықтың серігі. Кейде жұмыссыздық
фактісінің Sзі невротикалық қайғыруларға қорек
береді, осы қайғырулардың құрамына соның
мазмұнының бір бSлігі ретінде енеді және
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«невротикалық дүниені қабылдау призмасынан
Sңделіп шығады» /6/.
Жұмыссыз болу Sлімнен және аурудан
кейінгі - ең әлеуметтік бақытсыздық болып
табылады. Бұл құбылыс нарықтық экономика
жағдайында ниеттен тыс және тәжірибе жүзінде
әркімде болуы мүмкін. Жұмыссыздарда ай сайын берілетін жәрдемақының кSлемі әрдайым
қысқартылуда. Білім және мамандық алу

оображение (фантазия) – психическая
деятельность, состоящая в создании
представлений и мыслительных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся
человеком в действительности. Воображение
выражается: 1) в построении образа средств и
конечного результата предметной деятельности
субъекта; 2) в создании программы поведения,
когда проблемная ситуация не определенна; 3)
в продуцировании образов, кои не программируют, а заменяют деятельность; 4) в создании
образов, соответствующих описанию объекта.
Важнейшее значение воображения – в том, что
оно позволяет представить результат труда до
его начала, тем самым, ориентируя человека в
процессе деятельности. Создание с помощью
воображения конечного или промежуточного
продукта труда способствует его предметному
воплощению сущность воображения, если говорить о его механизмах, - преобразование представлений, создание новых образов на основе
имеющихся. Воображение – это отражение реальной действительности в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Синтез
представлений в процессах воображения осуществляется в различных формах: 1) агглютинация – соединение несоединяемых в реальности
качеств, свойств, частей предметов; 2) гиперболизация, или акцентирование – увеличение или
уменьшение предмета, изменение качества его
частей; 3) заострение – подчеркивание какихлибо признаков; 4) схематизация – сглаживание
различий предметов и выявление черт сходства
между ними; 5) типизация – выделение существенного, повторяющегося в однородных явлениях и воплощение его в конкретном образе.
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По степени активности различаются: 1) воображение активное; 2) воображение пассивное.
Воображение не всегда немедленно реализуется
в практических действиях. Нередко воображение принимает форму особой внутренней деятельности, заключающейся в создании образа
желаемого будущего – в мечтании. У активного воображения есть два вида: 1) воображение
воссоздающее; 2) воображение творческое. Воображение воссоздающее развертывается на
основании описания, рассказа, чертежа, схемы,
символа или знака. Имеет в основе создание тех
или иных образов, соответствующих описанию.
Воображение пассивное характерно созданием
образов, которые не воплощаются в жизнь; программ, которые не осуществляются или вообще
не могут быть осуществлены. Воображение выступает при этом как замена деятельности, ее
суррогат, из-за которого человек отказывается от
необходимости действовать. Воображение пассивное может быть: 1) преднамеренным – создает образы (грезы), не связанные с волей, которая могла бы способствовать их воплощению в
жизнь; преобладание в процессах воображения
грез свидетельствует об определенных дефектах
развития личности; 2) непреднамеренное – наблюдается при ослаблении деятельности сознания, при его расстройствах, в полудреме, во сне.
Воображение творческое предполагает самостоятельное создание образа, вещи, признака, не
имеющих аналогов, новых, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах человеческой
деятельности. Неотъемлемая сторона технического, художественного и иного творчества.
При этом различаются: 1) объективная новизна
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ряют чего-либо, имеющегося в опыте людей; 2) браны следующие слова
субъективная новизна – если они повторяют
КЛЮЧ, СОЛНЦЕ, КНИГА – в начале эксранее созданные, но для данного человека явля- перимента;
ются новыми и оригинальными. Последний вид
ОКОНЧАНИЕ, ВИНОГРАД, СЛОВО – в
воображения, а именно творческого воображе- конце эксперимента.
ния и будет освещен в данной статье.
Опираясь на знания о запоминании, сохраВо время проведения нами различных ис- нении информации и долговременной памяследований в области интегративных аспектов ти мы изменили слова и в конце эксперимента
дыхательных практик на личность, мы замети- предложили испытуемым отличный от первого
ли, что происходит повышение творческого по- варианта трех слов.
тенциала. На основании этих замечаний было
Обработка результатов.
решено проверить экспериментально, наскольПоказателями творчества в данном исследоко дыхательные практики влияют на творческое вании являются:
воображение. Для этого участникам тренинга по
- величина баллов за самое остроумное и орихолотропному дыханию была предложена мето- гинальное предложение;
дика для выявления творческого потенциала до
- сумма баллов за все придуманные испытуеи после дыхательных практик.
мым в течение 10 мин. предложения.
Целью исследования здесь выступает оценЭти показатели устанавливаются с помощью
ка особенностей творческого воображения. Для шкалы оценки творчества.
осуществления данного исследования нам поШкала оценки творчества
Пункт
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

Характеристика составленного предложения

Оценка
предложения
в баллах
В предложении использованы все три слова в остроумной и 6 баллов
оригинальной комбинации
В предложении использованы все три слова без особого остроумия, но в 5 баллов
оригинальной комбинации
В предложении использованы все три слова в обычной комбинации
4 балла
Заданные три слова использованы в менее необходимой, но логически 3 балла
допустимой комбинации
Правильно использованы только два слова, третье использовано с 2,5 балла
натяжкой в силу чисто словесной связи
Правильно использованы только два слова, а третье искусственно 1 балл
введено в предложение
Задача правильно понята испытуемым, но дает формальное 0,5 балла
объединение всех трех слов или использует их с искажением
Предложение представляет собой бессмысленное объединение трех слов 0 баллов

надобились следующие материалы и оборудование: бланки с напечатанными на них тремя
словами, листы бумаги, ручка и секундомер.
Инструкция испытуемому: «Прочитайте слова, написанные на бланке, и составьте из них
как можно большее количество предложений
так, чтобы в каждое входили все три слова. Составленные предложения записывайте на листе.
На работу Вам отводится 10 мин. Если все понятно, тогда начинаем!»
Для данного эксперимента нами были вы-
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Если испытуемый придумал очень похожие
друг на друга предложения с повторением темы,
то второе и все последующие предложения этого типа оцениваются половиной начального
балла.
Качественная характеристика творчества,
определяемая по величине баллов, полученных
за самое остроумное и оригинальное предложение, соответствует максимальной оценке какого-либо из составленных испытуемым предложений:
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Профилактикалық жұмыс

- Таңдағандар лидерлік қабілеті бар, алдына қойған мақсатына жететін,
басқарушылық қабілеті басым жандар.

- Таңдағандар жаңа идеяға жақын, білуге құмар, ізденгіш жандар.

- Өте мейірімді, басқаның қайғысын, қуанышын да бөлісуге даяр тұратын
жандар.

Әрқайсысың әр топсыңдар, енді сіздердің «Жанұя» туралы пікірлеріңізді ассоциация түрінде
көрсетіңіздер. Жанұя деген шындығында да сіздердің ойларыңызбен осындай екен.
ТОПТЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
(жағдаяттар)
1 топқа
6. Тақырыпты қорытындылау
1. Үйіңе қонақ келді. Сен үйірмеге асығып
Әр топ отбасы туралы өз жұмысын қортұрсың. Мамаң сенен бүгін бармай–ақ қоюды ғайды.
өтініп тұр. Көмек қажет. Не істер едің?
Отбасы – шағын мемлекет. Оны қорғау отбасы
2 топқа
мүшесінің міндеті. Сондықтан отбасыларыңызды
Бір сыныптағы бір отбасының әкесі мен
қадірлеңіздер, қастерлеңіздер. Бүгінгі жұмыс тушешесінің жағымды, жағымсыз қасиеттерін
ралы пікірлеріңізді айтыңыздар. Бүгінгі «Дөңгелек
көрсетіп атын атамай мінездеме беру.
үстел» кешімізді шаттық шеңберін құрып, бір
– бірімізге жылы лебізімізбен аяқтайық.
3 топқа
Өмірдегі ең қажетті 3 нәрсені атаңыздар.
4 топқа
Түсініктер қатынасын талдау әдістемесі.

7. Отбасы жәшігі
“Құлыным”, “Айналайын ”, “Ботам”, “Еркем”,
“Бақытым- барым”, “Айым”, “Күнім” және т.б.
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Осалдығың, аңқаулық соқтыратын саныңды.
Жасқаншақ болсаң ұры алар, қоралап
қойған малыңды,
Жолатқызбас жасықтық, ауыздағы бағыңды.
Өтірік айтсаң өңмеңдеп, жоғалтасың
арыңды,
Өсек терсең телмеңдеп, суға кетірер
соңында.
Көрінгенге жалтақтап, бола алмайсың
жағымды,
Біреуді алдап арбаумен, аша алмайсың
арыңды.

«Ұлға отыз үйден тыйым,
Он сан үйден сыйын.
Қызға қырық үйден тыйым,
Қала берсе қара күңнен тыйым».
Рефлексия:
Сендердің отбасыларың талаптарыңды
қанағаттандыра ма?
Сенің әр ісіңе қуанып қуаттай ма?
Талаптарыңды орындай алмаған жағдайда,
түсіністікпен қарар ма едің?

3. ҚИЯЛ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ ТРЕНИНГІ
Мақсаты: Өзін-өзі тануы, бір сәт те болсын тынықтыру.
Музыка ойналады, табиғаттың әсем көркемдігі бейнеленеді. Бір сәтке көздерін жұмып жүргізушінің
сөзін тыңдау.
Ал ұстаздар мен оқушылар не көрдіңіздер, қандай сезімді бастан кешірдіңіздер? Орманда қай жыл
мезгілінде болдыңыз? Жаз болса, бейбітшілік, аспанымыз ашық болатынын, тыныштық болғанан
қалайды. Қыс болса, даламыздың кеңдігін, байлығын, бейбітшілікке қол созатын, ынтымақтастықты білдіреді. Көктем – халықтар арасындағы достық, бірлік. Күз – Еліміздегі тірлік, байлықты, молшылықты,
берекені білдіреді.
Үй – іші күңгірт болса - өзіне-өзі сенімді, отбасында тұрақтылық (тұрақты тіршілік). Ыдыс кіші
болса – қорқу, қуыстану, бойыңыздағы қорқыныш. Ыдыс үлкен болса – кең пейілділік, сенімділік,
ақжарқындылық. Қасқырдан оңай құтылсаңыз көп қиыншылықтарға тап болмайсыз. Әзер құтылсаңыз,
қиыншылықтарға, қорқыныштарға тап боласыз. Аппақ қар – айналып өтсең мемлекетіміздегі
өзгерістерге немқұрайлы қарайсың. Кесіп өтсең – мемлекетімізде болып жатқан жаңалықтарға
қанықсыз.
4. И.ПАНАРИН ТЕСТІ БОЙЫНША ТОПТАРҒА БӨЛУ
Қазір менің қолымда бірнеше фигуралар бар, соларды таңдап алыңыздар.
Фигураларды тарату.

- Таңдағандар өте еңбекқор, төзімді, өз жұмысының шебері, бастаған
істі аяғына дейін жеткізетін жандар.
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6 баллов – свидетельствует о развитом творчестве или оригинальности;
5 или 4 балла – проявление творчества среднее;
3 или 1 балл – низкий показатель творчества.
Группа испытуемых состояла из студентов
2-4 курсов, факультета психологии. Общее количество человек – 17. Из них 4 мужчины и 13
женщин. Тренинг по холотропному дыханию
длился 6 дней по 3 часа (с 18.00 до 21.00) каждый
день. Проходил он в г.Алматы, в январе 2008 г. в
рамках психологического интенсива университета «Кайнар».
РЕЗУЛЬТАТЫ
После обработки первого варианта предложенных трех слов в начале эксперимента выяснилось, что только у одного участника группы
развитое творческое воображение и оригинальность. Это составило 5,8% от 100 % т.е. от общего количества участников в группе. Проявление
средней степени творчества составило 63,8 % от
общего количества участников в группе. У 30,4
% уровень творческого воображения соответствует низкому показателю.
Второй вариант был проведен на следующий
день после окончания тренинга по холотропному дыханию. Мы сознательно провели второй
эксперимент не сразу после процесса дыхания,
а лишь на следующий день. Причиной этому послужило, во-первых: время окончания тренинга
21.00 в это время эффективность умственных
способностей менее плодотворна, нежели днем;
во-вторых: непосредственно сразу после дыхательных практик у участников нет большой
мотивации для заполнения тестовых листов, в
силу личных переживаний в процессе дыхания
и эмоционального состояния, обусловленного
окончанием тренинга. При подсчетах обнаружилось, что у семи испытуемых развитое творческое воображение и оригинальность, это составило 40,6% от общего количества группы; у
других семи испытуемых (40,6%) – проявление
средней степени творчества; у трех испытуемых
уровень творческого воображения соответствует низкому показателю, что составило 18,8% от
общего количества группы.

Психотерапия

Следовательно, повышение уровня творческого воображения составляет 34,8%. За счет
повышения этого уровня в группе с средней
степенью творчества произошло понижение на
23,2%, т.к. из 11 испытуемых в первый раз 6 испытуемых повысили свой уровень творческого
воображения. У одного испытуемого с высоким
уровнем творческого воображения изменений
не произошло и этот высокий уровень остался
прежним. На 12% уменьшился низкий уровень
творческого воображения, если на первом этапе
этот уровень прослеживался у 5 испытуемых, то
на втором этапе с низким уровнем творчества
осталось 3 испытуемых.
Проведенное нами небольшое исследование
говорит о возможности повышения творческого
воображения путем метода холотропного дыхания. А также о возможности проведения новых
методик, позволяющих более глубоко исследовать взаимосвязи дыхательных практик и выявлении интегративных аспектов для личности.
В данном исследовании мы предприняли попытку отследить эффективность холотропного
дыхания для повышения творческого воображения. Считаем, что проведение этой методики
указывает на интегративный аспект личностных ресурсов каждого участника тренинга. В
дальнейшем, мы планируем проводить и другие
исследования, которые смогут подтвердить или
опровергнуть данную работу.
Список литературы
1. Практическая психология в тестах. «Аст-пресс
книга». Москва 2001г.
2. Бочарова С.П. Итоги и задачи исследования воображения на современном этапе // Психологический журнал.- 1984 .Т.5.N1.
3. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. - М.:Политиздат, 1987.
4. Краткий психологический словарь. - М., 1992.
5.Психологический словарь. «Феникс». Ростов-наДону, 2003г.
6. Психология ХХI столетия /Под ред. Козлова В.В.
– В 2 т. – Ярославль: МАПН, 2008. – Т.2.
Источник: all-psy.com
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Ү. Түктібаев атындағы
№24 орта мектептің
педагог – психологы,
Қазалы ауданы,
Қызылорда облысы

Ғайни
СҰЛТАНОВА
Психолог
Атырау қаласы

Баланы жеке даму дегейі мен оуа психологиялы дайындыын анытайтын дістемелер:
«Кішкентай адам» тесті ата-аналар мен м!алімдерге, мектеп психологына арналады:
Баладан адамны (ер баланы не лкен кісіні) суретін салып беруін тінііз.
Jыз бала мен апайлар бізге керек емес, йткені оларды салан кезде, зын кйлектен
ая-олдары, алы, зын шашынан  лаы крінбей алады.

1-н!са:
Фигураны басы, денесі, мойыны мен ая-олдары бар. Бетінде м рын,
кз,  латары. Басы денесінен лкен болмауы керек. Jолдарында бес-бестен
саусатары, ал аятары жер тіреп т рандай айырылан. Ая-олдары денесімен
сызытарсыз т тас иысан, б дан баланы те байаыштыын, тапырлыын
ж#не здік оуа ммкіндігіні бар екенін круге болады. Егер костюмінде кптеген
блшектер салынан болса - ілгектер, алта, жедер бар болса, бала те сезімтал,
жаны жараланыш. Оны кбірек матап, жетістіктеріне кіл аударып, кейбір
кемістіктеріне назар аудармау керек. Егер тапсырмадан тыс осымша кн, шп,  с, ит ж#не т.б. оса
салынса, б л болаша оушыны шыармашылы потенциалын байатады.

Қатысушылар: 9 – 11 сынып оқушылары
Мақсаты: осы заманғы жанұялардың заман
талабына бейімділігін анықтау.
Тәрбиелеп отырған әр баласының, өзінің отбасына деген көзқарасын білу.
Әр оқушыдан «менің» сөзіне жауабын
қалыптастыру, өзіндік пікір айтуға дағдыландыру.
1. П с и х о л о г т ы ң к і р і с п е с ө з і
Ұлы адамдардың ұлағатты сөздері
«Ата – ананың ақылы, қазулы қара жолмен
тең».
Дулат Бабатайұлы.

«Адамда жақсы қасиет болмаса,
Оған бақ та, бақыт та қонбайды».

2-н!са:
Сурет адама сайды. Кейбір детальдарды жотыы: (мойыны,  лаы,
саусаы жо) лкен ате емес. Сонда да ол баладан неліктен саусатарды
салмады, #демі болмаасын ба, #лде мытып кетті бе, - деп с раыз.
- Ал сен адамда неше сауса барын мытан жосы ба? Jане, санайышы,
т.т.

Жүсіп Баласағұни.

«Баланың жақсысы қызық,
Жаманы күйік».
Абай Құнанбаев.

«Қатты тәртіп көрсе күнінде,
Өнерімен қуантады түбінде».
Жүсіп Баласағұни.
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Жүсіп Баласағұни
атамыздың сөзінде
отбасындағы қатаң тәртіптің өзі де баланың
жақсы болып өсуіне әсерін тигізеді екен. Қатаң
тәртіптің өзінің тәрбиелік мәні болғаны.
Ендеше «Ата – анадан өсіп ұрпақ тараған,
Жақсы, жаман болса бала солардан».
Жақсы болса да, жаман болса да тәрбие отбасынан басталады екен. «Отбасы – алтын діңгек»
- дейді дана халық.
2. Пікірталас
Жетекші сөздер
1) «Отбасы дегенді қалай түсінуге болады?».
Ата – аналарың отбасында сендер үлкен азамат болып өсу үшін, өздеріне қандай мақсаттар
қоюы мүмкін?
2) Халқымыз ұл баланың да, қыз баланың да
тәрбиесіне ерекше мән берген. Отбасында қатаң
тәртіппен де тәрбиелеген. Қазірде де сол тәртіп
бар, осыған көзқарастарыңыз қандай? Яғни отбасында қатаң тәртіп керек пе, әлде оның зияны
бар ма? Осы төңірегінде ой бөліссеңіздер.
Қорытынды
Бабаларымыз былай деген екен:
Басты жауың жалқаулық, сырқататын
жаныңды.
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үш рет қайталаңдар. Сонан кейін осы жаттығуды
көздеріңді ашып тұрып орындаңдар.
Тәрбиеші: Балалар келесі ойынымыздың аты
- “дүкенде” деп аталады. Барлығымыз дүкеннен
бір затты аламыз.
Ойынның мақсаты: Сабырлы болуға,
шыдамдылыққа баулу. Бәріміз шеңбер жасап
тұрайық.
- Қайда болдың? – Дүкенде.
- Не сатып алдың? – Желпуіш (балалар бір
қолын желпуішпен желпіп тұрады.
- Қайда болдың? – Дүкенде.
- Не сатып алдың? – тігін машинасы (балалар
екінші қолымен тігін машинасын айналдырып
тұрады).
- Қайда болдың? – Дүкенде
- Не сатып алдың? – велосипед (қолдарында
желпуіш, тігін машинасын айналдырып, велосипед
тебуге ұмтылады).
“Жүректен – жүрекке” шеңбері – сабақтың
аяқталу кезеңінде қолданатын, бір–бірімен пікір
алмасуды, бір–біріне тілектер айтуды немесе бәрі
бірге сабақтың негізгі ойын қорытатындай ән не
өлең орындауды қамтитын және мұғалімнің әрбір

Нұрсұлу СЕЙІТОВА

баланың эмоционалдық күйін, олардың сабақ
мазмұнын түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік
туғызатын әдістемелік тәсіл.
Сабақты талдау:
Қандай ойындар ұнады?
Қандай қиындықты өткердіңдер?
Үйге тапсырма: Өздеріңе ұнаған мақал–
мәтелдерді жаттап келу.
Қорытынды: Дос туралы өлең айту.
Ойын
-”Қой !” дегенге қоймайсың,
Кешке дейін ойнайсың!...
Қояр кезің болды ғой,
Неге ойынға тоймайсың?!Деп атам да ұрсады,
Деп апам да ұрсады...
Тойғандардың ойынға Торсия ма құрсағы?...
Бұған қоса және де
Бар сауалым қоятын:
-Ойын деген немене “Тамақ” пе екен тоятын?!
Ж.Әбдрашев

Ғайни СҰЛТАНОВА

Психодиагностика

3-н!са:
Фигураны басы, денесі ж#не ая-олдары бар. Jолдары мен аятары
екі сызыпен клемді етіп салынан. Шашыны, мойныны, саусатары
мен кшесіні, киіміні болмауы ммкін. Е болмаанда баланы сйлеуге
жаттытырыыз: б л адам туралы #гімелеп берсін, б л не ылан адам зі?
Аты кім, айда бара жатыр?

4-н!са:

Lте арапайым сурет: сызы, сызы, дгелек...

Немесе 5-н!са:
Шимай-шимай. Ойланыыз: мектепті оя т рса айтеді?

Суретті бетті ай жеріне салынанына да м#н берііз: е д рысы бетті на ортасы. Б лай болса,
б л бала наыз гармониялы йлесімді т ла болып сіп келеді, уаныыз.
Егер сурет бетті бар ауымын алып т рса, тіпті кей детальдары сыймай алса, б л баланы
эгоцентризміні жоары екенін байатады: баланы те еркелетіп жіберген немесе ата-ананы назарынан кбірек тыс алып, олара кпелі. Демек, мектепте б л баланы жолында кптеген иындытар
кездеседі.
Сурет бетті о апталында салынан болса, балаыз – экстраверт (кпшіл, арым-атынаса
бейім, ашы); сол жа апталда салынса, бала – интраверт (з-зіне ілген, жабы, т йы).
Экстраверттер мектепті жымына емін-еркін сіісіп, тез бейімделіп кетеді, ал интраверттер
ойланып-толанып, кештеу, баяу араласады.
Сурет бетті жоары т сына салынан болса, бала зін-зі арты баалайды, тмен жаына салса
– зін баалауы тмен, зіне сенімсіз.
Е нашар крсеткіш – бетті сол жаына тмен т сына салынан сурет. Б л жадайда психологты
кеесіне, кмегіне жгінііз.
(Сұлтанова Ғ.Т. Мектеп психологының жұмыс кітабы.
дістемелік кмекші құрал. 2008)
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№153 Ш.Есенов атындағы
орта мектеп психологы,
Тартоғай ауылы,
Шиелі ауданы,
Қызылорда облысы

№25 мектеп психологы
Қазалы ауданы,
Қызылорда облысы
Қызылорда облысы

Мектепалды даярлық тобына арналған жаттығулар

ДЕВИАЦИЯ ТИПТЕРІ Ж НЕ
ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ЛЫТЫ
ПАЙДА БОЛУ ФАКТОРЛАРЫ
Жалпы баланың қиын тәрбиеленуі, қоғамда
қалыптасқан нормалар мен ережелерді сақтамауын
ғылымда девиация (латынның «deviatio» тыңдамау,
ауытқу деген мағынаны береді) деп атайды. Соған
орай кSптеген әдебиеттерде «қиын бала» түсінігінің
орнына «девиантты» терминінің қолданылуы
Sте жиі кездеседі. Жалпы, «қиын мінез-құлық»,
«девиантты мінез-құлық», «ауытқыған мінезқұлық» түсініктері синонимдер болып табылады.
Қиын бала туралы ұғымда қай терминді алсақ та
қателеспейміз.
Девиантты мінез-құлық - әлеуметтік нормалар
мен ережелерге сәйкес келмейтін мінез-құлықты
айтады. Ол ауытқыған мінез-құлықтың бір түрі. Кейбір әдебиеттерде бұл типті «антидисциплиналық»
деп те атайды.
Девиация бірнеше типтен тұрады:
• Девиантты
• Делинквентті
• Криминалды мінез-құлық
1. Девиантты мінез-құлықтың кSрсеткіштеріне:
агрессия, демонстрация, оқудан, еңбектен бет бұру,
үйден кету, алкоголизм, наркомания, қоғамға жат
қылықтар, жыныстық жат мінез-құлық, суицид
т.б. жатады.
2. Девиацияның екінші түрі - делинквентті мінез-құлық. Ол заң бұзушылықпен ерекшеленеді.
Оның мынадай типтері бар:
• Агрессивті-зорлаушылық мінез-құлық. Бұл
жеке тұлғаға кSрсетілетін дSрекілік, тSбелес,
күйдіріп-жандыру сияқты жағымсыз іс-әрекеттерден кSрініс береді.
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• АшкSздік мінез-құлық: ұсақ ұрлықтар,
қорқытып-үркіту, автокSлік ұрлау т.б. жалпы
материалдық пайдакүнемдікке байланысты жат
мінез-құлық.
• Наша сату және тарату.
3. Криминалды мінез-құлық – заң бұзушылық
болып табылады. Балалар сот үкімі арқылы жасаған
қылмысының ауырлығына байланысты жазаланады.
Девиацияны зерттеуші кSптеген ғалымдар девиантты мінез-құлықтың пайда болу факторларын
түрліше түсіндіреді. Біріншілері оларды екі үлкен
топқа: ішкі және сыртқы факторлар деп бSлсе,
екіншілері оларды бSлмей:
• жанұяда берекенің болмауы;
• ата-ананың «ерекше» қамқорлығы;
• тәрбие берудегі кемшіліктер;
• Sмірде кездесетін қиыншылықтар мен
күйзелістерді жеңе алмау;
• Sмірлік дағдының болмауы, айналасындағы
адамдармен, құрбыларымен жарасымды қатынасқа
түсе алмауы;
• сырттан келген қысымға тSтеп бере алмау, Sз
бетінше шешім қабылдай алмау, сыни ойды дамыта
алмау;
• психоактивті заттарды жиі пайдалануы;
• агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы;
• мектептерде психологиялық кSмек кSрсету
қызметінің нашар дамуы;
• балалар мен жасSспірімдердің бос уақытының
проблемалары деп кSрсетсе, үшіншілері оларды
негізгі жеті факторға бSліп қарастырады.

Сабақтың мақсаты:
Тәрбиеленушілерді өзін - өзі тани білудің негізгі
шарттарымен таныстыру, өзін бағалата отырып,
өз бойындағы сапалық қасиеттерді анықтау,
дамытуға бағыт беру.
Сабақтың түрі: ойын сабақ.
Сабақтың көрнекілігі: қағаз қалам, қағаздан
қиылған жүрек, гүлдер.
Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
Сәлемдесу.
Қуан, шаттан, алақай,
Қуанатын күн бүгін.
Қайырлы таң, қайырлы күн,
Күлімсіреп күн шықты.
Әр баланың қолында гүл, осы гүл арқылы
бір–біріне деген ыстық ықыласын білдіреді. Ең
соңында “Шоқ гүлді” мұғаліміне ұсынады.

болады. Машинист болған бала көздерін ашып
жүреді, вагон болған бала көздерін жұмып
жүреді.
Қорытынды: Бұл жерде машинист болған
бала өзімен - өзі көп жұмыс істеуі керек және
ерік–жігер, өзіне сенім болуы шарт.

“БҮЛІНГЕН ТЕЛЕФОН” ОЙЫНЫ
Есту қабілетін дамытуға арналған бұл ойында
тәрбиеші бір баланың құлағына бір сөзді сыбырлайды, ол келесі балаға соны қайталайды, солай
жалғаса беріп, барлық балаларға жеткізеді. Ең
соңғы бала пікір сөзді естіртіп, дауыстап айтады:
“Мен әрқашан шындықты айтамын”

“ПАРОВОЗ” ОЙЫНЫ
Мақсаты: Бүлдіршіндер бір–біріне сенімділігін
арттыру үшін қолданылатын ойын.
Ойын шарты: Бүлдіршіндер екі топқа бөлінеді.
2 оқушы машинист болады, қалғандары вагон

«Кемпірқосаққа шығу» жаттығуы
Балалар орындарыңнан тұрып, көздеріңді
жұмып, терең дем алу барысында кемпірқосаққа
шығып бара жатқандай елестетіңдер, ал
деміңді сыртқа шығарған кезде кемпірқосақтан
сырғанап түскендей болыңдар. Осы жаттығуды
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Интервью с психологом

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ГОТОВИТЬ? ВАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО?
Люблю, пирог.
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ КИНО? ВАШ ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ И АКТЁР (АКТРИСА)?
да, мелодраму, детектив, и пр. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»,
Рина Зеленая, Шерлок Холмс.
КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
Читаю, если выпадает свободная минутка, смотрю телевизор.
ВАШ САМЫЙ БЕЗУМНЫЙ ПОСТУПОК?
Еще предстоит совершить.
ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В 7 СЛОВАХ?
Дом, семья, солнце, коллеги, вуз, общение, тепло.
ВАШЕ ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ХАНДРЫ (ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ)?
Просмотр фильма, чтение книги, уборка в доме, стирка.
КАКАЯ МУЗЫКА ПОДНИМАЕТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ? КАКОЙ СТИЛЬ В МУЗЫКЕ
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
Джаз, блюз.
КАКОЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМОЕ ВЕЛИКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ?
Интернет.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ МОГУТ ЗАКРУТИТЬ ОДНУ ЛАМПОЧКУ? А РАСКРУТИТЬ?
Один человек, если обе руки свободны.
ПРОДОЛЖИТЕ ФРАЗУ «СЧАСТЬЕ — ЭТО...»? ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ ВАС СЧАСТЬЕ?
Когда тебя любят и понимают. Счастье – это семья, любимая работа, доверие.
ЧТОБЫ БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ (ИЗМЕНИЛИ В МИРЕ), ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ВОЛШЕБНИКОМ?
Чтобы все люди были добрыми, любимыми, трудолюбивыми, бескорыстными.
КАКОВА ВАША САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА СЕЙЧАС?
Моя мечта – мир и согласие в семье, стране.
24 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Жанат ҚАРАЖАНОВА

1. Биологиялық факторлар – баланың әлеуметтік
бейімделуіне кедергі жасайтын физиологиялық
және анатомиялық жағымсыз ерекшеліктер. Оларға
мыналар жатады:
- ұрпақтан-ұрпаққа берілетін немесе ананың
жүкті болғанда дұрыс тамақтанбауы, арақ-шарап,
нашақорлық заттарды пайдалануы, темекі тартуы,
ананың физикалық, психикалық т.б. сырқаттары
себеп болатын генетикалық факторлар: ақыл-ой
дамуының бұзылуы, есту, кSру кемшіліктері, жүйке
жүйесінің зақымдауынан пайда болған денедегі
кемшіліктер.
2. Психофизиологиялық факторлар: психофизиологиялық күш, дау-жанжал, келіспеушілік
жағдайлар, адам ағзасына кері әсер ететін, қоршаған
ортаның химиялық құрамы, соматикалық,
аллергиялық, токсикалық ауруларға душар ететін
энергетикалық технологияның жаңа түрлері.
3. Физиологиялық факторлар: сSйлеу дефекттері,
адам бойындағы соматикалық кемшіліктер.
4. Психологиялық факторлар. Бұған баладағы
психопатологиялар мен мінездегі кейбір
қасиеттердің басым болуы т.б. жатады. Бұл ауытқушылықтар жүйкелік-психикалық аурулардан,
психопатиядан, неврастениядан т.б. кSрінеді.
Акцентуациялық сипаты бар балалар Sте ашушаң,
дSрекі болады. Оларға міндетті түрде әлеуметтікмедициналық реабилитация, сонымен қоса, арнайы
ұйымдастырылған тәрбиелік жұмыстар жүргізу
керек.
5. леуметтік-педагогикалық факторлар. Олар
мектептік, отбасылық, қоғамдық тәрбиедегі кемшіліктерге, баланың оқудағы үлгермеушілігіне
байланысты. Мұндай балалар кSбінесе мектепке
дайындығы жоқ, үйге берілген оқу тапсырмаларына
және бағаларға парықсыз қарайтындар. Бұның бәрі
баланың оқудағы бейімсіздігін кSрсетеді.
6. леуметтік-экономикалы факторлар. Yлеуметтің теңсіздігі, қоғамның кедей және бай болып
бSлінуі, жұрттың кедейленуі, жұмыссыздық, инфляция, әлеуметтік кернеу, т.б.
7. Моралдық-этикалық факторлар. Қазіргі
қоғамның адамгершілік қасиеттерінің деңгейі
тSмен болуы, рухани құндылықтардың бұзылуы.
Девиантты мінез-құлықты балаларды түзету
күрделі әрі қиын әрі ұзақ процесс. Оны іске асыруда
кSп шыдамдылық пен белсенділік қажет. Қазіргі,

Девиантология

осы саладағы әлеуметтік, педагогикалық талаптар
мен жүзеге асырылып жатқан тәжірибелер негізінде, бұл саладағы тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда
мынадай шарттарды орындау қажеттігі туады:
• балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау;
• оның жағымды қасиеттеріне сүйену;
• оның адамгершілік күшіне, потенциалдық
мүмкіндіктеріне сену;
• оқушыларды салауатты Sмір салтын
қалыптастыру үшін жасалған жалпы білім беретін
бағдарламаларды тиімді пайдалану;
• салауатты Sмір салтын қалыптастыруға,
қауіпсіз тіршілік етуге бағытталған тәрбиелік
бағдарламаларды ұштастыра пайдалану;
• девиантты мінезге ие балалардың білім
алуы мен бос уақытын пайдалы іс-әрекеттермен
Sткізу жолдарын қарастыратын жаңа кешенді
бағдарламалар құру;
Қорыта айтқанда, девиантты мінез-құлықты
балалармен тәрбиелік жұмыстарын жүргізуде римдік философ Сенеканың: «әрбір адам Sмірінің тек
кейбір жақтарын ойлап талдайды, бірақ ешкім
жалпы Sмір туралы ойланбайды» деген ой-пікіріне
сүйене отырып, девиацияға коррекция жасаушы
әрбір маман ұстаз, баланың тек кейбір мінездік кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды,
қоғамдық Sмірдің талаптарымен ұштасқан дұрыс
қарым-қатынас жолына қайтып әкеліп, әрі қарай
қалыптаса дамуына, әлеуметтенуіне кSмектесуі
қажет. Бұл педагогикалық іс-әрекеттер мазмұны,
қоғам Sмірінде бекіген адамгершілік қадір-қасиеттер
мәнімен, талаптарымен тікелей байланыстыра,
адамдар арасындағы қарым-қатынастар (достық,
жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, махаббат т.б.)
нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылса,
балалар бойында девиантты мінез-құлықтың Sріс
алмауына және оларды мектеп қабырғасынан бастап әлеуметтендіруге мүмкіндік жасалады.
дебиеттер
1. Тесленко А.Н, Керимбаева М.С, Джакупова Г.А.
Профилактика подростковой девиации: теория и
практика. Астана, 2005.
2. Казымбетова Д.К. Девиантное поведение молодежи
как объект соцологического исследования. Алматы,
1999.
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Ғ.АРЫҚБАЕВ
Жанқожа батыр атындағы
№70 орта мектеп психологы,
Әйтеке би кенті,
Қазалы ауданы,
Қызылорда облысы

Интервью с психологом

ГУЛЬНАРА МАРУПОВНА
КАСЫМОВА –
психолог, кандидат
психологических наук,
доцент кафедры теоретической и
практической психологии
Казгосженпу.
Родилась в 1952 году в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района Алматинской области.

МЕКТЕП ПСИХОЛОГЫНЫҢ СӨЗІ:
Сәлеметсіздер ме, Құрметті қонақтар! Құрметті оқушылар!
Бүгінгі біздің сабағымыздың І бөлімі психодиагностикадан басталады. ІІ бөлімі
психокоррекциялық жұмыстарға арналады.

І. ТАНЫСУ ТРЕНИНГІ:
Мақсаты: Оқушылар арасында жағымды есте сақтау қабілетін орнату.
Нұсқау: Қазір, балалар, сіздер 1-ші (партадағы) оқушыдан бастап өз есімдеріңе жақсы
сөзбен мақтау немесе мадақтау (сөзін қосып танысу аяқталғанша алдындағы қағаздарына
жазып) айтып шығамыз.
1-ші оқушы “Менің есімім ................” деп бастап, 2-ші оқушы жалғастырады, әрі қарай танысу аяқталғанша жалғастырады. Сонымен, танысып болған соң, есімдері жазылған парақты
алдарына қояды.

НЕ ӨЗГЕРДІ?
Мақсаты: Баланың танымдық белсенділігін ояту, зейінін және ес процесін дамыту.
Құралы: Бірнеше ойыншық
Нұсқау:
Үстелдің үстіне бірнеше ойыншық қойылады. Балаға үстелде тұрған ойыншықтарды
есіне сақтау ұсынылады. Содан кейін “Көзіңді жұм” деп нұсқау беріледі. Осы кезде жүргізуші
1 ойыншықты алып қояды. Жоғалғанын табу ұсынылады.

САНДАРДЫ ЕСІҢЕ САҚТА
Мақсаты: Баланың есту арқылы қысқа мерзімде есте сақтауының көлемін анықтауға
арналған.
Нұсқау:
Қазір мен саған сандарды айтамын, ал сен, жүйелі түрде сандарды жоғарыдан төмен
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В 1977 году окончила отделение педагогики
и психологии (дошкольное) историко-педагогического факультета КазГосЖенПИ.
В 1988 году защитила кандидатскую диссертация на тему «Психолого-педагогические основы применения развивающих игр в
обучении детей дошкольного образования».
В настоящее время занимается исследованием психологических основ игровой терапии в дошкольном образовании. Лектор, тренер-модератор по курсу «Самопознание».

ГДЕ ПРОШЛО ВАШЕ ДЕТСТВО?
В деревне.
КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?
Педагогом, врачом.
САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА?
Бабушкины песни, теплые руки мамы, нежная любовь отца.
А КАКИМ РЕБЕНКОМ ВЫ БЫЛИ?
Спокойной, тихой, впечатлительной, сопереживающей (старшего брата наказывают,
а я плакала, просила прощения).
КАКИЕ 3 КАЧЕСТВА ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНИТЕ В ЛЮДЯХ? А В СЕБЕ?.
В людях ценю доброту, порядочность, ответственность, в себе ценю: милосердие, аккуратность, дисциплинированность.
КАКИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ?
окончание педучилища в г.Иссыке, вуза (Казахского государственного педагогического института), защита кандидатской диссертаций.
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қарай оқуың керек (2 секунд ішінде).

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-1

9, 4, 6, 5, 9, 3, 8, 3

3, 9, 4, 2, 1, 3, 7, 5

2, 1, 7, 0, 1, 8, 9, 5

СӨЗДЕРДІ ЖАТТАП АЛ
Мақсаты: Жаттап алу процесінің динамикасы анықталады.
Нұсқау:
Балаға 12 сөзден тұратын қатарды жаттап алу және қатесіз еске түсіру тапсырмасы
беріледі.
Сөздер: ағаш, қуыршақ, гүл, кесе, құс, шаш, сурет, адам, кітап, қалам, киім, алма.
Жүргізуші сөзді бірінен соң бірін 3 рет оқиды. Әрбір қатарды еске түсіріп қағаз бетіне
түсіреді. Содан соң оқытылып тыңдалады.

МЕН ЖАҚСЫ КӨРЕМІН ОЙЫНЫ

3. Бір айлық жоспар
Егер апталық жоспар Sте тиянақты етіліп жасалған
болса, онда айлық жоспарды жасаудың қажеті шамалы.
Қанша дегенмен айлық жоспар жасаған кезде алдағы

бір ай бойғы істеріңе қарап, нені қай уақытта істеу
керектігін жақсы болжайсың. Бір айлық жоспардың
үлгісі тSмендегідей:

#2"*+ 8% #(
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Ойын шарты:
Дөңгеленіп тұрып, бір-бірімізге доп лақтырамыз. Доп кімнің қолына түссе, сол оқушы
кімді жақсы көретінін айтады. Мысалы, мен анамды жақсы көремін. Өйткені, ол менің ең
жақын адамым. Немесе мен Айнұрды жақсы көремін. Өйткені ол сыпайы және т.б. Ойынның
соңында доп жүргізушінің қолына тиеді.
Сәлемдесу
Ойын шарты:
Екі оқушы ортаға шығып, бірі інісі, бірі ағасы болып бір-бірімен сәлемдесуі қажет. Інісі
ағасына қандай жақсы сөздер айтуы мүмкін? Ағасы інісіне қандай жақсылықтар жасауы
мүмкін?

БІР-БІРІНІҢ ЖАҚСЫ ҚЫЛЫҚТАРЫН АЙТЫП, МАДАҚТАУ
II

Ойын шарты:
Балалар дөңгеленіп отырады. Жүргізуші “Сиқырлы таяқшаны” отырған оқушылардың біріне
ұсынады. Ол жанында отырған баланың жақсы жақтарын айтып мадақтайды да, таяқшаны оған
береді. Ол таяқшаны осы тәртіппен келесі балаға ұсынады. Ойын осылай жалғаса береді.
Айтылатын жағымды сөздер мынадай болуы мүмкін: Айгүл сенің даусың қандай көркем!
Гүлнар сенің жүзің сондай мейірімді көрінеді! Марат маған сенің ақкөңілділігің ұнайды және
т.б. Соңында балалар бір-біріне рақмет айтысып ойынды аяқтайды.

III

ПСИХОЛОГ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

'>

Біріншіден мұндай ойындар балалардың қызығушылығын тудырып, оқу іс-әрекетіне
танымдық ынтасын арттырады.
Жалғасы бар.
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Екіншіден баланың қабілеттерін дамытады (зейінін бір жерге шоғырландыру, зейінді болуға
керекті жерде қажетті нәрсені есте сақтау мен ойлап табуға үйретеді).
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ 19

Нұрхат ШАКУЗАДАҰЛЫ

Табысқа жеткізер формула

Нұрхат ШАКУЗАДАҰЛЫ

Табысқа жеткізер формула

>$1' 8% #(

.../..../20....
<

Тартыспен түскен, бейнетпен келген
жақсылық - шын мәнінде қымбат табыс.
М.УЕЗОВ

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ЖОЛЫНДА
ә) Стратегиялық жоспарлар құр.
Сен Sмірге келгеннен кейін екі қолың бос сенделмеуге тиіссің. \мір Sзенінде жүзе білуің керек.
Дегенмен тектен-текке жүзе беруге де болмайтыны
белгілі. Қайда, қалай жүзу үшін жоспарлар құрасың,
әрине. Олай болса, сен де Sзіңнің стратегиялық
жоспарыңды құр.
Сенің нақты мақсатың не? Мақсатыңа қандай
жолмен жетсем дейсің? Аз уақыт, аз шығын, аз күш
жұмсалатын ең тиімді жолды білесің бе? Жоспарлы Sмір сүрудің нендей пайдалары бар? Жетістікке жету үшін қандай стратегиялар мен тактикалар
білесің? Қолыңда жалпы не бар? Оны қалай іске
асыра алмақсың? Жоспарыңның баламасы бар ма?
Жоспарыңды қаншалықты орындай аласың?
Сұрақтарды әлі де кSбейте түсуге болады. Сен осы
сұрақтар тSңірегінде біраз ой жүгіртіп кSр. Сонда
Sзіңе бір стратегиялық жоспар дайындай аласың.
Ең маңыздысы сенің алға қойған мақсаттарың бар.
Мақсат болған жерде оны орындаудың белгілі бір
жоспары міндетті түрде болуға тиіс. Ал жоспар стратегия мен тактикаға негізделеді.
Демек, адамның Sмірдегі ең бірінші қадамы -алға
мақсат қою. Екінші қадамы - сол мақсатқа жетудің жолын іздестіру. Осы жолдардың ең пайдалысын дSп табу
ісін стратегиялық жоспар дейміз. Жалпы жоспар дегеніміз - нәтижеге қалай қол жеткізу керектігі жSніндегі
мағлұмат, метод, тактика мен стратегияны біртұтас
күйге келтіріп, істелетін істерді белгілі бір мерзім
ішінде және жүйелі түрде орындауға жасалған кесте.
Сенің бастан асатын Sте кSп шаруаларың,
жұмыстарың бар. Бәрін бірден атқара алмайтының
белгілі. Егер қайсысын қашан, қай уақытта істеу
керектігін алдын ала жоспарлап қойған болсаң, еш
қиналмайсың. Жоспар сол үшін қажет. Үлкен жетістіктерге жетіп жүрген адамдардың сыры осындай құнды
жоспарда жатыр. Олардың уақыты минут-минутына
дейін есептеулі тұрады. Иә, жетістік оңайлықпен
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келмейді. Жоспар құрудың мынадай ең маңызды бес
пайдасы бар:
1. Миды белгілі бір нүктеге нұсқап, ішкі күштерді
оятады.
2. Белгісіздіктен туындаған стрестерден құтқарады.
З. Қателесуден сақтандырады.
4. Қолдан келеді деген сенімді күшейтеді.
5. \мірге бақылау жасатады.
Стратегиялық жоспарды “қалай?” деген
сұрақтармен Sзіңді Sзгелермен салыстыра отырып
кеңейтуге болады. Мысалы, “Пәленше шұғыл шешімді қалай шығара алды екен? Ал мен шешімімді қалай
қабылдамақпын?” деген сияқты. “Ол қалай істеді, ал
мен қалай істемекпін” ұстынынан танбау керек.
Жоспар жасағаннан кейін оны орындау әуел баста
қиынға соғады. Бірақ мойымаған дұрыс. Уақыт оза жоспармен жүру әдетке айнала бастайды. Тіпті жоспарға
сәйкес әрекет ете алмай қалған кездеріңе Sкініп, сәті
түскенде оны орындауға тырысатын боласың. Жоспармен Sмір сүру мүмкін емес дейтіндерге осылай
тойтарыс бересің. Сені жетістікке жетелейтін осындай
стратегиялық жоспарың бір күндік, бір апталық, бір
жылдық болып үшке бSлінуі керек. Енді соларға ден
қой:
1. Бір күндік жоспар.
Бір күн бойы жасалатын істер 24 сағатқа бSлініп,
қай жұмыстың қай жерде, қалай, қандай мақсат үшін,
қай мезгілде, қанша уақыт ішінде атқарылу керектігі
белгіленеді. Жоспарды ойша құруға болғанмен, оның
жазбашасы кSбірек пайдалы. \йткені, біріншіден
адамда ұмытшақтық қасиеті басым, екіншіден ойша
болғаннан кейін жоспарды ауыстыра салса да болады деген кSзқарас қалыптасады. Ал егер жазбаша
түрде жоспар жасалса, оны міндетті түрде орындау
қажеттілігі сезіліп тұрады.
Бір күндік жоспарды тSмендегідей үлгімен жасауға
болады:

#

  

   ?

4     ?

4   ?

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00
8.00 – 9.00
9. 00 – 10. 00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00- 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 23.00
23.00 – 24.00
24.00 “Жұмыстың түрі” деген тор кSзге айналысатын шақыруы мүмкін. Сен оған “иә” немесе “жоқ” деу
іс жазылады. (Мысалы, математика сабағын оқу). үшін осы апталық жоспарыңа қарайсың.
“Не істеледі” деген тор кSзге нақты атқарылатын
Жоспарыңа кедергі келмейтін жағдайда келісіміңді
жұмыс жазылады. (Мысалы, емтиханға дайындалу). бересің. Егер “иә” деп алып, содан кейін жұмыстарың
“Қалай істеледі” деген тор кSзге жұмыс істеу кезінде шығып, бара алмай қалсаң, жоспарсыздықтың
қолданылатын метод, әдіс, тәсіл жазылады. (Мысалы, ұқыпсыздыққа әкеліп соқтыратынын кSресің. Олай
есеп шығару, формула жаттау). “Қай жерде” деген болса, ұқыпты бол, жоспарынды жаса.
тор кSзге істің істелінетін жері жазылады. (Мысалы,
Апталық жоспар күндік жоспарға қарағанда біраз
кітапханада). Жоспар сол күні таңертең немесе бір жалпылама болып келеді. Сондықтан күндік жоспар
күн бұрын кешке жасалуы керек.
мен апталық жоспарды бSлек-бSлек жасаған жSн.
2. Бір апталық жоспар.
Дегенмен, егер апталық жоспар тиянақты әрі шыКүнделікті істелінетін жұмыстар мен шаруалар найы жасалатын болса, онда күндік жоспарды бSлек
күндік жоспарда белгіленгенмен, апта бойына істелі- жасамауға болады. Апталық жоспарды тSмендегі үлгіге
нуі керек тірліктерді де жоспарлаған жSн. Себебі біреу сәйкес етіп жасауға болады:
сені апта ішінде қонаққа немесе басқа да бір жерлерге
##"*+ 8% #(
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