Бірінші модуль. Психология ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздері.
1. Дәріс тақырыбы: Психология пәніне кіріспе. Психология ғылым ретінде, объектісі, пәні,
мақсат, міндеттері,әдістері, салалары.
Жоспары:
1.Психология ғылымының анықтамасы, пәні, мақсат, міндеттері.
2. Психология ғылымының негізгі даму кезеңдері.
3. Қазіргі заман психологиясы.
4. Психология ғылымының обектісі, зерттеу әдістері, салалары.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
Қосымша әдебиеттер:
1. Гамезо М.В. Курс психологии М.-1999
2.Климов Е.А. Общая психология М.-2001
3. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Психология дегеніміз – адамның психикалық әрекеттерінің ӛсіп даму заңдылықтарын
зерттейтін ғылым. Ол ерте замандардан келе жатқан білім салаларының бірі. Оның дүниеге
тұңғыш келген жері-ежелгі Греция. Психология, психика деген түсініктер гректің «псюхе»-жан,
«логос»-ілім деген сӛздерінен тұрады. Қазақша мағынасы «жан туралы ілім». Бұл ғылымның
ӛзіндік таңбасы Ψ(псю деп аталатын грек әріпі). Бірақ психологияны «жан туралы ілім» демей,
психика туралы ғылым деп түсінген дұрыс. Психика айрықша ұйымдастырған материяның ең
жоғарғы қасиеті. Айрықша ұйымдастырылған материя дегеніміз-ми, жүйке, сана. Психика мидың
қасиетті функциясы. Психика материясыз болмайды. Материя психиканың негізі. Психика мен
материяның, сана мен болмыстың бір-біріне қатынасуы туралы материалистік
түсінік
қалыптасты. Бұл бағыттың ӛкілдері материя алғашқы, ал сана соңғы, ол материядан пайда
болады деп түсіндіреді. Орта ғасырларда шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби психология
ғылымы туралы айтқан бір пікірінде «дүние материядан құралады. Ол жойылмайды, бір түрден
екінші түрге кӛшіп, ӛзгереді», дейді. Ал жан тәннен бұрын ӛмір сүрмейді, бір денеден екінші
денеге барып орналаса да алмайды, деп ғылыми материалистік пайымдау жасады. Сондай-ақ, ол
дүниеге келісімен адамның бойында түрліше күш-қуат пайда болады, сол күш-қуат қабілетінің
негізгі түрлері мынадай деп кӛрсетті: адамды қуаттандыратын күш (арабша – «әл қуат әлгазийа»); түйсіну қуаты; қиялдау қуаты; ақыл-ой не ойлану қуаты; қозғаушы күш; белгілі ісәрекетке ұмтылу қуаты. Адам бойындағы күш-қуаттың әл-Фараби атаған түрлері жеке
психикалық процестердің атауы мен мәніне дәл келеді. Адам қиялы оның түс кӛруіне де әсер етіп,
іс-әрекетінің ерекше бір жалғасы болып саналады. Түс кӛруді осы заманғы психология да дәл осы
мағынада қарастырады Әл-Фарабидің психология жайындағы мұндай ой жүйесін адам жанының
шынайы болмысын және табиғат негізін ғылыми тұрғыдан шешкен кӛзқарас деуге болады.
Психологияның мақсат-міндеттері – психология адам жан дүниесінің әрқандай қыры мен
сырын зерттейтін пән болғандықтан, ол жан құбылыстарын ғылыми тұрғыдан жете түсінуге
мүмкіндік береді. Әлеуметтік ортада азаматтың адамгершілік қасиеттері мен жеке басының
қажеттері болып табылатын дүниетанымдық кӛзқарасын, мінез-құлқын қабілетін, темперамент
ерекшеліктерін жетілдіру-психология ғылымының басты міндеті. Жеке адамның жан дүниесі
күллі адамзаттың сан алуан іс-әрекетімен тығыз байланысты болып отыратындығы бұл
ғылымның түрлі салаларын оқып меңгеру мақсаттарына жол ашады. Сӛйтіп, психология адамды
ӛз басын меңгеру мен бойындағы қасиеттерін дұрыс бағалап, оларды дамытып отыруға баулиды.
2. Психология ғылымының негізгі даму кезеңдері /кестесі/
Кезеңдері
Б.з.д. VI ғ – ХІІғ.
ХVIІ - ХІХғ-дың
ортасына дейін.

Зерттеу объектісі
Жан туралы ілім-білімнің пайда
болуы /Аристотель/
Психолгияның сана туралы ілім
ретінде аренаға шығуы.

Кезеңдердің мазмұны
Адам ӛміріндегі рухани құбылыстардың
бәрін жанмен байланыстыра қарастыру.
Сана сыртқы заттық дүниенің бейнесі
(Дж.Локк).
Бұған
жаратылыстану
ғылымдарының игілікті әсері болды.
Адамның ойлау, сезім, тілек қабілеттерін
сананың кӛрнісі деп қарастыра бастады. Бұл

ХІХғ.60-шы
жылдарынан ХХғ.
алғашқы ширегі

Психолгияның
дербес
эксперименттік (тәжірибе) ғылым
ретінде отау тігуі. В.Вундт оның
адамның
мінез-құлқын
зерттеумен айналыса бастауы.

ХХғасырдың 20- 30жж.
психология дағдарысы.
ХХғ.40-60жж.

Психологиядағы
ағымдық
мектептердің пайда болуы.
Психологияның адамдардың жан
дүниесінің қалптасуы мен даму
заңдылықтарын зерттейтін
ғылымға айналуы.

үшін кісінің ӛзін-ӛзі және басқаларды
байқауынан
нақтылы
деректер
жинастырылатын болды.
Адамның жүйке жүйесі мен сезім
мүшелерінің қызметін тәжірибе жүзінде
арнаулы аспап, құрал-саймандар арқылы
зерттеудің
басталуы,
түйсік
пен
қабылдаудың жекеленген заңдылықтарының
ашылуы (Вебер-Фехнердің психофизикалық
заңы т.б.).
Бихевиоризм,
гештальтпсихологиясы,
фрейдизм.
Психология ғылымының кӛптеген жаңа
салаларының пайда болуы.

3. Психология ғылымының ағымдық мектептері. Дәл осы кезеңде психологиялық ғылымның
дамуында маңызды роль атқарған ағымдық мектептердің бағыттары қалыптаса бастайды.
Психологиядағы қалыптасқан ағымдық мектептер мен бағыттар. Олар мыналар:
Бихевиоризм – ХХғасырдағы психология ғылымын сипаттайтын американдық бағыт. Ол
адамның әрекет-құлқын жете қарастырады да, сананы негізгі зерттеу объектісі деп санамайды.
Бихевиоризмнің іргесін қалаушы Эдвар Торндайк (1874-1949).
Гештальт-психология – Германиядағы психологиялық мектеп. Оның негізін қалаған Макс
Вертгеймер (1880-1943). «Гештальт» немісше тұрпат, түр, форма, құрылым. Қазақша құрылым
психология деп аталады. Бұл мектептің мақсаты – жеке психикалық процестердің құрылымын
тәжірбие жүзінде зерттеу.
Фрейдизм – негізін қалаған Авсртия ғалымы Зигмунд Фрейд (1856-1939) есімімен аталатын
бағыт. Зерттеу ілімі психоанализ деп аталады. Фрейдизм ілімінің негізгі сарыны: адам табиғаты
астар санадағы психикалық күштер олардың ішіндегі ең бастысы – либидо (жыныстық
құмарлық).
Генетикалық психология – негізін қалаған Швейцария ғалымы Жан Пиаже. Ӛз зерттеулерінде
ғалым бала ақыл-есінің (интеллект) қалыптасуына назар аудара отырып, ғылыми психологиядағы
зерттеулер бала интеллектінің дамуын байқаудан басталып сол арқылы ересектердегі интеллект
табиғаты мен қызметін білуге болады деп пайымдады. Ж.Пиаженің негізгі міндеті адам
интеллектінің құрылымын зерттеу еді. Осы құрылымды ол қарапайым органикалық тіршіліктің
эволюциялық даму барысында жеткен нәтижесі деп білді, яғни интеллекттік күрделі ақыл-естің
жәй психикалық элементтерден құралатынын дәлелдемекші болды. Генетикалық психология
зерттеулеріндегі ең үлкен кемшілік, интеллект даму деңгейінің бірінен екіншісіне ӛтуде оқудың
маңызы орынды бағаланбай, әлеуметтік-қоғамдық фактордың жеке адам қалыптасуындағы мәні
жоққа шығарылды.
Когнитивтік психология – негізгі зерттеу аймағы танымдық процестер-ес, тіл мен сӛздің
психологиялық қырлары, қабылдау, ойлау, зейін, қиял және танымдық даму. Бұл таным
психологиясының әдістері жеке адамның кӛңіл-күйі мен мотивтерін, сонымен бірге әлеумет
психологиясын зерттеуге де қолданылды. Когнитивтік психологияның кӛрнекті ӛкілдеріДж.Брунер, Д.Норман, У.Найсер, Ф.Хайдер, Г.Саймон.
Гуманистік психология –негізін қалаушылардың алдына қойған мақсаты бихевиоризм мен
психоанализді дәріптеушілердің адам мәселесіндегі ауытқуларын орнына келтіріп, шындыққа
жақындау, ӛміршең психологияны таңдап алу еді. Ӛз зерттеулерінің объекті ретінде гуманситпсихологтар салауатты, шығармашыл жеке адам түсінігін таңдады. Мұндай міндетті бұл уақытқа
дейін ешбір психологиялық ғылыми мектеп ӛз міндетіне алған емес еді. Бұлар талдауындағы жеке
адамның мақсаты-ӛзін-ӛзі кемелдендіру және мүмкіндіктерін ӛз күшімен ашып, жая білу.
Гуманистік психология бағытының кӛрнекті ӛкілі А.Маслоу болды. А.Маслоу адам іс-әрекетінің,
адамның мінезі мен қылығының негізі сол адамның ӛзін-ӛзі таныту мен ӛз мүмкіншіліктерін
ашуға деген ынта-ықыласында деп есептеген.
4. Психологияның объектісі – әлемнің субъективті құбылысындағы процестерді адамның тану
жағдайы.
Психология ғылымының зерттеу әдістері негізгі және қосалқы болып бӛлінеді:
Эксперимент – психологиядағы негізгі зерттеу әдісі. Оның екі түрі бар: 1. Табиғи эксперимент

– психологияға 1910жылы орыс ғалымы А.Ф. Лазурский енгізді. Бұл әдіс психологиялық және
педагогикалық эксперимент деп те аталады. Табиғи эксперимент бойынша психологиялық
зерттеулер адамның ӛмір тіршілігіндегі үйреншікті жағдайына сәйкес жүргізіледі. 2.
Лабораториялық эксперимент – адамның сезгіштік қасиеттерін, ақыл-ойының даму деңгейін,
мамандыққа икемділігін анықтау құрал-жабдықтарды қолдана отырып, белгілі орында, арнайы
жабдықталған лабораторияда жүргізіледі. 1879жылы Германияның Лейпцик қаласында В.Вундт
әлемдегі тұңғыш лабораторияны ашты. Психология ғылымында кеңінен тараған негізгі әдістің
бірі бақылау- арқылы байқалған фактілер мен құбылыстардың табиғаты психологиялық
тұрғыдан түсіндіріледі. Ӛмір тәжірбиесінде әдеттегі бақылаудан ғылыми бақылаудың негізгі
айырмашылығы құбылыстардың себеп – салдар принципі бойынша әрбір нәрсенің сырын ашып
кӛрсетеді. Психология ғылымында басқада қосалқы немесе психодиагностикалық әдістер бар:
әңгіме, анкета, тест, социометрия, сұхббаттасу, коррекциялық әдістер, аутотренингтер,
тренингтер және т.б.
Психологиялық зерттеуді ұйымдастыруға қойылатын талаптар:
1. Зерттеуді жоспарлау - әдіс пен әдістемелерді сұрыптау және бекітуді қамтиды. Жоспарлау,
сонымен қоса, зерттеудің логикалық және хронологиялық схемаларын құру, зерттелінетіндер
санын немесе ӛлшемдердің (бақылаулардың) қажетті санын таңдау, яғни бұл бүкіл зерттеудің
математикалық ӛңдеу және сипаттау жоспары.
2. Зерттеу ӛткізілетін орын: сыртқы кедергілердің оқшаулануын қамтамасыз ету, санитарлыгигиеналық және инженерлік-психологиялық талаптарға сай болу, яғни жұмысқа ыңғайлы
жағдайда қамтамасыз етуі тиісті.
3. Зерттеудің техникалық жабдықталуы шешілетін мәселелерге, алынатын нәтиженің талқылау
дәрежесіне және зерттеу барысына сәйкес келуі тиіс.
І топ – ұйымдастыру әдістері. Бұлар салыстырмалы әдісті (жасы мен іс-әрекетіне қарай әр түрлі
топтарды салыстыру); лонгитюдтік әдіс (ұзақ уақыт мерзімінде осы адамдарды қайталап зерттеу);
комплекстік әдіс (зерттеуге әр ғылымның ӛкілдері қатысады, әдетте бір объект бірнеше тәсілмен
зерттелінеді). Зерттеудің бұл түрі әртипті құбылыстар, мысалы, тұлғаның физиологиялық,
психологиялық және социалды дамуы арасындағы тәуелділіктер мен байланыстарды анықтауға
мүмкіндік береді.
ІІ топ – эмпирикалық әдістер мыналарды қамтиды: бақылау және ӛзіндік бақылау;
эксперименттік әдістер, психодиагностикалық әдістер (тест, анкета, социометрия, интервью,
әңгіме), іс-әрекет нәтижесін талқылау, биографиялық әдістер.
ІІІ топ – мәліметтерді ӛңдеу әдісі: сандық (статистикалық) және сапалық (анализ, мәліметтерді
топтар бойынша дифференциациялау) әдістерін қамтиды.
ІҮ топ – интерпритациялық әдістер: генетикалық (даму жоспарындағы мәліметтерді талқылау;
кризистік кезеңді, бӛлек фазаларды бӛліп шығару) және структуралық (құрылымдық) (тұлғаның
барлық мінездемелері арасындағы құрылымдық байланыстарды белгілейді) әдістерді қамтиды.
Салалары: Педагогикалық психология (оқыту, тәрбие, мұғалім психологиясы), жас
ерекшеліктер психологиясы (балалар, жеткіншектер, жасӛспірімдер,ересектер, қарт адамдар
психологиясы), арнаулы психология (олигофренопсихология – ми зақымы ауруымен туған адам
психологиясының дамуын, сурдопсихология – саңырау не керең болып туған адам психикасын,
тифлопсихология – нашар кӛретіндер мен соқырлардың психологиялық дамуын зерттейді),
патопсихология (бұл сӛз грек тілінде «патос»-зардап шегу, ауру деген мағынаны білдіреді ) – туа
пайда болған ауру адамдар психологиясын зерттейді, еңбек психологиясы (инженерлік,
авиациялық, космостық), медициналық психология (нейропсихология, психоформакология,
психотерапия, психопрофилактика және гигиена), әлеуметтік психология (адам мен қоғам
арасындағы қатынас мәселелерімен айналысады) және т.б. салалары бар.
Бекіту сұрақтары:
1. Психология ғылымы нені зерттейді?
2. Психология ғылымының анықтамасы, пәні, мақсат, міндеттері қандай?
3. Психология ғылымының зерттеу әдістері,тәсілдері,салалары қандай?
4.Отандық және шетелдік психология ғылымының дамуындағы негізгі бағыттар қандай?
5. Психологиялық зерттеуді ұйымдастыруға қандай талаптар қойылады?
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1.Психика дамуын бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну.
Психика сезім мүшелерінің бізді қоршаған сыртқы заттар мен құбылыстарға әсерленіп,
тітіркенуінен пайда болады.
Психика (Ψ) – тіршілік дамуының белгілі бір сатысында тірі организм мен сыртқы ортаның ӛзара
қатынасын білдіретін бейнелеудің айырықша түрі. Психиканың алғашқы ең қарапайым түрі
жәндіктерге тән. Ал психиканың ең жоғарғы формасы – адамның санасы. Сана –адамның
қоғамдық тарихи дамуының жемісі. Ол әлеуметтік даму заңына сәйкес үнемі дамып, жетіліп
отырады. Адам психикасының ерекшеліктері біздің санамыздан тыс ӛмір сүретін заттар мен
құбылыстарды, әралуан нәрселерді түйсіну, қабылдау, елестету арқылы кӛрінеді. Олар адамның
сезім мүшелері арқылы тікелей кӛріп, білуге, ұстап кӛруге болмайтын қасиеттері мен белгілері
ӛзара шартты байланыстары адамның абстрактылы ойлау формалары болып саналатын ұғым,
пікір, ой қорытындылары арқылы танылып, жанама жолмен бейнеленеді. Соның нәтижесінде
біздің айналамыздағы заттар мен құбылыстардың заңдылықтары, олардың пайда болып
туындауы және ӛрістеп дамуы адамның дүниені танып білуі мен бейнелеуін кӛрсетеді. Адам
психикасының пайда болуы, дамып жетілуі – тарих процесс. Ол адамның қоғамдық еңбегі,
дыбысты тілі және сӛйлеуінің даму ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Бұл психика дамуында
айырықша мәнді физиологиялық құбылыс және адам тіршілігі үшін де маңызды. Психикалық
бейнелеудің ӛзіндік сипаты, ең алдымен, жүйке жүйесінің қызметімен байланысты болса,
екіншіден, мұндай бейнелеу адам санасында ӛз таңбасын, ізін қалдырып отырады да жан
дүниесінің сырына айналады. Психика идея да, материалдық сипаты бар зат та емес. Оладамның миында бейнеленетін таңба, әсер. Адам күнделікті іс-әрекетінде мақсатты істерін жүзеге
асыру үшін сыртқы ортаның жағдайына бейімделіп, табиғатқа ықпал етеді, оны мақсатмүдделеріне лайықтап қайта жасайды. Адамның мұндай белсенді әрекеттері, еңбектенуі оның ӛз
табиғатына, психикасын дамытуға қолайлы жағдай тудырады. Табиғат пен қоғамның барлық
құбылыстары сияқты психика да үнемі даму үстінде болады. Бұл –табиғи заңдылық. Психиканың
пайда болуы ғылыми кӛзқарастарға сәйкес материяның ұзақ дәуірлер бойы эволюциялық
дамуымен ұзақ бірлікте қарастырылады. Материя табиғатын зерттеу әр қилы қозғалыс түрлерімен
ұштастырылады. Қозғалыс материяның ӛмір сүру тәсілі, оның негізгі қасиеті, материя ішінде де
қозғалыс, даму процестері жүріп жатады. Қозғалыссыз материя жоқ. Бүкіл әлем заттары, әлемнің
ӛзі де мәңгілік қозғалыста болып, үнем ӛзгеріп, дамып отырады. Барлық материяға – жансыз
заттардан бастап ең жоғары дәрежеде дамыған күрделі материя – адам миына да тән қасиет,
олардың бейнелеу ерекшелігі – материяның сыртқы әсерге жауап беруі. Жансыз заттың жанды
материяға ауысуы да, оның қозғалыс түрі де ӛзгерістерге ұшырайды. Материяға тән жалпы қасиет
– биологиялық бейнелеу формасы. Жанды материяның белгілі бір даму сатысында психика пайда
болады. Бейнелеудің жаңаша түрі пайда болады. Ал материяның биологиялық дамуы тіршіліктің
пайда болуымен байланысты. Материалистік ілім психикалық процестер мен ерекшеліктерді
органикалық дүниенің белгілі бір даму сатысында пайда болған қасиеті деп санап, оларды
бейнелеудің жоғарғы формасы ретінде түсіндіреді. Органикалық материяның кейінгі даму
сатыларында жаңа қасиет – сезгіштік пайда болды. Сезгіштік дегеніміз организмнің түйсіне білу
қабілеті, яғни организмге әсер еткен заттар мен құбылыстарды бейнелей білу қасиеті. Алғашқы

түрінде бұл түйсіне білу қабілеті жануарлардың жүйке жүйесінің алғашқы қалыптаса бастаған
кезінде, тіпті одан да ерте кезде пайда болуы мүмкін. Түйсіне білу қабілеті психика дамуының
бастапқы сатысы болып табылады. Жануарлардың жүйке жүйесінің дамуына, оның ішінде, сезім
органдарының дамуының байланысты, одан әрі бейнелеу қызметі дамып, ӛте күрделене бастайды.
Мәселен, арнаулы сезім органдары жоқ қарапайымдыларда, жануарларда тек қана жалпы
сараланбаған сезгіштік болады. Дамудың жоғары сатысында сезім органдары, жүйке жүйесінің
талдау қабілеті дами бастайды. Биологиялық дамудың жоғары кейбір жануарлардың түрлерінде
жекеленген сезім органдары ерекше сезгіштікке, сезімталдыққа жетеді, мәселен қыранның кӛруі,
иттердің иіс сезуі және т.б. Осыған байланысты жүйке жүйесінің, сезім органдарының дамуы,
жануарлар психикалары олардың ӛмір тіршілігіне тікелей қатысты. Жәндіктерге тән психикалық
бейнелеу психика дамуының сенсорлық кезеңі деп аталады. Бұл кезеңде тірі құбылысқа тікелей
әсер арқылы заттардың жекеленген қасиеттері бейнеленеді. Ал кейбір жағдайда бейнелеу деңгейі
әртүрлі жан –жануарлар белгілі ортада тіршілік етеді. Тіршілік жағдайлары түрліше болғанмен,
жануарлардың бейнелеу қасиеттерінен ұқсастық табуға болады. Мысалы, суда тіршілік ететін
дельфин мен құрылықта тіршілік ететін түйе және орманды жердегі аю бұл жағынан бірдей
жоғары сатыда тұр. Материяның жалпы даму заңдылығына сәйкес олардың ӛмір сүру ортасы да
эволюциялық ӛзгеріске ұшырайды, жан-жануарлар сондай ӛзгерістерге бейімделеді. Ортаның
ӛзгеруі жәндіктердің психикасына әсер етіп, олардың функциясының дамуына ықпал жасайды.
Орталық жүйке жүйесінің дамуы әртүрлі жануарларда бірдей емес, ӛзгеріп отырады. Мәселен,
балықтарда ерекше рӛл атқаратын иіс сезу органы, осыған сәйкес оларда мидың осы ӛзгешелікті
басқаратын бӛлігі ерекше жетілген. Маймылдар мен адамдарда кӛру түйсік тері ерекше рӛл
атқарады. Орталық жүйке жүйесінің пайда болуымен психикалық бейнелеудің жаңа түрі –
психика дамуының перцептивтік кезеңі пайда болды. Жоғарыда кӛрсеткеніміздей, туа біткен
түрлері ӛзгеруі және даралануы мүмкін, мінездің дара түрлері туа біткен түрлерінің негізінде
қалыптасады. Жануарлар психикасының туа біткен басты түрі – инстинктер (соқыр сезім) болып
табылады. Сонымен, психиканың дамуы жануарлардың ортаға бейімделуінің қажеттілігімен
анықталады және психикалық бейнелеу осы бейімделудің барысында қалыптасатын органдардың
қызметі болып табылады. Адамның таным әрекетінің бұл жолы материалистік бейнелеу теориясы
деп аталады.
2. Психикалық құбылыстардың жіктелуі (психикалық процестер, күйлер(қалып),
ерекшеліктер, қасиеттер).
Психологиялық құбылыстарды және оның заңдылықтарын ғылыми экспериментальдік түрде
зерттеу шын мәнінде ХІХ ғасырдың ортасынан бастап қалыптаса бастады. Психикалық
құбылыстар қарастыруға оңай болу үшін психологияның негізгі түйіндері үш категорияға
біріктіріледі: (психикалық процестер, психикалық күйлер, психикалық ерекшеліктер, қасиеттер).
Психикалық процесс дегеніміз – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі
бейнелері. Психикалық процестің ерекше белгілері мыналар:
- психикалық реггуляция процестері (реттеуші мотивтік процестер-мінез-құлықтың уақытша
ұйымдастырылуы мен бағыттылығын және оның қарқындылық, бастамлылық жақтарын
реттеушілер; мотивтік процесс қажеттіліктерден туындайды, адамның бір нәрсені қажетсінуін
талап етеді);
- когнитивтік процестер (танымдық – дүниенің бейнеленуін және ақпараттық ӛзгеруін қамтамсыз
етеді);
- эмоциялық процестер – сыртқы дүниені жеке адамның жан дүниесінен келетін әсерлерге кісінің
таңдамалы қатынастарын жүзеге асырады.
Психикалық күйлер немесе қалып – адамның кӛңіл-күйіне сай ұдайы болып тұратын құбылыстар.
Сол сәттегі және басқа бір уақыттағы адам психикасының кӛрінісін сипаттайды. Психикалық
қалып кӛп жақты сипатта болады, психикалық қиналу (стресс, депрессия, апатия), психикалық
процестің интенсивтік (қарқынды, үдемелі) және эмоциалдық деңгейі туралы пікір алуға
мүмкіндік береді. Психикалық күйлер жеке тәжірибенің эмоциялық қорынан байқалады: (абыржу,
қуаныш) және т.б. Психикалық күй танып процесіне байланысты (шабыттану, белсенділік) және
т.б. Психикалық күйдің табиғи механизмі – мида болып тұратын доминанттық қозу процесі.
Әдетте, ұйқылы – ояу кезді еске алмағанның ӛзінде, адам әр уақытта белгілі бір ойда болып,
тиісті объектіге берілгіш келеді. Әркімнің басында кездесетін доминаттық қозудың ӛгеруіне сай
мидағы процестер де бір орталықтан екіншісіне кӛшіп тұрады. Психикалық күйлер (қалып) –

психикалық іс-әрекеттің уақытша дамуын сипаттайды. Оқыту мен іс-әрекеттің жемісті
орындалуына ерекше ықпал ететін адамның ішкі дүниесінің негізгі саласы болып табылады.
Психикалық ерекшеліктер, қасиеттер – бұл адамдардың бір-бірінен айырмашылығын білдіретін
жеке тұлғаның дара психологиялық ерекшеліктері. Психикалық қасиеттердің қалыптасуына
адамның ӛскен ортасымен қатар, оның ұлттық және мамандық пен жас ерекшеліктері де орын
алады. Психикалық қасиеттер біршама тұрақты, адамның психологиялық реттеушілік және
мотивтік сипаттарының кӛрнісі болып табылады. Тұрмыс жағдайларының, іс-әрекеттің әртүрлі
реттерінің, жастық және биологиялық ӛзгерістердің әсерімен ӛзгеруі немесе ауысуы мүмкін.
Психикалық қасиеттер адамды сипаттайды, оның адамдарға және дүниеге тұтас алғанда
субъективтік қатынасы жүйесінде әрбір қылығы, әрекеті, мінез – құлқы, ӛмірлік стилі, қатынасы
және ӛзара әрекеті арқылы кӛрінеді.
Бұл психиканың барлық кӛріністерінің үш категорияға бӛлінуі шартты түрде «психикалық
процесс» түйіні психологиямен анықталатын деректің динамикасын, процессуалдығын
айқындайды. Барлық психикалық
құбылыстар бір-бірімен тығыз байланысты. Сонымен
психикалық құбылыстардың жіктелуін тӛмендегі кесте түрінде беруге болады.
Психикалық құбылыстардың жіктелуі
Психикалық құбылыстар
таным процестері
Психикалық процестер
эмоциялық процестер
ерік – жігер поцестері
Психикалық күйлер (қалып)
белсенділік
енжарлық
шаршау (қажу, болдыру)
стресс
Психикалық қасиеттер
темперамент
мінез
қабілеттілік
Бекіту сұрақтары:
1.Психика дамуын бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну сатыларын атаңыз.
2.Психикалық құбылыстардың жіктелуінің (психикалық процестер,күйлер, ерекшеліктер,
қасиеттер) – анықтамасы қандай?

3. Дәріс тақырыбы: Психика және сананың дамуы.
Жоспары:
1. Психиканың даму сатылары.
2. Нерв жүйесінің қызметі.
3. Сана, оның құрылымы мен сипаттамасы.
4. Ӛзіндік сана, оның құрылымы.
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1. Психиканың даму сатылары.
Адамның табиғат пен қоғам дауында алатын орнын, қызметін ғылыми деректерге сүйене
отырып баяндап, оның мәнін терең түсінуге болады. Біз тіршілік етіп отырған Жер шары бұдан
тӛрт жарым миллиард жыл бұрын шамасында пайда болды деген жорамал бар. Бұдан екі жарым –
үш миллиард жыл бұрын оның бетінде ешқандай психикалық құбылыс болмаған. Ұзақ дәуірлерге
созылған эволюциялық даму нәтижесінде Жер бетінде тіршілік пайда болды. Соның арқасында
тірі организмнің сыртқы ортаның әсеріне тітіркену қасиеті оянды. Мұндай қасиет бертін келе тірі
жәндіктерге тән күрделі құбылыс – психиканы тудырды. Психика- даму процесінде пайда болған
материя қасиеттерінің бірі. Органикалық емес материяның мұндай қасиеті болмайды: ол түсіне
де, ойлай да алмайды. Органикалық дүние кӛлемінде де материяның бәрінде бірдей психика бола
бермейді. Түсіндіре және ойлай алатын материяға жету үшін тірі табиғаттың ұзақ уақыт дамуы
керек болды. Адам психикасы жоғары дәрежеде ұйымдасқан материяның ерекше қасиеті-мидың
қасиеті. Бұл қасиет- айналадағы дүниені бейнелендіру. Дүниеге материалистік кӛзқарас
материяның дамуы жӛніндегі ғылымға негізделеді. Тіршіліктің пайда болуы, яғни тірі немесе
органикалық материяның шығуы-материяның дамуындағы белгілі бір кезең болып саналады.
Органикалық емес материядан пайда болған тірі материяның ӛзінің ӛлі материяға қарағанда
ерекше қасиеттері бар. Бұл қасиеттердің ішіндегі ең бір бастысы - тітіркенушілік. Бірақ, психика
тірі материяның барлығында бірдей бола беретін қасиет емес. Ол органикалық материяның
жоғарғы формаларының қасиеті болып табылады. Психикалық дамудың биологиялық негіздерін
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Г.З.Рогинский, А.Р.Лурия, В.А.Вагнер тағы басқалар талдап,
зерттеген. Психика сезім мүшелерінің бізді қоршаған сыртқы заттар мен құбылыстарға
әсерленіп, тітіркенуінен пайда болады. Мұндай жайт психиканың, сыртқы орта мен объективтік
шындықтың ӛзара шартты байланыста екенін кӛрсетеді. Сыртқы нәрселердің адам миына әсер
етуі салдарынан түйсінулер мен қабылдаулар және басқа да психикалық процестер пайда болады.
Сонымен, психика дегеніміз – үнемі болып отыратын қозу мен тежелу сияқты физиологиялық
процестердің ми қабығында жасалуы.
2. Жүйке жүйесінің қызметі. Адамның жүйке жүйесі аса күрделігімен ерекшеленеді. Ол жүйке
ткандарынан тұрады, ал жүйке ткандары жүйке жасушаларынан – нейрондардан түзеледі. Жүйке
жасушалардың жинақталуынан және оның қысқа талшықтары- дендриттерден сұр түсті ми заты
құралады. Орталық жүйке жүйесі жұлыннан және мидан тұрады. Жұлын омыртқаның қуысында
орналасқан және жүйке ткандардан тұратын жуан жіп түрінде кездеседі. Адамның жүйке жүйесі
мен сезім мүшелерінің қызметін тәжірибе жүзінде арнаулы аспап, құрал-саймандар арқылы
зерттеудің басталуы, түйсік пен қабылдаудың жекеленген заңдылықтарының ашылуы (ВеберФехнердің психофизикалық заңы т.б.). Бас ми қабығының жан-жақты қызметі қалай болса солай
ӛтіп жатқан жоқ, ол белгілі заңдылықтарға бағынады. Бұл қызмет белгілі себептік сипатта
болады. Жоғары жүйке қызметінің негізгі процесі қозу мен тежелу болып тұрады. Бас ми
алабында қозудың болуына байланысты шартты рефлекстерді ұйымдастыру іске асады. Жоғары

жүйке қызметі үлкен жартышарлар қабығының қызметін реттеп, басқарып отыруға негізделген.
Бұл басқару, реттеу, қозу мен тежелу процестерінің ӛзара әрекеті негізінде іске асады. Тежелудің
екі негізгі түрі кездеседі: ішкі тежелу және сыртқы тежелу. Сыртқы тежелу – шартсыз болып
табылады, демек туғаннан берілген. Бұл тежелудің жәй формасы, сыртқы тежелу қозу
жағдайында тұрған бірнеше ми орталықтарының ӛзара іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болады.
Мысалы: бірінші класс оқушысы бар зейінін салып, әріптерді жазып отырады, оның бӛлмесіне
кенеттен оның сүйікті күшігі кіріп келеді, баланың оқу іс – әрекеті тоқталады. Бұл құбылысты
былай түсіндіруге болады: қозудың жаңа алабының пайда болуы бас ми қабығының басқа
бӛліктерінің тежелуін шақырады және әрект үстіндегі рефлекс тоқталады. Сыртқы тежелудің
ерекше түрі – қорғаныс тежелуі. Бұл тежелу жүйке жасушаларының ерекше күшті қозуды
шақыратын тітіркендіргіштердің әсерінен пайда болады. Ішкі тежелу – шартты болып табылады.
Ол адам мен жануардың күнделікті ӛмір процесінде қалыптасады. Тежелудің бұл жоғары түрі
тек қана үлкен жартышарлардың қабығына тән. Қозу мен тежелу процесінің жүруі екі негізгі
заңдарға бағынады: 1) иррадиация және концентрация заңы ; 2) ӛзара индукция заңы. Қозу мен
тежелудің иррадиация және концентрация заңы, тітіркендіргіш әсерінен мидың бір бӛлігінде қозу
пайда болады, ол бірорында қалып қоймайды, бүкіл үлкен жартышарлар қабығы бойынша
жайылады және кеңінен таралады. Бұл құбылысты – қозудың иррадиациясы деп атайды, ал
концентрация – шоғырлану. Қозу мен тежелу процестерінің әр уақытта ӛзара бір-бірімен
байланысты іске асуы ӛзара индукция заңы деп аталады.
3. Сана, оның құрылымы мен сипаттамасы.
Сана- объективті шындықты тану, адам психикасының ең жоғарғы түрі. Сана адамның ӛзіне,
табиғатқа, басқа адамдарға қарым-қатынасын сезіне алдына мақсат қоя білуге, оны жүзеге
асыруға мүмкіндік жасайды. Сана әрбір жеке адамға тән дара қасиет. Жеке санамен қатар ӛмір
сүрген ортаға байланысты қалыптасатын қоғамдық санада болады, адам санасының мазмұнына
оның ӛскен ортасы, қоғамдық болмыс ықпал жасап отырады. Адамның психикасы, санасы оның
қоғамдық қызметтері мен тұрмыс жағдайларына байланысты дамиды. Адамның саналы ісәрекетінің айырмашылғы негізгі үш белгіден тұрады: осы белгілердің ішінде біріншісі - адамның
саналы қызметі, биологиялық мотивтерге байланысы міндетті емес. Адамдардың саналы
қызметінің екінші ерекшелік белгісі ол ортаның жағдайын жануарлармен салыстырғанда терең
бейнелей алатындағы. Үшінші ерекшелігі – жануарлардың мінез – құлқынан адамның саналы ісәрекетінің айырмашылығы білімі мен ептілігі, бұл қоғамдық тарихи жинақталған және оқуда
берілетін жалпы қоғамдық адамзаттық тәжірибені
меңгеру арқылы қалыптасады. Сана
құрылымы, оның негізгі психологиялық сипаты – адам санасы бізді қоршаған дүние туралы
білімдердің жиынтығынан тұрады. Сананың құрылымына, негізгі таным процестері(түйсіну,
қабылдау, ес, қиял және ойлау) кіреді, оның кӛмегімен адам ӛзінің білімін әр уақытта байытып
отырады. Сана – тілдің кӛмегімен адамдардың ӛзара қарым – қатынасында қоғамдық еңбек ісәрекеті процесінде пайда болатын психиканың жоғары түрі. Сана адамға табиғат пен қоғамның
заңдарын жан-жақты білуге кӛмектеседі. Осы заңдарды білуге сүйене отырып, адам қоршаған
ортаға қажеттілігі мен керегін қанағаттандыру үшін ӛзгереді және бейімделеді. Демек сана бейнелеудің белсенді танымдық және ӛзгертуші түрі.
4. Ӛзіндік сана, оның құрылымы. Ӛзіндік сана – сананың ӛзіңді білу мен ӛзіңе қатынастың
бірлігі ретінде кӛрінетін бір түрі. Ӛзіндік сана-сезім сыртқы ортаны және ӛзіңді ӛзің танудың
бейнеленуінен біртіндеп қалыптасады. «Баланың ӛзін-ӛзі аңғаруынан кейін,-деп жазды
И.М.Сеченев –есейгенде адамның ӛз санасының актілеріне сын кӛзбен қарауға, яғни ӛзінің бүкіл
ішкі дүниесін сырттан келіп қосылатын барша құбылыстардан бӛліп қарауға, оны талдауға және
сыртқымен қатар қоя қарауға (салыстыруға) бір сӛзбен айтқанда, ӛз санасының актін зерттеуге
мүмкіндік беретін ӛзіндік сана-сезім пайда болады». В.С.Мерлиннің пікірінше, ӛзіндік сананың
күрделі психологиялық құрылымы: біріншіден-ӛзінің теңдестігін ұғынуды; екіншіден-белсенді ісәрекетшіл негіз ретінде ӛз «менін» ұғынуды; үшіншіден-ӛзінің психикалық қасиеттері мен
сапаларын ұғынуды; тӛртіншіден-ӛзін-ӛзі әлеуметтік-адамгершілік бағалаулардың белгілі бір
жүйесін қамтиды.
Бекіту сұрақтары:
1. Психиканың даму сатылары қандай кезеңдерден тұрады?
2. Жоғары жүйке қызметі және құрылымы қандай?
3. Сана, оның құрылымы мен сипаттаңыз?
4. Ӛзіндік сана, оның құрылымы қандай?

Екінші модуль Таным үдерістерінің психологиясы
4. Дәріс тақырыбы: Түйсік
Жоспары:
1. Түйсік туралы түсінік.
2. Түйсіктің физиологиялық негізі.
3. Түйсіктің түрлері мен қасиеттері.
4. Түйсіктің қабылдаудан айырмашылығы.
Негізгі әдебиеттер:
1. Немов Р.С. Психология 1к М., - 1999г.
2. Рогов Е.И. Курс лекции по общей психологии М., - 1999г.
3. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии Ростов на Дону – 1996г.
5. Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А., - 1996ж.
Қосымша әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Б. Жантану негіздері. А.,-2002ж.
2. Бабаев С. Жалпы психология. А., -2002ж
1. Түйсік туралы түсінік.
Түйсіну – деп ақиқат дүниедегі заттар мен құбылыстардың сезім мүшелеріне тікелей әсер ету
нәтижесінде олардың жеке қасиеттерінің сәулеленуін айтады. Түйсіну болмаса, біз басқа жолмен
заттың қозғалыстың құбылыстың ешқандай формалары туралы еш нәрсе біле алмаймыз. Түйсік –
материалық дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке сипаттары мен қасиеттерінің біздің сезім
мүшелерімізге әсер етіп, миымызда бейнеленуі. Түйсіну дегеніміз – дүниені танып білудегі
бейнелеу процесінің алғашқы баспалдағы. Түйсік себепсіз болмайды, ол біздің айналамызда ішкі
жан дүниемізде не болып жатқанын хабарлап отыратын қарапайым процесс. Түйсік адамды
қоршаған шындықты бейнелеуден пайда болады. Түйсік қарапайым психикалық процесс деп
аталғанымен, ол – адамның шындық пен болмысты дұрыс бейнелеуіне мүмкіндік тудыратын
мидың бейнелеу қызметі. Түйсік заңдылықтарын мынадай екі түрге бӛлуге болады: 1) түйсіктер
мен тітіркендіргіштер арасындағы сандық қатынасқа байланысты психофизикалық заңдылықтар.
2) Түйсіктер мен сезім мүшелерінің қалпына тәуелді психофизиологиялық заңдылықтар. Түйсіну
табалдырығының шегі – абсалюттік табалдырық, түйсіктің абсалюттік табалдырығы деп ӛте нәзік
сезілетін түйсік туған кездегі тітіркендіргіштің азғана шамасын айтады. Айыру табалдырығы
дегеніміз – түйсіктердің болар – болмас айырмашылығын тудыратын тітіркендіргіштердің
минимальдық айырмасы.Түйсік түрлері: кӛру, есту, сипап сезу, дәм, иіс, тері, органикалық,
кинестетикалық, вибрациялық болып бірнеше түрге бӛлінеді.
2. Түйсіктің физиологиялық негізі.
Түйсіктің физиологиялық негізі анализатор (талдағыш) деп аталатын сезім органдарының күрделі
қызметі болып табылады. И.П. Павловтың жүйке қызметі туралы ілімі бойынша түйсік
анатомиялық-физиологиялық жүйке аппаратының жұмысына байланысты түсіндіріледі. Ол
аппарат – анализатор деп аталады. Олардың қай-қайсысы болмасын (кӛру, есту, қозғалыс, т.б.) үш
бӛліктен тұрады. Олар: бірінші сезім мүшелері – кӛз, құлақ, тері, мұрын, тіл, бұлшық еттер,
сіңірлер, ішкі органдар рецептор деп аталады. Сезім мүшесі сырттан келген тітіркендіргіштерді
жүйкелік қозуға айналдырады. Анализатордың екінші бӛлігі – (кӛру тӛмпешігінің аймағы) миға
баратын жүйке талшықтары. Секундына 120 метр шапшаңдықпен сезім мүшесіне түскен
қозуларды мидағы тиісті бӛліктерге (ми сыңарларындағы нүктелерге) жеткізеді. Анализатордың
үшінші бӛлігі (компоненті – ми жарты шарлары) мидағы түрлі жүйке орталықтары. Олар
тітіргендіргіштерді айыратын нейрондардан тұрады. Анализаторлардың мидағы ядролары тиісті
аймақтарға орналасқанмен, олар бір-бірімен тығыз байланысып жатады. Анализаторлардың
бірінің қызметін екіншісі атқара алу процесін ми қабығының компенсаторлық функциясы дейміз.
Сезім мүшелерінің мимен байланыстылығы жайлы Ш. Құдайбердиев «Тән сезіп, құлақ естіп,
кӛзбен кӛрмек, мұрын-иіс, тіл дәмнен хабар бермек. Бесеуінен ойдағы ми хабар алып, жақсы,
жаман әр істі сол тексермек», деп, мидың басқарушылық қызметін атап кӛрсетеді.
Харви Шиффман психологтың айтуынша, адам сенсорлық аспаптарының әсерленгіштігінің кӛп
үлесіне ие, олардың қызметі қоршаған дүние туралы ақпараттардың ұшан-теңіз санын
мәлімдейді. Перцептивтік жүйені негізгі беске бӛлгенде: кӛру, есту, тері – бұлшық еттер, иіс, дәм

және ішкі ағзалар деп аталады. Стимулмен ӛзара әрекеттесу сипатына қарай рецепторларды
былайынша жүйелеуге: алыстан (контакт) – температура, дәм, сипай-сезу, ішкі ағзалық болады.
Қай ағзаларға күштірек сезім тудыруына қарай рецепторларды физикалық (кӛру мен есту),
механикалық (сипай-сезу), химиялық (дәм, иіс) деп ажыратамыз. Түйсіктің негізгі қасиеттері
шеңберінде объектінің әртүрлі белгілерін субъективтік бейнелеуді зерттейтін психологиялық
бағыттар бар:
- кӛру үшін – түс, ашықтық, кӛлемі, тереңдігі, формасы, қозғалысы, жылдамдығы, т.б.;
- есту үшін – дауыс қаттылығы, жоғарылылығы, тембр (бояуы);
- тері сезімталдығы үшін – жанасу (бір-біріне тию), қысым, температура, ауру;
- әртүрлі үдемелі түйсіктер үшін – олардың аумақты (кӛлемі) және уақтылы сипаттары.
3. Түйсіктің түрлері мен қасиеттері.
Түйсіктің қасиеттері: 1. «Адаптация» - (латын сӛзі қазақша икемделу, бейімделу деген мағынаны
білдіреді). Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер ететін тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуіне
қарай ӛзгеріп икемделеді. Бұл құбылысты – адаптация дейді.
2. «Сенсибилизация» - (латын сӛзі қазақша мағынасы – сезгіш). Егер адаптация құбылысты
талдағыштар сезгіштігінің түрлі жағдайларға орай бәсеңдеуінің кӛрсеткіші болса, ал
сенсибилизация – сезгіштіктің тек артуын ғана кӛрсететін құбылыс.
3. «Синестезия» - (грек сӛзі қазақша мағанасы қосарласқан түйсік дегенді білдіреді). Синестезия түйсіктердің ӛзара байланысының шамадан тыс дамыған бір кӛрінісі. Тітіркендіргіштер сезім
мүшелерінің біреуінде ғана түйсік туғызудың орнына сол сәтте басқа түйсіктердің пайда болуына
да жағдай жасайды. Мәселен, кейбір адамдар біреудің сӛзін естігенде, бұған қоса түрлі дәмдер
мен түстерді де сезінуі мүмкін. Сондай адамдардың бірі қызғылт түстен - жылылықты,
екіншілері кӛгілдір жасыл түстен суықты сезінеді. Түйсіктердің осылайша қосарланып жүруін
синестезия дейді.
Сезім органдарының жұмысынан пайда болатын түйсіктердің әр түрлі болуына қарамастан,
олардың құрылымы мен жұмыс істеуінің бірқатар негізінде жалпы белгілерін табуға мүмкіндік
болады. Олардың арасында:
1. Пара-пар тітіркендіргіштерге аса жоғары сезгіштік. Сезімталдықтың сандық ӛлшемі
табалдырық қарқыны болып табылады, яғни тітіркендіргіштің ең аз мӛлшерлік қарқыны оның
түйсік беретін әсері. Тітіркендіргіштің минималды түйсік туғызатын аз мӛлшерін түйсік
табалдырығы дейміз. Сезгіштік адамның жоғары жүйке қызметі типінің кӛрсеткіші болады және
адамның қызметінің сипаты мен жаттығуларына тәуелді.
2. Модальдық түйсіктердің ӛзгеруін шақырушы сигналдық шегіне жеткен мүмкіндік қарқыны.
3. Түйсік туғызу үшін қажетті тітіркендіргіштің әсерінің минималды ұзақтығы – түйсіктің уақыт
табалдырығы.
4. Қарқындылығына қарай тітіркендіргіштер арасындағы айырмашылықты белгілеу
қажеттілігідифференциалды сезгіштік.
5. Адаптация – тітіркендіргіштің қарқындылығына ӛзінің сезгіштік деңгейін бейімдейтін
анализаторлардың қабілеттілігі.
6. Анализаторлардың жаттыққандығы – сезгіштікті кӛтеру және ӛзінің сенсорлық қызметінің
әсерімен адаптациялық процесті жылдамдату.
7. Тітіркендіргіштің әрекетін тоқтатқаннан кейін бірқатар уақыт түйсікті сақтауға
анализаторлардың қабілеттілігі.
Ақтық бейнелерді тітіркендіргіш әрекетін тоқтатқаннан кейін де кейбір уақыт сақтаушылық кӛру
түйсігіне тән қасиет. Аталған деректерді басқа да түйсіктерден –температуралық, иіс, есту, т.б.
байқауға болады. Ақтық бейнелердің ұнамды немесе ұнамсыз болуы да мүмкін.
Анализаторлардың ӛзара әрекеттесуі бір қалыпты жұмыс істегенде болады. Түйсіктердің ӛзара
әрекеттесуін орыстың психологі, әрі психофизиологі С.В.Кравков тәжірибе жасап ашқан болатын.
Неміс экспериментал психологі Г.Т.Фехнер тітіркендіргіштердің ӛзгерулері арасындағы және
соған сәйкес түйсіктердің ӛзгерулерінің сандық байланысын яғни сезгіштік табалдырығын
зерттеді. Аристотель заманынан бері кеңінен таралған адамның бес сезім мүшесі бар (кӛз, құлақ,
мұрын, тіл, тері жамылғы). Соған сәйкес түйсіктердің бес модальдығы: кӛру, есту, иіс, дәм, сипай
- сезу болады. ХІХ ғасырда физиология мен экспериментальды психология адамның сенсорлық
ұйымдастыру құрамын кеңейте түсті. Адамның түйсігінің тепе-теңдігі мен шапшаңдығын
қамтамасыз ететін вестибулярлық аппарат (омыртқалы жануарлар мен адамдардың ағзалары),
ішкі еттер және сіңірлерде орналасқан жүйке орталықтарын тітіркендіру нәтижесінде

туындайтын кинестикалық (қозғалыс) түйсіктері табылды. Тері түйсігінің күрделі құрамы, атап
айтқанда, тактильдік (дене арқылы сезіну, сүйкеніс), температуралық, ауру түйсіктері ашылды.
Түйсіктердің модальдығын әдейі сезім ағзаларына байланысты жіктеу кеңінен таралды: кӛру,
есту, вестибулярлық, сипай-сезу, иіс, дәм, қозғалыс (кинестезиялық), тең басу, вибрациялық
(діріл), синестезиялық (ішкі ағзалардағы органикалық) түйсіктер бар. Англияның белгілі
психологі және психофизиологі сэр Чарлз Скотт Шеррингтон түйсіктің бірқатар түрлерін бӛліп
шығарды:
- экстероцептік түйсіктері – сыртқы тітіркендіргіштердің сыртына не соған жақын жерлеріне
әсер ету арқылы пайда болады. Оған тері, дәм, иіс, есту және кӛру түйсіктері жатады;
- проприоцептік (қозғалыс) түйсіктері – рецепторлары бұлшық еттер, сіңірлер және буындар
арқылы бейнеленеді және дене қозғалғанда білінеді;
- интерорецептік (ағзалық) – ішкі ағзалардың асқазанның, ӛңештің, ішектің, басқада ішкі
құрылымның миға жеткізетін түйсіктері.
Сенсорлық процесті жіктеуді ұсынған англия неврологі Х. Хэд. Ол сезімталдықтың
эпикритикалық және протапатикалық екі түрін ашты. Эпикритикалық – адамның сезім
мүшелерінде пайда болатын түйсіктер. Мысалы, сипай-сезу түйсігі адамның денесіндегі
жанасатын жерін дәл белгілейді, ал есту – дыбыстың шығу бағытын анықтайды. Протапатикалық
түйсіктер – ӛте ертедегі және қарапайым түрі. Олар объективтік процестен гӛрі кӛбіне адамның
субъективтік жағдайын білдіреді, эмоциялық жағын бейнелейді. Интерорецептік құбылыстар
түгелдей протапатикалық сезімталдықта болады. Энергияның жарық рецепциясы
фоторецептордың кӛмегімен жүзеге асырылады. Оның эволюциясы кӛру органы – кӛздің
ӛзгеруімен байланысты. Ол ішек-қуыстылардың қарапайым жарық сезгіштік пластинкалығынан
жәндіктердің, бауырқұрттың күрделі кӛзіне дейін дамыды. Түйсіктерді классификациялаудың
негізіне сезім мүшелерінің ерекшелігін алу – модальдық классификацияда ең кең тараған тәсіл.
Көру түйсігі және т.б.
Бізді қоршаған әлем туралы ақпарттар алудың қайнар кӛзі кӛру түйсігі болып табылады. Кӛру
түйсігінің рецепторы – кӛз. Оның негізгі бӛлімі кӛз алмасы. Кӛз аламасы үш түрлі қабықпен (ақ
түсті, тамырлы және торлы) қапталған шар тәрізді нәрсе. Кӛздің алдыңғы жағы аздап дӛңестелген
түссіз мӛлдір қасаң қабаққа айналады. Жарық кӛз аламасына мӛлдір қасаң қабақ арқылы түседі.
Тамырлы қабық қақ қабықтың астында жатады. Қасаң қабықтың арты мен тамырлы қабықтың
алдыңғы бӛлігі нұрлы қабық деп аталады. Кӛздің түсі осы нұрлы қабықтағы бояуға (пигментум –
латын сӛзі) байланысты түрліше болып келеді. Нұрлы қабықтың ортасында қарашық орналасқан.
Еі ішкі торлы қабық бар. Оның сезімтал таяқшасы және шақша деп аталатын екі рецепторы бар.
Онда 130 миллионға жуық таяқша, 7 миллиондай шақша ұлпалары бар. Таяқшалар ымыртта,
қараңғыда кӛреді, адамға қара, ақ, яғни бояусыз ахроматикалық түстер туралы мәлімет береді.
Шақшалар торлы қабықтың ортасына, ал таяқшалар оның шеткі жағына орналасқан. Шақшалар
дүниені жарықта тануды, яғни хроматика кӛруді қамтамасыз етеді. Бояулы түстер қызыл, қошқыл
сары, жасыл, кӛгілдір, кӛк, күлгін яғни хроматикалық түстерге жатады. Таяқшаның ұлпаларында
кӛру пурпоры деген зат болады, бұл жарықтың әсерінен химиялық жолмен бӛліну арқылы кӛру
жүйкесін қоздырады. Кӛру түйсігі кеңістікті қабылдауда маңызды рӛл атқарады. Заттың үстіңгі
бетінің қасиетін бағалауға мүмкіндік береді және заттық қабылдаудың жоғары формасын
қамтамасыз етеді. Орыс ғалымы С.В. Кравков «Глаз и его работа» еңбегінде үш компанентті кӛру
теориясының қазіргі замандағы сипаттарын дәлелдейді. Біздің кӛзімізге электромагнит
толқындарының әсер етуі нәтижесінде пайда болатын түйсік. Егер бір уақыттың ішінде кӛзімізге
ұзындығы 380-нен 780 миллимикронға дейін электромагнит толқындары әсер етсе, жарықты
сеземіз. Кӛздің ӛзге сезім мүшелерінен айырмашылығы – ол ана құрсағында жатқан нәрестенің
ми түтікшелерінен дамып шығады. Осының нәтижесінде кӛз тек кӛр түйсігіг емес, ойлау
процесіне де қатысы бар. Спектр қараған кезде одан табиғаттағы жеті негізгі түсті және олардың
сансыз реңктерін айыруға болады. Ересек адам түстің 180-дей жеке түрлерін және он мыңнан
астам реңктерін ажырата алады. Түстің жарықтылығы – түстердің қара түстен айырмашылығы.
Мәселен, ақ түс ең жарық түс, қара түс жарықтығы ең тӛмен түс екені белгілі. Түстердің ӛңі
дегеніміз бір түстің екінші түстен ӛзінше ерекшелігін кӛрсететін сапасы. Түстің қоюлығы –
жарықтылығы бірдей сұр түстен басқа түстердің айырмашылығы. Ең қою түс – қызыл түс. Кӛру
түйсігінің адам ӛмірінде алатын орны ерекше. Жаңа туған балаға айналасындағы заттар мен
құбылыстар біркелкі болып кӛрінеді. Ол заттың түсін тек 5-6 айдан кейін айыра алады. Баланың
кӛру түйсігін дамыту үшін бояулы ойыншықтар үлкен роль атқарады. Кӛру түйсігінің дамуына

еңбек процесі, нақтылы мамандығы да әсер етеді. Қара мата тоқитын тәжірибелі тоқымашылар
қара түстің қырықтай реңкін айыра алады. Екі кӛздің кӛру қабілетінен мүлде айрылғандар жарық
пен қараңғына ажырата алады, бірақ әлеуметтік тұрғыдан жан-жағын ажырата алмайды. Кӛздің
қабынып ауруынан және түрлі жұқпалы аурулардың асқынуынан, іштен туған соқырлық, әртүрлі
жарақаттан және суқараңғы аурудан соқырлық пайда болады.
4.Түйсіктің қабылдаудан айырмашылығы. Түйсіктердің қабылдаудан айырмашылығы ол
қарапайым психикалық үрдіс болып табылады. Бұл қарапайымдылық ең алдымен әрбір түйсікте
бірнеше түйсіктер қатынасады, ал қабылдау – заттар мен құбылыстардың тұтас қасиетті. Мысалы,
алманы қабылдауға кӛру түйсіктері (жасыл, қызыл және басқа түстерді), иіс түйсіктері, дәм
түйсіктері (тәтті, ащы, тұщы), бұлшық ет қозғалыс түйсіктері (қаттыны, ауырлықты түйсіну) және
т.б. Қабылдауға қарағанда түйсіктердің жүйке-физиалогиялық амалдары ӛте қарапайым.
Бектіу сұрақтары: 1.Түйсік дегеніміз?
2. Түйсіктің физиологиялық негізі қандай?
3. Түйсіктің түрлері мен қасиеттері қандай?
4. Түйсіктің қабылдаудан айырмашылығы Қандай?

5. Дәріс тақырыбы: Қабылдау.
Жоспары:
1. Қабылдау туралы түсінік.
2. Қабылдаудың физиологиялық негізі.
3. Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері.
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1. Қабылдау туралы түсінік.
Қабылдау дегеніміз - дүниедегі заттар мен құбылыстардың біздің сезім мүшелерімізге әсер ету
нәтижесінде пайда болып,сол заттар мен құбылыстардың тұтас қасиеттерінің адам санасындағы
бейнесі. Қабылдау - түсінігі мен қабылдау табиғаты. Заттар мен құбылыстардың ӛз қасиеті мен
бӛлшектері жиынтығымен қосылып сезім мүшелеріне тікелей әсер етуі кезіндегі тұтас түрде
бейнеленуі. Белгілі бір затты сезіп түйсіну қабылдаудың айрықша қасиеті болып табылады.
Қабылдау мүмкіндіктері тек сезім тітіркендіргішке жауап беру ғана емес, сонымен қоса белгілі
бір заттың сипаты ретінде сезімтал түйсіну болып табылады. Ол сенсорлық және қозғалыс
аппараттарының жете дамуын болжамдайды. Оның әрекетпен осы байланысы адамда
қабылдаудың даму тарихының жолын анықтайды. Бұл ерекше таным әрекеті болып табылады.
Мұнда жеке санада пайда болатын бейнені затпен салыстыру, беттестіру болып табылады.
Мысалы. үйді, қаланы, ағшты, музыканы, суретті қабылдаймыз. Қабылдаудың құрамына әр
уақытта да түйсіктер кіреді, біз белгілі түсі, иісі, түрі, температурасы және т.б. қасиеттері бар
заттарды қабылдаймыз. Біз сонымен қатар заттар мен құбылыстарды кеңестік пен уақытта
қабылдаймыз.
2. Қабылдаудың физиологиялық негізі.
Қабылдаудың физиологиялық негізі біздің сезім органдарымызға әсер ететін затар мен
құбылыстардың жекелеген ғана емес, тұтас, жиынтық, кешенді қасиеттерді шақыратын бас ми
қыртысының анализдік-синтездік қызметі болып табылады. Қабылдаудың жүйке –
физиологиялық амалы аттардың жиынтық қасиеттерінің әсерімен іске асатын уақытша
байланысты жүйесін ұйымдастыру. Сондықтан да әрбір қабылдау түйсіктердің жәй ғана
жиынтығы емес, сонымен қатар заттың тұтас бейнесі: қабылдау күрделілігімен және сонымен
қатар тұтастығымен ерекшеленеді. Қабылдаудың тұтастығы сол қабылданатын заттардың
тұтастығымен анықталады. Сонымен, қабылдау - бұл бір ғана емес, бірнеше сезімдер
органарымен,бірнеше анализатордың,әрекетінің нәтижесі. Бұл жағдайда кез келген қабылдау
органдарының бірі негізгі болып табылады. Мысалы, суретті қабылдауда негізгісі кӛру
огондары,музыкалық концертті қабылдауда - есту органдары.
Қабылдаудың түйсінулерден айырмашылығы, түйсінулерден тітіркендіргіштердің жекелеген
қасиеттері бейнеленсе, қабылдау заттарды тұтас, оның қасиеттерінің жиынтығы түрінде
бейнелейді. Қабылдаудың ең негізгі ерекшеліктері - қабылдаудың зат түрінде болуы, тұтастығы,
таңдамалылығы, қабылдаудың нысаны мен фоны, апперцепциясы, иллюзиясы, қабылдаудың
уақытпен кеңістікке байланыстылығы. Қабылдаудың зат түрінде болуы бұл туа біткен сапаны
емес, ол практикалық қызметте бағдарлаушы және реттеуші қызметін атқарады. Қабылдаудың
ерекшеліктерінің бірі-тұтастығы. Біздің сезім мүшелерімізге әсер ете отырып, заттар мен
құбылыстардың жекелеген қасиеттерін бейнелейтін түйсіктерден айырмашылығы- қабылдау
заттың тұтас бейнесі болып табылады. Қабылдаудың тұтастығымен оның құрылымдығы
байланысты.
Қабылдаудың
тұтастығы
мен
құрылымдығының
қйнар
кӛздері,бір
жағынан,бейнелейтін нысандардың ӛзінің ерекшеліктерінде жатса, екінші жағынан, адамның
заттық қызметінде жатыр. И.М.Сеченов қабылдаудың тұтастық және құрылымдық ерекшеліктері
анализаторлардың рефлекторлық қызметінің нәтижесі екендігін атап кӛрсетті. Сондықтан да
әртүрлі мамандық адамдарының кәсіби қабылдауы туралы айтсақ: бейнелеу ӛнерінің суретшісі ең
алдымен қоршаған ортадағы адамдардың, табиғаттың, түстердің сұлулығын кӛреді, сазгер

дыбыстардың, әуендердің әдемілігін байқайды, киім тігуші - модельдер тігілетін киімнің
әдемілігіне, үйлесімділігіне, заманға лайықтылығына мән береді, инженер - конструктор
механикалық және физикалық заңдылықтарды зерттейді және т.б.
Балаларда қабылдаудың дамуы туралы айтқанымызда, онда қабылдаудың анықтығын,
мазмұндылығын, мағыналығын, сонымен қатар бақылағыштығын дамыту туралы сӛз болады.
Қабылдауды дамыту сезім органдары мен жалпы анализаторларының дамуымен байланысты.
Қабылдаудың дамуы тәрбиенің әсерімен, тәжірибенің кеңеюімен, білімді меңгерумен бірлікті
және ӛзара байланыста, ойлаудың, қиялдың, зейіннің, сезімнің, ерік-жігердің дамуымен және
жалпы тұлғаның дамуымен іске асады. Сәбилік кезеңнен алғашқы сәттерінде, бала әлі де бір
орыннан екінші орынға қозғала алмайтын кезінде оның қабылдайтын заттарының кӛлемі ӛте аз
болады. Ал кӛру мен есту органдарының кӛмегімен қоршаған ортадағы заттар мен
құбылыстардың ішінен еркеше кӛрінетін ашық, әсерлі дыбысты, кӛз алдында қозғалатын
заттарды, қабылдай бастайды. Қозғалудың тұрақтылығы, толықтығы және мағыналылығы
балаларда олардың ойлауы және сӛйлеуімен бірге ойын әрекетінде дами бастайды. Мектепке
дейінгі кезеңдегі балалардың ӛмірінде ойын ерекше орын алады, іс-әрекет танымдық, әлеуметтік
және эстетикалық қажеттіліктермен ынталандырылып отырылады. Балалардың ӛздерінің
ойынында үлкендердің іс-әрекеттеріне еліктейді. Сонымен ойын үдерісінде балалардың одан да
кӛп қабылдайтын заттарының шеңбері және мазмұны арта түседі. Мектеп жасында уақытты
қабылдау жетіле түседі. Шәкірттер уақыттың не екенін, не үшін керектігін жақсы біледі.
Бастауыш мектеп кезеңіндегілер уақыттың тездігін немесе жайлығын жақсы біледі. Сабақта және
сабақтан тыс уақыттарда дәл қабылдай білуге үйренеді, оқу жұмысын ұйымдастыруда қатаң
тәртіппен сабақтарды сағаттарға бӛлу және ӛзінің белгіленген мерзімінде жекелеген
тапсырмаларды орындайды. Қабылдаудың оқу үрдісінде мәні ерекше. Сондықтан да шәкірттердің
қабылдауларын тәрбиелеп, дамыту ұстаздар үшін бірден-бір қажет мәселе болып табылады.
3. Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері.
Қабылдау түрлері. Қабылдауды топтастырудың бірнеше түрі бар. Алғашқы топтастыру
рецептор модальдығынан шығады. Мұнда есту, кӛру, сипап сезу қабылдауы болып бӛлінеді.
Екіншісі материяның ӛмір сүру формаларына негізделген. Бұған заттарды, уақытты, қарымқатынасты, қозғалысты, кеңістікті және адамды қабылдау жатады.
Қабылдау қасиеттері: «Апперцепция» - (латын сӛзі, қазақша қабылдауға қосымша деген
мағананы білдіреді). Апперцепцияның
екі түрі бар: Тұрақты және уақытша. Тұрақты
апперцепция адамның қызығуы
мен дүниетанымына мамандығы мен білім деңгейіне
байланысты болып отырады. Уақытша апперцепция адамның әртүрлі алдануы (иллюзия)
салдарынан жаңсақ пікірлер туғызады. «Иллюзия» - (латын сӛзі, қазақша мағынасы - алдану).
Қабылдау тұтастығы, белгілі бір заттың бейнесін тұтас қабылдау. Қабылдау константтылығы, бұл
– заттардың кейбір қасиеттерін (пішіні, түсі, кӛлемі) бір қалыпты болып қабылдануы.
Константтылық – пайда болатын қасиет. Кешенділігі – қабылдау түйсіктердің жай ғана
қосындысы емес, мағыналылығы – қабылдау ойлаумен, заттар мағынасын түсінумен тығыз
байланысты. Қабылдаудың таңдамалылығы бір объектілерді екіншілерімен салыстыра отырып,
ерекшеленуде кӛрінеді. Кеңістікті қабылдау күрделі процесс. Дүниедегі заттардың барлығы
кеңістікте орналасқан. Олардың әрқайсының белгілі түр – тұрпаты бар: ұзын – қысқа, енді – енсіз
т.б. Қашықтық пен заттар кӛлемін қабылдауда кӛздің конвергенциясы (жақындауы) яғни екі
кӛзбен кӛретін затқа бір кӛздей болып әрекет етуі қажет. Бұл жақын жердегі нәрселерді
ажыратудан байқалады. Ал алыстағы нәрселерге қарағанда олардың екіге бӛлініп кетуін
дивергенция дейді. Кӛздің түрліше қашықтықтағы заттарды кӛруге бейімделу қабілеттілігін
аккомадация (кӛз үйрену) деп атайды. Уақытта - материяның ӛмір сүруінін объективті шындық
формасы, уақытты қабылдау бірнеше компаненттерден тұрады. Уақыт құбылыстың белгілі бір
ырғағымен ӛтеді, уақыт қарқын арқылы ӛлшенеді. Қарын – құбылыстың бірізді тездігінің не
баяулығының кӛрсеткіші. Уақытты қабылдауда субъективтік мезеттер ерекше орын алады. Ӛткен
шақ жылдам, қысқа мерзімде ӛткен сияқты. Оны дәуір, кезең, ғасыр, жылдармен ӛлшенеді. Осы
шақта ғасыр, жыл, ай, күн, сағатпен ӛлшенеді.
Бектіу сұрақтары:
1. Қабылдау дегеніміз?
2. Қабылдадың физиологиялық негізі қандай?
3. Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері қандай?

6. Дәріс тақырыбы: Ес.
Жоспары:
1. Ес анықтамасы.
2. Естің түрлері және оның процестерінің сипаттамасы.
3. Естің теориялары және естің жеке типологиялық ерекшеліктері.
Негізгі әдебиеттер:
1. Немов Р.С. Психология 1к М., - 1999г.
2. Рогов Е.И. Курс лекции по общей психологии М., - 1999г.
3. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии Ростов на Дону – 1996г.
5. Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А., - 1996ж.
Қосымша әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Б. Жантану негіздері. А.,-2002ж.
2. Бабаев С. Жалпы психология. А., -2002ж
1. Ес анықтамасы.
Ес дегеніміз-бұрынғы тәжірибені бейнелеу болып табылады. Адамның бұрын қабылдаған
нәрселері мен құбылыс бейнелерінің, кӛңіл – күйлерінің ойда сақталып қажет кезінде қайта
жаңғыруы ес процесі деп аталады.
1) Материяның алғашқы қасиеті ретіндегі сыртқы әсер етудің іздерін сақтау мүмкіндігі.
2) Ес танымдық процесс. Ол тәжірибені сақтауға, бекітуге және қайта жаңғыртуға негізделеді.
Естің басқа психикалық процестермен – түйсік, қабылдау, елестету, қиял, ойлау, сӛйлеу
байланысы.
3) Адам мен жануарлар ӛміріндегі естің мәні мен функциясы.
4) Естің физиологиялық механизмдері:
- Павловтың ес физиологиялық теориясында ес – уақытша байланыс;
- Естің нейрондық модельдер теориясында ес – кеңістіктік-уақыттық байланыстар құрылымы;
- Химиялық теориясында ес – РНК, ДНКфункциясы;
- Естің биохимиялық теориясында ес – белок (ақуыз) молекулаларының екі сатылы
трансформация процесі.
5) Ес түрлері. Ес түрлерінің топтасуы:
1. Психикалық белсенділік бойынша (есте сақтау объекті бойынша):
а. сӛз - логикалық: есте сақтау тәсіліне қарай – мағыналық, механикалық, қозғалыстық;
ә. бейнелік: есту, кӛру, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу, эмоциялық.
2. Ерік регуляциясы дәрежесі бойынша:
а. ерікті.
ә. еріксіз.
3. Есте сақтау мен бекіту ұзақтығына қарай:
а. лездік.
ә. қысқа мерзімдік.
б. оперативтік.
в. ұзақ мерзімдік.
2. Естің түрлері және оның процестерінің сипаттамасы.
Ес формалары мен түрлерін жіктеу үшін бірнеше негіздемелер бар. Бұл жағдайда естің жекелеген
түрлері үш негізгі ӛлшемдерге сәйкес жіктеледі:
1) іс-әрекетке үстемдік ететін психикплық белсенділіктің сипаты бойынша есті
қозғалыс,эмоциялық,бейнелік,сӛздік-логикалық ес деп бӛледі;
2) іс-әрекеттің мақсаттарының сипаты бойынша ырықсыз және ырықты ес деп бӛледі;
3) материалды есте қалдыру және есте сақтау ұзақтығы бойынша қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді
және жедел ес деп бӛледі;
Қозғалыс ес – бұл әр түрлі қозғалыстар және олардың жүйелерін есте қалдыру, есте сақтау және
қайта жаңғырту. Естің басқа түрлеріне қарағанда естің осы түрі анық байқалатын адамдар
кездеседі. Кейбір адамдар ӛзінде қоғалыс есінің барлығын байқамайды. Естің бұл түрінің ерекше
мәнә зор,қозғалыс есі әр түрлі прпктикалық және еңбек дағдыларын қалыптастыру үшін негіз
болып табылады.

Эмоциялық ес – бұл бастан кешкен сезімдердің есі.Жағымды немесе жағымсыз сезімдер ізсіз
жойылып кетпейді,ал белгілі жағдайда есте қалады және қайта жаңғыртылады.Эмоциялық
есадамның жеке басының қалыптасуына ықпал етеді.Ол бұрын бастан кешкен сезімдерге
байланысты адамға ӛз мінез-құлқын реттеп отыруға мүмкіншілік береді.Бастан кешкен және есте
сақталған сезімдер қозғаушы күш ретінде белгілі бір әрекетті орындауға итермелейді.
Бейнелік ес - бұл дүниедегі заттар мен құбылыстардың бұрын қабылданылған бейнелерін есте
сақтау және қайта жаңғырту.Бейнелік ес кӛру ,есту, сипай сезу, иіс, дәм болып бӛлінеді. Бейнелік
естің жоғары дамуы кӛркемӛнер мамандықтарының адамдарында жиі кездеседі: суретшілерде,
музыканттарда, жазушыларда. Кейбір адамдар ӛте анық байқалатын бейнелік есті меңгереді.
Сӛздік-логикалық ес Ойлауды есте қалдыруда және қайта жаңғыртуда аңғарылатын ес. Сӛздік
логикалық естің мазмұны біздің ойымыз болып табылады.Ойлау тілсіз ӛмір сүрмейді сондықтан
да ес тек ғана логикалық делінбей , сӛздік-логикалық деп аталады.
Есте сақтау процесінің заңдылықтары мен жалпы сипаттамасы. Есте қалдыру – психикалық
әрекет. Ол жаңа информацияны бұрын алған білімдермен байланыстыру арқылы есте бекітуге
бағытталған. Ойда сақтау мен жаттап алу – есте қалдыру түрлері. Нұсқау мен есте қалдыру ролі
(Валь эксперименттері бойынша).
1. Информацияны қайта жаңғырту процестері. Тану – қайта жаңғырту процесі ретінде. Танудың
басқа психикалық процестермен – қабылдау мен ойлау – байланысы. Тану формалары: әрекеттегі
автоматты тану, таныстық сезімі, басқа затпен салыстыру. Қайта жаңғыртуда информацияның
қайта құрылуы. Еріксіз қайта жаңғырту, еске түсіру – қайта жаңғыртудың түрі. Естелік – адамның
тарихи есі. Қайта жаңғыртуда ес пен ойлаудың бірлігі. Қайта жаңғырту ерекшеліктерінің жас
шамасына сәйкес ӛзгешеліктері.
2. Информацияны есте сақтау мен ұмыту процестері. Есте сақтау процесінің ойлау және сӛйлеу
процестерімен байланысы. Г.Эббингауздың ұмытуды эксперименттік зерттеуі мен ұмыту қисығы.
Мазмұндалған информацияны есте сақтау мен ұмытуға арналған мағынасыз буындар
материалындағы информацияны ұмыту заңдылықтарының шектеулілігі.
3. Ұмытудың негізгі теориялары – ес іздерінің ӛшу теориясы мен интерференция теориясы.
З.Фрейдтің себепті ұмыту теориясы. Реминисценция (латын сӛзі, қазақша мағынасы кӛп жылдан
кейін еске түсіру) құбылысы мен оның механизмдері. Есті зерттеудегі әрекетті жолдары есте
қалдыру заңдылықтарының түсіндірілуі.
4. Ес процестерінің ӛзара байланысы, бірлігі. Ес процестерін зерттеудегі эксперименттік
мүмкіндіктер.
3. Естің теориялары және естің жеке типологиялық ерекшеліктері.
Біздің түйсінген және қабылданған заттарымыз бен құбылыстарымыз ізсіз жоғалып кетпейді,
бірақ белгілі дәрежеде есте қалдырылады, бекітіледі, есте сақталады және қолайлы жағдайларда
немесе қажет болған кезде қайта жаңғыртылады. Сонымен қатар біздің ойымыз, сӛйлесуіміз,
бастан кешкен сезімдеріміз бен әрекеттеріміз қайта жаңғыртылады.Бұл әрбір адамға күнделікті
тәжірибеден белгілі. Мәселен мектепте әр түрлі ғылым негіздерінен берілген білімді шәкірттер
есте сақтайды және қайта жаңғыртады. Жеке тұлғаның тәжірибесін есте қалдыру, есте сақтау
және кеиін есте қайта жаңғыртуын ес деп атаймыз. Естің физиологиялық негіздеріне уақытша
жүйкелік байланыстар, оның құрылуы, есте сақталуы жатады. Адамның ӛмірінде естің мәні
орасан зор. Естің арқасында біздің санамызда бүгінгі жағдайлар ғана бейнеленіп қоймайды,
сонымен қатар ӛткендегі біздің қабылданған және бұрын бастан кешкен кӛңіл-күй жағдайлары да
бейнеленеді. Егер де ес болмаса, онда біз қазіргі қабылданған заттар мен құбылыстарды ғана есте
сақтаған болар едік. Бүкіл қабылданғанның бәрі бізге жаңа сияқты кӛрінеді. Адам есті болуының
арқасында ептіліктер мен дағдыларды меңгереді,білімін байытады,озінің ой-ӛрісін кеңейтеді. Ес
іс-әрекет басқа да үрдістерді дамыту үшін мәні орасан зор. Ес үрдісі біздің қабылдауларымызды
байытады. Неғұрлым елестетулер мен бекітілген білімдер бай болса,соғырлым қабылдауларымыз
мазмұндырвқ толығырақ және дәлірек, қиялдың, ойлаудың ,сӛйлеудің және ерік-жігердің қызметі
жемістірек болады. Ес адамзат қызметінің барлық түрлерінде маңызды рӛл балаларға кейбір
білімдердің,ептіліктердің және дағдылардың болғанында ғана мүмкін. Ертедегі гректерде есті
ерекше қадірлнген. Естің құдайы әйел адам Мнемозина болған. Ол ӛнер мен ғылымның
жаратушы анасы деп есептелген. Бұл қарапайым түсініктерде терең ой жатыр: ес барлық жаңаны
жасаудың демек, шығармашылықтың негізгі шарты. Адам үздіксіз қандай да болсын жаңаны
ойлап табады, ол автомобиль немесе станоктар, музыка немесе кинофильм, ғылыми теориялар
немесе Жердің жасанды серіктері,жеке адамдардың жасалған тәжірибесі із түссіз, сақталмай

жоғалып кетуі мүмкін емес.Тек қана щығармашылық емес ,сонымен қатар жалпы кез келген
адамзат қабілеттіліктерінің дамуынсыз адамның алға қарай қозғалысы мүмкін болмас еді.Адам
ешнәрсеге үйренбеген болар еді.үйрену дегеніміз-белгілі бір тәжірибені меңгеру ,оны сақтау
,болашақ ӛмірде қолдпну.Ал бұл тәжірибені ес үрдісі сақтайды. Адамның есін жануарлардың
тәжірибе жинақтауға қабілеттілігімен салыстыруға болмайды. Олар әртүрлі, демек, ес ағза
дамуының оның ішінде адам ағзасы дамуының қажетті шарты болып табылады. Демек ес-кез
келген іс әрекеттің қажетті шарты. Ес жұмысының физиологиялық негізгі жүйке жүйесінде жүйке
қозуларынан қалатын іздер болып табылады. Бұл іздер ӛзара байланысты, жүйке жүйелерінің
аяқталуы іске асады. Ұлы орыс физиологі И.П.Павлов бұл жүйке байланыстарын ұйымдастыру
заңдарын, оның негізінде ағзаның қызметі заңдарын зерттеді.
Балаларда естің жоғары түрін алғаш рет бір жүйелі зерттеуде психология ғылымының кӛрнекті
ӛкілі Л.С.Выготскийдің еңбегі орасан зор. Ол 1920-жылдардың аяғында алғаш рет естің жоғары
түрінің дамуы туралы мәселені зерттеуге кірісті. Ол ӛзінің шәкірттерімен бірге естің жоғары түрі
психикалық қызметтің күрделі түрі екендігін кӛрсетіп берді. А.А.Смирновтың және
П.И.Зинченконың зерттеулері естің жаңа және күрделі заңдарын ашып кӛрсетті. Есті материалды
есте қалдыру, есте сақтау және қайта жаңғырту қызметін атқаратын психофизиологиялық үрдіс
ретінде анықтауға болады Кейбір адамдар мәселен, ӛте қиын есте қалдырады, бірақ олның
орнына жақсы қайта жаңғыртады және есіңде қалған материалды есінде ұзақ сақтайды. Бұл
адамдардың ұзақ мерзімді есі жақсы дамыған. Кейбір адамдар бар, керісінше тез есте қалдырады,
бірақ оның орнына есте қалдырғанын тез ұмытады. Оларды қысқа мерзімді және жедел ес күшті
дамыған болады.
Бекіту сұрақтары:
1. Ес анықтамасы?
2. Естің түрлері және оның процестерін сипаттаңыз?
3. Естің теориялары және естің жеке типологиялық ерекшеліктері қандай?
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1. Ойлау туралы түсінк анықтамасы.
Ойлау дегеніміз - әлеуметтік жағдаймен ұштасқан тілмен тығыз байланысты психикалық
процесс, сол арқылы болмыстың, дүниедегі нәрселердің жалпы және жанама түрде миымызда
бейнеленуі. Ойлау – субъектінің танымдық әрекеті, шындықтың жалпыланған бейнесі ретінде
сипатталады. Ойлаудың дамуы филогенетикалық, тарихи, онтогенетикалық және функционалдық
аспектілерде зерттеледі. Психология ойлауды танымдық әрекет ретінде зерттейді. Мұнда ойлау
қолданылатын құралдардың түрі мен жалпылау деңгейіне, олардың субъект үшін жаңалығының
оның белсенділік дәрежесі мен шындыққа сай болуына қарай түрлерге дифференцияланады.
Ойлау процестері ӛту типіне қарай интуитивтік және аналитикалық ойлау, адамның орындайтын
амалдарына қарай – практикалық және теоретикалық; орындалатын функцияларына қарай –
шығармашылық және креативті (сын тұрғысынан)болып бӛлінеді. Ойлау ӛмір бойы іс-әрекет пен
қарым-қатынас үстінде қалыптасады.
2. Ойлаудың түрлері, операциялары және формалары.
Ойлаудың генетикалық классификациясы мына түрлерді қамтамасыз етеді: көрнекі-әрекеттік,
көрнекі-бейнелік, сөз-логикалық (мағыналық). Психологияда ойлау объективті тәсілдермен
зерттелінеді. Сонымен қоса, эмпирикалық материалды жинаудың барлық негізгі тәсілдері кеңінен
қолданылады. Бұлар: бақылау, эксперимент, әңгімелесу, іс-әрекет ӛнімдерін зерттеу. Жиі ойлау
амалды орындау процесі ретінде айқындалады. Мұнда шарттар мен талаптар қойылады. Субъект
амал-әрекеттерді түсінуімен қатар, оны қабылдауы да тиіс. Яғни, тұлғаның мотивациясымен
(қажеттік-себептік сферасымен) байланыстыруы тиіс. Конфликт жағдайларында ойлау басқа
адамға әсер ету құрылымына енеді. Қарым-қатынас арқылы бір адамның ойлау әрекетінің
нәтижесі (білімі) екіншісіне беріледі. Білім (жалпылау) заттың әрекетке немесе амал орындау
процесіне (орындаудың жалпы тәсілдері) қатысты болуы мүмкін. Ой операциялары: анализ,
синтез, салыстыру, абстракциялау мен жалпылау, нақтылау.
Ойлаудың нақтылы формалары – ұғым,пікір және ой қорыту болып табылады. Ойлауды негізгі
формасы ұғым – бұл адамзаттың талай ұрпақтарының ойлау жұмысының нәтижесі. Адамның
жеке даму процесінде басты ұғымдарды меңгеру қажет болады. Ұғымдарды меңгеру – ӛзінің ішкі
психологиялық сипаттары бойынша
талдау, жинақтау және қорыту қызметтері, олар
меңгерушіден үлкен күрделі ой қызметін талап етеді.
Алғаш рет ұғымдар процесін эксперимент арқылы зерттеген Л.С.Выготский болды. Ол бұл
процеске байланысты біркелкі маңызды қорытындылар жасады. Ұғым ойлауды талап етеді және
ол жанастыру процесі болып табылады,оның ең негізгісі ұғымдарды қолдану арқылы ғана
жүргізіледі.
Ұғым процесін зерттеушілердің бірі – П.П. Блонский, ол объектілердің ұқсас әлпетіне зейін
аударудың маңызын дәлелдеді. Ол ұғым адам миында қандай да болмасын заттың не құбылыстың
тұрақтырақ, жалпы, басты белгілерін нығайту нәтижесінде болатындығын дәлелдеді. Ұғымда
сӛз ерекше рӛл атқарады. Оның маңыздылығын ӛзінің эксперименттік зерттеулерінде
Д.Н.Узнадзе
дәлелдеген болатын. Ұғымды зерттеу мектеп пәндерінің әр түрлі оқу
материалдарында жүргізілді. Зерттеудің пәні – оқушыларда арифметикалық, геометриялық,
грамматикалық, тарихи, физикалық және басқа да ұғымдарды қалыптастыру болады. Зерттеу

адамның сезімдік тәжірибесі, оның заттар мен құбылыстар туралы түйсіктері, қабылдаулары мен
елестетулері ұғымның қайнар кӛзі болып табылатындығын дәлелдеді. Л.В.Занков кӛрнекілік пен
сӛздің бірлігі ұғымды қалыптастырудың ӛнімді тәсіл екендігін дәлелдеді, сӛйлеу арқылы мұғалім
оқушылардың ӛздігінен таным қызметіне ағыт береді: танылатын объектілерді салыстыру, басты
белгілерін айыру, қорыту, бақыланылатын құбылыстардың себептерін ашу. Бұл тәсілдерді
таңдағанда сонымен бірге оқушылардың ақыл – ойының даму деңгейін және дара ерекшеліктерін
ескеру қажет болады. Бейне мен сӛздің ұғымдарды меңгеруде ӛзара қатынасын зерттеумен
Н.А.Менчинская шұғылданды. Ұғымдарды меңгерту үшін кӛрнекілік бейнелер қажеттілігін
дәлелдеді, бірақ кейбір жағдайларда олар ұнамды болғанымен, ұнамсыз да әсер ететіндігін
кӛрсетеді. Ұғымдарды игеру процесін Е.Н.Кабанова – Меллер, В.Н.Шемякин, А.И.Раевтар
зерттеді. Ұғымдарды игеру мен қалыптастыру анализ, синтез, дерексіздендіру, қорыту
процестерінің жәрдемімен ғана болады. Бұл процесс адамның нақтылы әрекетінде ғана іске
асады. Ұғым дегеніміз заттар мен құбылыстар туралы ой. Ұғымда заттардың жалпы және негізгі
қасиеттері бейнеленеді. (Мәселен, мектеп, оқушы, мұғалім т.б. әр текті ұғымдар). Ұғымдар
арқылы адам танымының ұзақ процесінің нәтижесі қорытылады. Ғалымдар дара және жалпы
болып бӛлінеді. Мәселен, “Шымкент қаласы”, “Ғ.Мұратбаев ” – дара ұғымдар, “кітап”, “адам”,
“ жұлдыз” т.б жалпы ұғымдар. Кейде жинақтаушы ұғымдар болуы мүмкін. Пікір – ойлаудың
формасы, онда заттар мен құбылыстар туралы, олардың қасиеттері мен қатынастары туралы
мақұлдау
не
бекерге
шығару
ақиқаты
танылады.
И.Канттың кӛзқарасы бойынша, пікір – бұл санада елестетулерді байланыстыру формасы,
Г.Гегельше айтқанда , бұл – ұғымдардың арақатынасы формасы. Формальды логиканың
кӛзқарасы бойынша, пікір құрылымы үш компоненттен құралады:бастауыш, баяндауыш және
олардың арасындағы логикалық байланыс. Сапасы жағынан пікір ұнамды және ұнамсыз, саны
жағынан жалғыз, жеке және жалпы; сипаты жағынан, бастауыш пен баяндауыштың арасындағы
байланыс – үзілді – кесілді, шартты және бӛліп кӛрсету, модальдығы жағынан, дау – дамайсыз,
ақиқаттылығы, мүмкіншіліктігі болады. Негізгі пікірлер арасындағы қатынастардың тӛрт түрі
бар: контрарлық (қарсылықты), контрадикторлық (қайшылықты ), субконтрарлық ( қарсылық
асты) және бағынышты.
Ойлаудың күрделі формаларының бірі – ой қорытындылары. Ой
қорытындылары дегеніміз бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі. Қорытынды шығару
үшін оны белгілі бір тәртіпте бір бірімен байланыстыруымыз қажет. Қатар тұрған кездейсоқ
пікірлерден қорытынды шықпайды. Мәселен, “барлық дельфиндер - жануар”, “барлық мелалдар
электр ӛткізеді ” деген екі пікірдің арасында логикалық байланыс жоқ. Сондықтан, бұл екеуінен
үшінші жаңа пікірдің тууы мүмкін емес. Ой қорытындыларының үш түрі болады. Біріншісі –
дедукциялық, екіншісі – индукциялық, ал үшіншісі – аналогиялық ой қорытындысы деп аталады.
Дедукция дегеніміз - жалпыдан жекеге қарай жүретін ой қорытындысы. Мәселен, біз тірі
организмдер оттегі жоқ жерде тіршілік ете алмайды, ал балық тірі организмнің бірі десек, олай
болса, балық оттегі жоқ жерде тіршілік ете алмайды деген қорытындыға келеміз.
Индукция - жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы, мәселен, оттегі олмаған ауада
ӛсімдік ӛсе алмайды, сондай - ақ, оттегі жоқ ауада жануарлар да, адам да тіршілік ете алмайды
десек, осы айтылғандардан жалпылап оттегі жоқ ауада “барлық тірі организмдер тіршілік ете
алмайды!” деген қорытындыға келеміз.
Аналогия дегеніміз - ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау. Мәселен, И.Ньютон
бүкіләлемдік тартылыс заңын тапқанда, ой қорытындысының осы түріне сүйенген. Оқушыларда
ұғымдар мен пікірлердің біртіндеп қалыптасуы, соған сәйкес ой қорытындыларының дамуына
мүмкіндік туғызады. Ӛйткені, ойлаудың формалары бір бірімен байланыса дамып отырады.
3. Ойлаудың құрылымы және теориялары.
Ойлау проблемасы кӛп дәуірге дейін психологиялық саласы болудан гӛрі, философия мен
логика нысаны болып келді. Сондықтан да ойлау процесін зерттеуде ғылым бағыттары
арасындағы күрес бірде толастамаған. Ойлау жӛніндегі алғашқы бағыт классикалық сенсуализм
тұжырымын негізге алып, алғаш сезімдік танымда болмаған дүние санада бейнеленуі мүмкін емес
деген шешімді уағыздады. Алайда бұл теориялық тоқтам кӛбіне ойлауды ес, елес бейнелерінің
бірлігі немесе ассоциация нәтижелері деп үстірт түсіндіреді. Бұлай топшылаудан ӛнімді де
белсенді процесс ретінде танылмаған ойлау ӛз алдына дербес, процестік сипатынан айырылып,
жақын кезеңдерге дейін ғылымда арнайы зерттеулер аумағынан тыс қалды. Қарама – қарсы
бағытты ұстанған идеалист философтар ойлауды адам рухының айрықша, қарапайым
бӛлшектерге жіктелмейтін процесс формасы деп таныды. Біздің заманымызда ойлауды рухтың

символдық белсенділігінің кӛрінісі ретінде тану неоканттық философияға негіз болып отыр.
Ойлау – психикалық іс - әрекеттің ерекше түрі деп психологияда алғашқы жария еткен
Вюрцбургтық ғылыми мектеп болды. Бұл бағытта ӛз тұжырымдарын эксперименталды
дәлелдеуге ұмтылған ХХ ғасыр басындағы неміс психологтары (О Кюлье, А.М.Ессер, К. Бюлер,)
ойлауды одан әрі бӛлшектенбес сана қызметі деп білді; оны сезімдік негіз бен сӛздік ӛрнектен
бӛлектеді, оны таза рухта теліп, бұл мәселеде идеалистік тарапқа қолдау берді. Сонымен
ойлаудың ғылыми шешімі табылмай, бұл жӛніндегі проблема тығырыққа тірелді. Енді жантану
ғылымы алдында бұл құбылысты материалистік тұрғыдан түсіндіруден басқа жол қалмады.
Мұндай түсініктің мәні келесідей еді: ойлау - ӛз тамыры мен тарихына ие, заттасқан іс әрекет
формаларын сипаттайтын тарихи қалыптасқан құрал жабдықтарға сүйенеді және тілдік жүйені
негізгі құрал ретінде пайдаланады. Бұл міндеттерді атқару үшін шынайы ғылым ойлауды «рух
кӛрінісіне» теңдестірмей, оны қоғамдық тарих желісінде қалыптасып, алғашқыда затпен тікелей
байланысқан әрекет ретінде орындалытын, мәндік байланысқан және ара қатынастағы тіл жүйесін
пайдаланатын процесс, ал кейін ішкі «ақыл – ой қызметіне» айналып, қысқартылған формаға
келетін сана әрекеті деп тануы қажет болды. Адамның ойлау қызметі үшін сезімдік танымға
қарағанда, сӛйлеу мен тіл әлде қайда маңызды. Ойлаудың ең жоғарғы формасы – сӛзді – логикалы
ой. Тек қана осы ой формасында адам тілдік таңбаларды қолданумен күрделі байланыстар мен
қатынастарды бейнелейді, түсініктер қалыптастырып, қорытынды жасаумен күрделі теориялық
мәселелерді шешеді адамның ойлау қызметі, қандайда формада орындалмасын, тіл қатысынсыз
жүзеге келмейді. Ойлау процесі жануарларға да тән, бірақ олардың ой жүйесі кӛрнекілікке
құрылып, белгілі мезетте кӛз алдында тұрған нақты заттармен ғана байланысты. Ал адам ӛз ойы
арқылы танылуы тиіс нысаннан тікелей байланысын үзіп, оның қасиеттері мен сипаттарын тілдік
белгілермен ӛрнектеп, тыңдаушыға жеткізе алады. Сонымен, ғылыми психология үшін сӛз тек
тілдесу қажетін орындап қана қоймастан, негізгі ойлау құралы да, болып есептеледі. Бірақ
ойлаумен сӛздің ажырамас байланысынан ой мен сӛзді бір нәрсе екен деп қарастыруға болмайды.
Екеуінің тӛл табиғаты әрқандай. Мұның дәлелі: бір ойды әрқилы сӛзбен ӛрнектеуіміз;
қысылтаяңда білдірейін деген ойымызды жеткізуге сӛз таба алмай күйзелуіміз; кейде кӛп сӛйлеп,
бірде – бір ойды жеткізе алмауымыз, т.с.с. Ғалымның әкеліп таратқан Қуыршақтарына ер балалар
да, қыз балалар да қатты қызығып, ӛздерінше бӛпе қылып әлдилеп, киіндіріп, ұйықтатып ойнай
бастаған. Адам дүние сыртқы құбылыстарының сырын кӛбірек берген сайын оның ойлауы да
жетіле түседі, қазір ойлаудың практикалық әрекетпен байланысқан сан – салалы түрлері пайда
болады. Адам ӛз ойлауының ақиқаттығын, яғни шындығы мен құдіреттілігін, ӛмірге
жарамсыздығын практика жүзінде дәлелдеуге тиіс. Ой амалдары мен логикалық операциялар,
оларды орындаудың белгілі бір ережелері мен жүйесінің пайда болуы – адам ойлауыны зор
табысқа жетуінің, тарихи дамуының нәтижесі. Ойлау заңдылықтары мен ережелері сансыз
қайталаудың және тәжірибеде тексерудің нәтижесінде адам санасында бекіп, зор шындыққа
айналады.
Ойлау адамның сыртқы дүниемен қарым-қатынас жасау процесінде туындап отырады. Адам
ойлауының мазмұнын билейтін – объективтік шындық. Адамға алдына мақсат қойып, оны
шешуге ұмтылдыратын – оның қажеттері.
Ойлау - ӛзіндік ішкі қарама- қарсы қайшылықтарға толы процесс. Бұл оның дамуының және іске
асуының қозғаушы күштері болып табылады. Ойлаудың пайда болуында жаңа, белгісіз
нәрселерге зер салып, қызығудың да маңызы зор. Әлде де белгісіз, түсініксіз нәрсені білуге деген
ынтызарлық, түрлі сұрақтарға жауап іздеп, ой - әрекетімен шұғылдануға адамды итермелейді.
Ойлау сұраққа жауап қайтарудан, мәселені шешуден, оның мән – мағынасына түсіне білуден
жақсы байқалады. Адам әркез ӛзінің алдына мақсат, міндет қоя білуі қажет. Бұларды басқа адам
да қоюы мүмкін, ӛмір тәжірибесі мен білімі жеткілікті кісі алда тұрған міндетті тез аңғарады да,
мәселе қоя береді, ой процесінің бағытын айқындайды. Бұдан соң мәселені шешу, яғни ойдың
негізгі кезеңі басталады. Бұл адам психологиясына ерекше әсер ететін ӛзекті, аса мәнді кезең
болып есептеледі: Ойдың кейде шындықтан «ауытқитын кездері де болады». Бұл адамды
шындықтағы құбылыстар жӛніндегі кӛзқарасқа, адам танымының тарихи дамуының барысында
ғана бұлар біртіндеп, түзетіліп отырады. Түйсік пен қабылдауға қарағанда ойлауда қателесуге
мүмкіндік бар, әйтсе де, ойлау құбылыстарының мәнін екі жақтан (теория мен тәжірибе) бірдей
қарастырып, тереңірек біліп отырғандықтан, қабылдау мен елестерге қарағанда әлдеқайда жоғары
тұрады. Сӛйтіп, ойлау сыртқы дүниені мида бейнелеудің ең жоғары формасы. Ғылыми –
техникалық прогресс «ойлайтын» машиналарды дүниеге келтірді. Қазіргі есептегіш машиналар ӛз

жұмысының нәтижесін бағалай алады., программаланған нәрселерді үйрене де, оны жақсарта
алуға да шамасы келеді. Машиналар белгілі ережеге сәйкес мәтінді бір тілден екінші тілге
аударады, сӛйленіп тұрған сӛзді машина тіліне, яғни кодқа айналдырады. Мәселен, осындай
машина дойбы да «ойнайды». Ол адамды ұтып кетуі де мүмкін. Бірақ оқып үйрену қабілеті
жӛнінен машина адамнан аса алмайды. Машинаға қарағанда адамның оқып үйренуі әлде қайда
жеңіл. Адам ӛзін машинаға ұтқызбас үшін, ӛз ӛнерін жетілдіріп отыруы тиіс. Машинаға тәңірдей
табынатын кейбір адамдар: алдағы жерде бәрін машина істейді, ал адамдар қолын қусырып, әзір
асқа ие болып отырады дегенді айтады. Ойлау аса күрделі психикалық процесс. Оны зерттеумен
бірнеше ғылым айналысады.
Бекіту сұрақтары:
1. Ойлау туралы түсінк анықтамасы.
2. Ойлаудың түрлері, операциялары және формалары.
3. Ойлаудың құрылымы және теориялары.
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1. Сӛйлеудің психологиялық сипаты.
Сӛйлеу - адамдардың материалдық ӛзгермелі әрекет процесінде тарихи қалыптасқан қарымқатынас формасы. Сӛйлеу қарым-қатынас және ӛзін-ӛзі, ӛз әрекетін бақылау мақсатындағы
хабарды қабылдау мен тудыру процестерін қамтиды. Психология үшін қарастырылатын мәселе
адамның жоғары психикалық функциялар жүйесіндегі сӛйлеудің орны, оның ойлау, сана, ес,
эмоциялармен, т.б. ара қатынасы. Әсіресе, тұлға мен іс-әрекет құрылымын бейнелейтін
ерекшеліктерінің маңызы зор. Психологтардың кӛбі сӛйлеуді сӛйлеу іс-әрекеті, яғни іс-әрекеттің
тұтас акті ретінде немесе сӛзсіз іс-әрекетке қосылатын сӛйлеу әрекеттері ретінде қарастырады.
Сӛйлеу әрекетінің құрылымы кез-келген әрекеттің құрылымымен ұқсас келеді. Бұл бағдарлау,
жоспарлау, іске асыру мен бақылау фазаларын қамтиды.
Сӛйлеу: белсенді, әркез қайта құрастырылатын, реактивті, динамикалық сӛйлеу стереотиптер
тізбегін бейнелейтін болып келеді. Жоспарланбаған ауыз-екі сӛйлеу жағдайында қолданылатын
тіл құралдарын таңдау мен бағалау минимум дәрежесінде болса, керісінше, жазбаша тілде және
алдын-ала дайындалған ауыз-екі сӛйлеуде олар маңызды орын алады. Сӛйлеудің түрлері мен
формалары түрлі спецификалық заңдылықтар бойынша құрылады. Мәселен, ауыз-екі сӛйлеу
тілдің грамматикалық жүйесінен ауытқуы мүмкін.
2. Сӛйлеудің түрлері және функциялары.
Сӛйлеудің келесі түрлері ажыратылады: ішкі (шындықтағы коммуникациядан тыс тілдің әр
түрлі қолданылуы); жазбаша (жазбаша мәтіндер кӛмегімен вербальді қатынас); эгоцентрикалық
(ӛз-ӛзіне бағытталған сӛйлеу); ым-ишара (ым-ишара жүйесіне негзделген тұлғааралық қатынас
тәсілі); тактильдік (тактильдік әріптер кӛмегімен, яғни саусақтардың белгілі бір конфигурациясы
мен қозғалысы арқылы сӛздерді жаңғырту) Танымның рационалды формаларын психологиялық
зерттеуде ойлау мен сӛйлеу арақатынас мәселесі маңызды орын алады. Адамның ойлау әрекеті
әлеуметтік болып келеді. Оны жүзеге асыру үшін коммуникация құралы ретінде сӛйлеу қажет
болады. Ойлау алдымен материалдық емес құралдарымен, одан кейін ауыз-екі және жазбаша
сӛйлеумен құралданған процесс ретінде пайда болады. Танымдық ойлау еріксіз болады және
құралдар жүйесі болып бейнеленеді. Оны игеріп, адам ойлау процесін саналы түрде басқара
алады. Сӛйлеу тек психологиямен ғана емес, сонымен қоса психолингвистика, физиология,
лингвистика, семантика және т.б. ғылымдармен зерттеледі.
Сӛйлеудің қызметтері: 1.Коммуникативтік қызметі-ақпарат, пікір, хабар алмасу процесінде
жүзеге асады. 2.Сигнификативтік қызметі-бұл латынның «сигнал»-белгі, таңба деген сӛзінен
шыққан. Сӛйлеудің бұл қызметі бойынша адамдар бір-бірін белгілер мен таңбалар арқылы
түсінетін болады. Мәселен, қауіпті жағдай туғанда берілетін белгі, адамдардың түрлі қимылқозғалыстары мен ым-ишаралары, зат алмасулары арқылы қарым-қатынастар жасау-сӛйлеудің
сигнификативтік қызметін білдіреді. 3.Экспрессивтік қызметі-әралуан хабарлар мен жайжапсарлардың мәнерлі сӛзбен, құлаққа жағымды үнмен, дауыс ырғағымен адамның жан дүниесін
тебірентіп, ӛзгелерге жеткізілу тәсілі.
Сӛйлеу әрекетінің бұзылуы мидың белгілі алабының зақымдануына байланысты. Осындай
зақымдану салдарынан адам сӛзінің жүйесі және бірізділігі жойылып, афазиялық жағдайға
ұшырайды. «Афазия» деген грек сӛзі, қазақша мәні-мидың зақымдануы салдарынан адамның
сӛйлеу қабілетінің толық жойылуы, не ӛзге адамдармен қарым-қатынасындағы сӛйлеу қабілетінің

мардымсыздығы дегенді білдіреді. Афазиялар үлкен ми жарты шарларының белгілі бір алаптары
жарақаттанып, ісік пайда болғанда, не түрлі ауруларға ұшырағанда пайда болады. Афазиялар
динамикалық, эфференттік, афференттік қозғалысты және семантикалық, сенсорлық болып
бӛлінеді. Осы салада зерттеу жүргізген әйгілі психолог ғалым А.Р.Лурия еді.
3. Сӛйлеудің қоғамдық сипаты.
Сӛйлеу – адамның ішкі ойларын жарыққа шығару. Ойдың тілі – сӛз. Бір сӛз арқылы ғана неше
түрлі ойымызды сыртқа білдіре аламыз. Атын атап, сӛзбен бекітіп тастамасақ, жанда суреттер,
ұғымдар тұрмас еді. Сӛз болмаса, сӛзбен адамзаттың бір бірімен ұғынысуы болмаса, жер
жүзіндегі адамзат тұрмысы деген тұрмыс та болмас еді... Тіл – адам жанының тілмашы, тілсіз
жүрек түбіндегі сезімдер, жан түкпіріндегі асыл ойлар жарық кӛрмей, қор болып қалар еді. Адам
тіл арқасында жан сырын сыртқа шығарып, басқалардың жан сырын ұға алады. Сӛйлеу мен тілді
зерттеуге адамзат ӛмір сүрген барлық кезеңдерде Платон мен Аристотель заманынан бастап, осы
кезге дейін қызығушылық болып отырған. Платон ӛзінің еңбегінде: “сӛз – оқыту мен мәндерді
таратудың құралы ”- деген. Сонымен бірге, ол сӛздердің формасы кездейсоқ емес, ол ӛзінің
функциясы мен мазмұнына байланысты деп есептеген. Аристотель Платоннан басқаша
түсіндіреді. Ол жаратынды түрінде емес, конвенциялық (шартты) ұстаным жағынан қарастырып,
тіл адамдар арасындағы келісім жемісі деп санаған. Тіл мен сӛзге үлкен мән бере отырып,
Аристотель тілдің негізгі элементтерін (дыбыстар, буындар, шылаулар, атаулар, сӛйлемдер)
сипаттауды қажет деп санаған. Сонымен бірге, ол күрделі және жай сӛздерге, жалпы
қолданыстағы сӛздерге глоссарии (қолжазбаның шетіне жазылған ескерту), метафоралар,
кӛркемдеуші сӛздер, созылмалы, қысқарған және ӛзгерген сӛздерге талдаулар жасаған. Жүсіп
Баласағұнның “Құтты білік” дастанында тіл туралы ӛте кӛп ойлар бар. Тілдің қадір - қасиеттерін
түсіндіреді: “Тура сӛзден ӛзге сӛзді сӛз деме”, ” Кӛп сӛйлеме, сӛзің су боп кетпесін, жұрт зерігіп,
сӛзден жапа шекпесін ”- деген ол. Зерттеушілердің қорытындысында адамның маңызды
психологиялық функцияларының қатарында тіл қатысы мен сӛйлеудің алатын орны ерекше
екендігі дәлелденді. Сӛйлеу арқылы адам ӛзінің ішкі дүниесін жарыққа шығарады, оны басқалар
түсіне алады. Сӛйлеу адамның дербестік санасының феномені болып табылады. Сӛйлеу
процесінде тіл қолданылады. Сӛйлеудің негізгі ерекшеліктері: ағымдағы ӛзектілігі, аумалылығы,
құбылмалылығы, диалогиялығы. Психология ғылымында сӛйлеу – іс – әрекет ретінде
қабылданады,оның құрылымына бағыт бағдарлылық, жоспарлау, іске асыру, бақылау процестері
кіреді. Психология мен лингвистика сӛйлеу мен тіл айырмашылығын мойындайды. Ф-де
Соссюр деген тіл маманы сӛйлеуді психологиялық құбылысқа жатқызады, ӛйткені, ол қарымқатынастық ситуацияға байланысты, ал тілді әлеуметтік құбылыс деп есептейді, себебі ,
лингвистикалық жағынан зерттелуге жатады.
Бекіту сұрақтары:
1.Сӛйлеудің психологиялық сипаты қндай?
2. Сӛйлеудің түрлері және функциялары қандай?
3. Сӛйлеудің қоғамдық сипаты қандай?

9. Дәріс тақырыбы: Қиял.
Жоспары:
1. Қиял туралы түсінік, оның анықтамасы.
2. Қиял түрлері және жасалу тәсілдері.
3. Шығармашылық процестегі қиялдың ролі.
Негізгі әдебиеттер:
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4. Столяренко Л.Д. Основы психологии Ростов на Дону – 1996г.
5. Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А., - 1996ж.
Қосымша әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Б. Жантану негіздері. А.,-2002ж.
2. Бабаев С. Жалпы психология. А., -2002ж
1. Қиял туралы түсінік, оның анықтамасы.
Қиял деп – адам бұрын ӛзі кӛріп білмеген нәрселерінің бейнесін кӛз алдына елестетіп, олардан
жаңа бейне жасайды. Немесе бұрынғы қабылданған, жинақталған бейнелерге сүйене отырып
ӛз басында тың жаңа елестер мен идеалар тудырады, осындай жаңа бейнелер мен
идеаларды айтамыз. Қиял тек адамға тән соған меншікті психикалық процесс. Жануарлар
дүниесінде мұндай функция болмайды. Ӛйткені, қиял – адамның еңбек әрекетімен дамитын
психикалық қызмет.
Сонымен қиял дегеніміз – бізді қоршаған сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың
образдарын жаңғыртып, оларды ӛңдеп бейнелеуден тұратын, тек адамға ғана тән
психикалық процесс.
2. Қиял түрлері және жасалу тәсілдері.
Ӛзіндік ерекшеліктермен олардан туындайтын себептерге орай қиял ырықсыз, ырықты
болып екіге бӛлінеді. Психологиялық әдебиеттерде ырықсыз қиялды (пассив қиял), ырықты
қиял (актив қиял) деп те атайды. Ырықсыз қиял – адамның алдына мақсат қоймай – ақ
басындағы елестердің ағытылып, бірінен соң бірі ӛтіп жататын кезінде туады. Қиялдың бұл
түрі тӛменгі класс оқушыларында жиі кездеседі. Ұйқылы ояу кезінде де ырықсыз қиялдар
ӛздігінен туындап жатады. Пассив (әлсіз) қиялдың айқын түрі түс кӛруден байқалады. Елес
– қиялдың пассив түрі. Қиялдың саналы әрі жемісті түрі ырықты қиял. Бұл адамның
алдына саналы түрде мақсат қоя отырып әдейі образдар жасау мен қажетті бейнелер
тудыруы. Қиялдың бұл түрі балалардың ойын әрекетінен де анық байқалады. Ұшқыш, дәрігер
және т. б. болып ойнауларына қарап, олардың ырықты қиялдарын аңғаруға болады. Ӛйткені,
ырықты қиял еңбектену процесінде дамып, әрбір адамның іс - әрекеті мен жұмыс нәтижелерін
алдын – ала кӛз алдына елестетеді. Ырықты қиял түрлерін топтап қарастырудың түрлері бар, олар
– қайта жасау қиялы және жасампаздық қиял.
Қиялдың танымдық процесс ретіндегі табиғаты мен адамның танымдық іс-әрекеті құрылымында
қиял (фантазия) ерекше орын алады. Осы психологиялық процесс кӛмегімен адам ойша
қашықтықтан ӛтіп, алыс болашаққа арман жасауы мүмкін. Қиял – бұл адамда бұрын қалыптасқан
елестерді орын ауыстыру арқылы заттың немесе ситуацияның бейнесін құрудың танымдық
формасы. Түйсік, қабылдау, ойлау кӛмегімен адам заттар мен процестердің байланыстары мен
қасиеттері туралы біліп, алған білімді ой бейнесі түрінде есінде бекітеді немесе қалдырады. Есте
сақталатын елестету бейнелері жаңа бейнелерді қиялдың жасалу жолдарын құрайтын материалы
болып келеді. Адам басында кӛптен бері жүрген мәселенің кенеттен, күтпеген жерден шешімін
табуы, оған тиісті жауап алынуы психологияда интуициялық процесс деп аталады. Интуиция
(латын сӛзі–қазақша шұғылданып қарау деген мағынаны білдіреді). Ғылыми тұрғыдан
қарастыратын болсақ, дүниені интуиция арқылы танып білу – ми қабығының белгілі түрде
атқаратын қызметі. Бұл мәселені ғылыми – табиғи негізде дәлелдеп берген – И.П.Павлов. Адам
қиялының ерекше бір түрі – арман. Бұл активті әрекетшіл қиял, ӛз мақсатымыз бен мүддемізге
орай бейнелер жасау, игі мақсат – мүддемізді іс жүзіне асыруы – қиялдау, армандау. Басқаша
айтқанда, арман келешектегі әрекеттерге арналған қиял.
Арманды бағалауда ескеретін жайттар: 1.арманның әрекетке қатысы.

2. шындықпен жанасуы. 3. оның келешек үшін мәні. Адамның жігерсіз іс - әрекетіндегі қиялдың
бір түрі – мұң. Мұң – адамның бұрын басынан кешірген қолайсыз оқиғалары мен сәтсіз істері
жайындағы ойы, мақсатты істерінің жүзеге аспауы туралы, оған себепкер болған жайттар
жайындағы қиялы. Қиял түрлі елестеулердің ӛзегріп, ӛңделуінің арқасында жасалып отырады.
Қиялда анализ, синтез әдістері, агглютинация, схематизация түрлі схемалар мен суреттердің
акцентировка (образдың типтік басты белгілерін жасау) тәсілдері жиі қолданылады. Қиялдағы
елестерді топтастырудың қарапайым түрі агглютинация деп аталады. Осы әдіс арқылы
мифологиялық бейнелер (кентавр, сфинкс, жезтырнақ) мен түрлі механизмдердің, машиналардың
конструкциялары (амфибия – танк, судан ӛте алатын жеңіл танк, аэрошана – суға қонып, ұша
алатын самолет) құрастырылады. Агглютинация әдісі ежелгі Мысыр елінде, сондай-ақ, Солтүстік
Америка индеецтерінің ӛнер ескерткіштерінен үлкен орын алған. Қиял бейнелерін жасауға
қатысатын әдістердің бірі – гипербола. Гипербола деп нәрсенің жеке сипаттары, белгілері
үлкейтіліп кӛрсетілуін айтады. Сӛйткенде образ ашық, мәнерлі болып шығады, гиперболада
белгілі бір бейнелердің алға шығып айқын байқалуына жағдай жасалады. Ертегілерді, қиялғажайып бейнелерді жасауда гипербола кӛп қолданылады. Мәселен, Д.Свифтің «Гулливердің
саяхатындағы» ергежейлілердің, В.Маяковскийдің «150000000» поэмасындағы капиталистердің
кӛсемі В. Вильсонның бейнелері гипербола әдісімен жасалған. Мұнда, сондай-ақ, тұтас заттың
жеке бӛліктерінің саны ӛзгертіледі, олардың орны ауыстырылады. Мәселен, үнді
мифологиясындағы кӛп қолды құдайлар мен жеті басты айдаһардың бейнелері осылайша
құрастырылған. Қиял бейнелерін жасаудың енді бір әдісі – нәрсенің бір жағын ерекше әсерлей
кӛрсету. Карикатуралар мен достық әзілдер осылайша жасалынады. Егер заттардың
айырмашылықтарын ескермей, оның ұқсастықтарына кӛбірек кӛңіл бӛлінетін болса,
схематизация әдісі қолданылады. Суретшінің ӛсімдіктер дүниесінің элементтерінен ою
қиыстырылуы осыған мысал бола алады. Қиял образдарының күрделі түрі – типтік образдар
жасау. Типтік образдар жасауда бірінші орында нақты адамның ортақ бейнелері кӛзге түседі:
«Бір жұмысшының, поптың, дүкенші саудагердің портретін дұрыс суреттеп жазу үшін жүз, екі
жүз шамалы поп, жұмысшы, саудагерді қадағалап қарауымыз керек», - дейді М. Горький. Типтік
образдар жасау дегеніміз тұтас бірқатар объектілердің барлығына бірдей, ортақ белгілері бар бір
образ жасап, жанастыру. Жазушының осылайша жасаған типтік образы бір жағынан жеке
адамның даралық ерекшеліктерін білдіретін образ болып та есептелінеді.
3. Шығармашылық процестегі қиялдың ролі.
Әр адамның қиялы бай, ӛрісі кең, шындықпен орайласып, тиісті мақсат – мүддені жүзеге
асырумен, шындықпен ұштасып жатады. Ал екінші біреулердің қиялы ӛрісі тар, жетілмеген
пәрменсіз. Шындыққа сай келетін қиялдардың мазмұны терең, олар ӛмір тәжірибелеріне, білімге
негізделген. Мысалы, американдық ғалым Эдиссон қиялы күшті дамыған адам болған. Ол бір
машинаны үш түрлі жолмен жасауға болады деген пікірмен келіспей, оны 48 түрлі жолмен
жасауды ұсынған. Мұндай қиялдан жаңаны іздеп табу, белгісіз нәрсені ашуға ұмтылу әрекеті
байқалады. Қиялы әлсіз адамдар кітап оқыса, қызықты оқиғаларды ғана іздеп, оны түгел
оқымайды. Шын мәнісіндегі қиял ғана адамды жемісті іс - әрекетке, белгілі мүддені орындауға
жетелейді, оның рухани ӛсуіне де ерекше ықпал етеді. Жаңа туған нәрестеде қиял болмайды. Бала
ӛмірінде қиялдың алғаш кӛрінуі бір жастан асқан кезде байқалады. Екі жасар бала ертегі немесе
әңгіме тыңдап отырып жылап жібереді. Бұл факті жас баланың басында ес елесінің және қиял
елесінің туа бастағанын кӛрсетеді. Бала қиялының мазмұны бастапқы кезде жұтаң, әрі ырықсыз
түрде болады. Ӛсе келе тәрбие мен ӛз іс - әрекетінің тәжірибесі негізінде бала қиялы дамып,
сапасы артады. Дамудың бұл кезеңіндегі ӛзгешілік – балалардың ойын әрекетінде
шығармашылық қиялдың элементтері туа бастайды. Мұндай қиял олардың сюжеттік
ойындарынан айқын аңғарылады.
Бекіту сұрақтары:
1. Қиял туралы түсінік, оның анықтамасы?
2. Қиял түрлері және жасалу тәсілдері?
3. Шығармашылық процестегі қиялдың ролі?

Үшінші модуль. Психикалық жағдайлар.
10. Дәріс тақырыбы: Зейін.
Жоспары:
1. Тұлғаның зейіні оның жалпы сипаты.
2. Зейіннің физиологиялық негізі.
3. Зейіннің түрлері мен қызметі.
Негізгі әдебиеттер:
1. Немов Р.С. Психология 1к М., - 1999г.
2. Рогов Е.И. Курс лекции по общей психологии М., - 1999г.
3. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии Ростов на Дону – 1996г.
5. Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А., - 1996ж.
Қосымша әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Б. Жантану негіздері. А.,-2002ж.
2. Бабаев С. Жалпы психология. А., -2002ж
3. Берікұлы Н.Жантану. Ақтӛбе, 2006.
4. Жарықбаев Қ.Б. Жалпы психология. А.Эверо, 2004.
1. Тұлғаның зейіні оның жалпы сипаты.
Зейін кез – келген психикалық процестің тұрақты бір жағы. Зейін – адам іс-әрекетінің қажетті
психикалық шарты. Зейін – деп сананың белгі бір нәрсеге бағытталып, оның айқын бейнеленуін
қамтамасыз етуі. Зейін сыртқы орта құбылыстарына да, адамның ӛзінің ішкі психикалық
күйлерінде де бағытталуы мүмкін. Зейін адамның жеке басының: 1) дара ерекшеліктеріне;
2) мүддесіне; 3) немен шұғылданатынына; 4) мақсат – мұратына; 5) ерік сапаларына; 6)
темпераментіне; 7) мінез – құлқына; 8) денсаулық; 9) кӛңіл – күйіне тәуелді болады. Адамға тән
әрекеттің кез келген түрінде зейін орын алмаса, оның нәтижелі болуы қиын. Мысалы: оқушы
математикалық есептерді шығару үстінде ойланып отыр. Соншама үңілген, кӛзін қадайды, демін
ішіне тартады – психикалық кейпі осындай. Жолдарын, жоспарын ойластырады. Екіншісін, тағы
шығарады. Сосын тарихты, географияны, қазақ тілін, яғни бірнеше пән бойынша зейінін бірнеше
обьектіге бӛліп отырады. Соңынан тұрақты қалыпқа түседі К.Д.Ушинский: « Зейін адам
санасынан қорытылып ӛтетін, барлық ойды аңғартатын, адам жанының жалғыз ғана есігі болып
табылады. Оған соқпай ӛте алмайды, соқпай ӛтсе, онда баланың ойында ештеме қалмайды», деген. Зейін алдын – ала зерттеу қызметіне ұқсайды. Сіз садпен келе жатырсыз. Ымырт. Жерге
бір зат құлап түсті. Бұл сигналды сездіңіз де ӛзіңе – ӛзің – Бұл не? деп сұрақ қойдыңыз.
И.П.Павлов бұны барлау рефлексі деп атады, яғни зейініңіз белгісіз нәрсеге бағытталды. Дереу,
дұрысырақ қабылдауға, әлгі заттың не екенін зерттеуге кірісесіз. Үлкен ми қыртысындағы қозу
орталығы ӛз күшіне кіреді, билік алады, қалған алқаптарға тәртіп береді. Міне, бұл –
доминанттық (немесе қозудың оптимальдық) ошағы. Қалған алқаптар индукция заңы бойынша
тежелу процесінде болады. Сӛйтіп, басқа тітіркендіргіштерге есік жабылады. Ӛйткені олар
тежелуде тұрған алқаптарға жайылып, зейіннің сол затты тереңірек білуіне, жақсылап зерттеуіне
мүмкіндік ашады.
2. Зейіннің физиологиялық негізі.
Зейіннің физиологиялық негіздерін орыс физиологы академик Алексей Ахенович
Ухтомскийдің (1875 – 1942) доминанта теориясы бойынша жақсы түсінуге болады. Доминанта –
латынша, үстемдік ету ми қабығында пайда болған күшті қозу. Сыртқы дүниенің кӛптеген
тітіркендігіштерінің ішінде біреуі миға кӛбірек әсер етеді де, мидың бір алабын қаттырақ
күштірек қоздырады, осындай алапты – доминанта деп атаған. Адам бар зейінін қойып оқығанда,
қасындағы бӛгде тітіркендігіштерден (сағат маятнигінің соғуы секілді) қашпауы керек.
И.П.Павловтың «Қозудың оптимальдық алабы» дейтін теориясы онан сайын толыңтырады. Онда
қозу мен тежелу үлкен ми сыңарларында болып отырады. Қозу процесі ешқашан да ми қабығына
біркелкі тегіс тарамайды. Онда әр уақытта қозу пайда болатындай жағымды
«оптимальдық жағдай» жасалып отырады. Оптимальдық қозуы бар осы алап – ми қабығының
творчестволық бӛлімі, ырықты зейіннің физиологиялық негізі болады. Зейіннің бұл қасиеті
адамдардың сыртқы ортамен байланысында үлкен рӛл атқарады. Адамның кез келген
әрекетінде зейіннің алатын орны зор. Әсіресе таным процесінде, оның ішінде оқу, білім ісінде

маңызы ерекше. Сабақты түсінбеу, оны есіне сақтай алмау, тапсырманы орындаған кезде қате
жіберу зейін қоймау салдарынан болады. Қазіргі уақытта зейін процесі белгілі физиологиялық
жылжулармен:
жүрек қан тамыры қызметінің, тыныс алудың, тері реакция ӛзгерістерімен сүйемелденетіндігі
жайлы деректер бар. Зейін адам миының күрделі талдау- жинақтау, интегративтік қызметінің
нәтижесі және сергектік деңгейінің индикаторы ретінде қарастырылады.
3. Зейіннің түрлері мен қызметі.
Зейін адамның еркіне қарай ырықты, ырықсыз және үйреншікті болып үш түрге бӛлінеді.
Ырықты зейін - деп сана әрекетінің белгілі шарттарымен байланысты болып, бір объектіге
бағытталуын айтады. Ырықты зейіннің психологиялық мазмұны адамның іс - әрекетіндегі алға
қойған мақсатымен, ерік күшімен байланысты. Ырықты зейін ерікті немесе активті зейін деп те
аталады. Мұндай атаулардың бәрі сананың белглі обьектіге шоғырлануындағы адамның шешуші
ролін кӛрсетеді. Ырықсыз зейіннің психологиялық әдебиеттерде бірнеше синонимі бар. Кейбір
зерттеулерде ол пассивті және эмоциялық зейін деп те аталады. Бұл екі түрлі атау мәні жағынан
ырықсыз зейіннің ерекшелігін кӛрсетеді. Пассивті зейін нәрсеге бағытталған сананы
шоғырландыру үшін ерік күшінің қажет емес екендігін білдіреді. Ал ырықсыз зейінді эмоциялық
деп атау зейіннің объектісі және соған байланысты кӛңіл – күйлер мен эмоциялар, қызығулар,
мақсат – мүдде арасындағы арақатынастың мәнісін білдіреді. Сонымен, ырықсыз зейін деп сананың белгілі объектіге бағытталып, соған шоғырлануын айтамыз. Үйреншікті зейін – зейіннің
ерекше түрі, ол ырықты зейіннен кейін жасалады. Сонымен, үйреншікті зейін дегеніміз – қажетті
әрі құнды болып саналатын объектіге адам санасының шоғырлануы. Үйреншікті зейіннің ӛзіндік
ерекшеліктері бар. Ол қызығу негізінде қалыптасады, бірақ бұл нәрсенің қасиетіне емес, адамның
тіршілік мақсатына сәйкес мүдделі әрекетіне байланысты, мұндағы маңызды нәрсе – істің
нәтижесі. Зейіннің қасиеттері: 1) кӛлемі; 2) бӛлінуі; 3) шоғырлануы; 4) тұрақтылығы; 5) ауысуы.
Зейінділік күй – адамның мүдделі ісі мен қажетті нәрсеге қызығуының күшейуіне байланысты.
Адамның зейінділік күйіне тән нәрселер: сезімталдық, ойдың айқындығы, сезім кернеуі, ерік
күшінің әсерімен істі ойдағыдай орындап шығуы үшін жан дүниесінің әсерлену шапшаңдығы.
Бұл жағдайда ырықты зейін басым болады. Зейін күйінің тағы бір қыры зейінсіздік немесе
зейіннің шаршап алаңдауынан байқалатын ерекшелік. Бұл жағдайда ырықсыз зейін басым
болады. Зейін – адамның саналы әрекетінің жалпы психикалық дүниесінің есігі деуге болады.
Бекіту сұрақтары:
1. Тұлғаның зейіні оның жалпы сипаты қандай?
2. Зейіннің физиологиялық негізі қандай?
3. Зейіннің түрлері мен қызметіне сипаттама беріңіз?

11. Дәріс тақырыбы: Сезім мен эмоция.
Жоспары:
1. Адамның сезім және эмоционалдық кӛңіл-күйлерінің сипаттамасы.
2.Сезім мен эмоцияның түрлері .
3.Жоғары дәрежедегі сезімдер.
4.Сезім мен эмоцияның функциясы.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Гамезо М.В. Курс психологии М.-1999
2.Климов Е.А. Общая психология М.-2001
1. Адамның сезім және эмоционалдық кӛңіл-күйлерінің сипаттамасы.
Сезім деп - сырқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келукелмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процестердің түрін атайды. Сезімдер
ӛте күрделі психикалық процестердің бірі. Сезімдер адамның тіршілік қажетіне, ӛзара қарымқатынасына байланысты сан алуан формаларда кӛрінеді. Адам сезімдері тарихи-әлеуметтік
сипатта болады. Демек, адамның ӛмірі қоғамға байланысты, оның әрекеті де қоғамдық саналы
әрекет. Олай болса, адамның сезімдері де қоғамдық сипатта болып, сезімнің мазмұнын қоғамдық
болмыс белгілеп отырады. Сезімдердің екінші ерекшелігі- олардың актив (қажырлы) және пассив
(солғын) болып бӛлінуінен кӛрінеді. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, кӛтеріңкі
сезімдер мен эмоцияларды стеникалық , ал бұлардың баяу, солғын түрлерін астеникалық деп
атайды. Стеникалық сезімдерге жауапкершілік, жолдастық, достық, айбаттылық сезімдер жатса,
ал астеникалық сезімдерге уайым, енжарлық, кӛңілсіздік т.б. сезімдер жатады. Түрлі нақтылы
жағдайлардың ретіне қарай адамдарда бір сезімнің ӛзі бірде қуатты, бірде әлсіз болып кӛрінуі
мүмкін. Сезімдердің үшінші бір ерекшелігі-жігерлендіру және кернеуден босану немесе шешілу.
Бұл да сезімдердің қарама-қарсы сапаларының бірі. Мәселен, студенттердің емтиханнан ӛтуі,
спортпен айналысатын адамның мәреге жетуі шешуші кезеңдер болып табылады. Мәреге
тақалғанда адам барлық күш жігерін жұмылдырады. Осы кезең ӛткен соң, басқа бір күйге түседі.
Мұны кернеуден босану (шешілу) сезімі дейді. Сезімнің қораш, солғын, селсоқ болуы іске
кедергі келтіреді.Адам не үшін күрессе, соны жан-тәнімен жақсы кӛріп, неге қарсы күрессе, соны
ӛлердей жек кӛріп отыруы керек.
Эмоция дегеніміз - адамның органикалық мұқтаждықтарын қанағаттандыру не
қанағаттандырмауға байланысты туатын психикалық күйлер. Адамның әр түлі эмоциялары оның
қажеті мен қызығу ерекшеліктеріне, дүниеге кӛзқарасы мен сеніміне, мінез-құлқы мен мінез
кӛлеміне, санасы мен ерік сапаларына байланысты қалыптасып отырады. Шамадан тыс күшті
тітіркендіргіштер адамда кӛбінесе қолайсыз эмоциялар тудырады. Кісі үнемі қинала беретін
болса, оның діңкесі құрып, берекесі кетеді. Адамның осылайша шамадан тыс зорлануын
психологияда стресс деген терминмен белгілейді. Жоғары сезімдер адамға ғана тән. Осы топқа
адамгершілік, эстетикалық, интеллектік деп аталатын сезімдер кіреді. Қоғамдық ӛмірдің
талабына сәйкес адам мінез-құлқынан жиі кӛрінетін сезімдердің бірі адамгершілік сезімдер.
Адамгершілік немесе имандылық сезімдердің мазмұны да, құрылымы да күрделі келеді.
2. Сезім мен эмоцияның түрлері .
Адам сезiмiнiң кӛрiнiстерi әрқилы: қарқынды да ұзаққа созылған, созылыңқы, бiрақ әлсiз
(қайғы); күштi, бiрақ қысқа мерзiмдi (қуаныш) - болуы мүмкiн. Сонымен бiрге, сезiмдер тереңдiгi,
саналылығы, тектiлiгi, пайда болу және сӛну шарттары, денеге әсерi, даму желiсi, бағыты, кӛрiну
тәсiлi т.б. жағынан әрқилы сипатты келедi. Сезiмнiң iшкi жайылу аймағы мен сыртқы әрекетi де
бiрдей емес. Субъектив толғаныстарға байланысты сезiмдер екi топқа бӛлiнедi: тiршiлiк
қажеттiлiктердi қанағаттандырып, рахатқа бӛлеушi ұнамды сезiмдер; тiршiлiк қажеттiлiктердiң
орындалмауынан қанағаттанбау кейпiне түсiретiн жағымсыз сезiмдер. Орындалып жатқан адам
қажеттiлiктерiнiң деңгейiне орай сезiмдер қарапайым және күрделi келедi. Қарапайымдары - ашу,

қорқыныш, уайым, қызғаныш, күндеушiлiк т.б.; күрделiлерi - моральдық, эстетикалық және отан
сүйгiштiк. Кӛрiну әлпетiне орай барша эмоционалдық қалыптар келесiдей түрлерге жiктеледi:
кӛңiл-күй, кейiп, эмоция, аффект, стресс, фрустрация, құмарлық, жоғары сезiмдер.
Кейiп - бiраз уақыт бойы адамның кӛңiлiн билеп, мiнез-құлыққа әсер ететiн жалпы эмоциялық
күй. Ӛмiр тiршiлiгiнде адамның сезiмi бiр объектiге бағытталып, оған қуанады не күйзеледi,
бiреудi сүйедi, бiр нәрседен шошиды. Адам кейпiнiң кӛрiнiсi белгiлi сезiмге, себептерге
байланысты. Мысалы, ұнамсыз хабар естiген адамның кӛңiлi түсiңкi болып, оның бойын
қобалжу, уайым билейдi. Адамның кейпiне табиғат кӛрiнiсi, жыл маусымдары, ауа райы сияқты
құбылыстар да айтарлықтай әсер етедi. Рухани байлығы мол, мақсат-мiндетi айқын адам ауыр
жағ-дайларға да мойын ұсынбай, ӛмiр сүрiп, жұмыс iстей алады, ӛз кейпiн меңгерiп, оған иелiк
етедi (Ә. Алдамұратов).
Эмоция (сезiм шарпуы) - сезiмнiң тiкелей қатынастағы уақытша кӛрiнiсi.
Адамның кӛңiл-күйiнiң кейпiн бiлдiретiн жәйттiң бiрi психологияда фрустрация (кӛңiлдiң
бұзылуы, межелi iстiң жүзеге аспай қалуы) деп аталады. Жоспарланған iсi мен мүдделi мақсаты
түрлi себептер мен кедергiлерге ұшырып, адам оған ренжидi, кӛңiлi құлазып, қайғырып,
күйзеледi, ашуға булығады. Қанағаттанбаушылық сезiмiнен жан дүниесi қиналады. Адамның
сезiмi мен эмоциясы жағымсыз күйге ұшырайды. Фрустрациялық жағдайда кӛңiл ӛшпендiлiк,
кейiс пен қаһар тудыруға бейiм келедi. Эмпатия - қайғы-қасiреттi жағдайлар мен қиыншылықтарға ұшыраған өзгелерге жанашырлық бiлдiрiп, солар-дың ауыр халi өз басыңа түскендей
сезiну. Құмарлық кӛрiнiсi анық, ұзақ уақытқа созылады. Ол әрқашан белгiлi бiр затқа
бағытталады. Құмарлық - адамның белсендi iс-әрекетiн оятатын күштi сезiм. Оның ұнамды
және ұнамсыз жақтары бар. Мысалы, оқуға деген құмарлық адам қабiлетiн тәрбиелейдi,
мәдениетiн дамытып, ӛмiрдегi мақсат-мүддесiне жеткiзедi. Ал ұнамсыз құмарлық адамның еркiн
нашарлатады, жан дүниесiн аздырып, бей-берекетсiздiкке ұшыратады.
3.Жоғары дәрежедегі сезімдер.
Жоғары деңгейдегi сезiмдердiң ақыл-ой, эстетикалық және моральдық-адамгершiлiк түрлерi бар.
Ақыл-ой сезiмi адамның таным әрекетiмен байланысты. Сезiмнiң бұл түрi -балалардың оқып
бiлiм алуға, ересектердiң ӛз қызметiне, шығармашылық пен ӛнерге деген кӛңiл-күй қатынасы.
Адамның шындықты тануға деген ақыл-ой сезiмi ең алдымен таңданудан басталады. Таңдану
кiсiнi әрбiр нәрсенiң, құбылыстың, оқиғаның мән-жайын жан-жақты танып, оларды тереңiрек
түсiнуге жетелейдi, оның iзденiмпаздық әрекетiн тудырады. Iздену барысында адам түрлi
жорамалдардан бастап, теориялық тұжырымдар жасайды. Эстетикалық сезiм - объектив
шындықты бейнелеп, оның әсемдiгi мен сұлулығын, жарасымдылығы мен сенiм-дiлiгiн қабылдап,
оған әсерленудегi кӛңiл-күй. Әсемдiктi қабылдап, оған сүйсiну, ләззаттанып, рухани күшiн
арттыру сезiмi - адамның ӛмiр тiршiлiгiнде бiртiндеп қалыптасатын жағдай. Әсемдiктi қабылдау
туа пайда болмайды. Әсемдiк әлемi адамға ӛзiнiң сұлулығымен, табиғи жарасымдылығымен және
шынайы кӛркемдiлiгiмен әсер етiп, адамның мақсат-мүддесiне, рухани қажеттiгiне лайықты
дамиды. Адамгершiлiк-моральдық сезiмдер қоғам талабына орай адамның ӛз мiнезiнiң лайық не
лайық еместiгiн сезiнген кӛңiл-күйiн бiлдiредi. Адамгершiлiк сезiмi моральдық сезiм деп те
айтылады. "Мораль" - "морале" деген француз сӛзi. Мағынасы -адамгершiлiк. Адамгершiлiк сезiм
қоғамның тарихи дамуына байланысты. Қоғамның экономикалық жағдайы, саяси-идеялық
бағдары, ондағы таптар мен топтар-дың әлеуметтiк жағдайы - мұның бәрi адамгершiлiк сезiм
кӛрiнiсiнен байқалып тұрады.
Қоғамдағы адамгершiлiк сезiмдер - борыш сезiмi, әркiмнiң ӛз халқы алдындағы азаматтық
қасиеттерiн құрмет тұтуы, әрбiр адам-ның жеке-даралық қасиеттерiн сыйлау, үлкенге құрмет,
кiшiге қамқорлық, отбасындағы ӛзара сыйластық және әр түрлi ұлттар мен ұлыстардың,
этностардың ӛкiлдерiне деген жалпы гуманистiк қарым-қатынас. Екiншiден, ол отбасындағы
тағылым-тәрбиеге, мектеп пен қоғамдық ұйымдардың қамқорлығына орай ӛрiстейдi.
4.Сезім мен эмоцияның функциясы.
Адам сезiмi дара тұлғалық қасиет. Осыған орай әр адам нақты жағдайда бiр зат не құбылысқа
ӛзiнше баға берiп, белгiлi бiр, екiншi адамдағыға ұқсамайтын кӛңiл кейпiне берiледi. Сезiмдер
адамның қасиеттерiмен тығыз баланысты. Субъекті қажеттiлiгі және сол қажеттiлiктi
қанағаттандыруға бағытталған ерекше қызметiне орай сезiмдер екi iрi топқа
бӛлiнедi. Бiрiншiсi - қажет заттардың объектив мазмұнына жаңа, айрықша мәнқосып, оларды
қанағаттандыру әрекетiнiң сеп-түрткiсiне айналдырушы сезiмдер. Мұндай толғаныстардың пайда

болуы үшiн аса қажетсiну және оған сай заттар қолда болуы керек. Кӛңiл-күй серпiнiсi
қажеттiлiкпен үйлесе келе, iс-әрекеттiң бастауын бередi, оған ынталандырады және бағытбағдарлы жетекшiсiне айналады. Осылайша, мұндай сезiмдер iс-әрекетпен сәйкестiкке түседi.
Екiншi эмоциялық құбылыстар тобына - жетекшi ниет, яғни басталған iшкi не сыртқы iс-әрекет
iзiмен туындайтын сезiмдер кiредi. Бұлар сол әрекеттердiң орындалуына тиiмдi не кедергi болған
жағдайларға (үмiт, ыза), жетiскен нәтижелерге (қуаныш, ӛкiнiш) немесе қалыптасқан не мүмкiн
болар ситуацияларға (қатерлену, сенiмдi болу) субъектiнiң қатынасын сипаттайды. Сонымен,
сезiм екi себептен пайда болады, бiрiншiсi - адамның объектiге қатынасын айқындайтын
қажеттiлiктер; екiншiсi - адамның осы нысанның тиiстi қасиеттерiн түсiнiп, оны санада бейнелеу
қабiлетi. Объектив және субъектив жағдайлардың ӛзара байланысынан адамның қоршаған
дүниеге саналы баға беруiмен қатар жеке эмоционалды кӛзқарасының себептерi ашылады.
Сезiмнiң коммуникативтiк (ақпарат алмасу) қызметi де адам ӛмiрiнде үлкен маңызға ие. Ымишара, дене қозғалыс-тары сезiмдiк белгi ретiнде адамның ӛз толғаныстарын, қоршаған орта
заттары мен құбылыстары жӛнiндегi ӛз қатынас-талғамын басқаларға жеткiзуге жәрдемiн
тигiзетiнi белгiлi. Ым-ишара, қас-қабақ қимылдары, дене қалпы, үн ырғағы - бәрi де сезiм "тiлi"
болуымен, адам ойынан гӛрi, оның кӛңiл-күй кейпiн айқындауды танытады. Зерттеулер
дәлелденгендей, сезiмдердiң бәрi бiрдей анық таныла бермейдi. Мысалы, ӛте айқын бiлiнетiн үрей (сыналғандардың - 57%), одан кейiн -жеркенiш (48%), содан кейiн - таңдану (34%).
Коммуникативтiк қызмет аймағында сезiм арқылы адам ӛзiн қоршаған сыртқы ортаға не iшкi жан
дүниесiне ықпал жасау қабiлетiне ие. Мысалы, әлi есейе қоймаған сәби шалқаяқтап жылауымен
ата-анасын ӛз дегенiне кӛндiретiнiн сезе қояды да, бұдан былай осы әдiстi жиi қолданып,
мүддесiне жетудi әдетке айналдырады.
Бекіту сұрақтары:
1. Сезiм құбылысын қалай түсiнесiз?
2. Сезiм ерекшелiктерiн байқататын факторлар қандай?
3. Сезiм атқаратын қызметтердiң сипаты қандай?
4. Сезiмнiң әлеуметтiк сипаты неде?
5. Сезiм түрлерi қандай және олар қалай сипатталады?

12. Дәріс тақырыбы: Ерік - жігері.
Жоспары:
1. Ерік процестерімен еріктің сипаттмасы .
2. Ерік актының сатылары.
3. Тұлғаның еріктік қасиеттері.
4. Адамның еркі және мінез - құлықтары.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Гамезо М.В. Курс психологии М.-1999
2.Климов Е.А. Общая психология М.-2001
3.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. Ерік процестерімен еріктің сипаттмасы.
Ерік – адамның ӛз мінез – құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті. Адамды әр алуан әрекеттер
мен іске бағыттайтын нәрсе – мақсат қою, соған талпыну мұны психологияда ниет (мотив, себеп)
деп атайды. Адамның іс - әрекеті екі түрлі, оның бірі – еріксіз әрекеттер. Мәселен, жӛтелу,
шашалу, түшкіру т.б. Екінші-ерікті әрекеттер,қозғалыстар. Мысалы, жерге түсіп кеткен затты
кӛтеріп алу. Бұл – мақсатты қозғалыс. Адамның мақсатты қозғалыстары әрқилы кедергілер мен
қиыншылықтарға ұшырап отырады. Алайда, адам алдына қойған белгілі мақсатын орындау үшін
оны ерікті әрекетімен жеңуге ұмтылады. Адамның мақсаты, қалауы, әртүрлі істерді орындауға
ұмтылуы, жалпы алғанда, ниеттерінің жиынтығы психологияда адам ниетінің ӛрісі делінеді.
Басқаша айтқанда, бұл – адамның бағдарлы әрекеті. Сонымен, адам ниетінің ӛрісіне оның саналы
әрекеті, еріксіз істері, айқындалған істері, мақсаты, әлі жете анықталмаған істері де жатады.
Ниеттерді орындауда тіршілік үшін маңызды да, мәні аз да істер кездесіп отырады. Ниет ӛрісі
ӛзгергіш, әрі қозғалғыш, сондай – ақ сыртқы жағдайлардың ӛзгеріп отыруына орай айнымалы
болып келеді. Әрбір жеке адамның ерікті іс - әрекеттерінің ӛзіндік сипаты бар. Бұл сипат
қоғамдық маңызды жұмыстарды орындау үшін мәні аз іс - әрекеттерді соған бағындырып, ӛзінің
жеке мақсатынан бас тартып отырады.
Ерік – адамның қарқынды іс - әрекетін білдіретін процесс. Сӛйтіп, адамның мінез – құлқы мен
әрқилы істерді орындауға ұмтылуы маңызы зор, мақсатты істерді орындауға бағытталады. Адам
еркінің кӛрнісі оның саналы түрдегі іс - әрекетінен байқалады. Қиын – қыстау жағдайлардан жол
тауып шығыуға жетелейді, соны жүзеге асыруға қажетті құрал табады. Еріксіз әрекеттердің
физиологиялық негізіболып табылатын шартсыз байланыстар тізбегі – инстинкт әрекеті ырықсыз
орындалады. Психологияның табиғи – ғылыми негіздерін қалаған И. М. Сеченев пен И. П.
Павловтың ілімі ерікті әрекеттердің негізі – мұндағы материалдық процестер, сыртқы әсер мен
мидың уақытша байланыстары, шартты рефлекстер деп түсіндіреді. Сеченев ерікті әрекеттердің
физиологиялық механизмін зерттей отырып, адамның ассоциациялық рефлекстердің жиі
қайталану жолымен ӛзінің қимылдарын жіктеп ажыратуға бейімделетіндігін және сол рефлекстер
арқылы қимылдарын тоқтататын қабілеттерді игеретіндігін дәлелдейді. Ал Павлов ерікті
әрекеттердің механизмін жоғары жүйке қызметінің барлық заңдарына бағынатын, шартты
ассоциациялық процесс деп анықтайды.
2. Ерік актының сатылары.
Бұл әрекет бірнеше кезеңдерден немесе сатылардан тұрады:
1. Мақсат және оған жетуге ұмтылу (дайындық кезең);
2. Мақсатқа жету мүмкіншіліктерін түсіну (мақсат қою);
3. Ниет – тілектердің пайда болуы;
4. Ниеттер тартысы және оның бірін қалау;
5. Тоқтамға келу үшін мүмкіншіліктердің бірін қалау;
6. Тоқтамға келген шешімді орындау.
Адамның іс - әрекетінде ерік сапалары мен қасиеттері қалыптасады. Ерік сапалары әр адамда әр
түрлі. Сӛйтіп, әрбір адамның ӛзіне тән ұнамды және ұнамсыз ерік сапалары бар.

Еріктің ұнамды қасиеттері: дербестік, батылдық, табандылық, ӛзін - ӛзі меңгере алуы мен
ұстамдылығы, сабырлылық байсалдылық борыш сезімі. Бұл ӛмір сүрудегі мақсат айқындығын
кӛрсетеді. Еріктің ұнамсыз қасиеттері: ӛзгенің сӛзіне еріп, иланғыштығы, тартыншақтық,
қасарысушылық, қиқарлық, ынжықтық т.б. болып табылады.
3.Тұлғаның еріктік қасиеттрі.
Ерiк әрекетiнiң бастапқы, iске қосылу кезеңi кӛбiне ынталылық, дербестiк, еркiндiк
сапаларымен байланысты.
Ынталылық - мол да жарқын идеяларға, байыпты жоспар мен ұшқыр қиялға негiзделедi. Кӛп
адамдар үшiн ең қиыны ӛз енжарлығын жеңу, қалыптас-қан iс-әрекет тәсiлiн ӛзгерту. Мұндайлар
ӛз бетiнше ешбiр iске кiрiсе алмай, тысқы ықпал, нұсқауларды күтумен болады. Осыдан
ынталылық дербестiкпен тiкелей байланысты. Дербестiк - ерiктiк әрекет барысында адамның
әрқандай себептер жетегiне түспей, басқалардың кеңестерi мен ұсыныстарына сындарлы баға
берумен, ӛз наным, сенiмдерi негiзiнде iс-әрекетке келу қасиетi. Дербестiкке ие адам басқаның
жәрдемiнсiз-ақ мәселе таңдай алады, соған орай мақсат белгiлейдi, ӛзгенiң түрткiсi мен сыбырына
алаңдамайды. Iс-әрекетке ниеттелу кезеңiнде ерiктiң ұстамдылық қасиетi процеске қосылады.
Ұстамдылық әрекетi - сезiм, ой-пiкiр, қалыптан тыс кӛңiл-күйдi тоқтамға келтiрiп, бiраз тежейдi.
Ұстамды адам орындалатын iстiң түрiне қарап, оған қажеттi ӛз белсендiлiгiнiң денгейiн
барластырады. Сонымен, ол кӛздеген мақсатына асығып, ырықсыз әрекеттерге ұшырамай,
байыппен жетедi. Iс-әрекеттiң сан алуан түрткiлерiнiң iшiнен қажеттi болғанын таңдау мен
шешiм қабылдау кезеңiнде ерiктiң батылдық қасиетi бой кӛрсетедi. Батылдық - бұл әрқандай iске
байланысты ерiктiң жылдам, орынды әрi берiк шешiм қабылдау мен оны жүзеге келтiре алу
қасиетi. Мұндайда батылдыққа тiрек -ержүректiк қорқыныштың бәрiн басып, адамды тәуекелге
келтiрушi қасиет. Iс-әрекеттiң орындалу кезеңiнде шалттық пен табан-дылық үлкен маңызға ие.
Шалт адамдар ӛздерiнiң барша күшiн кӛзделген мақсатқа тез шоғырландыра алады. Бiрақ
кӛптеген жағдайларда шалт әрекет iстiң бастапқы кезеңiнде ӛте қарқынды болып, кейiн iс
неғұрлым ұзаққа созылған сайын ол үдемелi кеми бастайды да тiптi байқалмайтындай деңгейге
түседi. Осыдан, шалттық табандылықпен ұштасса ғана жеке адамдық қасиеттiң ең жоғары
кӛрсеткiшiне айналады. Табандылық - бұл адамның ұдайы, шалт әрекет-терiн бiрде тӛмендетпей,
кӛрiнген қиыншылықтарға тӛзе бiлуi. Ӛз табандылығынан адам қоршаған жағдайлар iшiнен
қажетiн табуға шебер. Сәтсiздiкте мүдiру, күмәнға берiлу - табанды адамға жат қасиеттер,
басқалардың қарсылығын, мiнеп -шенегенiн бұл ӛткiр мiнездi тұлғалар елей бермейдi.
Табандылық та батылдық сияқты әртүрлi деңгейде кӛрiнiс бередi, бiрақ бұл екеуiнiң шектен тыс
дамуы керi сипатқа соқтыруы мүмкiн. Мысалы, кейде ақылды, тiптi дарынды адамдар ӛз шешiмiн
қорғай алмай, алғашқы кедергiден-ақ сескенiп, оны жеңудiң амалына кӛзiн жеткiзе алмай,
жалғастырайын десе, ерiк күшi жетпей, iстен бас тартатыны да болады. Бұл жағдайда адамда қара
басының тәндiк мүддесi басымдау болып ақыл, ой мен сыртқы жағдай талаптары далада қалады.
Кейде адам бастаған iсiнiң тiзгiнiн қолдан жаздырып алып, әрекет нәтижесiнiң болымсыздығына
кӛзi жетiп тұрса да, "болғаны болар" деумен, илеуге келмейтiн, ақыл қонымдылығы жоқ ерiк
сапасы - ӛжеттiк пен қиқарлықты қару етедi. Қабылданған шешiмнiң орындалуы үшiн ӛзiндiк
бақылау мен ӛзiндiк баға үлкен маңызға ие. Егер адам ӛз iс-әрекетiне орынды бақылау жүргiзе
алса ғана, кӛзделген мақсат iске асады. Олай болмаса, алға қойылған мiндет пен оған қажеттi
қылық-әрекет арасында сәйкессiздiк туады. Мақсатқа жету процесiнде ӛзiндiк бақылау жоғары
мүдделердiң қарапайым ниеттерден, жалпы принциптердiң мезеттiк қалау мен құмарлықтан
үстемдiгiн қамтамасыз етедi. Ал ӛзiндiк бағаға байланысты бақылау сипаты мен дәлдiгi ӛзгерiске
келедi. Қандай да терiс бағадан адам ӛзiнiң керi мiнез бiтiстерiн орынсыз, ұлғайта танып, осыдан
ӛзiне деген сенiмiн жойып, iстен бас тартады. Ӛзiндiк ұнамды бағаның да зиянды тарапы бар.
Мұндайда адам обьектив бақылауды ӛзiндiк әсiре мадақтауға айналдырып жiбередi.
4. Адамның еркі және мінез - құлықтары.
Мінез - құлық иесi - адам қалыптасқан тағылым - талаптарды жоққа шығара отырып, мiндеттi
түрде қандай да басқа, ӛзiне ұнаған құндылықтарға ауысады. Егер адам бiр мәдени қалыпты
мойындағысы келмесе, онда оның бұл әрекетi екiншi бiр, қыр - сырлары танылып болмаған
қажеттiктi кӛздегенi. Осыдан ежелден бүгiнге дейiн баршамыз қоғамға жат деп есептейтiн
параққорлық пен нашақорлықтың бiр жағы мәдениеттiлiктен шыққандығы ғажап нәрсе. Бұл
қоғамға ерсi болып кӛрiнген қылықтардың ӛздерi де қандай да ұйымдасу негiзiне ие, ӛздерiне сай
талап, ережелерi, мақтан тұтатын қырлары мен ғұрыптары баршылық. Осыған байланысты
түсiнiктеме берген И. П. Павлов ерiктi - адам белсендiлiгiне байлау болатын кедергiлердi жеңуде

кӛрiнетiн әрекетшеңдiк - "еркiндiк инстинктi" деп қарастырады. А. Адлер, К. Г. Юнг, К. Хорни, Э.
Фромм ерiк кӛрiнiстерiн әлеуметтiк жағдайлармен байланыстырады. К. Г. Юнг үшiн бұл - әр
мәдени қауымда ежелден қалыптасқан әмбебап қылық және ойлау түрлерi, А. Адлер әкiмшiлiк
пен әлеуметтiк билiкке талпыныс; ал К. Хорни мен Э. Фромм ерiктi мәдени ортада ӛз
мүмкiндiктерiн iске асыра бiлудiң шарты деп бiледi. Адам табиғатынан қоршаған орта
жағдайлары болмай, ӛз ӛмiрiн қолдай да, жалғастыра да алмайды. Ерiк бостандығы - табиғат пен
қоғамның жалпы-ланған заңдылықтарын терiстеу емес, керiсiнше, адамның оларды жете танып,
ӛз әрекетiн соларға сай реттестiре бiлуi.
Бекіту сұрақтары:
1. Ерiк құбылысының мән-мағынасын қалай түсiнесiз?
2. И. П. Павловтың "еркiндiк инстинктi" теориясын қалай түсiнесiз?
3. Ерiк құбылысын осы заманғы ғылым қалай түсiндiредi?
4. Ерiк сапаларына қандай бiрлiктер кiредi?
6. Жеке адамның ерiк қасиеттерiнiң түрлерi және оларды қалай тәрбиелеуге болады?

Тӛртінші модуль. Психикалық қасиеттер.
13. Дәріс тақырыбы: Темперамент.
Жоспары:
1.Темпераменттің анықтамасы, физиологиялық негізі.
2. Темпераменттің типтері.
4. Темперамент және психикалық іс-әрекет.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Гамезо М.В. Курс психологии М.-1999
2.Климов Е.А. Общая психология М.-2001
3.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1.Темпераменттің анықтамасы, физиологиялық негізі.
Әрбір кісінің жеке басына тән дара ӛзгешеліктің бірі – осы темперамент. «Темперамент»
сӛзінің шығу тегіне тоқталар болсақ, «красис» деген грек сӛзін латынша – темпераментум
дейді. Мұндай атаудың мәні нәрселердің не заттардың мӛлшер шамаластығы деген түсінікті
білдіреді. Бұл ӛзгешелік – ең алдымен, адамның эмоциялық сезіміндегі және жүріс – тұрысы мен
қимыл – қозғалысындағы, сӛйлеген сӛзіндегі, ӛзге адамдармен қарым – қатынасындағы
ерекшеліктері. Сӛйтіп, біз темпераментті жүйке жүйесінің табиғи типтік қасиеттеріне тәуелді,
жеке адамға тән дара ӛзгешелік деп білеміз. Адамның мұндай ӛзгешелігінің сыр – сипатына
зерттеуші – ғалымдар ерте замандарда – ақ айырықша мән берген. Адамның осындай
ӛзгешелігінің мәнін ашуға алғаш кӛңіл аударып, еңбек жазған – ертедегі грек жұртының дәрігер –
ғалымы Гиппократ ( б. з. д. 460 – 356жж.) болды. Ол ӛз шәкірттерімен бірге организм
ӛзгешеліктері денедегі «тіршілік шырындарына» байланысты деп санады. Яғни олардың
пікірінше, денені жылытатын - қан, салқындататын – сӛл, құрғататын ӛт, дымқылдандыратын –
қара ӛт. Бұлар бірімен – бірі белгілі бір пропроциялық қатынаста болады. Осы заттар
қатынасының қай мӛлшерде екендігіне қарай әрбір адамның ӛзіндік даралық ӛзгешелігі болады.
Қанның пропорциялық мӛлшері кӛп болса – сангвиник ( латынша – сангус); сӛл кӛп болса –
флегматик (грекше - флегма); ӛт кӛп болса – холерик (грекше – холе) және күшті пропорция қара
ӛтте болса – меланхолик (грекше – мелайнехоле) қара ӛт деп тӛрт типке бӛлген. Сол кезден
бастап ғылымда темперамент атауы тұрақты орын алды. И.П.Павловтың жануарлардың жүйке
жүйесінің физиологиялық негіздерін зерттей отырып анықтаған жайттары адамның да жүйке
жүйесінің типтеріне негіз бола алады. И. П. Павлов темперамент типiнiң жүйке қасиеттерi ретiнде
қозу мен тежелу күшiн, тепе-теңдiгiн және қозғалмалылығын атап кӛрсеттi.
Қозу күшi мен тежелу күшi - бiр бiрiне тәуелсiз жүйке жүйесiнiң дербес қасиеттерi. Қозу күшi
жүйке жасушаларының әрекетшеңдiк қабiлетiнiң белгiсi. Осы күшке орай жүйке тӛзiмдi, ұзақ не
қысқа мерзiмдi әсерлi қозуды сақтай алады, тежелуге бейiмделедi. Ал тежелу күшi жүйке жүйесiндегi күштi әсерлердi басып, сӛну және бiрiктiру шартты реакцияларын iске асыру қызметiн
атқарады. Жүйке жүйесi процестерiнiң тепе-теңдiгi қозу мен тежелу құбылыстарының ӛзара
бiрдейлiк сипатын кӛрсетедi. Осы екi процесс күштерiнiң аралық қатынастарынан, бiр процесс
күшi екiншiсiнен басым болуынан тұлғаның ұстамды, байсалдылығы не ұстамсыз, ауыспалылығы
туын-дайды. Жүйке жүйесiнiң үшiншi қасиетi - жүйке процесiнiң қозғалмалылығы - бiр
жүйке процесiнiң екiншi түрiне ауысу жылдамдығында кӛрiнедi. Сонымен бiрге, жүйке
процестерi-нiң қозғалмалылығы адам қылық-әрекетiнiң ӛмiр жағдай-ларының ӛзгеруiне сай
қалыпқа ене алу қабiлетiн де танытады. Жүйке жүйесiнiң мұндай қасиетiнiң ӛлшемiн бiр әркеттен
екiншiсiне, енжарлықтан белсендiлiкке немесе керi ӛту шапшаңдығымен бағалаймыз. Жүйке
қозғалмалылығына қарсы құбылыс - жүйке жүйесiнiң селқостығы. Бiр процесс түрiнен екiншiсiне
ӛту үшiн қаншалықты кӛп уақыт пен күш қажет болатын болса, жүйке жүйесiнiң селқостығы
сонша үлкен болғаны. Аталған жүйке процестерiнiң қасиеттерi негiзiнде жүйке жүйесiнiң типi
немесе жоғарғы жүйке қызметiнiң типi деп аталатын құрылым түзiледi. Бұл жүйе әр дара

тұлғаның жүйке жүйесiне тән негiзгi қасиеттер бiрлiгiнен құралады. Ол қасиеттер: қозу мен
тежелу процестерiнiң күшi, тепе-теңдiгi, қозғалмалылығы. Осы үш қасиеттi негiзге ала отырып,
И. П. Павлов жүйке процесiнiң күшiне орай және күштi тип пен әлсiз типтi айыра, дәстүрлi
Гиппократ типологиясына жақын жүйке жүйесiнiң тӛрт негiзгi типiн ажыратты:
• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, қозғалмалы - сангвиник;
• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, салғырт - флегматик;
• күштi, қозуы басым - холерик;
• әлсiз тип - меланхолик.
Сонымен, И. П. Павлов түсiнiгiнде, жүйке жүйесiнiң типi тума берiледi, тәрбие мен қоршаған
орта ықпалынан ӛзгерiске келе бермейдi. Осыдан жүйке жүйесiнiң қасиеттерi - жүйке жүйесiнiң
жалпы психикалық кӛрiнiсi болған темпера-менттiң физиологиялық негiзiн қалайды, яғни адам
темпераментi - жоғары жүйке жүйесiнiң сырттай әрекет қарқынында танылатын психикалық
бейнесi. И. П. Павлов негiздеген типология темперамент психологиясы саласындағы кӛптеген
лабораториялық зерттеулерге бастама бердi. 50-жылдары жүргiзiлген осындай iзденiс-тер
нәтижесiнде И. П. Павловтың шәкiрттерi В. М. Теплов, кейiн В. Д. Небылицын темперамент
типологиясын жаңа элементтермен толықтырды. Ересек адамның
жүйке жүйесiн
эксперименталды талдауға ала отырып, жүйке процесiне байланысты екi қасиеттi ашты:
лабильдiк және динамикалық. Жүйке жүйесiнiң лабильдiгi - жүйке процесiнiң туындау және сӛну
шапшаңдығында кӛрiнедi де, ал динамикалылығы - қоздырғыш, ұнамды және керi әсерлi,
тежегiш шартты рефлекстердiң оңай және жылдам түзiлуiнен байқалады.
Кӛп зерттеулердiң нәтижесiнде осы заман психологиясының теориялық тоқтамы: әрқандай
адам белгiлi типтi жүйке жүйесiне ие. Нақты жүйкелiк типке сай темперамент қасиетi дара
психологиялық ӛзгешелiктердiң мазмұнын құрайды.
Ежелгi дәуiрлерден бастап зерттеушiлер адамдардың дене құрылымы және физиологиялық
қызметiнiң ерекшелiктерiмен сай келетiн кӛп түрлi әрекет-қылықтарды топтап, ретке келтiруге ат
салысты. Осыған орай темпераменттiң кӛп түрлi типологиясы қалыптасты. Бұлардың iшiнде
назар салар-лықтай тип - адамның дене құрылымына байланысты дара-ланып, тума темперамент
қасиеттерiне негiзделген – конституциялық типология (Э. Кречмер). Бұл теорияның мәнi: әр
адам ӛз дене құрылымына орай ӛзiндiк психикалық ерекше-лiкке ие. Осыдан, дене мүшелерiнiң
(қол, аяқ, бас, кеуде т.б.) сырттай ӛлшемдерiне байланысты тӛрт конституционалды психикалық
тип белгiленген: 1. Лептосоматик - бойшаң, нәзiк денелi, кӛкiрек тұсы жайылыңқы, тар иықты,
қол-аяғы ұзын, сидыйған.
2. Пикник - мығым, семiзшең, кiшi немесе орта бойлы, қарны қампиған, домалақ бас,
қысқа мойын.
3. Атлетик - бұлшық еттерi күштi дамыған, денесi мығым, берiк; ұзынша не орта бойлы,
кең иықты, жамбас сүйектерi тартылған.
4. Диспластик - дене бiтiмi қисынсыз. Бұл адамдар - әрқилы мүшелiк зақым-сырқаттарға
ұшырағандар (сырықтай ұзын, қауға бас, тума аяқ-қолы кемiстер). Аталған дене құрылымы
типтерiне үш темперамент типi сай: шизотомик, иксотомик, циклотомик. Шизотомик - дене
құрылымы нәзiк, әлсiз дамыған, тұйық, эмоциялары ауыспалы, тұрақсыз, талаптар мен
кӛзқарастар ӛзгерiмiне ере бермейдi, осыдан қоршаған ортаға икемдесуi қиын. Иксотомик денесi мығым, мiнезi байсалды, сезiмталдығы кем, ым-ишараға жоқ, ойлау қабiлетi шабан, кӛбiне
майдашыл. Циклотомик - семiзшең, домаланған денелi, эмоциялары қайғы мен қуаныштың
арасында бiрдей, тiл табысқыш, кӛзқарастары шындықтан ауытқымайды.
Жоғарыда баяндалған конституциялық типология теориясының негiзiн қалаған - Э.
Кречмер. Бұл теория Батыс Европада кең қолдауын тапты. Ал осы теорияны ӛзiндiк
ерекшелiктерiмен осы ғасырдың 40-жылдарында АҚШ-та одан әрi жалғастырған У. Шелдон
болды. Бұл ғалымның да темперамент типтерiн айыруда ұстанған принципi -адам дене құрылымы
және оның ӛзiнiң жаңалығы - эмбриологиялық белгiлер. Конституциондық тұжырымдардың
кӛпшiлiгi жантану ғылымында ӛткiр сынға алынды. Бұл теориялардың негiзгi кемшiлiгi тұлғаның психикалық қасиеттерiнiң қалып-тасуында қоршаған орта мен әлеуметтiк
жағдайлардың ескерiлмеуi. У. Шелдон теориясын сынға алған Я. Стреляу былай жазады:
"Адамның тамаққа әуес болу, ұжымшыл болу не қайырымды болу сияқты темпераменттiк
қасиеттерi оның дене құрылымындай нәсiлдiк белгi емес, мұндай қасиеттер анатомиялықфизиологиялық негiзге ие болғанымен тәрбие және әлеуметтiк ортада ғана қалыптасады". Ал
ғылым шындығына келетiн болсақ, адамдағы психикалық процестер мен оның қылығы жүйке

жүйесi қызметiмен байланысты екендiгi ежелден-ақ белгiлi болған. Темперамент түрлерiнiң
кейбiр жалпы психикалық процестер ерекшелiгiне тәуелдi келуi И. П. Павлов және оның шәкiрттерiнiң еңбектерiнде экспериментальды дәлелденген.
2. Темпераменттің типтері.
Темперамент – адамның жалпы мінездемесі. Анық мінездеме жеке адамның барлық іс әрекетінен кӛрініп тұрады. Жүйке жүйесі типтерінің сыр сипаты темперамент типтерімен бірдей.
Мұның екеуі де дара адамның бойындағы ӛзгешеліктерін сипаттайды. Жүйке жүйесінің типі
шыдамсыз болса – холерик, сергек болса – сангвиник, тыныш болса флегматик, әлсіз болса –
меланхолик болады.
Сангвиниктің - эмоциялық қозуы шапшаң, күшті, бірақ тұрақсыз. Кӛңіл – күйі әп- сәтте ӛзгереді.
Ол - әсершіл адам. Ұнатқан, сүйген нәрсесіне елігіп әуестенуі де оңай және жылдам.
Тӛңірегіндегі уақиғаларға, нәрсенің мән – жайына елең етіп, кӛңілденуі де, басқа нәрсеге ауып
кетуі де тез. Кӛңілі кӛтеріңкі болып келеді. Ұзақ уақыт мұңайып жүрмейді. Бастан кешкен сезім
күйлері санасында елеулі із қалдырмайды. Шапшаңда икемді, қозғалғышта қызу, сергек.
Кӛтеріңкі, мәнерлі сӛйлейді, мимика қимылы кӛп. Ақжарқын, ашық . Ойынға қызу қатысады,
ойын процесінде рӛлін ӛзгертіп отырады, ӛкпелеп қалуы оңай, ӛкпелесе, жылап жібереді, алайда,
ренжігенін лезде ұмытады, кӛзінің жасы кеппей - ақ, күле бастайды.
Холериктің - эмоцияға берілуі шапшаң. Сезім күйлері оқыс ауытқып, құмарта кӛтеріліп кететін
шыдамсыз, күйгелек кісі. Әп - сәтте қызып кетіп, күйіп - піседі. Ашуланса, бұрқ - сарқ етіп, қызу
екпіні сарқылып барып басылады, бастан кешкен сезімі санасында терең із қалдырады, қимыл қозғалысы шапшаң. Икемсіз оқыс қылықтарына қарамастан, қызулы, жігерлі, пысық және іс әрекет атқаруға бейімді келеді. Жұмысқа құмарта беріліп, екпінмен істейді, анық, әсерлі, мәнерлі
сӛйлейді. Сезім күйлері сӛзінен, мимика, пантомимикасынан білініп тұрады. Холериктер
белсенді, батыл келеді, іске шапшаң кіріседі, бастаған іс - әрекетін аяқтап шығады, кӛп адам
қатысқан ойындарға құмар. Ӛзі де ұйымдастырып, аяғына дейін белсене қатысады, шыдамсыз,
күйгелек, лезде ӛкпелейді,
әп - сәтте ашуланады және ашуын ұзақ сақтайды.
Флегматиктің - эмоциялық қозуы әлсіз болады, қызуланып желікпейді, елеуреп ашуланбайды,
кӛңіл - күйлері байсалды, орнықты қалпында ұзақ сақталады, баяу ӛзгереді, жарқырап қуануы да,
жабырқап қайғыруы да қиын, аз қозғалады, сылбыр, кербез қимылдайды, сезім күйлерін дене
қимылдары білдіріп тұрмайды, мимикасы ӛзге қимылдары мәнерсіз. Бір сарынды монотонды
сӛйлейді. Кісімен араласып жақындасуда мардымсыз, іске ырғалып – жырғалып барып кіріседі. Іс
- әрекетін байсалды, тиянақты орындайды, бастаған ісін қадағалап істейді, аяқтап шығады.
Флегматиктер байсалды, баяу, орнықты болады. Кісіге үйірлігі аз, ӛзі ешкімге тиісіп,
соқтығыспайды. Біреу жанжалға шақырса, есебін тауып жалтарып кетеді, тыныштықты жақсы
кӛреді. Кӛңіл кӛтеретін сауыққа да әуес емес, бӛтен кісіге міндет артып ӛкпелемейді.
Меланхоликтің - эмоциялық кӛтерілуі табанды, күшті, тұрақты болады, сыртқы кӛрнісі әлсіз
келеді. Әр нәрседен ауыр әсер алады, олар бойын билеп, санасында терең із қалдырады, кӛңіл күйлері бірқалыпты ұзақ сақталады, мінезі баяу ӛзгереді, кӛңілі кӛбінесе жабырқау, кейде
қайғылы да болады. Сыртқы жағдайдан үрейленіп, сескеніп тұрады, кедергі кездессе, уайымдап
қажи түседі, қимыл - қозғалыстары ақырын, баяу болады. Мәнерсіз, ақырын сӛйлейді, сезім
күйлері сыртқы қимылдарынан кӛрінбейді. Ӛзі тұйық, жасқаншақ келеді, кісімен кӛп
араласпайды. Іске бірден кірісіп кетпейді, егер кіріссе, іс - әрекетін толық аяқтап шығады.
Меланхоликтер сыпайы, момақан, жасқаншақ келеді, біреу сұрақ қойса, қысылып, ұялып қалады,
кӛңілденуі де, ӛкпелеп ренжуі де қиын, ренжіп қалса, кӛпке дейін ұмытпайды, ойынға бірден
қосылып кетпейді, жатырқап тұрады, кешігіп барып қатысады, іске бірден кіріспейді, бір бастап
кетсе, ойынды да, жұмысты да аяқтап шығады. Сонымен, темперамент - адамның дара
психологиясының ӛзіндік бір сипаты болып табылады.
3. Темперамент және психикалық іс-әрекет.
Адамның жеке динамикалық бiтiстерi оның сырттай әрекет-қылығында, қозғалысында ғана
емес, барша ақыл-ой топшылауынан, ниеттерi мен қызмет бабынан кӛрiнедi. Темперамент
ерекшелiктерiнiң оқу мен еңбек барысына ықпал етуi табиғи құбылыс. Дегенмен, темперамент
айырма-шылықтарындағы басты қасиет - олардың психикалық мүмкiндiктер деңгейiнде емес,
ӛзiндiк iске асу кӛрiнiстерiнде. Егер iс-әрекет қалыпты жағдайда жүрiп жатса, соңғы нәтиже мен
темперамент арасында ешқандай тәуелдi байланыс болмайды. Бұл ғылыми дәлелденген.
Сонымен, тұлғаның қалыпты жағдайдағы әрекет нәтижесi оның шап-шаң не енжар екендiгiне

қарамай, бiрдей ӛлшемде болады, себебi соңғы ӛнiм нәтижесi басқа факторларға, әсiресе септүрткiлер мен қабiлет деңгейiне байланысты келедi. Темпера-мент ерекшелiктерi сол әрекеттi
орындау тәсiлдерiн ӛзгертуге ықпал жасауы мүмкiн. Темпераментiне қарай адамдар соңғы нәтиже
емес, сол нәтижеге жету жолдарын таңдауымен ажыралады. Темпера-менттiң тума ерекшелiктерi
тәжiрибе, әлеуметтiк ортаға және ӛз басын билей алуға байланысты психикалық процестерде
кӛрiнiс бередi. Жағдайға орай жауап-әрекет, бiр жағынан жүйке жүйесiнiң сипатына, екiншi
тараптан - оқу тәрбие мен кәсiби тәжiрибеге тәуелдi (Р. М. Грановская). Мысалы, тәжiрибелi
ұшқыштың, боксердiң, жүргiзушiнiң әрекет шапшаңдығы тума берiлген қасиет емес, жаттығу мен
үйренудiң нәтижесi. Ал сол әрекеттердiң iске асу шегi жүйке жүйесiнiң мүмкiндiктерiмен
анықталады. Кӛптеген кәсiби қызметтер үйрету, оқытумен кемелденбейдi, ондайда темперамент
бiтiстерi шек қояды. Мысалы, домбыраны әркiм де тартуы мүмкiн, ал шебер күштi болу - кемдекем адамға берiлген ӛнер. Мұндайда маман дайындау үшiн кәсiби таңдаумен бiр кәсiби бағдарлы
тәрбие әбден қажет. Психологиялық ерекшелiктерiне негiздеп, кәсiби маман-дандырылған
адамдар ӛз еңбегiнде үлкен қанағаттанумен зор табыстарға жете алады. Адам iс-әрекетiнiң
жемiстi болуы сол адамның темперамент ерекшелiктерiне тiкелей байланысты. Мысалы, қызмет
нысандары тез ауысатын, жаңа адамдармен тiлдесу қажеттiгi кӛп жерде, бiр ӛмiр қалпынан
екiншiсiне кӛшу керек болған жағдайларда сангвиник адамды пайдаланған абзал. Ал
флегматиктер әрекетте сылбыр, енжар кӛрiнгенiмен, жай, бiрқалыпты, тұрақты бiр тәртiппен
орындалатын қызметтерде ӛте тиiмдi келедi. Қайталануы кӛп, жалықтыра-тын, қарапайым iстерде
меланхолик шы-дамдылық кӛрсете алады, мұндайда олар басқаларға қарағанда онша шаршапшалдықпайды. Ал қызмет бабы мен әдiстерi шектелген, еркiн қимылға мүмкiндiк жоқ жерде сангвиник пен холерик типтi де шыдамайды. Оқу мен тәрбиенi оңтайластыру мен олардың
тиiмдiлiгiн кӛтеру жолында әрбiр педагог ӛз шәкiртiнiң темперамент типiн мүмкiндiгiнше нақты
анықтап алған жӛн. Осы тұрғыдан мұғалiмдерге кеңес: холериктiң оқу iстерiн мейлiн-ше жиi
бақылауға алған дұрыс. Бұл типтi оқушымен қатты сӛзбен, жекiрiп қатынас жасауға тiптi
болмайды -қатынасқа сай келеңсiз жауап әрекет болуы сӛзсiз. Сонымен бiрге оның қай қылығы
болмасын орынды талаппен, әдiл бағалануы тиiс. Сангвиниктердi үздiксiз жаңа, қызғылықты,
зейiн тоқтатып, белгiлi күш жұмсауды талап еткен iстерге қосып отыру керек. Оны ұдайы
белсендi iс-әрекетке араластырып, мақтауын үзбей жеткiзiп тұру қажет. Флегматик қызғылықты,
белсендi әрекетке келiп, жұрт назарында болғанды ұнатады. Оны бiр iстен екiншiсiне ауыстыра
бермеген дұрыс. Ал меланхоликпен жұмыс iстеуде дӛрекi сӛз, тұрпайы қатынас қана емес, тiптi
жай дауыс кӛтеру, әзiл-оспақтың ӛзi орынсыз. Онымен жiберген қате - кемшiлiктерi жӛнiнде
оңаша әңгiмелескен жӛн. Оған ерекше назар бӛлiп, әрқандай iс-әрекетте кӛрсеткен белсендiлiк
ұшқыны үшiн де мезетiнде мақтап, қошеметтеп бару керек. Ескертулер мен ұнамсыз бағаны
мүмкiндiгiнше жұмсартып, байқап жария еткен орынды. Меланхолик - ӛте сезiмтал, ӛкпешiл
тұлға, сондықтан оған дегенде ӛте мейiрлi, жақсы ниет бiлдiре, қатынасу керек. Сонымен,
адамның қай мазмұнда болмасын ӛз iс-әрекетiн жүзеге келтiруi тiкелей темпераментке
байланысты. Темперамент психикалық процестердiң желiсiнде кӛрiне отырып, еске түсiру,
қабылдағанды бекiту жылдамдығына ықпалын тигiзедi, ой жүйрiктiгi мен зейiн тұрақтылығын
және оның ауыспалылығын айқындап бередi.
Бекіту сұрақтары:
1.Темперамент мәнiн қалай түсiнесiз?
2.Темперамент табиғатын түсiндiруде И. П. Павлов еңбектерiнiң маңызы неде?
3.Темперамент типтерiн ажыратуға негiз боларлық деректер тобына не кiредi?
4. Кречмер бойынша темперамент типтерiнiң сипаттамасы қандай?

14. Дәріс тақырыбы: Мінез.
Жоспары:
1.Мінез туралы түсінік, анықтамасы. және физиологиялық механизмдері.
2. Мінездің құрлысы мен типтері.
3. Мінездің қалыптасуындағы әлеуметтік факторларының ролі.
4. Мінез қасиеттерінің топтастырылуы.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Гамезо М.В. Курс психологии М.-1999
2.Климов Е.А. Общая психология М.-2001
3.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1.Мінез туралы түсінік, анықтамасы. және физиологиялық механизмдері.
Мінез -психологияда грек тілінен аударғанда «таңба», «із» деген- сӛзді білдіреді. Адамның
мінезінің түрі ӛзінің құрамындағы бітістердің жалпы сипатына тәуелді келеді. Ал бітістер негізгі
немесе жетекші және қосалқы болып бӛлінеді. Негізгілері адамның бағыт – бағдарын анықтауға
ықпалын тигизеді, яғни адамның тұрақты мінезінің сипатын береді де, ал қосалқылары мінез
қырларын толықтыра түседі. Адам мінезінің қалыптасуының қоршаған ортсына және онвң ӛзінің
қатынасына байланысты. Бұл қатынастың мәні адамның араласып, байланысқа келген ӛмірлік
обьектілердің маңыздылығымен анықталады. Мінез - әрбір адамның жеке басына тән ӛзіндік
психологиялық қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығы.
Мінездің қасиеттері мен ерекшеліктері әркімде әрқилы жағдайда байқалып, адамның сол
жағдайларға қатынасын білдіреді. Мінез ерекшеліктері-адамның даралық ӛзіндік психикалық
қасиеттері. Дегенмен, адам бойындағы ерекшеліктердің бәрі бірдей, мысалы, естудің нәзіктігі,
кӛздің кӛргіштігі, есте сақтаудың шапшаңдығы, ақыл-ойдың тереңдігі мінез ерекшеліктеріне
жатпайды. Адам мінезінің кӛріністері әрбір жеке жағдайда, оның оқиғаларға қатысуынан
аңғарылады. Адамның іс-әрекет сапасы сол іске деген қатынасымен қатар ерік-жігеріне, кӛңілкүйіне, зейініне, ақыл-ойына да байланысты болады.Соның нәтижесінде адамның әр алуан
психикалық процестері оның іс-әрекет түрлеріне ықпал етіп, адамның ақыл-ойын, кӛңіл-күйін,
эмоциясын, ерік-жігер қасиеттерінің ерекшеліктерін айқын аңғартады.
2. Мінездің құрлысы мен типтері. Мiнезде жеке бiтiстер және сапалармен қатар тұлғаның
қоршаған ортаға икемдесуiн қамтамасыз етушi жалпы қылық тәсiлi - мiнез типтерiн ажыртуға
болады.
Осыған орай мiнез келесi типтерге бӛлiнедi:
1.Үйлесiмдi мiнез типi - қоршаған ортаға икемдiлiгiмен ерекшеленедi. Мұндай мiнездi адамда
iшкi қарама-қарсылықтар болмайды, ойлаған ойы мен iстеген iс бiр-бiрiне сай келедi. Кӛпшiл,
ерiк күшi мол, қайсар, бiр сӛздi. Ӛмiрдiң барша қиын жағдайларында таңдаған бағыт-бағдарынан
қайтпайды, кӛзқарас, талғамын ауыстырмайды. Мақсат-мұраттары мен принциптерi үшiн күреске
дайын. Бұл адамдардың ӛмiр сүру тәсiлi жағ-дайға бағыну емес, оны ӛз қалауына орай ӛзгерту.
2.Iштей қарама-қарсылықты, бiрақ сырттай келiсiмдi мiнез адамы. Бұл типтi адамның iшкi
ниеттерi мен сырт әрекет - қылығы арасында келiспестiк бола тұрып, ӛзiнiң қоршаған ортамен
қатынасында әлеумет талаптарына ыңғай бередi, iс-әрекетiн соларға бағындырып, үлкен күшпен
орындайды. Ӛзiн ерiк билiгiнен бiрде босатпайды, жан, ой дүниесiн сырттай болмыс
шындығынан ажыратпаудың жолдарын iздестiруге дайын тұрады.
Сыртқы дүниемен болған араздықты мұндай адамдар ӛздерiнiң ой-пiкiрлерiн қайта
қарастырумен, психологиялық қорғаныс iздестiру және әлеумет қолдамаған күнделiктi тұрмыс
күйбеңiне берiлмеу жолдарымен шешуге бейiм келедi. Қоғам мүшелерi қабылдаған рухани
құндылықтарды мойын-дайды, бiрақ сыртқы жағдайларды ӛзгертуге ынталы емес.
3. Икемi кем, қарама-қарсылық мiнез адамы: кӛңiл-күй, ниеттерi мен әлеуметтiк борыштары
арасында үйлеспестiк орын алған, шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым, тiлдесу қабiлетi
нашар дамыған, iс-әрекетiн ақыл сарабына сала бермейдi.Бұл мiнез адамдарына тән қасиет:

қоршаған дүниемен арақатынасын нақты әрекет-қылық жүйесiне келтiрмеген, ӛмiр желiсi
қарапайым бағытты - тез ӛзгерiп тұратын қажеттерi, олар пiкiрiнше, қандай да күш жұмсамай-ақ
бiр сәтте қанағаттандырылуы тиiс.
4.Тиянақсыз мiнездi адам - бағыт-бағдарының тұрақсыздығынан, принциптiк бостығынан
тӛңiректегi жағдайға ыңғайшыл келедi. Жеке адамдық деңгейi тӛмен. Тұрақты мiнез-құлығы
қаланбаған, осыдан барша iс-әрекетiнде қоршаған ортаға ыңғайлану, қатынас адамдарына
жағымпаздану бұл адамның бойына сiңген мiнездiк кӛрiнiс.
3. Мінездің қалыптасуындағы әлеуметтік факторларының ролі.
Адам мінезінің құрлымы әрқилы қасиеттер жиынтығынан тұрады. Дегенмен, кейбір мінез
ерекшеліктері бір-біріне тәуелді, ӛзара байланысты болып келеді. Міне, мінездегі осындай әр
түрлі қасиеттерден құрылған біртұтас бірлікті мінез құрлымы дейді. Ал, мінездегі ӛзара
байланыста психикалық қасиеттердің жүйке жүйесі комплекс не факторлар деп аталады. Мiнез
түрi ӛзiнiң құрамындағы бiтiстердiң жалпы сипатына тәуелдi келедi, ал бiтiстер негiзгi немесе
жетекшi және қосалқы болып бӛлiнедi. Негiзгiлерi адамның бағыт-бағдарын айқындауға
ықпалын тигiзiп, яғни адамның тұрақты мiнезiнiң сипатын бередi де, қосалқылары мiнез
қырларын толықтыра түседi. Адам мiнезiнiң белгiлi түрде қалыптасуы оның қоршаған дүниеге
қатынасына байланысты. Бұл қатынастардың мәнi адам араласып, байланысқа келген ӛмiрлiк
объектердiң маңызымен анықталады:
1. Басқа адамдармен қатынасына қарай (шыншыл, ӛтiрiкшi, әдептi,дӛрекi ).
2. Орындалатын iс қызметiне орай (еңбекқор, ерiншек т.б.)
3. Ӛз басына болған қатынасына байланысты (сыншыл, ӛзiмшiл т.б.).
4. Заттарға қатынасынан (ұқыпты, салақ, олақ т.б.). Аталған қатынастардың бәрiнiң де мiнез
түрiнiң қалыптасуында үлкен маңызға ие екенi сӛзсiз, дегенмен тұрақты, нақты мiнездiң орнығуы
ең алдымен адамның адам-мен, қоғамға араласып, қатынасу дәрежесiне тәуелдi. Ұжымнан тыс
тұлғаның жолдастық, достық, махаббат, т.б. формаларда кӛрiнетiн iзгi ниеттерiнен бӛлек мiнез
түрi болмайды. Адамдар ӛзара ұзақ қатынасқа келе отырып, бiрi екiншiсiнiң мiнезiне таңбасын
салады, осыдан кей адамдар әрекет-қылығында ӛзара ұқсастыққа келедi немесе қарама-қарсы,
бiрақ бiрiнiң кемшiлiгiн екiншiсi толықтыратын бiтiстердi игередi.
4. Мінез қасиеттерінің топтастырылуы. Психология ғылымында мінез топтастырылып, оның
қасиеттері мынадай тӛрт түрлі жүйеге бӛлініп қарастырылады. Ондай қасиеттер адамның әр
алуан нәрселерге қатынас ерекшеліктерін кӛрсетеді.
1) Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері: еңбексүйгіштік, адалдық, еңбекке жауапкершілікпен
қарау, жалқаулық, немқұрайлылық т.б.
2) Ұжымға, адамдарға қатысты қасиеттер: қайрымдылық, сергектік, талап қоюшылық асқақтық,
менсінбеушілік.
3) Ӛзіне-ӛзінің қатынасы: ӛркӛкіректік, даңғойлық, тәкәппарлық , мақтаншақтық , ӛзімшілдік,
қарапайымдылық , кішіпейілділік.
4) Заттарға қатынасы: ұқыптылық , салдыр-салақтық , затарды ұстап -тұтуы мен ұқыпсыздығы
т.б.
Мінез құрлымындағы қасиеттер. Мұндай еркшеліктер адамның азаматтық қасиеттерін
кӛрсететін негізгі және ӛзекті сипаттар болып табылады. Олар-адамның қоғамдық қарымқатынасы және әлеуметтік - типік ерекшеліктері. Ал, мінез құрлымының қасиеттеріне мынадай
ерекшеліктер жатады:
1) Мінездің тереңдігі. Бұл қасиет адамның қоғам талаптарына орай кӛпшілікке, ұжымға, еңбекке
деген қатынасын білдіреді.
2) Адамның жеке басының ерекшелігі, белсенділігі. Бұл қасиет-мінездің күші. Осыған орай адам
жақсы, мықты, тұрақты және нашар мінезді болып бӛлінеді.
3) Мінездің тұрақтылығының, ауытқымалығы мен бейімделгіштігінің ерекше мәні бар. Мұндай
адамдар әрқилы қиыншылықтарға ұшырағанда табандылық, тӛзімділік пен бейімделгіштік
кӛрсетіп, мінезінің күшін аңғартады.
Бекіту сұрақтары:
1.Мінез туралы түсінік, анықтамасы және физиологиялық механизмдері қандай?
2. Мінездің құрлысы мен типтері қандай?
3. Мінездің қалыптасуындағы әлеуметтік факторларының ролі қандай?
4. Мінез қасиеттерінің топтастырылуы дегенміз?

15. Дәріс тақырыбы: Қабілет
Жоспары:
1.Қабілет туралы түсінік оның сипаттамасы.
2. Қабілеттің түрлері
3. Қабілет және нышан .
4. Қабілеттің дамуындағы әлеуметтік тума қасиеттері.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Климов Е.А. Общая психология М.-2001
2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. Қабілет туралы түсінік оның сипаттамасы.
Қабілет - деп әр адамның белгілі іс-әрекет түріне икемділігін айтады немесе қабілет
дегеніміз-мақсатқа бағытталған, тәлім-тәрбие жұмысына байланысты адмның бір іс-әрекетке
ұйымдасқан түрде бейімделуі және оны нәтижелі етіп атқаруы. Адамның қабілеттілігі оған
ықпал етіп отыратын тәлім-тәрбиеге орай әрбір адамда түрліше сипатта ӛтеді. Адамның
қабілеттілігі оған ықпал етіп отыратын тәлім-тәрбиеге орай әрбір адамда түрліше сипатта
ӛтеді. Адамның қандай да болмасын белгілі бір іс-әрекет түріне қабілетті болуы мынадай екі
түрлі кӛрсеткіш арқылы анықталады: 1. Іс-әрекетті тез ӛзгерту. 2. Іс-әрекетті тез орындау
нәтижесінің сапасы.
Әрбір адамның іс-әрекетті орындау тәсілі сол адамдардың психикалық таным процесінің
даму ерекшеліктеріне, жүйке жүйесі талдағыштарының жұмысына, сезім мүшелерінің сыртқы
тітіркендіргіштерге әсерленіп, қабылдау жылдамдығына және адамның даралық қасиетіне
байланысты.
2. Қабілеттің түрлері. Адам қабiлетiнiң даралық ерекшелiктерiне дарындылық, шеберлiк, талант,
данышпандық, шабыт кiредi. Әртүрлi iс-әрекеттер аймағына қажет бiлiм, ептiлiк-дағдылар
бiрлiгiн жеңiл әрi нәтижелi игерудi қамтамасыз етушi жалпы қабiлеттер ерекшелiгiн
дарындылық деп атайды. Дарынды адамдарға тән қасиеттер: зейiндiлiк, жинақылық,
тұрақтылық, әрқашан қызметке дайын болу; мұндай тұлғалар, сонымен бiрге, мақсатқа жетуде
ақылға сай табандылыққа ие, еңбекте шаршап шалдығуды бiлмейдi, басқалармен салыстырғанда
интеллекттiк деңгейi анағұрлым жоғары. Ӛз қызығулары бағытында дарынды адамдар қайтпас
қажырлылық таныта алады. Бұл қасиеттiң адамдағы кӛрiнiсi - 2-3 жасар баланың бiр iспен үзбей
шұғылдана алу уақыты. Басқа қатарларымен салыстырғанда дарынды бала ӛзiн қызықтырған
iспен бiрнеше сағат шұғылданып, қажет болса, оған бiрнеше күндер бойы қайта оралып,
кӛздегенiне жетпейiнше, әрекетiн тоқтатпайды. Дарындылықтың ӛзiндiк ерекшелiгi ең алдымен
қызығушылық бағдарға байланысты. Осыдан, бiреу математикаға құмар, екiншi тарихқа, және
бiреулер қоғамдық жұмыстарға бас (лидер) болуда ӛз дарындылығын iске қосып, оны нақты iсәрекетте кейiн дамыта түседi. Мысалы, мұғалiм дарындылығының кӛрсеткiштерi келесiдей: 1) оқу
материалын шәкiрттерге түсiнiктi күйге келтiру; 2) оқушы кӛңiл-күйiн қалтқысыз тану; 3)
жұмыста шығармашыл болу; 4) балаларды ӛз еркiне кӛндiре алу; 5) балалар ұжымын бiрiктiруге
қабiлеттiлiк; 6) сӛз мәнерлiгi мен мазмұндылығы; 7) сӛйлеу кӛркемдiлiгi мен нанымдылығы; 8)
педагогикалық әдептiлiк; 9) оқу материалын тұрмыспен байланыстыра алу; 10) шәкiрттерге
қаратылған байқағыштық; 11) педагогикалық талаптылық (Ф. Н. Гоноболин).
Қабiлеттер ӛз деңгейлерi мен ауқымы жағынан ажыратылады. Нақты iс-әрекет аймағында
жоғары деңгейге кӛтерiлген қабiлет - шеберлiк деп аталады. Шеберлiк, яғни бiр iс-әрекет
аймағында жоғары жетiлгендiк үлкен де қажырлы еңбек негiзiнде пайда болады. Шеберлiк кӛбiне
ӛндiрiстiк қайта жасау қызметтерiмен байланысты келедi. Алайда, бұл шеберлiктiң дайын
ептiлiктер мен дағдылар бiрлiгiнен туындайтынын бiлiдiрмейдi. Әртүрлі кәсiптегi (мұғалiм,

дәрiгер, ұшқыш, спортшы т.б.) шеберлiк кез келген жаңа мәселелердi шешуге қажет болған
психологиялық дайындықты қажет етедi. Шебер маман үшiн шығармашылық мiндеттi түсiну мен
оны орындау жолдарын табу, екеуi ӛзара байланыста қабылданады, iске асады, яғни "не iстеу"
және "қалай iстеу" арасында жiк болмайды. Шеберлiк деңгейi - ӛзгермелi, дамудағы құрылым. Iсәрекет барысында адамның қабiлет түзiлiмi, тұлғалық мәнi қалыптасып, бiр деңгейден екiншiсiне
кӛтерiлумен ұдайы ауысып барады. Ӛте дарынды адамдар да қарапайым елiктеуден бастап, кейiн
бiрте-бiрте тәжiрибе жинақтаудан жасампаздық дәрежесiне кӛтерiледi. Адам қабiлетiнiң ерекше
даралық сипатын кӛрсететiн психологиялық құбылыс - талант."Талант" сӛзiнiң тӛркiн мәнi:
ежелгi грек қауымында бай-манап ӛзi жоқта жұмыстан қашқақтамасын деп ерiншек құлына
беретiн күмiс ақша бiрлiгi - талант аталады екен, ақылдан жұта құл оны алудан, пайдалы
айналымға жiберудiң орнына, топыраққа кӛмiп, жасыратын болған. Осыдан халықта "таланты
құм болды", "таланты кӛмiлдi" деген ұғымдар сақталып қалған. Қазiргi күнде талант арнайы
қабiлеттердiң (музыкалық, суреткерлiк, әдеби шығармашылық т.б.) жоғары деңгейлi дамуын
бiлдiредi. Қабiлеттер сияқты талант та iс-әрекетте кӛрiнiп, ӛрiстейдi. Талантты адамның қызметi
ӛзiнiң жаңашылдығымен, қайталанбас мәнерiмен ажыратылады. Таланттың оянуы тiкелей
қоғамдық болмысқа тәуелдi. Қай бағыттағы дарындылықтың жол алуы дәуiр қажеттiгi мен
әлеумет алдында тұрған нақты мiндеттерге байланысты. Мемлекеттiң дамуы инженерлiк және
конструкторлық таланттардың жетiлуiнен, мемлекеттiң кӛркейген кезеңiнде ән-күй, әдебиет
таланттары шығады, ал соғыс уақытында - талантты әскери қолбасшы дүниеге келедi. Осыдан,
қазақ арасынан шыққан Қ. Сатпаев, М. Әуезов, Б. Момышұлы, Қажымұқан, Р. Рымбаева - әрбiрi
ӛз дәуiрiнiң саңлақтары. Қабiлеттердiң даму барысындағы ең жоғары, шыңдалу деңгейi данышпандық деп аталады. Шығармашылық қызметi қоғам ӛмiрiнiң бiр дәуiрiнде, адамзат
мәдениетiнiң тарихында белгiлi iз қалдырған адам ғана данышпан бола алады. Ӛркениеттiң 5000
жылдық тарихында мұндай шыңға 400 кемеңгер кӛтерiлiптi. XX ғасыр саңлақтары атанған,
арамызда жүрген замандастарымыз ақын Олжас Сүлейменов, сынаушы-ұшқыш, ғарышкер Тоқтар
Әубакiров қазақ данышпандарының бiрiншi ондығынан.
Адамның шығармашылық iс-әрекетiнiң аса табысты болуына себепшi рухы кӛтерiңкiлiк пен
ерекше күш-қуат туындайтын кезеңдер болады. Бұл жағдайдағы адамды жаңа идеяларға
жетектеп, оларды iске асыруға ынталандыратын психологиялық қалып -шабыт деп аталады.
Шабыт шығармашыл тұлғаның жоғары белсендiлiгiнен, оның iс-әрекетiнiң жемiстiлiгiнен,
жасампаздық ептiлiгiнен, жаңалық ойлап табу қызметiне толық берiлуiнен кӛрiнедi. Шабыт пен
еңбек - екеуi егiз, осыдан, шабыт - қажырлы еңбек пен орасан бай бiлiм қоры негiзiнде
туындайтын мүмкiндiк. "Шабыт - ерiншектерден қашатын, шақырғанға баратын қонақ" (П. И.
Чайковский). Сана айқындығы, ой мен бейнелер кернеуi; ес, зейiн ӛткiрлiгi, мақсатқа
бағыттайтын арнасына симаған ерiк күшi -шабыттанудың алғы шарттары.
3.Нышан және қабiлет. Ӛмiр бақылаулары мен арнайы зерттеулер қабiлеттiң табиғи берiлетiнiн
қалтқысыз дәлелдеп отыр. Қабiлеттердiң тума берiлмейтiнiн мойындаумен бiрге психология
белгiлi iс-әрекеттi табысты орындаудың шарты болатын ми құрылымы-ның тума ерекшелiктерiне
шек келтiрмейдi. Қабiлеттер дамуының табиғи негiзi болған мидiң құрылымы, сезiм мүше-лерi
мен қозғалыстардың анатомиялық-физиологиялық нәсiлдiк ерекшелiктерi нышан деп аталады.
Шын мәнiнде, адамдар арасындағы табиғи айырмашылықтар оларда қалыптасқан дайын
қабiлеттерде емес, дәл осы нышандар кӛрiнiсiнде. Нышандар қабiлет дамуының бастауы
болғандықтан, адам-ның барынша жетiлiп, кемелдену жолу осы екi құбылыстың ӛзара ұштасып,
байланысқа келуiнен болады. Нышанның арқасында дамығанымен, қабiлет сол нышанның ӛзiндiк
қызметiнен туындамайды, ол нышаннан бастауын ғана алған даму процесiнiң нәтиже жемiсi.
4. Қабілеттің дамуындағы әлеуметтік тума қасиеттері.
Мысалы, ақыл - ес қабiлеттерi ең алдымен ми қызметiнен - қарқынды не бәсең қозулардан,
жүйке процестерiнiң қозғалмалылығынан, уақытша байланыстар түзiлiмiнiң шапшаң не
баяулығынан т.б. яғни И. П. Павлов генотип (жүйке жүйесiнiң тума ерекшелiктерi) деп атаған
құбылыстан кӛрiнедi. Мидың қанмен қамтамасыз етiлуi де ақыл-сана қабiлетiне ықпал жасайды.
Толық қан айналымы - ми қызметiнiң ақыл-ой, зейiн шоғырландыру, жақсы есте қалдыру, жүйке
байланыстарының тез жүруiнiң, сана жұмысымен шаршамай, мүлтiксiз жоғары тиiмдiлiкпен
орындалуының кепiлi.
Мидың тума қасиеттерi адамның типологиялық ерекшелiктерiнде екi түрде кӛрiнедi (И. П.
Павлов): 1. Жоғары жүйке жүйесiне тәуелдi; 2. Бiрiншi және екiншi сигналдық жүйелердiң
арақатынасына байланысты. Адам қабiлеттерiнiң дамуында жоғары жүйке жүйесi қызметiнiң типi

(күшi, тепе-теңдiгi, қозғалмалылығы т.б.) үлкен маңызға ие. Осыдан, жүйке процестерiнiң күшi,
тепе-теңдiгi және қозғалмалылығымен ( белсендi тип) байланыса отырып, адамның
ұйымдастырушылық қабiлеттерiнiң қалыптасуына қажет кӛптеген ерiктiк және тiлдестiк
қасиеттердiң түзiлiп, орнығуына жәрдемiн тигiзедi. Ӛздерiне тән бейнелеу мүмкiндiктерiне орай
бiрiншi не екiншi сигнал жүйелерiнiң аз немесе кӛп әрекетке қатысуынан қабiлеттердiң 3 типi (И.
П. Павлов) ажыра-тылады: кӛркемӛнерлiк (кӛбiне бiрiншi сигналдық жүйеге негiзделген); ойсаналық (кӛбiне екiншi сигналдық жүйеге негiзделген); аралас (екi жүйе де бiрдей қатысқан).
Осыдан, "суреткерлер" - объектi тұтас бейнелеуге бейiм, "ойшылдар" - талдаумен, элементтерге
ажырата тануға шебер, ал "аралас" қабiлеттер қалыпты дамыған адамдардың бәрiне тән құбылыс.
Нышандардың әртүрлi қабiлеттерге байланысты маңызы бiрдей емес. Кӛбiне нышандық
қасиеттер музыкалық және суреткерлiк ӛнерде қажет. Тума берiлген нәзiк есiту қасиетi музыкант болудың, ал түр-түс айыра бiлу - болашақ суреткер болудың алғы шарты.
Бекіту сұрақтары:
1. Қабiлет мәнi және оған бүгiнгi ғылым тұрғысынан берiлген сипаттама қандай?
2. Қабiлет құбылысын түсiндiруде болған ғылым кӛзқарастары қандай?
3. Нышан және қабiлет арасындағы байланыстар мәнi неде?
4. Жеке адам қабiлетiнiң қалыптасуына ықпал етушi факторлар сипаты қандай?

Бесінші модуль. Жеке адам (тұлға) психологиясы.
16. Дәріс тақырыбы: Жеке адам (тұлға) туралы түсінік.
Жоспары:
1. «Жеке тұлға», «индивид», «даралық», анықтамасы және феномендер туралы түсінік.
2.Тұлғаның әлеуметтік және биологиялық ара-қатынасы.
3.Тұлға құрылымы.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Климов Е.А. Общая психология М.-2001
2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. «Жеке тұлға», «индивид», «даралық», анықтамасы және феномендер туралы түсінік.
Әлеуметтiк қатынастар субъектi әрi әлеуметтiк мәндi қасиеттердiң иегерi ретiнде әрбiр адам жеке тұлға болып сипатталады. Психологияда "адам", "жеке тұлға", ұғымдарымен қатар
"даралық" ұғымы да қолданылады. Бұл түсiнiктердiң әрқайсысы ӛз ерекшелiктерiмен
ажыратылады, бiрақ бiр-бiрiмен тығыз байланысты. Осылардың iшiнде ең жалпыланған, кӛп
қасиеттердiң бiрiгуiн - "адам" түсiнiгi қамтиды. Адам - ӛмiр дамуының ең жоғарғы деңгейiнiң
кӛрiнiсi, қоғамдық еңбек барысының жемiсi әрi табиғат пен әлеуметтiк болмыс тұтастығын
аңдататын тiршiлiк иесi. Алайда, адам әлеуметтiк - тектiк мәнге ие болғанмен, ол жалпы табиғат
туындысы ретiнде - дара адамдық сипаты жағынан жанды мақұлық дүниесiнен бӛлектенбейдi.
Индивид - "homo sapiens" тектiлердiң ӛкiлi, адамдық даму нышандарының иесi -нақты адам.
Даралық - нақты адамның табиғи және әлеуметтiк қабылдаған қайталанбас ерекшелiктерi мен
қасиеттерi. "Жеке тұлға" - қоғамдық дамудың қайраткері, қоғамда белгілі жағдайда тұратын
саналы индивид және белгілі қоғамдық ролді атқарады. Жеке тұлғаның үш ерекшеліктерін атап
ӛткен жӛн. Біріншіден, жеке тұлғаның қасиеттерінің тұрақтылығы. Жеке тұлғаның психикалық
кӛрністерінің
ӛзгермелігіне
қарамастан, оның психикалық
келбетінің салыстырмалы
тұрақтылығы анық байқалады. Екіншіден, бұл жеке тұлғаның психикалық үрдістерінің,
психикалық қалыптың және психикалық қасиеттің тығыз байланысы мен ӛзара тәуелділігі. Жеке
тұлға біртұтас бірлікті білдіреді, әрбір қасиет басқалармен тығыз байланысты. Үшіншіден, бұл –
жеке тұлғаның белсенділігі, қоршаған дүниені ӛзгертуге, түрлендіруге бағытталған кӛптеген және
жан-жақты іс-әрекетте бейнеленеді.
2.Тұлғаның әлеуметтік және биологиялық ара-қатынасы. Жеке тұлғаның негізгі сипаты оның
бағыттылығы болып табылады. Бағыттылық адам алдына қойған мақсатты анықтайды, сол
мақсатты орындауға ұмтылысы тән, түрткілер арқылы адам іс-әрекеттер жасайды, қызығуларды
адам іс-әрекетте басшылыққа алады. Белсенділік –жеке тұлғаның басты жалпы қасиеті, ол ісәрекетте, қоршаған ортамен қарым-қатынас ұрдісінде байқалады. Адамды белгілі бір жағдайда
әрекет етуге, алдына мақсат қоюға және оны орындауға итермелейтін не? Осындай итермелейтін
себепке қажеттілік жатады. Қажеттілік адам тарапынан белгілі бір затқа нәрсеге қанағаттанбау
тұрғысында іске асады, ал жеке тұлғаның белсенділігі қажеттіліктерді қанағаттандыруға
бағытталады. Адам қажеттілігі табиғи қажеттілік, рухани немесе әлеуметтік қажеттіліктер
болады. Түрткілер – қажеттіліктің нақты кӛрінуі. Түрткілер (мотивтер) – бұл қажеттіліктерді
қанағаттандырумен байланысты іс-әрекетке итермелеу. Психологияда мотив түсiнiгiне келесiдей
анықтама берiледi: мотив - бұл адам санасында қаланып, оны белгiлi бiр қажеттiлiктi
қанатағаттандыру үшiн әрекетке итер-мелеушi себеп күш. Ал кең мәнiнде мотив - шындыққа сай
заңдылық ретiнде ықпал жасап, объектив қажеттiлiк түрiнде кӛрiнетiн болмыс. Ал мотивтiк
әрекет қылық пен iс-әрекеттi психикалық реттеудiң ерекше түрi (Р. Г. Агеева). Қорыта айтқанда,
адамның әрқандай қылық - әрекетi оның мотивтiк себеп күштерiне байланысты. Сонымен,
адамның қалаған iс-әрекетiнiң негiзiнде оны осы iс-әрекетке ынталандырушы мотив жатыр. Бiрақ
адамда туындаушы және оны iс-әрекетке ойыстырушы қандай да бiр мотив кӛзделген нақты
әрекетпен шектелмейдi, оның нәтижесiне жетумен адам келесi әрекетке ұмтылады, iс-әрекет
барысында мотив ӛзгеруi мүмкiн және керiсiнше, бiр тұрақты мотив аясында бiрнеше әрекет

бiрiн-бiрi ауыстырып баруы да орынды. Мотив дамуы мен басталған iс-әрекет арасында
қайшылық та туындайды. Кейде мотив iс-әрекет жобасынан бұрын қалыптасады, ал кейде
кешеуiлдейдi, осыған байланысты әрекет нәтижесi де әртүрлi болады. Жоғарыда аталғандардың
қорытындысы: мотив құра-мы iс-әрекеттiң бiр бӛлiгi емес, жеке адамның мотивтiк-қажетсiну
аймағы деп аталатын күрделi жүйенiң ажыратылмас бiрлiгi. Мотивтiк-қажетсiну аймағы жеке
адамның ӛмiр бойы қалыптасып, дамып барушы барша түрткiлерiнiң жиынтығын аңдатады.
Тұтастай бұл аймақ қозғалмалы, ӛмiрлiк жағдай-ларға байланысты түрленiп, дамуда болады.
Солай да болса, кей мотивтер бiршама тұрақты, басымдау келiп, адам ӛмiрiнiң бағыт-бағдар
ӛзегiне айналады. Мотивтердiң қайдан және қалай пайда болатыны жӛнiндегi мәселе
психологиядағы басты проблемалардан. Мысалы, А.Маслоу мотивтердiң негiзiн бiрiнен бiрi
деңгейi бойынша жоғарылай түскен қажетсiнулер тобы деп бiледi, олар биологиялық қажетсiну,
қорғаныс қажетсiнуi, сыйластық, абырой қажеттiгi мен ең жоғары қажетсiнулер: ӛз мүмкiндiктерiн ашып, оларды жүзеге асыра. Бiрақ А. Маслоу талдауын-дағы дара адам әлеуметтiк
қатынастар жүйесiнен тыс, қоғаммен байланысы жоқ. Оқшауланған тұлға. Қоғам, ғалым
пiкiрiнше, дара адам дамушы мекен, қоршаған орта ғана. Адамның кӛптеген мотивтерiнде ӛзi
араласқан әртүрлi қауымдастықтарға тән қажетсiнулер бейнеленуi мүмкiн. Осыдан, мотив ӛте
күрделi де ауыспалы құбылыс. Дегенмен, адам қара басына ықпал жасаушы ӛзiнiң рухани
күштерiн (жеке адам мақсаттары, мұраттары, қажетсiнулерi, ӛмiрлiк бағыт-бағдар және т.б.) кӛп
жағдайда сезе бермейдi. Егер олай болғанда, адам мүлтiксiз ӛзiндiк санаға ие болумен, ӛзi
жӛнiнде шексiз хабардар болып, ӛзiне ӛзi нақ баға бере алған болар едi. Ал, шынына келсек,
нақты адам ӛзi жӛнiнде ӛзгелерден кемдеу бiледi, басқалардың ол турасында бағасы шындыққа
сәйкестеу келедi. Әлбетте, әрбiр адам дәл мезеттегi нақты әрекеттерiнiң тiкелей мақсатын айқын
сезедi, ӛз ӛмiрiнiң бүгi-жiгiн одан артық ешкiм де бiлмейдi. Ал таңданғандай жәйт: адам ӛзiнiң
қандайда бiр қылық, әрекеттерiнiң дәл себептерiн кӛбiне анықтап бере алмайды, не айқын
бiлмейдi Адам әрекетi, қылықтары түрткiлерiнiң кӛбi оның ӛзi сезiп бiлмеген ықпалдар жетегiнде
жүредi. Саналық негiзге ие болмаған ықпалдардың бiрi - психикалық кӛрсетпе - талаптар.
Кӛрсетпе - талаптар психологияда жеке адамның қандай да қажеттiгiн қанағаттандыру үшiн
болған әрекетке ӛзi сезiнбеген дайындық, бейiмдiлiк қалпын танытады. Кӛрсетпе талап,
қорытындылап айтқанда, - объектi белгiлi бiр күйде қабылдауға, түсiнуге, мәнiн аңғаруға күнi
бұрын дайын болып, бейiмдiлiк танытып, сол саналық дайындықты ӛткен тәжiрибемен
ұштастыра әрекетке кiрiсуге негiз.
Тұрақтанған психикалық кӛрсетпелер жеке адамның әрекет қылықтарын айқындап отырады.
Мұндай кӛптеген кӛрсетпе-талаптардың мәнiн құрайтын сипат - алдын ала шешiмiн дайындап
қою - адамның жеке тәжiрибесiнен алынған асығысты, толық пайымдалмаған қорытындылардың
немесе белгiлi қоғамдық топта қабылданған сiңiрлi пiкiр - ой стандарттарына бағынышты
болудың нәтижесi. Қоғамдық ӛмiрдiң әрқилы жағдайларына байланысты кӛрсетпе-талаптар
ұнамды да ұнамсыз болып, сенiм сипатын алуы мүмкiн. Кӛрсетпе талаптар құрылымы үш
бӛлiктен тұратыны зерттелген: когнитивтiк бiрлiк - адамның бiлiп, қабылдайтын затының
бейнесi; кӛңiл-күй – бағалау бiрлiгi - объектiде болған адамның ұнатуы мен жек кӛруi; әрекетқылық бiрлiгi - iс объектi бағытында қандай да әрекет етуге дайын болу, ерiктiк күштердi iске
қосу. Адамның iс-әрекетiн бағыттаушы әрi оны нақты жағдайларға икемдестiрушi тәуелсiз
тұрақты мотивтер жиынтығы жеке адамның бағыт-бағдары деп аталады. Бағыт-бағдар әрдайым
әлеуметтiк негiзге ие болып, ол тәрбие нәтижесiнде қалыптасады. Бағыт-бағдар - адамның қасиеттерiне айналған кӛрсетпе-талаптар. Бағыт-бағдар құрамына ӛзара байланысты, деңгейi жағынан
бiрiнен бiрi жоғары бiрнеше формалар кiредi: қызығу, мұрат, кӛзқарас, сенім, ұмтылу. Адам
бағыт-бағдарының барша формалары оның iс-әрекетiнiң түрткiлерi есептеледi.
Аталған формалардың қысқаша мәнi: Қызығу - бағыт-бағдардың қандай да затқа ауысуын-дағы
танымдық форма; Қызығулар ӛзінің мазмұны, ауқымы, тереңдігі, тұрақтылығы, және тиімділігі
боойынша сипатталады.
Кӛзқарас - қоршаған дүние болмысын философиялық, эстетикалық, этикалық, жаратылыстану
және басқа ғылымдар жүйесiнде тану;
Сенім - адамды ӛз танымы, принципi, кӛзқарастарына орай әрекетке ықпалдаушы мотивтер
жүйесi, бағыт-бағдардың ең жоғарғы формасы.
Ұмтылу- мінез-құлық түрткілері, онда қажеттілік түрінде аңғарылады, бірақ жеке тұлғаның
арнайы ұйымдасқаг іс-әрекетінің нәтижесі түрінде жасалуы мүмкін.

Ұстаным мәселесі, ұстаным теориясының біздің елімізде негізінен грузин психологі Д.Н.Узнадзе
және оның әріптестері негізінен салған болатын.Ұстаным- бұл белгілі бір іс-әрекетке жеке
тұлғаның саналы талпыну дайындығы, оның кӛмегңмен белгілі бір қажеттілікті қанағаттадыруы
мүмкін.
3. Тұлға құрылымы. Кез-келген құбылыс сияқты жеке тұлғаның психикалық ӛмірі белгілі
құрылымнан тұрады. Адамның дара психологиялық ерекшеліктеріне байланысты және
жекетұлғаның ӛзіне тән құрылымын белгілеуге болады. Жеке тұлғаның құрылымының бірінші
бӛлігі оның бағыттлығын сипаттайды немесе адамның шындық дүниеге таңдамалы қатынасы.
Бағыттылық әртүрлі қасиеттердің ӛзара байланысы қажеттіліктермен қызығулардың, идеялармен
тәжірибелік ұстанымдардың жүйесін қамтиды. Жеке тұлғаның психологиялық құрылымының
екінші бӛлігі жеке тұлғаның мүмкіншілігін айқындайды және белгілі бір іс-әрекетті қамтамасыз
ету үшін қабілеттіліктерді қамтиды. Қабілеттіліктер ӛзара байланысты және бір-бірімен ӛзара
әрекет етеді. Жеке тұлғаның психологиялық құрылымының үшінші бӛлігі мінез болып
табылады немесе әлеуметтік ортадағы адамның мінез-құлық стилі. Мінез күрделі синтетикалық
құрылым, адамның рухани ӛмірінде мазмұн мен түр бірлігінде аңғарылады. Мінез жеке тұлғаны
тұтас кӛрсете алмағанмен, бірақ оның қасиеттерінің, бағыттылығы мен ерік-жігерінің,
интелектуалдық және эмоциялық сапаларының, темпераментте байқалатын типологиялық
ерекшеліктерінің күрделі жүйесін білдіреді. Жеке тұлғаның психологиялық құрылымының
тӛртінші бӛлігі басқару жүйесі болып табылады, кӛп жағдайда «Мен» деген ұғымды білдіреді.
«Мен» -жеке тұлғаның ӛзіндік сапа құылымы, ол ӛзін-ӛзі реттеп отыруды іске асырады. Ісәрекетті күшейту немесе бәсеңдету, ӛзін-ӛзі бақылау және іс-әрекетпен қылықты басқару, ісәрекетті жоспарлап отрыу, сонымен, ӛзін-ӛзі басқару жеке тұлғаның мақсатты ұйымдасқан ӛмірі
мен қызметінде ерекше маңызы зор. Психикалық үрдістер – психикалық құбылыстардың әртүрлі
түрлерінде шындықты динамикалық тұрғыда бейнелеу. Психикалық үрдістер жеке тұлғаның
шындықпен байланысын қамтамасыз етеді. Олар арқылы жеке тұлғаның қасиеттері қалыптасады.
Ұйымдасқан қасиеттер ӛз кезегімен үрдістің жүруіне әсер етеді. Жеке тұлғаның психикалық
қасиеттері бұл индивидке тән психикалық іс-әрекет пен мінез-құлықтың белгілі сандық-сапалық
деңгейін қамтамасыз ететін тұрақты құрылым. Психикалық үрдістің жүру сипаты, қасиеттердің
кӛрінуі жеке тұлғаның психикалық белсенділігінің жағдайына байланысты. Психикалық қалып
дегеніміз жеке тұлғаның кӛтеріңкі немесе түсіңкі белсенділігі түрінде кӛрінетін психологиялық
іс-әрекеттің тұрақты деңгейін айтады. Демек, жеке тұлғаның психикалық құрылымы ӛте күрделі,
жан-жақты және сан-қырлы.Оның барлық компоненттері ӛзара байланысты және ӛзара тәуелді.
Жеке тұлғанаң дамуымен оның құрылымы да ӛзгеріп отырады. Сонымен, қатар әрбір жеке
тұлғаның құрылымы салыстырмалы түрде тұрақты. Әрбір адам тұрақтылық пен ӛзгермеліктің
бірлігі, тек қана сондай құрылым адамға ӛзімен-ӛзі болуға, икемділік кӛрсетуге, ӛмір салтын сол
жағдайларына сай жүргізуге кӛмектеседі.
Бекіту сұрақтары:
1. «Жеке тұлға», «индивид», «даралық», анықтамасын айтыңыздар?
2.феномендер туралы түсінік дегеніміз?
3.Тұлғаның әлеуметтік және биологиялық ара-қатынасы деп нені айтамыз?
4.Тұлға құрылымын сипаттаңыз?.

17. Дәріс тақырыбы: Қазіргі замандағы тұлға теориялары.
Жоспары:
1.Тұлғаның қалыптасуы мен даму типологиясы.
2.Тұлғаның психоаналитикалық және гуманистік теориялары.
3. Негізгі тарихи кезеңдергі тұлғаны оқыту.
4.Тұлғаның жаңа тенденциядағы теориялық, психологиялық проблемаларының зерттелуі.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Климов Е.А. Общая психология М.-2001
2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1.Тұлғаның қалыптасуы мен даму типологиясы. Жеке тұлға адамның қоғамдық, тарихи-нақтылы
жағдайында, оны оқыту және тәрбиелеуде қалыптасады. Жеке тұлғаның дамуының, сонымен қатар
барлық психикалық сапалар мен үрдістердің қозғаушы күштері не? Психология тарихында бұл
мәселені шешуде екі бағыт қалыптасты; биогенетикалық және социогенетикалық. Биогенетикалық
бағыттың түсіндіруінше, жеке тұлғаның дамуы биологиялық, тұқымқуалау факторымен
анықталады. Сондықтан да жеке тұлғаның дамуы спонтандық (ӛз еркімен) сипатта болады.
Биогенетиктердің айтуынша, адам табиғатынан эмоциялық раекциясы жүруінің кейбір
ерекшеліктеріне бейімділік аңғартып ғана қоймайды, сонымен қатар белгілі түрткілер жиынтығы
бейімдік береді. Адамдарда табиғатынан психикалық іс-әрекетінің түрлері бағдарламаланып қана
қоймайды, сонымен қатар оның мазмұны, психикалық даму кезеңдері және оның пайда болу тәртібі
алдын - ала анықталады. Биогенетикалық кӛзқарас бойынша жеке тұлғаны ӛзінің белсенділігінен
айырылған биологиялық факторлардың әрекет етуінің жемісі ретінде қарастырады.
Социогенетикалық кӛзқарас бойынша жеке тұлғаның дамуы қоршаған ортаның тікеілей ықпалының
нәтижесі ретінде қарастырады. Сонымен, биогенетикалық та, социогентикалық тұжырымдама да
жеке тұлғаның дамуы заңдылықтарын түсіндіруге негіз етіп алуға болмайды және психикалық
дамудың қозғаушы күштерін анықтауға қаблетті емес. Жеке тұлғаның психикалық дамуының
қозғаушы күштері адамның ӛзгермелі іс-әрекетіндегі қажеттіліктерімен және қанағаттандырудың
шын мүмкіншіліктерінің арасындағы қарама-қайшылықта анықталады.
Жеке тұлғаның
қалыптасуында тұқымқуалау мен ортаның негізгі факторлар ретіндегі ролін жоққа шығаруға
болмайды. Педагогтің оқу-тәрбие жұмысында жұртшылықтың арасында
ӛте кең тараған
тұқымқуалаудың жеке тұлғаның психологиялық қасиеттерінің пайда болуында шешуші ролі туралы
пікірімен санасуға тура келеді.
2.Тұлғаның психоаналитикалық және гуманистік теориялары. Әлеуметтік психологияда кең
тараған теориялардың ішінде әлеуметтік үйрету теориясы жатады. Ол әлеуметтік психологияның
бӛлімі және пәні ретінде жеке тұлғанаң әлеуметтенуін қарастырады. Әлеуметтенуді қоғамдық
тәжірибені индивидтің меңгеру және белсенді ӛндіру үрдісі, соның нәтижесінде ол жеке тұлға
болып қалыптасады және ӛмірге қажетті білімді, дағдыны, ептілікті меңгереді, демек, белгілі
міндетерді шешу барысында олармен қарым-қатынас және іс-әрекет жасау қабілеттілігі деп
түсінеміз. Жеке тұлғаның дамуы, яғни оның әлеуметтiк ұнамды қасиеттерiнiң қалыптасуы белгiлi
қоғамдық қолдау мен әлеуметтiк қажетсiнудi керек етедi. Дара адамның жеке адам санатына
кӛтерiлуi үшiн маңызды факторлар: идентификация, яғни дара адамның ӛзiн басқа адамдармен
теңестiре, қоғам талабына сай болу ниетiмен қалыптасып бару процесi; персонализация - дара
адамның ӛз басының басқа адамдар ӛмiрiнде қадiрi барын түсiне бiлуi, сонымен бiрге, нақты
әлеуметтiк топта ӛзiнiң кiсiлiк мүмкiндiктерiн iске асыра алуы.
Еліктеу –бұл басқа адамдардың тәжірибесін жеке тұлғаның саналы немесе санасыз қайта
жаңғыртуы , оның ішінде мұның қозғалысы , қылығы, сырт пішіні және іс-әрекеті. Сендіруді
үрдіс ретінде қарастыра отырып, оның нәтижесінде
адамның қатынас жасайтын басқа
жолдардың ішкі тәжірибесін, ойларын, сезімдерін, психикалық жағдайларын санасыз қайта
жаңғырту іске асады. Әлеуметтік фацилитация – бұл бір адамның мінез-құлқының басқа

адамдардың іс-әрекетіне ынталандырушылық ықпалы, оның нәтижесінде іс-әрекетіне ерікті,
белсенді және интенсивті іске асады.
Басқа әлеумет мүшелерiмен жеке адам ӛз "Менi" негiзiнде қатынас түзедi. Ғылымда "жеке
адамдық рефлексия" деп аталған бұл "Мен" ұғымы ӛзi iшiнде әр адамның ӛз жӛнiндегi
танымын, ӛз мүмкiндiктерiн және ӛз қадiрiн сезе бiлу сияқты сапаларын қамтиды. Жеке адамның
ӛзiне ӛзi берген бағысының астам не тӛмен болуынан сол адамның iшкi жан арпалыстары келiп
шығады. Адам ӛмiрi нақты тарихи-әлеуметтiк аймақта жүрiп жатады. Дүниелiқ жағдаяттар ӛндiру
ерекшелiгi, тұтыну аймағы, әлеуметтiк қатынастар адамның тұрмыс салтын анықтап, оның
тұрақты қылық әрекеттерiн белгiлейдi. Әрқандай жеке адам ӛзiнiң ӛмiрлiк салтын, жеке
қүндылық бағыттарына орай тiршiлiк жағдайларын ӛзгер-тудiң, қайта құрудың жалпыланған,
тұрақты тәсiлдер жүйесiн түзiп барады. Осыдан адамның тұрмыс, тiршiлiк салты оның жалпы
ӛмiр сүру, қоғамдағы ӛз орнын иелеудiң бағдарына айналады. Әлеуметтiк құнды салт-бағыттан
адамның жоғары инабатты, жасампаздық ӛмiрi, рухани-этикалық, рухани-эстетикалық
дүниетанымы туындайды. Адам ӛмiрi, осыдан, бiр мезеттiк ықпалдар билiгiнде қалып қоймай,
iшкi заңды-лықты ниет-себептер жүйесiн арқау етедi, ӛзiнiң әлеуметтiк мәндi, мағыналы
мұраттарын барластыра, саналы бағытта жасау мүмкiндiгiн алады. Тұрмыс-салт бағыты
тұрақтанбаған адам күнделiктi күйбеңнен аса алмайды, осыдан мүмкiндiктерiн толық жүзеге
асыра алмай, ӛмiршеңдiгi кемидi, рухани-адамгершiлiк талап-тары тарылады.
Жеке адамдағы барша ӛмiрлiк күйзелiс - ауытқулар оның ӛзiндiк "Менiн" танымаудан, объективтi
мәндi жеке басының құнды тараптарын сезiне алмаудан келiп шығады. Жеке адам болмысының
ең айқын кӛрсеткiшi - оның ӛз психикалық жағдайын басқара алу және әрекет-қылықтарын қоғам
қалыптастырған ӛлшемдерге икемдестiре бiлу дәрежесi. Жеке адам тұрақты қасиеттер
жиынтығымен дара-ланады, тұлғаның барша ерекшелiктерi оның тума, нәсiлдiк және әлеуметтiкмәдени сапаларының бiрлiгiнен қалыптасады.
Ӛз болашағын кӛрегендiкпен тани бiлуге қажет адам қасиеттерiне кедергi болатын жан
күйзелiстерi мен түңiлулер психологияда - фрустрация делiнедi. Мұндай психикалық қалып
адамда оның мақсатқа жету жолында бой бермес кедергiлерге кезiккенiнде туындайды.
Фрустрациялық жағдай-дың белгiлерi-мақсатқа ерiсудiң қажеттiлiк себебi анық, сонымен бiрге
оған жетудiң жолында күштi кедергi бары да кӛрiнiп тұр. Адам мұндайда фрустрацияға түспей,
үлкен қиыншылықтарды да жеңе алуы мүмкiн. Ал кейбiр сындарлы кезеңдерде қиыншылық
басымдау келiп, фрустрация ӛрiстеп, ол адамның мақсат жолындаға әрекетiнiң берекетсiздiкке
ұшырауына себепшi болады. Мақсатты әрекет бұзылысының келесi түрлерi (Ф. Е. Василюк)
белгiлi а) қозғалысты қозу - мәнсiз қимыл-әрекеттер; б) түңiлiс; в) ашуға берiлiп, әрекет-тен қалу;
г) стереотипия-үйреншiктi әрекеттердi ойсыз қайталай беру; д) регрессия - ӛмiрдiң алғашқы
кезеңдерiнде игерiлген үлгiлерге елiктей, ойсыз қимылдау (қазақта "балалығына түстi").
Бекіту сұрақтары:
1.Тұлғаның қалыптасуы мен даму типологиясы дегенімз?
2.Тұлғаның психоаналитикалық және гуманистік теорияларының негізі қандай?
3. Тұлға дамуының негізгі тарихи кезеңдері?
4.Тұлғаның жаңа тенденциядағы теориялық, психологиялық проблемаларының зерттелуі ?

18. Дәріс тақырыбы: Іс-әрекет психологиясы.
Жоспары:
1.Іс-әрекет туралы түсінік.
2.Іс-әрекеттің түрлері, құрылымы оның сипаты.
Негізгі әдебиеттер:
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2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. Іс-әрекет туралы түсінік. Барша тiршiлiк иелерi қоршаған дүниемен ӛмiрлiк маңызы бар
байланыстар жасап, әрi оны қажетiне орай ӛзгертiп, ӛзiнше бағыт-бағдар таңдауға қабiлеттi, яғни
белсен-дiлiк кӛрсете алады. Тiршiлiктiң жалпылама сипатын қамты-ған адам қоғамындағы
белсендiлiк ӛз ерекшелiгiне орай айрықша кӛрiнiске ие. Бұл белсендiлiк кӛрiнiсi iс-әрекет деп
аталады. Адам iс-әрекетi күрделi құбылыс. Оның қырларын әртүрлi ғылымдар зерттейдi:
әлеуметтiк мағынасын қоғамдық ғылымдар; физиологиялық механизмдерiн - физиология пәнi; ал
психология - iс-әрекеттiң психикалық болмысын танумен шұғылданады. Iс-әрекет психологиясын
зерттеуде, әдетте, назарға жеке дара адамның iс-әрекетi алынады, ал кейiнгi уақыттары
психологиялық зерттеулердiң объектiсiне бiрлiктi, ұжымдық iс-әрекет те алынып жүр. Iс-әрекет
қоғамдық-тарихи категория. Шынында да, қалаған жеке iс-әрекет қоғам қызметiмен тығыз
байланыста, әрбiр тұлға - басқа адамдармен қарым-қатынаста. Жеке iс-әрекет қоғамдық iсәрекеттiң тетiгi, нақты кӛрiнiстегi бӛлiгi ретiнде қарастырылады. Қоғамдық байланыстар мен
қатынас-тардан тыс жеке, дара iс-әрекет жасалмайды. Жеке iс-әрекет қоғамдық iс-әрекеттiң
құрылымды бӛлiгi болғандықтан, оны зерттеп талдау да осы жеке әрекеттiң қоғам ӛмiрiндегi
рӛлiн бiлуден басталғаны жӛн. Сондықтан жеке iс-әрекет белгiлi қоғамның кезеңдiк тарихи даму
сатысындағы қалыптасқан нақты қоғамдық қатынастар жүйесiмен байланыстырыла зерттелуi
тиiс. Iс-әрекет әрдайым мiндеттi түрде психика қатысуымен түзiлетiн субьектiнiң объектiмен
байланысы. Қандай да бiр iс-әрекеттi орындау барысында адам бiр нәрсенi қабылдауы, есiнде
қалдыруы, ойлауы, оған зейiн аударуы қажет; әрекет желiсiнде оның қандай да кӛңiл-күй
шарпулары туындап, ерiк сапалары iске қосылады, ниет-ұстамдары мен қатынастары т.б.
қалыптасады. Бұларсыз ешбiр iс-әрекет болуы мүмкiн емес. Бiз психикалық деп анықтап жүрген
адамдағы процестер, қалыптар мен қасиеттердiң бәрi осы iс-әрекет барысында қалыптасады,
дамиды, кӛрiнiс бередi. Белгiлi жағдайда адамды, нақты iс-әрекетке бағыт-тайтын ықпал қандай
нәрсе? Адамды барша тiршiлiк иесi сияқты белсендi iс-әрекетке келтiретiн күш - бұл қажетсiну
яғни индивидтiң ӛзiнiң тiршiлiк және дамуының қажеттi жағдайларына тәуелдiлiгiнiң кӛрсеткiшi.
Адамның ӛз қажеттiлiктерiн қамтамасыз етуде нақты қоғамда тарихи қалыптасқан тәсiлдердi
пайдалануы осы қажеттiлiктi орындаудағы жеке және қоғамдық әрекеттiң бiрiгуiнен айқын
кӛруге болады. Бұл сондай-ақ әрбiр жеке адамның ӛзiнiң ең қарапайым қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн қоғамдық еңбек бӛлiсi нәтижелерiн пайдаланады (шаһарлықтар ауыл шаруашылық
ӛнiмдерiн ӛсiруде, жинауда қатыспайды, бiрақ ӛз ӛнiмдерiн айырбастау арқылы ауыл ӛнiмдерiн
қажеттiгiне пайдаланады
2.Іс-әрекеттің түрлері, оның сипаты. Ойын іс - әрекеті - баланың негізгі айналысатын ісі. Бала
ойын арқылы қоғамдық тәжірибені меңгереді, ӛзінің психикалық ерекшеліктерін
қалыптастырады. Ойында қоғамдық, ұжымдық сипат болады. А.С. Макаренко: «Үлкендер ӛмірі
үшін жұмыс, қызмет істеу, әрекет ету қандай орын алатын болса, балалар ӛмірінде ойын да
сондай үлкен маңызды. Ойында бала қандай болса, ӛскеннен кейін жұмыста кӛбінесе сондай
болады. Сондықтан келешекте адамды тәрбиелеу бәрінен бұрын ойын арқылы болады» -деген,
ӛзінің «Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялары» еңбегінде. Ойын үстінде тәжірибе
меңгеретіндігіне мысал кӛп. Айталық, бала әкесіне еліктеп, түрлі затарды шегелеуді үйренеді,
барлық күш-жігерін, зейінін дамытады. Еңбек процесінің сан алуан жақтарын сюжеттік ойындар
үстінде үйренеді. Творчестволық ойындар арқылы ой-ӛрісін, сезімдері мен кӛңіл-күйлерін,
шығармаларын дамытады. Атақты психолог-педагог Ж.Аймауытов бұл туралы былай деген:
«Асық ату, топай, ақ сүйек ойындарын ойнап, ӛлең, ән салғыз. Осы нәрселермен байланысты бар

бейнелерді, қабілеттерді, оңтайларды ойына сіңірсін, бойына жапсырсын. Міне, баланың
қымбатты табысы осылар... Асық ойнаудың сан, есеп үйренуге, денесі оңтайлы болуға,
ұйымдасуға, қоғамдық, әділдік сезімін күшейтуге зор пайдасы бар». Ойын адам әрекетінің бір
түрі болғандықтан, оның да ӛзіне тән мотивтері болады. Мәселен, дәрігер, ауру адамды емдегенде
ӛзіне жүктелген міндетті сезінеді, осылай істеуді оның мамандығы қажет етеді. Ал, дәрігер болып
ойнаған баланы алатын болсақ, ол да айналасындағыларды ӛзінше «емдейді». Бірақ ол оның жай
қызығуынан туған. Ойынның қозғаушы күші – баланың нақты тілегімен қызығуы. Еңбек үстінде
адамның мақсаты мен мотивінің арасында келіспеушілік болуы мүмкін. Ойында бұл жағы
болмайды. Еңбектің қандай түрі болмасын одан қоғамдық пайдалы ӛнім шығуы қажет.Бұл
айтылғандар ойыннан талап етілмейді. Бұдан ойынның ешқандай маңызы жоқ деген қорытынды
тумайды. Ойын арқылы бала ӛз қажетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай қабілеті бар
екенін байқап кӛреді. Кейбір шетел психологтары ойынды кӛбінесе санасыз инстинктерге
байлайды. Мәселен, олардың бірі – жануар тӛлі мен адам баласының ойынының арасындағы
айырмашылықты жоққа шығарса, екіншілері ойын баланың артық энергиясын сыртқа шығаратын
тәсіл дейді, ал үшінші біреулері – ойынды жай рақат табудың бір кӛзі деп қарайды да, оның
негізгі мотиві кӛрсетілмейді, мұндағы қоғамдық фактордың рӛлін еске алмайды. Орсы марксисі
Г.В. Плеханов ӛз еңбектерінде ойын жӛніндегі идеалистік теорияларды сынап, бала ойынының
үлкендер еңбегімен байланысын, оның маңызы тарихи-әлеуметтік сипат алатынын дұрыс
кӛрсетті. Баланың жақсы ӛсуімен қатар, ойнайтын ойынның мазмұны да ӛзгеріп отыратыны
белгілі. Мәселен, бір жастағы бӛбектердің ойыны манипуляциялық сипатта болса, балалар
бақшасындағы балалар сюжеттік ойындармен айналысады. Бала ойын үстінде дүниетанудағы ӛз
мүмкіншілігін сезінумен қатар, айналасындағы адамдар мен олардың әрекетіне кӛңіл аударады,
заттың ішкі мазмұнын білгісі келеді. Балалардың қиялын, ойлауын, сӛйлеуін дамыту үшін түрлі
ережелер мен ойнайтын ойындардың да үлкен дидактикалық мәні бар. Сондықтан тәрбиешілер
мен ата-аналар бұл ойындарды белгілі талапқа сәйкес ұйымдастырылып отырулары қажет. Оқу іс
- әрекеті - жас адамның қоғамда ғасырлар бойы адамзат жинаған асыл мұраларды, білімдерді
және дағдыларды меңгеруге арналған процесі. Білім алу арқылы ой-ӛрісін, дүниетанымын, дене
еңбектерінің тетіктерін меңгереді. Білім игеру ӛте күрделі әрекет. Соның нәтижесінде жас буын
психолог П.Я. Гальпериннің «Ақыл-ой әрекетінің сатылап қалыптасуы» еңбегінде айтылғандай,
алдымен сыртқы материалдық әрекеттерді пайдаланады, сосын оның бейнесін елестетеді. Содан
соң дауыстап және іштен айта алатын болады, сӛйтіп сыртқы заттық әрекет біртіндеп ішкі ой
әрекетіне айналады. Білім игеру үлкен саналылықты, ӛз бетімен жұмыс істеуді, ӛз мінез-құлқын
қалыптастыруды, дағдыны меңгеруді талап етеді. Адам психикасын қалыптастыруда шешуші рӛл
атқаратын әрекеттің бірі -еңбек. Ол адам тіршілігінің арқауы, оның ӛмір сүруінің басты шарты.
К.Маркс айтқандай: «Еңбек дегеніміз ең алдымен адам мен табиғат арсындағы процесс... Табиғат
затын ӛз басының тіршілік етуіне жарамды формада иемдену үшін адам ӛз тәнінің табиғи
күштерін қимылға келтіреді... адам сонымен бірге ӛз басының жаратылысын да ӛзгертеді, күш
қабілеттерін де ӛршітеді. Еңбек процесінің аяғында келіп шығатын нәтиже сол процестің бас
кезінде адамның ойында болған, яғни идеясында болған нәрсе». [Капитал 1том, 190-191б]. Еңбек
етуде, іс-әрекеті, қызметі, атқаратын жұмысында дамудың эволюциялық дәуірлерін талай ұрпақ
басынан ӛткізген. «Әуелі еңбек, ал онан соң және сонымен бірге анық сӛз ең басты екі стимул
болды, осы екі стимулдың әсерінен маймылдың миы бірте-бірте адам миына айналды» [Маркс К.,
Энгельс Ф. Екі томдық таңдамалы шығ. 2 Т, 77б].
Адамның іс-әрекетінің, яғни ойыны, оқуы және еңбек етуінің қажетті шарттары – психикалық
процестер. Біріншіден, олар бір жағынан, адамның іс-әрекетінің міндетті сипаты болып
табылады: бала ойнай ма, оқушы оқи ма, ересек адам еңбек ете ме – бәрі де зейінмен,
қабылдаумен, еспен, ойлаумен, қиялмен, сӛйлеумен тығыз байланысты, оларсыз адамның ешбір
әрекеті жүзеге асуы мүмкін емес. Екінші жағынан, барлық психикалық процестер іс-әрекете ӛтеді,
қалыптасады, реттеледі. Сӛйтіп адамның іс-әрекеті мен психикалық процестерінің ӛзара
байланысы пайда болады. Адам психикасы, санасы оның іс-әрекетін анықтайды және оның ісәрекетін қалыптастырады. Психикалық процестер, адам зейіні, таным процестері барған сайын
оқыту, оқу ұралы еңбек үстінде дамиды, ӛзгереді, кӛлемі кеңейеді, олардың қозғалысы,
икемділігі, тағы басқа қасиеттері жетілдіріледі. Адам іс-әрекеті оның ӛзін, оның еркін, мінезін,
қабілетін ӛзгертеді. Адамның іс-әрекетінің жануарлардың мінезінен ерекше сипатты айырмасы
бар. Біріншіден, адам іс-әрекеті саналы болады, адам мақсатын дәне оған жету жолын белгілейді,
түсінеді. Екіншіден, адамның іс-әрекеті еңбек құралын дайындаумен, тұтынумен, сақтаумен

байланысты. Үшіншіден, адам іс-әрекетіқоғамдық сипатта болады, ол міндетті түрде ұжымда және
ұжым үшін жүзеге асырылады. Адам іс-әрекет процесінде басқа адамдармен күрделі қатынастар
жасайды. Жануарларда басқаша: саналы емес, қоғамдық сипат жоқ. Тіпті жоғары дамыған
жануарлар ӛзінің мінезін жоспарламайды, еңбек құралын дайындамайды, қоршаған ортаға
тәуелді. Іс-әрекет қоғамдық-тарихи жағдайлармен анықталады. Сананың дамуы сыртқы ортадан
тәуелді болып отырады дейтін түсінік – детерменистік принцип.
Іс - әрекет құрылымы: Мотивтер – адамның іс - әрекетке ұмтылуы. Мақсаты – сол іс-әрекеттің
болашақ нәтижесін күні бұрын санада болжау және алдын – ала бейнелеудің құралы. Әрекет –
жай бір міндетті іске асыруға қажет болған біршама біткен іс - әрекеттің әрбір элементі.
Сыртқы нақты iс-әрекеттiң саналық iшкi әрекетке айналуы интериоризация деп аталады. Бұл
құбылысты келесiдей кӛрнекiлiкке келтiруге болады: алдымен адам затпен кейбiр әрекетке келедi.
Сонымен, адам iс-әрекетiнде сол әрекеттiң iшкi және сыртқы мазмұны тығыз байланысқан.
Сыртқы, затпен байланысты - қоршаған дүниеге ықпал етудегi адам әрекетi - iшкi (психикалық)
әрекетпен анықталады да реттеледi. Сыртқы заттасқан әрекеттi әрдайым iшкi психикалық
әрекеттiң тысқы кӛрiнiсi (экстериоризация) деп қарастыру мүмкiн, себебi адам ӛзiнiң нақты
әрекетiнде алдын ала санада жоспарланған ойды iске асырады. Сыртқы әрекет iшкi жоспар
қадағалауында болады. Адам орындап жатқан әрекетiн ойында бейне не ой түрiнде қабылданған
жоспармен салыстырып отырады. Мiне осыдан психология ғылымы iс-әрекеттiң сырттай
кӛрiнiсiн зерттей отырып, оның iшкi мазмұнын ашады, дәлiрек айтсақ, психиканың iс-әрекеттегi
нақты рӛлiн түсiндiредi.
Бекіту сұрақтары:
1. Iс-әрекет дегеніміз?
2. Адамды iс-әрекетке бағыттаушы күш - қажеттiлiк, мақсат, мотивтерiн қалай түсiнесiз?
3.Заттық әрекет пен саналық әрекеттiң арақатынасы қандай?
4. Іс-әрекеттің түрлері, оның сипаты?

19. Дәріс тақырыбы: Қарым-қатынас.
Жоспары:
1. Қарым-қатынастың психологиялық сипаты, түрлері мен қызметі.
2. Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті.
3.Социометрия әдісі арқылы қарым-қатынасты зерттеу.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Климов Е.А. Общая психология М.-2001
2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. Қарым-қатынастың психологиялық сипаты, түрлері мен қызметі. Қарым-қатынас әдіснамалық,
теориялық және эмпирикалық деңгейде соңғы жылдары зерттеле бастады. Қарым-қатынас,
адамдардың бір - бірімен байланысы, оның барысында психикалық байланыс пайда болады, ол
ақпарат алмасу, ӛзара әсер ету, ӛзара кӛңіл білдіру, ӛзвара түсінісу түрінде аңғарылады. Соңғы
жылдары ғылымда «қатынас» ұғымымен қатар «коммуникация» деген ұғым қолданылады.
Қарым - қатынас дегенiмiз - қарапайым да күрделi проблема. Күнделiктi тұрмысымызда осы
қаты-нассыз жасауымыз мүмкiн емес. Адам арасындағы қатынастардың түрi келесiдей: жеке
және қызметтiк, дара және топтық, тең құқықты және тәуелдi, қарама-қарсылықты және даудамайлы. Жеке қатынастар екi адам арасындағы сүйiспеншiлiк пен жек-кӛрушiлiктен, сыйластық
пен араздықтан, сенiм мен кү-дiктенуден тұрады. Мұндай сипаттағы қатынастардың пайда болуы
әр жеке адамның қоғамдағы орыны мен мiндетiне тәуелдi емес. Егер ара қатынастар әрбiр
адамның меншiктi қажет-терi сипатында қаралса, олар жеке қатынастар атанып, ал ара қатынас
тұтастай жүйелiкке сүйенiп, екi, одан да кӛп адамдардың сипаттамасы ретiнде қабылданса,
топтық қатынастар деп аталады. Тең құқықты қатынастар - қатынас мүшелерiнiң құқықтары
мен мiндеттерi теңгерiлген жерде, ал тәуелдi қатынастар құқықтары мен мiндеттерi бiрдей
болмаған жағ-дайларда қалыптасады.Адамдар арасында қарама-қарсылық болмай, ӛз-ара терең
сыйластық жайлаған ортада үйлесiмдi қатынастар нышан бередi. Топ iшiнде кейбiр тұлғалардың
ұнамды ниеттерi екiншi бiреулердiң келеңсiз ниеттерiмен тоғысқан шақтарда қарамақарсылықты қатынастар бой тiктейдi. Адамдардың бiр-бiрiне деген ӛшпендiлiгi болған жерде
дау – дамайлы, жанжалды қатынастар ӛрбидi.
Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын да қолайсыз құбылыс - бұл остракизм,
қоғамнан аласталу, яғни кейбiр адамдардың кӛпшiлiк арасында сыйымсыздығынан ұжымдық
қатынастан шеткерiлеп қалуы. Мұндай адамдар кӛпшiлiктiң жек кӛрушiлiгiне тап болып,
назардан тыс қалады, еленбейдi. Осыдан ӛзi қатарларынан оң қатынас таба алмай, ақырында
адамгершiлiк қасиеттерiнен айырылып, қауымдық ӛмiр тiршiлiгiнен айрылғандар да кездеседi.
Қызметтiк қатынастар жеке қатынастарға қарағанда бiршама тұрақты, олар, әдетте, кӛңiл-күйге
байланысты ӛзгере бермейдi. Мұндай қатынастардың әрбiр тұлғаның кӛңiл-күйiне бағына
бермейтiндiгiнен, оларды ресми қатынастар деп те атайды, яғни мұндай ӛзара байланыстар
қатынасқа түскен адамдардың әрқайсысының жеке ерекшелiктерi мен психологиялық кейпiне
тәуелдi болмауы қажет. Бiрақ ӛмiрде жеке және қызметтiк қатынастар ӛзара кiрiге байланысқан,
сондықтан оларды нақты айырып, таза күйiнде қарастыру мүмкiн емес. Бiрiншiден, әр адам ӛзiнiң
даралығымен қызметтiк қатынастарға әрқашан ерекше мән мен сән берiп отырады; екiншiден,
әрқандай тұлға нақты қатынастарға ӛзiнiң жеке ниет, ой, толғаныс және сезiмдерiмен кiрiседi, ал
бұлардың бәрi адамның басқалармен болған қызметтiк қатынасына әсерiн тигiзбей қоймайды.
Қарама-қарсылықты қатынастар негiзiнде толық үйлесiм болмағанымен, оған қатысқан
адамдар бiр-бiрiнiң әрекетi мен ниетiн түгелдей шектемейдi. Бiрде келiссе, бiрде қарсы тұрып,
алға қойған мақсатқа жетуi жолында қажеттi қатынасын үзбейдi. Қатынас түгелдей елемеу мен
дау-дамайға бармайды. Кейде екi адам бiр ортада бола тұрып, бiр-бiрiне деген ыстық та, суық та
шырай сезiнбейдi, яғни ӛзара қатынас жасауға ешқандай қажеттiлiктi таппайды, мұндайда олар
арасындағы қатынас бейтараптық сипат алады.

Адамдар арасындағы және бiр ерекше қатынастар түрi - бұл екi ұшты, амбиваленттi
қатынастар. Мұндай ара байланыстың себебi бiр адамдағы екiншiге деген ӛзара тiкелей қарсы
екi бiрдей эмоцияның: жек кӛрушiлiк пен құрметтiң қосарлана жүруi. Осыдан мұндай
қатынастағы адамдар ӛздерiнiң кӛңiл тӛркiнiнде жатқан ниеттерiнiң нендей жағдайда екенiн
айырып алуында бiраз қиналады. Адамдар қажетсiнулерiнiң арасында ӛз мәнi бойынша iзгi
адамгершiлiк сипатты байланыстар да болады. Мұндайды психологияда альтруистiк қатынас
деп атайды. Альтруист адамдардың барша ойы, iс-әрекетi әрдайым тек жақсылыққа, қай жағдайда
да жәрдем етуге бағышталады. Қазiргi кезде жалпы психология мәселелерiнiң кӛптеген шешiмi
осы тiлдестiк қатынастарды зерттеуге байланысты болып отыр. Себебi психологиялық бейненiң
бiр формадан екiншiсiне ӛтуi (мыс.: түйсiктiң сезiмге, сезiмнiң ойға, ойдың сӛзге т.с.с.), адам
психикасындағы ашық сана аймағы мен бейсана байланысы, адам кӛңiл шарпуларының
ерекшелiктерi, жеке адам заңдылықтары т.б. осы тiлдестiк қатынастың негiзiнде жасалады.
Тiлдесу деген не? Тiлдесу - бiркелiкi iс-әрекет қа-жеттiгiнен туындаған адамдар арасындағы
байланыстардың даму кӛзi. Тiл қатынасы негiзiнен әңгiмелесушiлердiң ӛзара ақпарат алмасуынан
қалыптасады. Бұл ақпарат алмасу тiл қатынасының коммуникативтiк сипатын құрайды.
Тiлдесудiң екiншi тарапы - сӛйлеушiлердiң ӛзара ықпалы, яғни сӛйлесу барысындағы сӛз алмасу
ғана емес, сонымен қатар бiр бiрiнiң әрекетiн, қылығын танып, оны ӛзгерiске келтiруi, жауап
беруi. Үшiншi, ақырғы, тарапы тiл қатынасы сӛйлесу арқылы адамдардың бiрiн бiрi қабылдап,
ӛздерiнiң психологиялық бейнесiн түзуi.
Қарым-қатынас құрылымы: коммуникативті (ақпарат алмасу), интерактивті (ӛзара ықпалды
әрекетке келу), перцептивті (адамның бірі қабылдап, түсінісуі).
Қарым-қатынастың функциясы:
1. Ақпаратты - коммуникативті, ақпарат бір жақты біреуден біреуге жеткізіліп қалмастан, екеу
арасындағы хабар алмасуы, яғни бір адамның ӛз ақпаратының мазмұнына сәйкес екіншісі тжауап
хабар алуға бағытталған әректі үздіксіз жүріп жатады.
2. Реттуші - коммуникативті, адамдар арасындағы ақпарат алмасу сипаты қоғамда қабылданған
таңбалар жүйесі негізінде адамдардың бір-біріне ықпалды әсер етуіне байланысты және
психологиялық әсеріне теңгеріледі.
3. Аффективті - коммуникативті, ақпарат алмасудың нәтижесі болған коммуникативтік ықпал
адамдардың бірін-бірі түсініспейтін жағдайлары болады, мұның себебі сол адамдардың әртүрлі
әлеуметтік, саяси, жас ерекшеліктерінің болуында.
4.Социометрия әдісі арқылы қарым-қатынасты зерттеу.
Қазіргі кезде кеңінен тараған және шет елден енген әдістердің бірі- социометриялық әдістеме
немесе социометрия әдісі, оны алғаш рет ұсынған З.Фрейдің шәкірті - Дж. Морено. Морено
теориясы бойынша, барлық қиыншылықтар, оның ішінде әлеуметтік, микро және макро
құрылымның сәйкес келмеуіне байланысты. Социомерия әдісі шағын топтарда тұлға аралық
қарым-қатынасты зерттеудің ерекше әдісі. Қазір социометрия әдісін топ мүшелерінің арасында
ұнату және ұнатпауды анықтау үшін кеңінен қолданады. Социометриялық әдістің мәні белгілі бір
шарттарға жауап беретін адамдарға бірізділік тәртіппен таңдауды іске асыру міндеті қойылған
топ мүшелерін сауалдаудың нәтижесін зерттеу. Демек, бұл жағдайда әртүрлі социометриялық
ӛлшемдер немесе нақты сұрақтар ұсынылады, оған әрбір зерттеуші жауап беруі тиіс. Сонымен,
зерттеу нәтижесінде топтағы «социометриялық жұлдыздарды» немесе топтағы ең кӛп
таңдауға ие болғандарды анықтау.Әдіс тез арада топтағы адамдардың бір-бірімен қатынасын
анықтауға мүмкіншілік береді. Бұл әдісті сынып жетекшілері, тәрбиешілер кеңінен қолданады.
Таңдау ӛлшемдерін күшті және әлсіз деп бӛледі. Күшті ӛлшемдер зерттеу үшін оның ӛмірінің
ең маңызды және қажетті салаларын қамтиды. Социометриялық таңдау әдісін жүргізу
экспериментті жүргізушілерден немесе экспериметатордан таңдау ӛлшемдерін, оның санын
зерттеу мақсаттары мен міндеттеріе сай анықтауды талап етеді. Социомериялық зерттеудің жүрісі
белгілі дәрежеде экспериментатордың жеке басына тікелей байланысты, оның топ мүшелерімен
қатынас жасай білу білу ептілігіне, зерттеудің маңызы мен қажеттілігін түсіндіре білуіне
байланысты. Психологтар оны жүргізу ісіне бірден кіріспейді, ең алдымен олар топпен танысуға
біршама уақыт жібереді. Бұл кезеңді социометриялық жаттығу деп атайды. Топ және
эксперимент жүргізуші бір-бірінен үйренеді, олардың арасында ынтымақтастық және бір-бірін
ӛзара түсінушілік қарым-қатынас қалыптасады. Жауаптардың нәтижелері таңдау матрицасы деп
аталатынға енгізіледі. Оның саны ӛлшемдердің санына сәйкес келеді. Таңдау матицасы

социометриялық талдау үшін негіз болып табылады. Мәліметтерді сұрақ карточкаларынан
матрицаға кӛшіргенде жағымды таңдаулар « + »түрінде белгіленеді, жағымсыз
« - », қалай болса-солай қарау «0», арқылы белгіленеді.
Бекiту сұрақтары
1. Адамаралық қатынастардың пайда болу және даму себептерi неде?
2.Адамдар арасындағы қатынастардың түрi қандай?
3.Остранизм деп адамдар арасындағы қай қатынастарды атаймыз?
4.Қатынастардың эмоционалдығын қалай түсiнесiз?
5. Социометрия әдісінің және үйлесiмдi қатынастардың мәнi не?

20. Дәріс тақырыбы: Ұжым және тұлға.
Жоспары:
1.Топ және ұжым.
2.Ұжымдағы тұлға аралық қарым-қатынас.
3.Психологиялық қызметке талдау.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология 1к. М.-2000 гл.1
2.Столяренко Л.Д. Общая психология М.-2001 гл.-1
3.Рогов Е.И. Общая психология М.-2001
4.Алдамұратов Ә.Ж. Жалпы психология А.-1998
5. Н. Берікұлы Жантану Ақтӛбе-2006.
Қосымша әдебиеттер:
1. Климов Е.А. Общая психология М.-2001.
2.Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері А.-2001.
1. Топ және ұжым.
Әлеуметтік психологияда «топ» термині жан-жақты және кӛп мағыналы болып табылады. Адамдар
бір - бірімен кӛптеген, әртүрлі тұрақты бірлестіктерге біріккен, ӛте күрделі ұйымдасқан қоғамды
«топтар» деп атайды. Топтардың ішінде үлкен және шағын топтар деп бӛлінеді. Шағын топ - бұл
адамның бірігуі, оның мүшелерінің жалпы мақсаты бір және бір-бірімен тікелей жеке байланыста
болатын құрамы жағынан кӛп емес адамдардың бірлестігі. Шағын топтардың жіктелуін қарастыратын
болсақ, шартты немесе номиналды шағын топ дегеніміз бірде-бір шағын топтың құрамына кірмейтін
адамдарды біріктіретін топты айтады. Түпкілікті (реалдық) топқа кірген жеке тұлға бір-бірімен тығыз
ӛзара әректте және қатынаста болады. Оған мектеп сыныбы, әскери бӛлімше, ӛндірістік бригала, спорт
командасы, жатады. Топтар ресми және ресми емес болып екіге бӛлінеді; ресми(формальдық) топ
штаттық кесте, жоғары немесе басқа ресми құжаттардың негізінде құралады. Ресми емес топ (формалді
емес) психологиялық мотивтердің бірыңғай бағыттылығы негізінде пайда болады, жеке тұлғалардың
ұнату, кӛзқарастардың жақындығы, сенімі, беделі, біліктігі. Ондай топтар ешқандай штат кестесімен,
нұсқаулармен қарастырылмайды. Мәселен, бір топ жолдастар және т.б. қалыптасады. Үлгілі топ
(референттік) - бұл шындық немесе қияли топ, оның кӛзқарасы, ережелері жеке тұлға үшін үлгі болып
табылады. Үлгілі емес топ - бұл топтың психологиясы мен мінез-құлықы жеке тұлға үшін жат
ешқандай да мәні жоқ. Барлық топтарды жоғары дамыған және әлсіз дамыған деп бӛледі. Әлсіз
дамыған шағын топтарда жеткілікті психологиялық ұйымшылдық яғни іскерлік және жеке ӛзара
қарым-қатынас қалыптаспаған. Жоғары дамыған шағын топтардың ішінде екі үлкен тобы қалыптасқан.
Олар- корпорациялар мен ұжымдар. Олардың кӛптеген ортақ белгілері бар. Корпорацияларға тән ісәрекет, қоғам үшін пайдасы аз немесе тіптен зиянды болуы мүмкін. Дамыған ұжымның әлеуметтік
психологиясы, іс-әрекеті, сӛз жоқ, қоғам үшін жағымды мәні орасан зор. Ұжымда оған қарама-қарсы
тұлға аралық қатынастар ӛзара бір-біріне сенушілікке, тазалыққа, ашықтыққа, ӛзара бірін-бірі
құрметтеуге негізделген. Топ дамуының ең жоғарғы түрі ұжым болып табылады. Социологиялық,
психологиялық және педагогикалық әдебиетте кез-келген ұйымдасқан топты ұжым деп атайды. Алғаш
рет қоғамдағы адамдарды ұйымдастыруды ерекше түрінде ұжым туралы мәселе теориялық және
практикалық тұрғыдан А.С. Макаренконың және Н.К.Крупская еңбектерінде талданады. Олар ұжымда
құрылған жұмыстың, топтың іс-әрекеттің басқа түрлерінен айырмашылығы туралы мәселені 30жылдардың бас кезінде күн тәртібіне қойған болатын. Ұжым -топты ұйымдастырудың ең жоғары
сатысы, топтың түрлерінің бірі. Ӛзінен-ӛзі түсінікті, кез-келген шағын топ ұйымдасқаннан бастап,
кӛптеген сатылар мен дамудан ӛтеді.Сатылардың әрқайсысы ӛзіне сәйкес, топтың белсенділік деңгейі,
кӛпшілік бірігу сатысы, ұйымдасқан бірлігі, коммуникация жүйесі мен мүшелерінің арасындағы
байланысы, бедел мен билікті бӛлісу құрылымы болады. Латын сӛзі «коллективус», орысша
«коллектив», қазақша «ұжым», әртүрлі аударылады, кездейсоқ жиналу, жиын, бірлескен жиналыс,
ұйымдасу, топ. Бір анығы ұжым - бұл адамдардың тобы. Шет ел әлеуметтік психологияда «ұжым»
термині қолданылмайды, қолданылсада «компания»,«қауымдастық» сӛздерінің синонимі ретінде
қолданылады. Алғашқы топтарда адамдардың ӛзара әректі мен ӛзара қатынасының сипаты шет ел
әлеуметтік
психологиясында
негізінен
диффуздық
топтардың,
топтар-ассоциялардың,
корпорациялардың деңгейінде суреттелді. Қазіргі шет ел теориялары негізінен үш бағытта дамуда;
философиялық, психологиялық-педагогикалық және социологиялық. «Ұжым» және «шағын топтар»
саласындағы белгілі америка ғалымдары Э.Мэйо, Дж.Морено, Ч.Кули, Г.Хоманс т.б. біршама

материалдар жинақтады. Американың әлеуметтік психологиясына тән жағдай әртүрлі әлеуметтікпсихологиялық жеке тұлғаларды түсіну үшін бірыңғай теориялық негіздің болмауы. Әртүрлі
топтардағы адамдардың мінез-құлқыың заңдылықтары негізінен механикалық бағыныштыллыққа
соқтырады. Оның осы ерекше кемшіліктері эксперименталдық зерттеулерді құруда байқалады. Жалпы
ереже бойынша зерттеу нысаны ретінде кездейсоқ адамдардың топтары қолданылады. Эксперименттің
жағдайы бойынша жеке тұлғаға топтың таза механикалық әсер етуін қарастырады. Жеке тұлға мен
топтың ӛзара әрекетінң мәнін түсінуде қалыптасқан дәстүрлер жағдайында бұл кемшіліктерді жеңуге
мүмкіндік бермейтін ӛте үлкен қателіктер жіберілді. Бұдан шығудың бірден-бір жолы отандық
ғылымда дамып отырған ұжым психологиясы шеңберінде баламалы қағида ұсыну қажет екендігін
уақыт дәлелдеп берді. Бұл бағыттың пайда болуы 20-жылдары байқалған әлеуметтік міндеттерінің
қалыптасу заңдылықтары туралы түсініктер эволюциясымен тығыз байланысты. Нақтылы түрде
А.С.Макаренко ұжымды бірыңғай мақсатқа, бірыңғай әрекетке біріккен еңбекшілердің ерікті тобы деп
сипаттады. Ол қалай ұжымды кезеңдер бойынша дамытуды қамтамасыз етудің нақты жолдары мен
тәсілдерін жасап берді;
- қоғамдық мәнді мақсаттарды үздіксіз дамыту үшін ұжым құылған;
- жеке тұлғаны қолайлы дамыту үшін жағдай жасау;
- ӛзара қарым-қатынас нормалары, ұжым ішілік іс-әрекет қоғамда ӛмір сүретін белгілі үлгілер
негізінде құрылады.
Бірақ 70-жылдардың бас кезінде белгілі болғандай, социологиялық бағытта ұжымның мәнін дұрыс
түсіну ӛзін-ӛзі кӛптеген нақты-психологиялық міндеттерді, негізінен топтар мен ұжымдардың саралау
диагностикасымен байланысты міндеттерді, оның негізгі параметрлерін сапалық және сандық
зерттеулермен әлі де қамтамасыз ете алмайды.Осындай эксперименттік тәсілдерге аңғарылған
қажеттілік еліміздің әлеуметтік психологтарын, ғалымдарын, кӛптеген әлеуметтік психологиялық
зерттеу орталықтарын америкалық және еуропалық ғалымдардың, психологтардың еңбектеріне
ерекше мән беруге болады.
2.Ұжымдағы жеке тұлғалар арасындағы қарым-қатынас. Кез-келген іс-әрекет
ұжымды
қалыптастырудың объективті факторы болып табылады. Ұжымдағы жеке адамдардың бір-бірімен
қарым-қатынас мәселесін соңғы кезде әлеуметтік психологтар мен педагогтар жан-жақты
зерттей бастады. Жеке адам ӛз ӛмірінде басқа адамдармен қарым - қатынаста болып, ӛзінің
әлеуметтік мәнін жүзеге асырады. Топтағы, ұжымдағы әрбір адам екі түрлі; іскерлік және жеке
қатынаста болады. Әлеуметтік психология топтағы, ұжымдағы адамдардың ӛзара қатынастарын
зерттейді. Топтағы, ұжымдағы адамдардың бұл қатынаста алатын орны бірдей емес. Ұжымның
күші бүкіл қоғамның талаптарына сай келетін, әлеуметтіе құны жоғары жеке адамды тәрбиелеуге
қаблеттілігінде. Ұжым неғұрлым берік топтасқан болса, соғұрлым оның жекеленген оқушыларға
әсері күшті болады. Ұжымның қоғамдық пікіріне сүйенудің ролі орасан зор. Қоғамдық пікір әлеуметтік ӛмір фактілері, ұжымдық қызмет және жеке адамдардың іс-әрекеті жӛніндегі
бірыңғай баға. Қоғамдық пікір ұжымның топтың, жеке адамдардың ӛміріне, олардың бір-бірімен
ӛзара қарым-қатынасына әсер етеді. Тұлға аралық қатынастар адамдардың үйлесімділігінде
байқалады.
3.Психологиялық қызметке талдау. Үйлесімділік- бірлескен іс-әрекетті орындауда жетістікке
жетуге кӛмектесетін қарым-қатынас
үрдісінде адамдардың сапаларының тиімді ұштасуы.
Үйлесімділіктің төрт түрін кездестіруге болады; психикалық-физиологиялық, әлеуметтікпсихологиялық және әлеуметтік-идеологиялық. Дене үйлесімділігі –бірлескен іс-әрекетті
орындауға екі немесе бірнеше адамның дене қасиеттерінің үйлесімді ұштасуында. Психикалықфизиологиялық үйлесімділіктің негізін анализаторлық жүйелерінің
ерекшеліктері,сонымен
қатар темпераменттің қасиеттері жатады. Әлеуметтіе-к-психологиялық үйлесімділік әлеуметтік
ролдерді жемісті орындауға кӛмектесетін тұлғалық қасиеттері тән адамдардың ӛзара қарымқатынасы болып бабылады. Әлеуметтік - идеологиялық үйлесімділік идеялық кӛзқарастардың
ортақтығы, әлеуметтік ұстанымы, құндылықтарының ұқсастығы болып табылады.
Бекіту сұрақтары:
1.Топ және ұжым дегеніміз, айырмашылығы неде?
2.Ұжымдағы тұлға аралық қарым-қатынас түрлері қандай?
3.Психологиялық қызметке талдау жасаңыз?

Алтыншы модуль. Даму психологиясы.
21. Дәріс тақырыбы: Даму психологиясының пәні.
Жоспары:
1. Даму психологиясының пәні, объектісі, әдістері және проблемалары.
2. Даму психологиясының мақсаты мен міндеттері.
3. Даму психологиясының әдіснамалық негізі туралы түсінік.
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1. Даму психологиясының пәні, объектісі, проблемалары. Жас ерекшелік және даму
психологиясы туралы түсінік, олардың мазмұнындағы жалпы және ӛзіндік айырмашылықтар.
Даму психологиясы – адам психикасы дамуының жас ерекшелігі динамикасын, психикалық
процестер онтогенезін және тұлғаның психологиялық сапасын зерттейтін психологияның бӛлімі.
Даму психологиясы тек қана адам онтогенезінің жас ерекшелігі кезеңдерін зерттемейді, ол жалпы
психикалық дамудың әртүрлі процестерін қарастырады. Даму психологиясы атап айтқанда не
және қалай ӛзгереді деген сұрақтарға жауап береді; даму психологиясы пән ретінде уақытқа
сәйкес және адам ӛмірінің ерекшеліктерімен байланысты адамның заңды ӛзгеруін зерттейді. Даму
психологиясы – бұл негізінен балалар психологиясының ӛзгерістері, жас ерекшелік заңдары
туралы ақпараттан тұратын білім аймағы, ал жас ерекшелік психологиясы – бұл әртүрлі жастағы
балалардың психологиялық ерекшеліктеріне назар аударатын білім аймағы. Жас ерекшелік
психологиясын ӛзгермейтін нәрсе ретінде дамудан тыс қарастыруға болмайды. Жас ерекшелік
психологиясының зерттеу объектісі – онтогенезде ӛзгеретін, дамитын қалыпты, дені сау адам.
Жас ерекшелік психологиясының немесе жас ерекшелік даму психологиясының пәні әртүрлі жас
ерекшелік топтарына қатысты балалардың кең тараған жан-жақты мазмұндық психологиялық
сипаттамаларын қамти отырып, балалардың психикалық дамуының негізгі ерекшеліктері
теориясына сәйкес олардың бір жас кезеңінен келесі жас кезеңіне ӛту барысын зерттеу және
ғылыми деректер түрінде негіздеу. Жас ерекшелік психологиясы балалардың мінез-құлқы және
психикасында олардың бір жас ерекшелік тобынан басқасына ӛту барысында болатын
салыстырмалы баяу бірақ негізгі сандық және сапалық ӛзгерістерді кӛрсетеді. Әдетте бұл
ӛзгерістер айтарлықтай ӛмір кезеңдерін: нәресте үшін бірнеше айды, үлкенірек жастағы балалар
үшін бірқатар жылға дейін қамтиды. Бұл ӛзгерістер «үнемі әсер етуші» деп аталатын мынадай
факторларға байланысты: биологиялық жетілу және бала организмінің психофизиологиялық күйі,
адамзаттық әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі оның орны, интеллектуальдық және тұлғалық
дамуда жеткен деңгей. Осы сияқты психологиядағы жас ерекшелік және мінез-құлық ӛзгерістері
салыстырмалы баяу сандық және сапалық қайта жаңарулармен байланысты болғандықтан
эволюциялық деп аталады. Оларды тез және салыстырмалы қысқа мерзімде ӛтетін
революциалықтан ажырата білу керек. Бұндай ӛзгерістер әдетте біршама тыныш ӛтетін психика
және мінез-құлықтың эволюциалық кезеңдерінің аралығында туындайтын жас шегінде, жас
ерекшелік дағдарысына орайлас. Жас ерекшелік дамуы дағдарысының болуы және олармен
байланысты бала мінез-құлқы және психикасындағы революциалық қайта жаңарулар балалық
шақты жас ерекшелік дамуы кезеңдеріне бӛлуге бірден бір негіз болып табылады. Дамудың
белгісі ретінде қарастырылуы мүмкін ӛзгерістердің тағы бір типі нақты әлеуметтік
жағдаяттардың әсерімен байланысты. Оларды ситуациялық деп атауға болады. Бұндай ӛзгерістер
ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған оқыту және тәрбие әсерінен баланың мінезқұлқында және психикасында болатындарды ӛзіне қамтиды. Психика және мінез-құлықтың жас
ерекшелік эволюциялық және революциалық ӛзгерістері әдетте тұрақты, қайталанбайды және
жүйелі бекітуді талап етпейді; ал индивидтің мінез-құлқындағы және психологиясындағы
ситуациялық ӛзгерістер тұрақсыз, қайтымды және оларды жаттығу арқылы бекітуді талап етеді.

Эволюциялық және революциалық ӛзгерістер адам психологиясын тұлға ретінде жаңартады, ал
ситуациялық мінез-құлықтың, білім, іскерлік және дағдының жеке формаларын тек қозғай
отырып, оны кӛзге кӛрінбейтін ӛзгеріспен қалдырады. «Жас ерекшелік» түсінігі кӛмегімен
кӛрсетілетін, индивидтің мінез-құлық және психологиясының ерекше үйлесімділігі жас ерекшелік
психологиясы пәнін тағы бір құраушы болып табылады. Адам әрбір жас кезеңінде бұл жастан
кейін енді бұдан әрі ешқашан қайталанбайтын тек қана оған тән мінез-құлық және психологиялық
ерекшеліктерді біріктіретін бірегейлікке ие деп жорамалданған.
Психологияда «жас ерекшелік» түсінігі адам ӛмір сүрген жыл санымен емес, оның
психологиясы және мінез-құлқы ерекшеліктерімен байланыстырылады. Адамның танымдық
процестері, оның қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы, сӛйлеуі және т.б. ӛзінің жас ерекшеліктеріне
ие. Сонымен бірге кӛп жағдайда танымдық процестерден бұрын адам жасы оның тұлғалық
ерекшеліктерінен, қызығушылықтарынан, кӛзқарастарынан, пайымдауынан, мінез-құлық
мотивтерінен кӛрінеді.
Жас ерекшелік психологиясы және бір уақытта жас ерекшелік даму психологиясы пәнін
құраушы үшінші мәселе адам дамуының мінез-құлықтық және психикалық заңдары және
шарттары, қозғаушы күші болып табылады. Психикалық дамудың қозғаушы күші деп баланың
алға бағытталған дамуын анықтайтын, оның себептері болатын, даму кӛзіне түрткі болатын, оны
қажет арнаға бағыттайтын факторлар түсініледі.
Жас ерекшелік психологиясының жоғарыда кӛрсетілген пәндік зерттеу аймақтарына
сәйкес оның негізгі мәселелерін анықтауға болады. Сондай мәселелердің бірі балалардың мінезқұлықтық және психикалық дамуын не кӛбірек анықтайды: жетілу және организмнің
анатомиялық-физиологиялық күйі немесе сыртқы ортаның әсері деген сұрақ болып табылады.
Бұл мәселені адамның мінез-құлықтық және психикалық дамуында организм және ортаға ортақ
мәселе ретінде белгілеуге болады.
Бір жағынан, тек адам организмінің анатомиялық-физиологиялық құрылымы адамды сана иесі
етіп, сӛйлеуге және жоғары дамыған интеллектке ие болуға мүмкіндік беретіндіктен бұл даму,
сӛзсіз, организмге байланысты. Генетикалық жолмен немесе қатерлі сырқат нәтижесінде
туындаған организмнің анатомиялық-физиологиялық күйіндегі ауытқушылық психикалық дамуға
әсер ете отырып, оны тоқтатады. Бала миы жеткілікті жетілмейінше, онда вербальдық сӛйлеуді
және онымен байланысты кӛптеген басқа қабілеттерді қалыптастыру мүмкін емес.
Бір жағынан, организмнің мінез-құлықтық және психикалық дамуы ортаға да байланысты
екені белгілі. Кӛптеген қазіргі ғалымдар организмге қарағанда ортаның ықпалын анағұрлым
жоғары санайды. Егер бұл олай болмағанда барлық білім беру жүйесінің ӛмір сүруі ӛз мәнін жояр
еді.
Бірақ бала психикасы дамуының қай кезеңі организмге, қай кезеңі ортаға байланыстылығын
нақты айту мүмкін емес.
Екінші мәселе бала дамуына стихиялы және ұйымдастырылған оқыту және тәрбиенің әсерін
анықтауға қатысты. Стихиялы оқыту және тәрбие белгілі бір мазмұнсыз және ойластырылған
әдістерсіз, саналы қойылған мақсаттарсыз адамның қоғамда адамдар арасында болуы әсерінен
және олармен кездейсоқ қатынастар негізінде жинақталған, арнайы білім беру мақсатын кӛздемей
жүзеге асады деп түсініледі. Арнайы жеке және мемлекеттік білім беру жүйесінде мақсатты
жүзеге асатын, отбасынан басталып және жоғары оқу орнынан аяқталатын оқыту және тәрбие
ұйымдастырылған деп аталады. Бұл жерде даму мақсаты жүйелі және анық жүзеге асады. Оның
негізінде бағдарламалар құрастырылып, балаларды оқыту және тәрбиелеу әдістері таңдалады.
Адамның стихиялы және ұйымдастырылған ортаның әсерінен психологиялық дамитыны
күмәнсіз, бірақ олардың қайсысы күшті және оның мінез-құлқына кӛбірек әсер ететіні осы
уақытқа дейін толық шешімі табылмаған мәселе болып қалмақ.
Келесі мәселе: нышан және қабілеттің ӛзара байланысы. Оны әрқайсысы шешуге айтарлықтай
қиын болып табылатын жеке сұрақтар қатары түрінде кӛрсетуге болады, олардың барлығы бірге
алғанда шынайы психологиялық-педагогикалық мәселені құрайды. Бала қабілеттерінің дамуы
тәуелді нышан дегеніміз не? Оған тек организмнің гендік ерекшеліктері кіре ме, немесе оның
қатарына сонымен қатар адамның иеленген кейбір мінез-құлықтық және психологиялық
құрылымын кіріктіру қажет пе? Бала қабілеттерінің даму деңгейі кӛп жағдайда неге байланысты:
бар нышандарға немесе дұрыс ұйымдастырылған оқыту және тәрбиеге?
Төртінші мәселе бала мінез-құлқына және психикасы дамуына эволюциялық, революциалық
және ситуациялық ӛзгерістердің салыстырмалы әсеріне қатысты.

Бесінші мәселе баланың жалпы психологиялық дамуындағы интеллектуалдық және тұлғалық
ӛзгерістердің арақатынасын түсіндірумен байланысты.
2. Жас ерекшелік психологиясының мақсаты мен міндеттері.
Жас ерекшелік психологиясы біртұтас психикалық дамуды «туылғаннан ӛлімге дейінгі адам
ӛмірінің барлық кеңістігін», ӛзгермелі әлемдегі ӛзгеретін, дамитын индивидті зерттеуді ӛзінің
мақсаты етіп қояды.
Жас ерекшелік психологиясының келесідей бӛлімдері бӛлініп кӛрсетіледі: нәресте
психологиясы, ерте сәбилік шақ психологиясы, мектепке дейінгі психология, кіші мектеп
жасындағылар психологиясы, жеткіншек психологиясы, орта жас психологиясы, кәрілік
психологиясы (геронтопсихология).
Жас ерекшелік психологиясының теориялық міндеттері:
- адамның барлық ӛмір жолы бойы психикалық дамуының механизмдерін және кӛздерін,
қозғаушы күштерін зерттеу;
- онтогенезде психикалық дамуды кезеңге бӛлу;
- психикалық процестердің (қабылдау, ес, зейін және т.б.) ӛту (пайда болу, қалыптасу,
ӛзгеру, жетілу, деградация (құлдырау), компенсация) заңдылықтарын және жас
ерекшеліктерді зерттеу;
- әртүрлі іс-әрекет түрлерін жүзеге асырудағы, білім игерудегі жас ерекшелік кезеңдерінің
мүмкіндіктерін, ерекшеліктерін анықтау;
- тұлғаның атап айтқанда, нақты тарихи жағдайда жас ерекшелік дамуын зерттеу.
Жас ерекшелік психологиясының практикалық міндеттері:
- психикалық функцияның жас ерекшелік нормасын анықтау, психологиялық ресурстарды
және адамның шығармашылық мүмкіндігін айқындау;
- психикалық даму, балалардың психикалық саулығы, проблемалық жағдаяттарда атааналарға кӛмек кӛрсету барысын жүйелі бақылау қызметін құру;
- адам ӛмірінің дағдарыс кезеңдерінде кӛмек кӛрсету, психологиялық сүйемелдеу
қызметтерін орындау;
- үздіксіз білім беруде оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру (соның ішінде орта және
егде жастағы адамдарға бағытталған).
3. Даму психологиясының әдіснамалық негізідері туралы түсінік.
Баланың жас ерекшелік даму процесін зерттеу әдістерінің кешендісі бірнеше әдістемелік
блоктан тұрды. Жас ерекшелік психологиясы әдістемесінің бір бӛлігі жалпы психологиядан,
келесісі дифференциальды психологиядан, үшіешісі әлеуметтік психологиядан енген.
Жалпы психологиядан жас ерекшелік психологиясына бала тұлғасын және танымдық
процестерін зерттеу үшін қолданылатын барлық әдістер келген. Бұл әдістердің кӛошілігі бала
жасына бейімделген және қабылдау, зейін, ес, ойлау, қиял және сӛйлеуді зерттеуге бағытталған.
Осы әдістердің кӛмегімен жас ерекшелік психологиясында мынадай міндеттер шешіледі: баланың
бір жас ерекшелік тобынан келесісіне ӛту барысында болатын балалардың танымдық
процестерінің жастық ерекшеліктері және бұл процестердің жаңаруы туралы ақпарат алу.
Дифференциалды психология жас ерекшелік психологиясын балалардың жеке және жас
ерекшеліктерін зерттеу үшін қолданылатын әдістермен қамтамасыз етеді. Бұл топ әдістері
арасынан жас ерекшелік психологиясында кең қолданысқа ие егіздер әдісі ерекше орын алады.
Осы әдістің кӛмегі арқылы гомозиготалы және гетерозиготалы егіздердің арасындағы ұқсастық
пен айырмашылық зерттеледі, қорытынды шығарылады. Жас ерекшелік психологиясына
әлеуметтік психология кӛмегімен әртүрлі балалар топтарындағы тұлға аралық қатынастар,
сонымен қатар үлкен адамдар және балалар арасындағы ӛзара қатынастарды зерттейтін әдістер
тобы келді. Осы жағдайда жас ерешелік психологиясында қолданылатын әлеуметтікпсихологиялық зерттеу әдістері балалар жасына бейімделген болып табылады. Бұл – бақылау,
сұрақ, интервью, соцометриялық әдістер, әлеуметтік-психологиялық эксперимент.
Бекіту сұрақтары:
1. Жас ерекшелік психологиясы пәніне анықтама беріңіз.
2. «Жас ерекшелік психологиясы» және «даму психологиясы» ұғымдарының ӛзара байланысы.
3. Бала мінез-құлқы және психикасына эволюциялық, революциалық және ситуациялық
ӛзгерістердің салыстырмалы әсері қандай?
4. Жас ерекшелік психологиясында қолданылатын әдістер?

22. Дәріс тақырыбы: Адамның онтогенезде психикалық дамуының негізгі шетел
тұжырымдамалары.
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1. ХХғ.дейінгі қалыптасқан психикалық дамудың тұжырымдамалары.
2. Бала дамуының психодинамикалық теориялары.
3. Бала дамуының заңдылықтары туралы бихевиоризм.
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1. ХХғ.дейінгі қалыптасқан психикалық дамудыңтұжырымдамалары.
Ӛткен дәуірдің психологиялық ілімдерінде (антикалық кезең, ортағасыр, қайта ӛрлеу дәуірі)
балалардың психикалық дамуының кӛптеген маңызды мәселелері алға қойылған еді. Кӛне грек
оқымыстылары Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотельдің еңбектерінде балалар
тұлғасының және мінез-құлқының қалыптасу факторлары және шарттары, олардың ойлауы,
шығармашылығы және қабілеттерінің дамуы қарастырылды, адамның психикалық дамуының
үйлесімділігі идеясы тұжырымдалды.
ІІІ-ші ғасырдан - ХІV ғасыр аралығында орта ғасыр дәуірінде әлеуметтік бейімделген тұлғаны
қалыптастыруға, қажет сапаларды тұлғада тәрбиелеуге, танымдық процестерді және психикаға
әсер ететін әдістерді зерттеуге кӛп кӛңіл бӛлінді.
Қайта ӛрлеу дәуірінде (Э.Роттердамский, Р.Бэкон, Я.Коменский) балалардың жеке
ерекшеліктерін және олардың қызығушылықтарын есепке ала отырып, гуманистік принциптер
негізінде оқыту, оқытуды ұйымдастыру мәселелері бірінші орынға қойылды.
Жаңа дәуір философтары және психологтары Р.Декарт, Б.Спиноза, Дж Локк, Д.Гартли,
Ж.Ж.Руссоның зерттеулерінде тұқымқуалаушылық факторы және ортаның ӛзара байланысы және
олардың психикалық дамуға әсері сияқты мәселелер талқыланды.
ХІХ ғасырдың екінші жартысында балалар психологиясын психология ғылымының ӛзбетіндік
саласы ретінде бӛлу туралы объективті алғышарттар қалыптасты. Маңызды факторлар арасында
қоғамның білім беру жүйесін жаңадан ұйымдастыруға қажеттілігі; эволюциалық биологиядағы
даму идеясының алға шығуы; психологиядағы объективті зерттеу әдістерін жасау мәселелері
болды. Сонымен қатар балалар психологиясының ӛзбетіндік сала ретінде бӛлінуіне тӛменде
кӛрсетілген жағдайлар ӛз әсерін тигізді.
Жалпы білім берудің дамуымен байланысты, ӛнеркәсіп ӛндірісінің жаңа жағдайларының
қоғамдық дамудың қажеттіліктеріне айналған педагогикалық тәжірибеге қойылатын талаптар
белгілі болды. Педагог-практиктерге балаларды үлкен топтарда оқыту қарқынына және
мазмұнына қатысты негізделген рекомендациялар керек болды, сонымен қатар топта оқыту
әдістемелері қажет болды. Психикалық даму кезеңдері, оның қозғаушы күштері және
механизмдері, педагогикалық процесті ұйымдастыру барысында ескерілуі керек заңдылықтар
туралы мәселелер қойылды.
Ч.Дарвиннің эволюциалық биологиялық теориясы психикалық дамудың басты детерминанты
ретіндегі адаптация туралы, психиканың даму генезисі, оның ӛз дамуында белгілі бір заңды
кезеңдерден ӛтуі туралы жаңа негіздер әкелді. Физиолог және психолог И.М.Сеченов сыртқы
әрекеттің ішкі жаққа ӛтіп жаңарған түрде олардың адамның қабілеттері және психикалық
сапаларына айналатындығы туралы идея - психикалық процестерді интериоризациялау идеясын
дамытты. Сеченов жалпы психология үшін маңызды, тіпті жалғыз объективті зерттеу әдісі ол
генетикалық бақылау әдісі деп жазды.

Психологияда жаңа объективтік және эксперименттік зерттеу әдістерінің пайда болуы.
Неміс ғалымы, дарвинист В.Прейер «Бала жаны» («Душа ребенка» 1882) еңбегінде қызының
туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі дамуын күнделікті жүйелі бақылауының нәтижелерін ұсынды; ол
танымдық қабілеттер, моторика, ерік, эмоция және сӛйлеудің кӛріну кезеңдерін сипаттауға және
мұқият қадағалауға тырысқан.
Балалар психологиясының негізін салушы саналатын Прейердің сіңірген еңбегі, бала дамуын
объективті ғылыми бақылау әдісі арқылы ӛте ерте жастан зерттеуді ғылыми практикаға енгізуден
тұрады.
Түйсікті және қарапайым сезімді зерттеуге арналған В.Вунд жасаған эксперимент әдісі балалар
психологиясы үшін ӛте маңызды болып табылады.
Балалардың психикалық дамуы туралы алғашқы концепциялар Ч.Дарвиннің эволюция заңының
және биогенетикалық деп аталатын заңның әсерінен туындады.
ХІХ ғасыр биологтары Э.Геккель және Ф.Мюллер арқылы қалыптасқан биогенетикалық заң
рекапитуляция (қайталамалық) принципіне негізделген. Ол түрдің тарихи дамуы сол түрге тиісті
организмнің дара дамуында кӛрінеді дегенді білдіреді. Организмнің дара дамуы (онтогенез) сол
түр (филогенез) тегінің бірқатар даму тарихын қысқа және тез қайталаушы болып табылады. Бұл
қайталаулар ешқашан толық болмайды, бірақ индивидтің құрсақтағы даму кезеңдері негізінен
организмнің тарихи шығу кезеңдерін қайталайды.
Сонымен, психологиядағы биогенетикалық заңның негізіне ішкі себептермен пайда болған,
тәрбиеге тәуелсіз баланың психикалық дамуы жатады, ол сыртқы фактор ретінде қайсыбір табиғи
тұқымқуалаушылыққа байланысты психикалық қасиеттердің кӛріну процесін тежеуге немесе
тездетуге ғана жарамды болады деген идея жатқызылды.
2. Бала дамуының психодинамикалық теориялары.
Онтогенезде психика дамуын түсіндіретін психоаналитикалық кӛзқарас негіздері З.Фрейдпен
(1856-1939) қаланды. Психоанализде психикалық даму құштарлық, мотив және сезім
аймақтарының күрделену процесімен, тұлға дамуымен, оның құрылымы және қызметтерінің
күрделенуімен теңестіріледі.
Фрейд адам психикасының үш деңгейін – сана, сана алды және санасыздықты бӛліп кӛрсетті.
Оның ғылыми қызығушылығының назарында психиканың санасыздық деңгейі – ең алдымен
сексуальдық және агрессивтік, құштарлық сияқты организмнің инстинктік қажеттіліктері болды.
Фрейд тұлғаның дамуын оған жат, бірақ ӛте қажет сыртқы әлеуметтік әлемге индивидтің
бейімделуі ретінде қарастырды. Фрейд бойынша адам тұлғасы ӛзіне бір уақытта туындамайтын үш
құрылымдық компонентті – Ол (ОНО), Мен (Я) және Жоғары-Мен (Сверх-Я) қамтиды.
Психоаналитикалық концепцияның құндылығы оның дамудың динамикалық концепциясы
болуында, онда күйзелістің қиын гаммасы, адам ӛмірінің рухани бірлігі, оның жеке функция және
элементтермен сәйкес еместілігі кӛрсетілген. Олар балалық шақтың маңыздылығын, атааналардың әсер етуінің зор мәнге ие екендігін және ұзақуақыттылығын кӛрсетеді. Жас шақтағы
ата-аналармен қатынас, олардың жас кезеңдеріне тән қарама-қайшылықтарды шешу тәсілдеріне
ықпалы, дау-дамайлар және бейімделудегі олқылықтар соңынан байқалады, кейін ересек адамға
тән мәселелер түрінде кӛрінеді. Психоаналитиктер негативті балалар тәжірибесі тұлғаны
инфантилизмге, эгоцентризмге, жоғары агрессивтілікке әкелетініне және осындай ересек адам атаана ролін жүзеге асыруда ӛз баласымен айтарлықтай қиындықтарға кездесетініне сендіреді.
Психоаналитикалық бағыттың психологияда әрі қарай дамуы К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, А.Фрейд,
М.Кляйн, Э.Эриксон, Б.Беттельгейм, М.Малер және т.б. есімдерімен байланысты.
Американ психологы Э.Эриксон (1902-1994) эго-психология бағытының ӛкілі ретінде таныс.
Эриксон индивидтің «Менінің» дамуына ерекше кӛңіл бӛле отырып, кейбір маңызды
психоаналитикалық қағидаларды қайта қарастырды. Бір жағынан, Эриксон Фрейдпен жасалған
адамның ӛзінің әлеуметтік ортасына бейімделуінің маңызы туралы психоаналитикалық
ұсынымдарды ұстанды, тұлғалық сапа және мотивациялық жүйелерден туындайтын сексуалдық
және биологиялық негіздерді мойындады, тұлғаның құрылымдық моделіне сүйенді. Фрейд сияқты
Эриксон тұлғаның даму сатылары генетикалық анықталған, олардың жетілу бойынша даму реті
ӛзгермейді деп санады. Әртүрлі мәдениеттегі дамудың психоәлеуметтік міндеттері ұқсас сипатта,
олар адамзатқа ортақ (Мыс: еңбексүйгіштікке дағдыландыру), бірақ оларды шешу тәсілдері
біршама айырмашылыққа ие болуы мүмкін. Дегенмен фрейдистік кӛзқарастан ерекшелігі, эгопсихологияда негізгі кӛңіл ӛмірлік мәселелерді саналы шешумен байланысты қалыпты, дені сау

тұлғалық дамуға аударылады. Эриксонның тұлғалық даму теориясының басты назарында - адам
құзыреттілігінің әлеуметтік ортамен ӛзара әрекеті нәтижесінде ӛсуі болғандықтан оны
психоәлеуметтік деп атау қабылданған.
Эриксон тұлға дамуындағы психоәлеуметтік сатыларды тӛмендегідей бӛліп кӛрсетеді:
1. Нәрестелік кезең. Туғаннан бастап алғашқы жылдың аяғына дейінгі уақытты қамтитын алғашқы
психоәлеуметтік саты.
2. Ерте балалық шақ. Бұл кезең 1 жастан 3 жасқа дейін созылады.
3. Ойын жасы. Эриксон «ойын жасы» деп атаған 3 жастан 6 жасқа дейінгі уақытты қамтитын
мектепке дейінгі кезең.
4. Мектеп жасы. 6 жастан 12 жас аралығын қамтиды.
5. Жасӛспірімдік шақ. Жасӛспірімдік шақ Эриксонның ӛмірлік цикл схемасында адамның
психоәлеуметтік дамуының ең маңызды кезеңі саналатын бесінші саты (12-13 жастан шамамен 1920 аралығын қамтиды).
6. Жастық шақ. Алтыншы психоәлеуметтік саты кеш жасӛспірімдік шақтан ерте кәмелеттікке (20
жастан 25 жасқа дейін) дейін жалғасады, ересектік ӛмірдің формальдық бастауын білдіреді.
7. Кәмелеттік шақ. Жетінші саты ӛмірдің орта жылдарына (26 жастан 64 жасқа дейін) сәйкес
келеді.
8. Қарттық. Адам ӛмірін аяқтайтын соңғы психоәлеуметтік саты (65 жастан ӛлгенге дейін).
Әрбір жас шағы психикалық дамудың ерекше сапалы кезеңі болып табылады және бала
дамуының осы кезеңдегі оның жеке басының ӛзіндік құрылымының жиынтығын құрастыратын
кӛптеген ӛзгерістермен сипатталады.
Жас ерекшеліктері кӛптеген жағдайлардың жиынтығымен анықталады. Бұл - әр балаға оның
ӛмірінің осы кезеңінде қойылатын талаптар жүйесі, айналасындағылармен қарым-қатынастарының
мәні, игеретін білім мен іс-әрекеттер типі, білімдерді игеру тәсілдері. Жас шағына тән
ерекшеліктерді анықтайтын жағдайлардың жиынтығына баланың дене дамуының түрлі
жақтарының ерекшеліктері де енеді.
Балалар дамуының жас ерекшелік кезеңдерінде іс-әрекеттің жетекші түрі және қатынатың
жетекші типі ұғымдары ерекше роль ойнайды. Танымдық процестер дамуындағы үлкен
жетістіктерді анықтайтын бала іс-әрекетінің осындай түрі жетекші, тұлғаның негізгі ұнамды
қырларының барлығынан жақсы және барлығынан тез қалыптасуына және бекітілуіне ықпал етуші
қатынастың жетекші түрі аталады. Жасқа сәйкес бала қатынасының және іс-әрекетінің жетекші
түрлері ӛзгереді, жалпы саны және олардың әртүрлілігі кӛбейеді.
Егер балалардың жас ерекшелік даму процесінде жетекшіге айналатын балалардың әртүрлі
қатынас және іс-әрекет түрлерін топтап, жүйелікпен орналастыратын болсақ онда келесідей қатар
шығады.
1. Тікелей – эмоциональдық қатынас – туылғаннан бастап 1 жасқа дейінгі уақыт кезеңінде ортақ
заттық іс-әрекеттен тыс жүзеге асатын баланың ересек адамдармен қатынасы;
2. Заттық – қимылдық іс-әрекет – ерте жастан 1жастан 3 жасқа дейінгі уақыт аралығында
ересектермен белсенді ӛзара әрекетсіз, олардың әлеуметтік-мәдени жағдайларына толық сәйкес
келмейтін қоршаған орта заттары және әртүрлі ойыншықтармен баланың әрекеті;
3. Сюжеттік – ролдік ойын – белгілі бір әлеуметтік ситуацияны және оған тән қатысушылардың
ролдік мінез-құлық формаларын бейнелейтін, қатынатың ойын әрекетімен үйлесуі. Мектеп жасына
дейінгі 3 жастан 6-7 жас аралығындағы балаларға тән.
4. Оқу-танымдық іс-әрекет – шамамен 6-7 жастан 10-11 жасқа дейінгі кіші мектеп
жасындағыларда басым болатын тұлға аралық қатынас және оқу әрекетінің үйлесімділігі.
5. Кәсіби-тұлғалық қатынас – 10-11 жастан 14-15 жас аралығына дейінгі балаларды жеткіншек
шақтан болашақ кәсіби жұмысына дайындау құралы қызметін атқарушы, қызығушылықтарға
сәйкес жеке тақырыптық және бірлескен топтық әрекеттік қатынасты үйлестіру.
6. Моральдық – тұлғалық қатынас – 14-15 жастан 16-17 жас аралығындағы жоғары сынып
жасындағылардың сырластық-тұлғалық тақырыптардағы қатынасы.
3. Бала дамуының заңдылықтары туралы бихевиоризм.
20-30 жылдары Л.С.Выготскийдің жоғары психикалық функцияларды дамыту теориясы
қалыптасты. Выготский Ф.Энгельстің адамның табиғатқа икемделудегі және ӛндіріс процесінде
құралдардың кӛмегімен табиғат күштерін ӛзгертудегі еңбектің ролі жӛніндегі идеяларына сүйене
отырып, еңбек – адамның құралмен істейтін іс-әрекеті, ол адамның мінез-құлық типін ӛзгертуге,

адамды жануарлардан ерекшелеуге жеткізеді деген ой айтты. Адамның бұл ерекшелігі оның ісәрекетінің жанама сипатта болуынан білінеді. Жанамалау адамның сыртқы практикалық ісәрекетінде құралды қолданатыны сияқты, ӛзінің ішкі психикалық іс-әрекетінде белгілерді (сӛзді,
цифрді т.б.) пайдалануы негізінде мүмкін болады. Құрал мен белгінің ұқсастығы олардың жанама
іс-әрекетті жүзеге асыруға мүмкіндік беруінен кӛрінеді. Құрал мен белгінің арасындағы
айырмашылық олардың түрлі бағыттылығынан келіп шығады. Құрал сыртқары бағытталған, ол
объектіде ӛзгеріс туғызуы тиіс, ол табиғатты игеруге бағытталған адамның сыртқы іс-әрекетінің
құралы. Белгі ішке бағытталған, ол объектіде еш ӛзгеріс туғызбай, адамның мінез-құлқына әсер
етеді. Табиғатты игеру мен мінез-құлықты игеру ӛзара байланысты, ӛйткені адамның табиғатты
ӛзгертуі адамның ӛз табиғатын да ӛзгертеді. Құралды пайдалану мүшелердің табиғи іс-әрекет
түрлерін ӛзгертіп, психикалық белсенділік мүмкіндігін шексіз күшейтіп, кеңейтетіні тәрізді,
белгілерді пайдалану, яғни жанама іс-әрекетке кӛшу, адамның бүкіл психикалық іс-әрекетін
ӛзгеріске түсіреді.
Адамның дамуы оқыту арқылы осы тәсілдердің барлығын игеру процесінде жүзеге асады.
Міне, сондықтан да, оқыту баланың психикалық дамуын анықтай отырып, оның ӛмірін
ұйымдастырудың бүкіл жүйесінде негізгі орын алады. Демек, психика дамуының бұрынғы ұрпақ
тәжірибесін игеруге себепкер белгі тәсілдері меңгерілетін әлеуметтік ортадан тыс қаралуы да және
оқытусыз жүзеге асуы еш мүмкін емес.
Бекіту сұрақтары:
1. Балалар психологиясының ӛзбетіндік сала ретінде бӛлінуіне ықпал еткен жағдайлар?
2. Балалардың психикалық дамуы туралы алғашқы концепциялар эволюция заңы мен
биогенетикалық заңының маңызы?
3. Психоаналитикалық бағыттың психологияда дамуына ықпал еткен ғалымдар?
4. Эриксонның тұлға дамуындағы психоәлеуметтік сатыларды жіктеуі
5. Балалардың жас ерекшелік даму процесінде жетекшіге айналатын балалардың әртүрлі қатынас
және іс-әрекет түрлері?

23. Дәріс тақырыбы: Психикалық дамудың заңдылықтары мен жас мәселесі.
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1. Әртүрлі теориялық кӛзқарастар тұрғысында психикалық дамуды жас кезеңдерге бӛлу. Қазіргі
кезде баланың психикалық дамуында биологиялық немесе әлеуметтік факторлар ықпалының
қайсысы басым ролге ие деген сұрақ тӛңірегінде айтыстар кӛп, бірақ зерттеушілер бір келісімге
келе алмауда. Келісімге келе алмаушылықтың бірнеше себептері бар, соның бір себебі
факторлардың қай қайсысы болмасын психикалық дамуды ӛзінше, бӛлек қызмет атқара алмайды:
бірінің қызметі екіншісіне тәуелді.
Қоғамдық ортада әлеуметтік жағдай адамға тікелей әсер ете алмайды, тек психофизиологиялық
процестің негізінде ықпалын тигізе алады. Ал тұқымқуалаушылық арқылы берілетін қасиеттер
баланың психикалық тұрғыдан қалай дамитынын толық түсіндіре алмайды. Ӛйткені тұқымқуалау
қасиеттері ӛзінен-ӛзі қызмет атқармайды. Оларды қызмет еттіріп «оятып» жұмыс істеуі үшін
әлеуметтік ортасы түрткі болуы шарт. Жаңа туған бала (туған сәттен бір-екі айға дейін). Бала
кӛптеген жануарлардың тӛліне қарағанда дәрменсіз болып туылады. Оның шартсыз рефлекстік
мінез-құлық формаларының қоры, сыртқы ортаға бейімделулері біршама шағын мӛлшерде
болады. Олар түрлі физиологиялық функциялардың ӛтуін реттеуші: сору рефлексі, қорғану және
бағдарлау рефлекстері, сондай-ақ бірқатар арнайы қозғалыс рефлекстері, жармасу және сүйену
рефлекстері, аттап басу рефлекстері және т.б. жатады. Олардың бәрі баланың сезім мүшелері
сияқты туылатын сәтке қарай тиісті мӛлшерде дамып жетілетін жұлын және ми қабығы асты нерв
орталықтарымен реттеліп отырады. Сыртқы әсерлердің кӛпшілігіне нәресте қолдары мен
аяқтарының жалпы жіктелмеген қимылдарымен жауап қайтарады. Үлкен ми сыңарларының
қабығы әлі толық қалыптасып болмаған: нерв клеткаларының тармақтануы жоқ дерлік, ӛткізгіш
жолдар сақтағыш миелин қабықтарымен қапталмаған. Бұл қозудың кең жайылып кетуіне және
шартты рефлекстердің пайда болуының қиындауына жеткізеді. Туа біткен мінез-құлықтың
кӛптеген түрлерінің болмауы баланың әлсіздігін емес, қайта күштілігін білдіреді, ӛйткені ол
адамға тән жаңа тәжірибені игерудің, мінез-құлықтың жаңа формаларын шексіз игерудің
мүмкіндігіне ие болады. Жаңа туған кездегі мидың қалыпты жетілуінің қажетті шарты –
анализаторлардың белсенді қызмет атқаруы. Егер бала сенсорлық оқшаулану жағдайына түссе
(тиісті мӛлшердегі сырт әсерлердің болмауы) оның дамуы күрт баяулайды. Жаңа туған бала
дамуының айрықша ерекшелігі сол, оның соматикалық қимылдарынан гӛрі анализаторлар ісәрекеттері тезірек қалыптасады, соның ішінде әсіресе кӛру, есту тәрізді жоғары
анализаторлардың іс-әрекеттері қарқынды қалыптасады. Осының негізінде бағдарлау рефлексі
дамиды және сан алуан шартты рефлекстік байланыстар жасала бастайды. Кӛптеген жаңа туған
балаларда алғашқы он күн ішінде тамақтану қалпына байланысты шартты рефлекс пайда болады.
Алғашқы екі айда барлық анализаторлардан шартты рефлекстер жасалады. Бағдарлау рефлексінің
даму кӛру мен есту қабілетінің жинақталуынан кӛрінеді, бұл кезде ырықсыз, шашыранды
қимылдар тежеледі. Егер ӛмірге келудің алғашқы күндерінде баланың ұйқысы және сергектік
күйлері әлі нашар ажыратылатын болса, ал туған кезеңнің соңына қарай олар бӛлініп, сергектік
неғұрлым мазмұнды, белсенді сипат алады. Бір жас ішінде бала қимыл-қозғалыстарының дамуы
және психикалық процестері мен қасиеттерінің қалыптасуы жағынан үлкен жетістіктерге жетеді.

Ол басын ұстауды, отыруды, еңбектеуді, ақырынды тік тұруды және бірнеше қадам жасауды
үйренеді. Үш-тӛрт айлық кезде жармасу қимылдары дами бастайды. Бала ӛзін қызықтыратын
жарқырауық затқа ұмтылады, оған қолын созады, ұстауға тырысады. Алғашқыда бұл қимылдар
жӛнді үйлеспейді: нәресте жиі қателіктер жіберіп, ұстай алмай қалады. Бірақ біртіндеп қимылдар
ұсталынатын заттардың орнына, кӛлеміне және түріне орай нақтылана бастайды. Бұл тектес
қимыл белсенділігінің орасан зор маңызы болады. Солардың арқасында бала бірсыпыра қажетті
қимыл дағдыларын игереді. Мұның үстіне заттардың қасиетіне практикалық икемделу бұл
қасиеттердің кӛзбен кӛріп қабылдауда ерекшелене бастауына алып келеді. Егер бала бастапқыда
қолын заттардың қасиеттеріне кӛптеген байқаулар арқылы ыңғайлап, сыртқы бағдарлау
қимылдарын жасайтын болса, кейін осы бағдарлау қимылдары интериоризацияланады – кӛріп
қабылдауға ауысады. Жармасу әрекетінің қалыптасуымен қатар заттармен сілкілеу, тақылдату,
лақтыру т.б. тәрізді қарапайым қимылдар жасау да дамиды. Мұндай іс-әрекеттерді орындай
отырып, бала нәрсенің, заттардың толып жатқан қасиеттерімен танысады. Нәресте үшін ӛткінші,
ӛзгермелі әсерлер негізінде тұрақты, оған тәуелсіз заттардың болатыны байқалына бастайды.
Қабылдау заттыққа және тұрақтылыққа ие болады. Нәрестелік шақта баланың психикалық
белсенділігінің сипаты ӛзгереді. Әдейі іс-әрекет жасау тенденциясы кӛріне бастайды. Балада
кездейсоқ қимылдарды қайта жаңғырту мүмкіндігі қалыптасады. Бұл қимылдарды жасаудан
бұрын сәби оларды алдын ала болжап қоймаса да, осы қимылға байланысты қоршаған ортаның
ӛзгерісін кӛру үшін қимылды әдейі қайталауға нәресте қабілетті болады. Нәрестелік шақтың
соңына қарай балалар үлкендердің кӛптеген іс-әрекеттерін қайталай отырып, үлкен еліктеушілік
кӛрсетеді. Әдейі жасалған әрекеттер мен еліктеу ақылдың күшті дамып келе жатқандығын
дәлелдейді. Шындығында да, балалар заттармен әдейі әрекеттер жасай бастаған соң, үлкендердің
қарапайым әрекеттеріне еліктеуден қайсыбір жетістікке жеткен соң, балалардың әрекеттерінен
ойлаудың қарапайым кӛріністерін байқауға болады. Затпен қимылдар жасау үстінде бала үшін
проблемалық ситуация туады, оны да ол қимылдар жасау жолымен шешуге тырысады. Басқаша
сӛзбен айтқанда, заттық қимылдар үстінде қарапайым проблемалы ситуациялар пайда болып
және шешіліп отырады. Сонымен бала ӛзінің және басқалардың қимылдарына еліктей отырып
ойлауды әрекет үстінде үйренеді.
2.Әр жас кезеңдеріндегі психикалық дамудың ерекшеліктері.
Онтогенезде адам психикасы дамуы жағынан әр түрлі «қашықтықтан» ӛтеді. Бала психикасында
алғашқы үш жылда болатын сапалық ӛзгерістер айтарлықтай жоғары болады. Үш жасар бала
ӛзін-ӛзі күтуге қабілетті, айналасындағы адамдармен ӛзара қарым-қатынас жасай алады. Мұның
ӛзінде ол қарым-қатынастың сӛздік формаларын ғана емес, мінез-құлықтың қарапайым
формаларын да игереді. Үш жасар бала біршама белсенді, айналадағыларына тәуелсіз болады. Бір
жастан үш жасқа дейінгі бала психикасының дамуы бірнеше факторларға байланысты.
Баланың психикалық дамуына тік жүруді үйрену ықпал жасайды.
Қозғалып жүруге қабілеттілігінің психологиялық салдары. Қозғалып жүруге қабілеттілігінің
арқасында бала сыртқы дүниемен еркін де дербес қарым-қатынас жасай бастайды. Жүруді игеру
кеңістікте бағдарлану қабілетін дамытады. Бұлшық ет сезімі қашықтық пен заттың кеңістікте
орналасуын есептеу ӛлшемі болады. Бұл кӛру, қимылдау мен сезінудің бірлескен қызметтері
арқылы жүзеге асады. Затқа жақындай отырып бала оның кеңістікте орналасу қалпын
практикалық түрде игереді. Жүру арқылы бала ӛзінің таным объектісі болатын нәрселер шеңберін
кеңейтуге мүмкіндік алады. Баланың психикалық дамуына заттық әрекеттердің дамуы едәуір
дәрежеде әсер етеді. Нәрестелік жасқа тән қимылдық іс-әрекет ерте сәбилік шақта заттық ісәрекетпен алмасады. Заттық іс-әрекеттің дамуы заттармен жұмыс істеудің тәсілдерін игерумен
байланысты болады. Бала үлкендерден заттардың адам іс-әрекеті арқылы маңызын бағдарлауға
үйренеді. Заттың бекітілген мазмұны балаға ӛздігінен берілмейді. Заттардың функциялық
қасиеттері сәбиге үлкендердің тәрбиелік және оқыту ықпалдары арқылы ашылады. Бала түрлі
заттармен жасалынатын іс-әрекеттер түрлі дәрежеде ерікті болатынын біледі. Осы
арақатынастық және құралдық әрекеттерді игерудің баланың психикалық дамуына елеулі әсер
ететінін атап ӛту маңызды. Ерте сәбилік шақтың соңына қарай іс-әрекеттің жаңа түрлері
қалыптаса бастайды. Олар осы жас шегінде кең жайылған формаға жетеді және біртіндеп
психикалық дамуды анықтай бастайды. Бұларға ойын немесе жемісті іс-әрекет түрлері жатады.
Заттық іс-әрекеттен алынып, жинақталған әсерлер баланың тілін дамытудың негізі болады.
Сӛйлеуді игеру нәрестелік шақтан басталған қарым-қатынас қажеттілігінің әрі қарай дамуына
байланысты жүзеге асады. Ерте сәбилік шақ тілді дамыту үшін ӛте сезімтал (сензитивті) кезең

болып табылады: осы кезде сӛйлеуді игеру аса тиімді ӛтеді. Үлкендермен бірлескен іс-әрекет
үстінде бала ерте сәбилік шақта-ақ айтылған сӛздер мен олардың ар жағында тұрған ақиқат
болмыстың арасындағы байланыстарды аңғара бастайды. Үлкендердің сӛзі мен іс-әрекеттерінің
арақатынасын белгілеу қабілеті де ұзақ дамып, оның ӛмірінің бірінші жылында қалыптасады. Үш
жасқа қарай сәбилердің үлкендердің сӛзін түсінуі сапалық жағынан ӛзгереді. Бала бұл мезгілде
жекеленген сӛздерді ғана түсініп, үлкендердің нұсқауы бойынша заттық әрекеттер жасауға ғана
қабілетті болып қоймайды. Сәби үлкендердің тікелей ӛзіне бағытталмаған кез келген сӛздерін
қызыға тыңдай бастайды. Ерте сәбилік балалық шақ баланың белсенді сӛйлеуінің қалыптасу
кезеңі. Бір жарым жасқа дейін бала 30 – 40-тан 100-ге дейін сӛз үйренеді және оларды ӛте сирек
қолданады. Ол әлі мүдіріп сӛйлейді. Тілді меңгерудегі елеулі ӛзгеріс шамамен біржарым жаста
жүзеге асады. Ол заттардың аттарын атап отыруды үздіксіз талап ете бастайды. Екі жастың
аяғында бала 300-ге дейін, ал үш жастың соңында 1500-ге дейін сӛздер қолданады. Ерте сәбилік
шақтың басында бала айналасындағы заттардың қасиеттерін қабылдап, олардың арасындағы
қарапайым байланыстарды аңғарып және оларды пайдалана бастайды. Бұл заттық іс-әрекетті,
ойынның қарапайым формаларын, сурет салу мен сӛйлеуді игеруге байланысты бұдан әрі ақыл-ой
дамуының алғышарттарын жасайды. Ерте сәбилік шақтағы ақыл-ой дамуының негізін балада
қалыптасып жатқан қабылдау мен ойлау әрекеттерінің жаңа түрлері құрастырады. Бала
ойлауының дамуы, біріншіден, баланың ӛз іс-әрекетіне жататын, екіншіден, іс-әрекет тәсілдеріне
үйрететін және заттардың жалпылымы аттарын беріп отыратын үлкендердің ықпалына
байланысты.
Ойлауды дамытуда жеке бастың практикалық тәжірибесі қанша маңызды болғанымен, баланың
ойлауын дамытуда әлеуметтік орта ерекше әсер етеді. Ойлауды дамыту үшін әсіресе құралдық
әрекеттер маңызды. Құрал баланың заттық дүниеге жасайтын ықпалын дәнекерлейді. Бұл кезеңде
балалар айналадағы заттардың аттарын білуге ұмтылады. Үлкендердің айтқандарын қайталай
отырып, балалар аттарын айта бастайды. Екі жастың соңында ӛз атын атап айту «мен» деген
есімдікпен ауыстырылады. «Мен» жүйесі ерте сәбилік шақтың аяғына қарай пайда болатын
орталық құрылым. Бӛбек ӛзін ересек адамнан ажырата білуге үйреніп, ӛзіне дербес «мен» ретінде
қарай бастайды, яғни онда ӛзіндік сананың алғашқы формалары пайда болады.
Бекіту сұрақтары:
1. Баланың психикалық дамуына биологиялық немесе әлеуметтік факторлардың ықпалы?
2. Бір жастағы нәрестенің психологиялық ерекшелігі
3. Баланың нәрестелік шағындағы психикалық дамуы
4. Ерте сәбилік шақтағы психикалық даму шарттары

24. Дәріс тақырыбы: Жас кезеңдері дағдарыстарының пайда болуының қайнар кӛзі мен
механизмдері және олардың алдын алу шаралары.
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1.Тұлғаның даму психологиясындағы «дағдарыс» түсінігі.
Мектепке дейінгі балалық шақта организмнің қарқынды жетілуі жалғаса түседі. Мектепке дейінгі
жас бала дамуының жаңа әлеуметтік ситуациясының пайда болуымен сипатталады. Мектеп
жасына дейінгі баланың айналадағы адамдар арасынан алатын орнының ерте сәбилік шақтағы
балаға қарағанда елеулі айырмашылығы болады. Баланың үлкендермен байланысы жаңа формаға
ие болады. Мектепке дейінгі шақтың ерекшелігі болып баланың құрдастарымен жасайтын арнайы
ӛзара қарым-қатынасының пайда болуы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі бала дамуының
әлеуметтік ситуация ерекшеліктері оған тән іс-әрекет түрлерінен, алдымен сюжеттік-рольдік
ойындардан кӛрініп отырады. Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы үшін айрықша қолайлы
жағдайлар мектепке дейінгі қоғамдық тәрбие жүйесі арқылы жасалынады. Мектепке дейінгі
мекемелерде балаларды оқыту жүзеге асып, олардың бірлескен іс-әрекеттерінің алғашқы түрлері
қалыптасады. Мектепке дейінгі шақта жетекші іс-әрекет ойын болып есептеледі. Ойын баланың
психикасында сапалы ӛзгерістер туғызады: Онда оқу әрекетінің негіздері қаланады.
Символикалық ойын, баланың символдарды қолдануы оның психикасының дамуына елеулі әсер
етеді. Символдарды пайдалану, бір объектіні екінші объектінің кӛмегі арқылы ауыстыра білу
қабілеті кейінірек әлеуметтік таңбаларды игеруді қамтамасыз ететін жетістік болып табылады.
Символикалық функцияның дамуы арқасында баланың жіктеп қабылдауы қалыптасады, ақылойының мазмұндық жағы және басқа да адамдарға тән қабілеттері елеулі ӛзгереді. Ойын ісәрекеті ырықты зейін мен ырықты естің дамуына кӛмектеседі. Тілдің дамуына ойын ӛте үлкен
әсер етеді. Ойын жағдайы оған енген әр баладан белгілі қатынас жасау қабілетін талап етеді.
Ойын ақыл-ой дамуына да әсер етеді, бала ойын үстінде заттар мен іс-әрекеттерді жалпылауды,
сӛздің жалпылама мағынасын қолдануды т.б. үйренеді. Ойын жағдайына ену баланың ақыл-ой
әрекетінің түрлі формаларының шарты болып табылады. Рольдік ойынның психикалық ісәрекеттің басқа формаларын дамыту үшін де үлкен маңызы бар. Мәселен, ұиял тек ойын
жағдайларында және соның әсерімен ғана дами бастайды.
Мектепке дейінгі шақтың ішінде ойын мазмұны сапалы ӛзгеріске түседі. Мектепке дейінгі
кішкентайлар ойынының негізгі мазмұны үлкендердің шынайы заттармен жасайтын ісәрекеттерін ойын заттары арқылы қайта жаңғыртатын іс-әрекеттерді орындау болып есептеледі.
Іс-әрекеттерді қайта жаңғырту – мектепке дейінгі кішкентайлар ойынының негізгі мазмұны.

Ойынмен қатар мектеп жасына дейінгі баланың психикалық дамуында елеулі рольді сурет салу,
мүсіндеу, аппликация, конструкциялау тәрізді жемісті іс-әрекет атқарады. Мектеп жасына дейінгі
балалар жекелеген еңбек тапсырмаларын да орындауды үйренеді. Әрина, бұл жерде іс-әрекеттің
ерекше дербес түрі ретіндегі еңбек жӛнінде айту ертерек болғанымен, осындай тапсырмаларды
орындау үстінде еңбектің дамыған формаларына тән кейбір психологиялық қасиеттер
қалыптасады. Солардың ішіндегі негізгісі ӛз іс-әрекетін қоғамдық мотивтерге бағындыра білуі.
Нәтижесінде мектепке дейінгі шақтағы бала оқу әрекетінің элементтерін игереді.
Мектепке дейінгі шақ – баланың сезімдік тәжірибесінің молайып, ретке келу, қабылдау мен
ойлаудың адамға тән формаларын игеру, қиялдың күшті даму, ырықты зейін мен мағыналы естің
бастамалары қалыптасу кезеңі болып саналады. Мектепке дейінгі балалық шақта қабылдаудың
дамуы үшін балалардың сенсорлық эталондар жүйесін игеруінің маңызы зор (сенсорлық
эталондар – спектр түстері, геометриялық формалар, музыкалық дыбыстар, тіл фонемалары және
т.б.). Снесорлық эталондар балалар қабылдау әрекеттерін орындағанда қолданылып, тексерілуге
тиісті заттардың ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік беретін айрықша ӛзінше бір ӛлшем
қызметін атқарады. Қабылдауды дамыту әсіресе арнайы ұйымдастырылған сенсорлық тәрбие
болған жағдайда тиімді ӛтеді. Сурет салуға үйреткенде, музыка сабақтарында, дидактикалық
ойындар процесінде мектеп жасына дейінгі балаларды сенсорлық эталондар жүйелерімен
жоспарлы түрде таныстырады, заттарды тексеру тәсілдеріне, олардың қасиеттерін игерілген
эталондармен салыстыруға үйретеді. Бұл бала қабылдауының толық, дәл және бӛлшектенген
болуына жетелейді. Қабылдауды дамытудың айрықша бір саласы – кӛркем туындыларды
эстетикалық қабылдауды қалыптастыру.
Қабылдаудың жетіле түсуімен байланысты баланың ойлауы да дамып отырады. Егер
сәбилік шақта ойлау заттық іс-әрекет процесінде жүзеге асса, мектеп жасына дейінгі балада ол
практикалық әрекеттің алдын алады.
Мектеп жасына дейінгі баланың ойлауын дамыту негізіне ақыл-ой әрекеттерін қалыптастыру
жатады. Бұл қалыптасудың басталар жері – материалдық заттармен жасалынатын шынайы
әрекеттер. Ойлауды дамытудың жоғарғы кезеңдерінде – оның логикалық формаларында – ақылой әрекеттері іштей сӛйлеу тұрғысынан жүзеге асырылады, түрлі таңбалар жүйелері
пайдаланылады. Мектепке дейінгі балалық шақта ойлаудың сӛздік формаларының дамуы сӛйлеу
мен практикалық іс-әрекеттің ӛзара қарым-қатынасының ӛзгеруімен байланысты болады.
Мектепке дейінгі кішкентайлардың практикалық міндеттерді шешу процесінде пікір айтуы оларға
қорытынды жасауы сияқты тиісті әрекеттерден тұрады. Мектеп жасына дейінгі балалардың
ойлауын дамыту іс-әрекеттің алуан түрлерінде жүзеге асады. Ойын ерекше маңызға ие болады.
Ойын үстінде алғашқы рет символика, бір заттарды екінші заттармен алмастыру пайда болады.
Ойындық алмастырулар – алмастырулардың басқа формаларын игерудің бастапқы нүктесі. Ісәрекеттің жемісті түрлерінде іс-әрекеттерді тілдік жоспарлау пайда болады, мақсатқа бағытталған
пікірлесудің негіздері қаланады. Ойлауды қалыптастыруда шешуші роль оқытудың үлесіне тиеді.
Баланың жеке басының қалыптасуы эмоциялық-ерік сферасының қалыптасуымен, мінез-құлық
мүддесі мен мотивтері сферасының қалыптасуымен тығыз байланысты болады. Ал, мұның ӛзі ӛз
кезегінде әлеуметтік ортамен және ең алдымен баланың үлкендермен дамудың осы сатысына тән
қарым-қатынастарын іске асыруымен анықталады. Баланың мектепке келуінен бастап оның
ӛмірінің мүлдем жаңа кезеңі басталады. Бұл кезеңге ол тиісті дәрежеде даяр болуы тиіс. Бала
едәуір қиындығы бар міндеттер артатын маңызды іс-әрекет жасауға даяр болуы тиіс. Кішкентай
мектеп оқушысы мұғалімнің барлық тапсырмасын жүйелі орындауға, ӛзін мектеп ережелеріне
сәйкес ұстауға міндетті болып саналады. Жасы жетіге жеткен балалардың кӛпшілігі мектеп
оқушысының жаңдайына кӛшуге ұмтылады, алайда ол жағдайдың не екенін олар барлық кезде
бірдей айқын түсіне бермейді. Бала мектепке келісімен ортақ маңызды іспен айналысып жатқан
құрбыларының тобына кіреді. Мектеп тобының балабақша тобынан елеулі айырмашылығы
болады. Мектеп оқушылары арасындағы ӛзара қарым-қатынас балабақшадағыға қарағанда басқа
негізде құрылады, баланың кластағы жағдайы басқа критерийлермен, ең алдымен оның оқудағы
жетістіктерімен анықталады.
2. Адам дамуы барысындағы түрлі жас ерекшелік дағдарыстарына сипаттама: 3ж.,67ж.,15ж.дағдарыстар.
Бастауыш мектеп жасы – білімді сіңіру, қабылдау және жинақтау кезеңі. Ересек адамның
беделіне сенімді түрде бағыну, жоғары деңгейдегі қабылдағыштық, зейінділік, болмысты
қабылдаудағы аңғалдық, ойынға еліктегіштік – осы аталған қасиеттер таным үдерісіне қолайлы

жағдай туғызады. Сыртқы әлемге деген бағыттылық басыңқы орында тұрады: олар әрбір кӛрген
құбылыстарды дәлме дәл есте сақтай алады. Бірақ құбылыстың тереңіне барып, ӛзге
құбылыстармен себеп байланысын орнатуға ұмтылмайды. Осы кезеңдегі тұлғалық дамудағы
негізгі тетік еліктеу болып келеді, мұғалімнің қылығын, сӛйлеу мәнерін, ойын қайталауға
әуестігі байқалады. Бұл ерекшелік мұғалімге ӛз тәртібіне аса мән беріп, жауапкершілікпен
қарауға міндеттейді. Мәселен, павлодарлық ғалым Ғ.Кертаева мектепке барған немересінің бір
аптадан соң кӛзін жыпылықтата беретінін байқайды. Мәселенің мән-жайын білу үшін мектепке
барған ғалым- педагог бастауыш сынып мұғалімінің ӛзін кӛргенде «жаңа әдеттің» қайдан пайда
болғанын түсініп, немересін келесі сыныпқа ауыстырады. Бастауыш мектепте оқып жүргенде атаанамыздың: «сӛйлегенде маңдайыңды апайыңа ұқсап жиырма» деген ескертуі әлі күнге дейін
есімізде. Жеті, он жас аралығындағы баланың болмысты, соның ішінде білім беруші мұғалімінің
бейнесін қабылдауы тұтастық қағидасына негізделеді. Сондықтан, бастауыш сыныпта жұмыс
жасайтын мұғалімдер ӛзінің келбетіне, киім киісіне, сӛзіне, дауыс мәнеріне байланысты үнемі
ізденісте болуы қажет. Ӛйткені, алғашқы алған әсердің күші ӛмір бойына сақталады. Ғалым
Л.С.Выготский осы жасқа «тікелейліктің жоғалуы»(потеря непосредственности) тән дейді.
Болмысқа деген әлеуметтік-жанамалық қатынас қалыптасады: «апай айтты», «апайдың берген
тапсырмасын орындауым керек», «апайдан сұраймын» және сол сияқты сӛз тіркестері күнделікті
қолданысқа енеді.
Ғалым Роберт Семенович Немов: «оқудың әсерінен бастауыш жастағы оқушыларда
танымдық процестердің қайта құрылуы басталады»,-деп жазады. Бұл балалардың жаңа әрекет
түрлері мен тұлғааралық қарым-қатынас жүйесіне енуіне байланысты. Сондықтан, бала жаңа
ортаға үйрену үшін ересек адамға тән жаңа психологиялық сапаларды меңгеруі қажет, атап
айтсақ: еріктілік, өнімділік және тұрақтылық.
БЖО-ның даму қоры жеткілікті. Оны анықтау және тиімді қолдану келесі негізгі міндеттерді
шешумен анықталады:
1. балаларды мектепте және үйде жұмыс жасауға бейімдеуді тездету, оқуға үйрету, зейінділікке,
ұқыптылыққа дағдыландыру;
2. оқуға деген дайындығына байланысты балаларды психологиялық жағынан түзетуге, теңелтуге
талпыну;
3. балаға ӛз тәртібін ӛзі реттеуге дағдыландыру.
2. Оқу әрекеті. Оқу әрекеті тек білім алумен шектелмейді. Оған ептілік пен дағдылық керек.
Жеке пәндерден сабақтарды ойдағыдай үлгеру үшін алдымен баланың ықыласы болуы шарт. Оқу
ойынға қарағанда қиын болғандықтан балалардың кейбіреулерінің оқуға ықыласы болып
жарымайды. Оларды оқуға үгіттеу арқылы тарту керек. Орындалған тапсырма үшін қуану кейін
алдағы тапсырманы орындауға түрткі болады. Ықыластың тікелей және жанама түрі бар. Тікелей
ықылас оқушының бір нәрсеге қызығуынан болады. Жанама ықылас қызығу болмаса да, жалпы
сабақ үлгерімін жақсартқысы келгендіктен болады. Ықыластың соңғы түрі оқушылардың
ӛмірінде негізгі роль атқаруы тиіс.
БЖО кӛпке дейін тапсырманы қалай орындаудың тәсілін жақсы білмейді. Мысалы, олар
берілген тапсырманы жаттап алғысы келіп тұрады. Солай болуы осылардың жаттауға
икемділігінен емес, оқуға әлі тӛселмегендігінен кездеседі.
Ғалым Людмила Алексеевна Першина БЖО қабылдауына синкретизм және жоғары
эмоционалдық тән деп атап кӛрсетеді. Құбылыстарды және ситуацияларды бӛлмей, тұтастай
қабылдау оқу әрекетіне қажетті талдау операциясын орындауды қиындатады. Негізгіні анықтау
және заттар мен құбылыстардың айырмашылығын білуге үйрету үшін бақылауды меңгерту керек.
Талдау операциясында заттардың сапаларын салыстыру арқылы сыртқы әсерленуден мазмұны
бойынша қабылдауға әкеледі.
Зейінді дамыту. Оқудың бас кезінде зейін еріксіз. Ерікті зейінді дамыту бағытында үлгіні
қолдану арқылы баланың әрекетін нақты ұйымдастыру және ӛзін ӛзі бақылау әрекетін қолдануға
болады. Бұл жұмыс ӛзінің не ӛзгенің қателерін тексеріп, нәтижені дұрыс жауаппен салыстырудан
құралады.
Д.Б.Эльконин бойынша оқу әрекеті келесі компоненттерден құралады: 1.оқу тасырмасы, 2.оқу
әрекеті 3.тексеру әрекеті, 4. баға қоюдан. Ерекшеліктеріне тоқталсақ, оқу тапсырмасын мұғалім
береді, ал оқушы қабылдайды, оқу әрекетін ересектер ұйымдастырады, топ балаларына жалпы
сипатта, тексеру - мұғалім қызметі, оқушылар үлгі бойынша орындайды. Баға арқылы ӛзіңді
кӛрсету оқу әрекетіндегі ӛзгерістің кепілі.

3. Жеке басының дамуы. Отандық психологиялық теорияларға сәйкес оқушының жеке
басының даму кӛзі ретінде қажеттіліктер кӛрсетілген.
Жеті жасқа дейін балада қажеттіліктер жеткілікті айқын дәрежеде: ойында, қозғалыста, сыртқы
әсерлерде, жаңаны тануда, ӛзін бағалауда, ересектердің мойындауында. Тұлғалық даму
психикалық жаңақұрылымдармен анықталады:
-Психикалық процестер мен әрекеттердің еріктілігі(еріктік реттеудің күшеюі);
-Әрекеттердің ішкі жоспары (әрекеттерді іштей айту);
-Мотивті әрекетке бағындыру(«керек» мотивінің «қалаймын» мотивінен басыңқы тұруы);
-Рефлексия (әрекет шарттарына сәйкес ӛз ойың мен істеріңді талдау қабілеті);
-Саналылық (оқушының ішкі жаңа позициясын кӛрсету) нәтижесі - ӛзін ӛзі бағалау.
БЖО ның ӛзінің ісіне, не мінезіне әлі сын кӛзімен қарай алмайтындықтан, оның ӛзі жӛніндегі
бағасы, әдетте, ӛзгелердің бағасынан жоғарғы дәрежеде келеді.
БЖО жеке басына тән қасиеттері тек «Мен» деген сапа тұрғысынан ғана бағаланып қоймай,
тиісті мӛлшерлерге қалайша бағынады, мінезі, ерік жігері қандай, ашуланғыш, не сабырлы келе
ме, әсемдікті ажыратудағы талғамы және ӛзгелермен қарым қатынасы қандай осы жӛнінен де
алып қарауға болады.
Мӛлшер не норма деп балаға қоятын талаптарды айтады. Бала мектепке келмей тұрып, нені
істеуге болатынын не болмайтынын әбден жақсы біледі. Мектепке кіргеннен кейін бұрын
орындап кӛрмеген міндеттерді игере білуі тиіс: сабаққа кешікпей келу, берген тапсырманы
орындау, таза киініп келу. Бастауыш сыныпта кездесетін кедергілер:(мектеп режимі
ережелеріне байланысты, оқушы статусын қабылдау, алғашқы қуаныштың тез басылуы).
Әуелгі кезде осыған үйрене алмай қиналатын болады. Бірақ бірте-бірте мӛлшерді орындауға
үйрене бастайды. Бұл мӛлшерді норма дейтін себебі осыларды орындау кӛпшілік арасында
мойындалған және дәстүр болып кеткен.
БЖО ның мінезіне: қиыншылыққа тӛзімділігі, берген уәдесінде тұра алуы, ӛзгелерге сүйкімді
кӛрінуі, бір нәрсеге әуесқойлығы т.б. жатады. Мысалы, табандылық ұлдарда қӛбірек кездесетін
болса, ӛзгелерге сүйкімді, сыпайы, біреуге қамқорлық жасағысы келуі қыздарда басымырақ
болады.
Қорытындылай келе, БЖО-дың болмысты қабылдауы жағымды қалыптасуы үшін әлемді
танудағы қарама-қайшылық заңдылығын жас ерекшелігіне сай түсіндірген дұрыс.
Бекіту сұрақтары:
1.Мектеп жасына дейінгілердің психикалық даму шарттарына жалпы сипаттама беріңіз?
2.Ойын мектеп жасына дейінгілердің жетекші әрекеті ретінде
3. Алты жастағыларға психологиялық сипаттама беріңіз
4. Жеті жастағы дағдарыс түсінігі қандай жағдайлармен байланысты?
5. Бастауыш мектеп жасындағы оқушының психикалық даму ерекшеліктері қандай?
6. Бастауыш мектеп жасындағы оқушының жеке басының дамуын және оқу әрекетін сипаттаңыз?

25. Дәріс тақырыбы: Жеткіншектердің психикалық дамуының ерекшеліктері.
Жоспары:
1. Жас ерекшелік психологиясының ӛзекті мәселелерінің бірі-жеткіншектік шаққа талдау: оның
басталу және аяқталу мерзімі, негізгі іс-әрекеттің психологиялық мазмұны туралы шетел және
отандық психолог мамандарының кӛзқарастары.
2. Жеткіншектердің негізгі психологиялық қажеттіліктері.
3. Жеткіншектердің әлеуметтік ортамен ара-қатынас мәселелері.
Негізгі әдебиеттер:
1.Немов Р.С. Психология. Книга 2. -М.: Просвещение,1995. -608с.
2.Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). –
М.: Гардарики, 2005 – 346 с.
3.Мұқанова М.М. Жас және педагогикалық психология. Алматы, 1981.
4.Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. Алматы: Мектеп, 1987.
5.Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.:
Академия, 1999.
6.Ж.Туркпенулы, Л.Ж.Акмурзина, С.Ж.Туркпенова Основы общей, возрастной и педагогической
психологии. Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2006.-215с.
7.Першина Л.А. Возрастная психология. Москва: Академический Проект
2004.- 256c
8. Асеев В.Г. Возрастная психология. Иркутск, 1989. (Младший школьный
возраст: 90-118).
Қосымша әдебиеттер:
1. Абрамова Г.А. Возрастная психология. -М.: Академия, 1998. -672с.
2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. -Р-на-Д.: Феникс, 1996. -736с.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. – М.:Педагогическое общество России, 2001. –
442с.
1. Жас ерекшелік психологиясының ӛзекті мәселелерінің бірі-жеткіншектік шаққа талдау: оның
басталу және аяқталу мерзімі, негізгі іс-әрекеттің психологиялық мазмұны туралы шетел және
отандық психолог мамандарының кӛзқарастары.
Психология және педагогика ғылымында 11-15 жас аралығын қамтитын жас кезеңін
жеткіншектік деп атайды. Ересектер әлеміне талпынған балалардың психикалық ерекшеліктерін
бірқатар зерттеушілер (Ш.Бюлер, Л.С.Выготский, Р.С.Немов, М.М.Мұқанов, С.Ғ.Ғаббасов)
биологиялық пісіп жетілумен байланыстырады. Бұл жастағы дамудың негізгі факторы жыныстық
жетілу ерекше психикалық құбылыстармен сипатталады. Есеюдің алғашқы жағымсыз белгілерін
Бюлер тӛменде кӛрсетілген қасиеттермен сипаттайды.
1. Сезімталдық пен қозудың жоғарылауы;
2. Тән мен жан жағынан масаңдану;
3. Ӛзіне және айналасындағыларға қанағаттанбау;
4. Ӛзге адамдарға қарсылық кӛрсету;
5. Тыңдамау, тыйым салынған нәрселермен айналысуға әуестік;
6. Енжарлық немесе агрессивтік;
7. Жалпы жұмысқа қабілеттің тӛмендеуі.
Бұл жағымсыз фаза шамамен екі жылға созылады да, тән құрылысының жетілуімен аяқталады.
Екінші жағымды фазаға жеткіншек салыстырмалы түрде тынышталған күйде қадам басады. Оның
жетекші эмоцияларына әлемді қабылдау, қуану сезімі енеді. Психикалық пубертаттықтың (жан
мен тән тұрғысынан дамуы) жағымды фазасы толықтыру қажеттілігін қажет етеді. Ол ӛзге жыныс
ӛкілімен ӛзара сыйластық пен достыққа негізделген қарым қатынас орнату арқылы
қанағаттандырылады. Махаббат ең ауыр деген қиналдыстың сыртқа шығуына ықпал етеді.
(Ш.Бюлер) немесе Абайша айтсақ, «сезімнің сыртқа шықпас әлі бар ма, оны ұғарлық адамда сана
барда». Ш.Бюлердің зерттеулеріне сүйене отырып, жеткіншектің физиологиялық сипаттарына
талдау жасап кӛрейік: бұл кезең жедел ӛсу, қарқынды зат алмасу, ішкі секреция бездерінің
қалыптасуы және белсенді қызмет атқаруымен ерекшеленеді (гормондық тасқын).

Биологиялық тұрғыдан жеткіншектік жас балалық кезеңнің аяқталуы мен қайта жаңғырту
функцияларының пайда болуымен оқшауланатын жыныстық жетілу кезеңі. Шартты түрде
жыныстық жетілуді екі кезеңге бӛлуге болады.
Бірінші кезеңдекӛптеген биологиялық орталықтардың белсенділігі артады, бірақ жыныстық
бездер ӛзгермейді. Орталық нерв жүйесі, гипофиз, гипоталамус жоғары белсенділік жағдайға
келеді, соның нәтижесінде ӛзін ӛзі бақылау мүмкіндігінде тежелуден қозу басымдылық кӛрсетеді.
Аталған ӛзгерістер ӛз кезегінде бала тәртібіне біршама ауытқушылықтар келтіреді: түймедей
нәрсені түйедей етіп қабылдау, ересектердің пікіріне немқұрайлы қарау, ӛтінішке кері жауап
беру, эмоционалдық жағынан қыз балаларда ренжігіштік, тосыннан жылау, кӛңіл күйінің
түсіңкілігі байқалса, ер балаларда тепе теңдіктің бұзылуы: тынымсыздық, икемсіздік, жазуының
нашарлауы, мазмұнсыз жауаптары, тез шаршау айқын білінеді.
Жеткіншектік жетілудің екінші кезеңінде жыныс органдарының жұмысы қалыпқа түседі,
екінші жыныстық белгілер пайда болады. Оқушының ӛзін объективті түрде ересек деп қабылдауы
енді осы ӛзгерісті субъективті түрде сезінуіне мүмкіндік береді. Кӛңіл күй жақсарады, үлкен
жеткіншек (он тӛрт жас) кіші жеткіншекпен (он бір, он екі, он үш жас) салыстырғанда
сабырлылау келеді.
«Ересектікті сезіну» құбылысы жеткіншектің ӛміріне біршама ӛзгерістер енгізеді. Мысалға
Жамбыл Жабаевтың «Ақын болдым он үште» ӛлеңін алайық: Ақын болдым он үште,
Алатын құстай тарандым!
Алды артыма қарандым,
Шарықтадым әр жерде,
Келгенінше шаманың.
Жауап бергім келмейді,
Десе қайда барасың!...
Бұл ӛлең жолдарынан он үштегі баланың сырт келбетіне кӛңіл бӛлуі, еркіндікке құштарлығы
байқалады.
Француз психологы Д.Оффер жеткіншектің есеюінің үш түрлі мүмкін жолдарын анықтады:
«үздіксіз ӛсу» - отбасылық қарым-қатынасқа нұқсан келтірмей, есеюге сабырлы байыппен ӛту;
«толқынды ӛсу» - эмоционалды жанжалды бастан ӛткізу, құрбылармен қарым-қатынасты дұрыс
құра алмау, бірақ бұл есею жолында бейімделу құбылыстары басым болады;
2. Жеткіншектердің негізгі психологиялық қажеттіліктері. Оқу әрекеті.
Күнделікті оқу материалын ұғыыну қабылдаудың басталынады. Қабылдау тек бірдеңеге қарау,
не соны тыңдау ғана емес, баста бар бейнелермен объектілерді салыстырып түсіну. Сондықтан
қабылдау оқу процесінде ойлануды талап етеді. Жеткіншек ұғым қалыптастыру процесін игереді.
Оқу материалы ойлау әрекетінің жоғары деңгейін талап етеді, ақыл ойды дамытуға бағытталған.
Жеткіншектің ой дамуында келесі ӛзгерістер пайда болады: Интеллектуалдық есептерді
шығаруда болжамды қолдану әскерлігі пайда болады; болжамдар құру және оны тексеру арқылы
талдауды үйренеді. Интеллектуалдық әрекеттерді ӛзіндік саналы түрде басқару іскерлігі пайда
болады (рефлексивті ойлану). Дерексіздендіру әрекеті дамиды, ойлау теориялық болып табылады.
Сыни тұрғыдан ойлау дамиды, бірақ сынауға беріілу қаупі бар. Жеткіншектер мұғалім сӛзінен
қате табуды ұнатады, кітап мәніне қарағанда ересекке күлу, тәлкекке түсіре қарауға бейімделгіш.
Жеткіншектің оқуында ойлау процесі негізгі роль атқарады. Ойлану арқылы бала тиімті
мәселенің шындығын не қате екенін шешеді. Шындықты ажыратудың кӛптеген түрлері бар.
Соның бірі формальдық операция деп атайды. Мысалы, мына екі сӛйлемнен «таулы жерде
картошка жақсы ӛседі», «Кавказ таулы жер» деген сӛйлемдерден келесі қорытынды шығарамыз:
«Ендеше Кавказда картошка жақсы ӛседі». Осы сияқты екі сӛйлемнен бір сӛйлем шығару
дедуктикалық логиканың негізгі тәсілі. Мұны «формальдық» деуі осындай қорытындыға келу
үшін әуелі сӛйлемдердің шын, не жалған екеніне кӛңіл бӛлмей, елемеу(абстрақция) ойында
болып, сол сӛйлемдерге нанып, қорытындыға келу шарт. Қорыта келгенде, ой арқылы мәселені
шешу қабілеті жеткіншектердің недәуір қалыптасып қалғандығын кӛрсетеді.
3. Жеткіншектердің әлеуметтік ортамен ара-қатынас мәселелері.
Жеке басының дамуы. Жетекші іс әрекет ретінде құрбылармен қарым қатынас жеткіншек
дамуының мазмұнына үлкен ықпалын тигізеді. Бұл байланыстың үш негізгі функциясы бар:
тәрбиелік, хабарламалық, эмоциялық. «Мектептегі жолдастар - ең жақсы тәрбиешілер, ӛйткені
олар қатыгез» (Андре Моруа).

Жеткіншек ӛзіне дос таңдау үшін оған қандай талаптар қояды? Егер бастауыш жастағы
оқушылар ӛзіне досты кӛбіне сабақ үлгеріміне қарай таңдаса, жеткіншек оның құрбысының ниеті
қандай, шынымен дос болғысы келе ме, қорқақ не батыр ма, қиыншылық жағдайда оны тастап
кетпей ме осы сияқты сапаларға ерекше мән береді. Осымен қатар жеткіншектердің арасында
беделдісі, кеңес беруге бейімдісі кездеседі. Мұндай жеткіншек, мысалы, екі бала ренжіскенде, кім
кінәлі, осыны шешуші (орбитр) ролін атқарады. Осындай баланы әлеуметтік психологияда кӛсем
(«лидер») деп атайды. Э.Штерн жеткіншек кезеңін тұлға қалыптасуының негізгі этапы дей келе,
тұлғаның типі оның құндылық таңдауынан анықталады деген тұжырымға келеді. Осы логикаға
сүйене отырып, ол алты тұлға типін сипаттайды: теоретикалық тип – таным құндылығына
бағытталған; эстетикалық тип –әсемдік әлеміне құштар; экономикалық тип – оның негізгі
құндылықтары-пайда, табыс, жетістік; әлеуметтік тип – оның жоғары құндылығы – қарымқатынас, араласу, басқа адамдар; саяси тип – билікке құмарлық, басымдық, басқару, ықпал ету;
діни тип – ӛмірдің мәнін іздеуші, оны түсіндіруге тырысушы, әділеттік заңын реттеуші. Әрине,
кӛпшілік тип осы аталған типтердің бірігуімен қалыптасады. Бірақ, типтік дифференция
жеткіншек шақта ӛтетіні бұл кезеңнің психологиялық жағынан мәнділігін толықтырады.
Бекіту сұрақтары:
1. Жас ерекшелік психологиясының ӛзекті мәселелерінің бірі-жеткіншектік шаққа талдау: оның
басталу және аяқталу мерзімі, негізгі іс-әрекеттің психологиялық мазмұны туралы шетел және
отандық психолог мамандарының кӛзқарастары қандай?
2. Жеткіншектердің негізгі психологиялық қажеттіліктері деп нелер айтылады?
3. Жеткіншектердің әлеуметтік ортамен ара-қатынас мәселелері қалай туындайды?

26. Дәріс тақырыбы: Жасӛспірімдік шақтың ерекшеліктері.
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1. Жасӛспірімдік шаққа психологиялық сипаттама. Жасӛспірімдік кезең баланың мектеп
бітіруінен басталып, кәсіби даярлық жылдарын, қаржылық және әлеуметтік тиянақтылыққа
жетуімен аяқталады(Першина Л.А.). Жас шекаралары 17-18-25 жастың арасын қамтиды.
И.В.Бестужев-Лада жасӛспірімдікті «әлеуметтік және тарихи» деп анықтайды.
Жасӛспірімдік – кәсіпті, ӛмірлік жарын, әлеуметтік бағдарын таңдау және анықтау уақыты.
Жас адамдар бір жағынан үлкен мүмкіндіктер, екінші жағынан альтернативтік таңдау, үшінші
жағынан ӛзінің тілектері мен мәдени сұраныстарға кез келеді. Кӛптеген жас адамдардың негізгі
әрекеті оқу кәсіби, дамудың әлеуметтік жағдайы тұжырымдық әлеуметтендіруге ӛтеді,
нәтижесінде тұлғаның тұрақты сапаларын түзетін дүниетанымдық ұстанымдар қалыптасады.
Жасӛспірімдер ӛзіне қатысты ішкі позицияны қалыптастыруға ұмтылады (Мен кіммін?, Мен
қандай болуым керек?, Менің қабілеттерім қандай?, Мен ӛзімді не үшін сыйлай аламын?), ал,
екінші жағынан, дүниедегі ӛзінің жағдайын ұғыну («Менің ӛмірлік мұратым қандай?», «Менің
достарым, жауларым кім?», «Кім болғым келеді?», «Ӛзім де, айналамдағы дүние де жақсы болуы
үшін мен не істеуге тиіспін»?) болмақ. Сонымен қатар ӛзгелерге қатысты ӛмір құндылықтарына
да ішкі позициясы түзіледі. Дәл осы кезеңде жас адам саналы түрде «орталық жол» идеясын
(Конфуций) ұстануға үйренуі керек. Жақсы мен жаман, жомарт пен сараң, ақылды мен ақымақ
категорияларының орта мӛлшерін таба білсе, ӛмірде ӛз орнын табуға кӛп кӛмегі болады. «Мен»
деген мағынаны кейбір психологтар (Б.С.Мерлин) адам ӛзіне ӛзі тең екенін білу деп анықтама
береді. Мысалы, жасӛспірім айнаның бетінде ӛзінің ажарын кӛріп, «мынау мен бе?» деген сияқты
ойда болып толғанады.
Бұл әркімнің ӛзіне баға беруінің қарапайым түрі. Ӛйткені әркім ӛзіне құрбылар таңдап, ӛзіне
ұнағандарымен жүргісі келеді. Жас адамдар тек ӛзіне құрбылар іздеп қоймай, алдағы ӛмірі, соның
ішінде жұбайлық ӛмірі жӛнінде ойланады. Осының нәтижесінде ӛзінің ажары мен дене
сымбатына мән беріп, осы қасиеттерді дамытып, жақсартуға күшін салады.
Жасӛспірімдік кезеңде ӛзін ӛзі бағалаудың екі тәсілі бар: біріншісі, олар ӛзі туралы алдын ала
кӛздеген мақсатын қаншалықты жүзеге асырғанымен, салыстырып теңдестіреді. Егер ӛзінің
ойлағаны мен ӛзгелердің соған қойған бағасы дәл келсе, осы жетістікке жеткеннің белгісі деп
санайды. Егер ӛзінің ӛзі туралы бағасы мен бұл жӛніндегі оған берген баға сай келмесе, осының
ӛзі жас адамды терең ойға қалдырады.
Жас адамның ӛзін ӛзі бағалауының екінші түрі ӛзгелердің ӛзі туралы пікірін жинап, соларды
ӛзара салыстыру арқылы кеміс жақтарын білу.Егер әркім ӛзінің кемшілігі, не қолы жеткен
табыстарын дұрыс бағалай алса, осының ӛзі бұдан дұрыс қорытынды жасап, алдағы кезде ӛзінің
мінез құлқын, ісін одан әрі жақсартуға мүмкіндік береді.

2.Ӛз бетімен ӛмір сүру дағдылары. Оқу әрекеті. Жасӛспірімнің ақыл ойының қалыптасуында екі
тетік бар: біріншіден, олар ӛзін қоршаған әлеумет ортасынан, жеке адамдар арасында кездесетін
неше түрлі қатынастың мәнісіне түсініп, дүниеде себепсіз нәтиже болмайтынын ұға бастайды.
Екіншіден, егер жеткіншек жасында жасӛспірім уақытының кӛбін мұң, фантазия сияқты нәтижесі
аз объектілерге жіберетін болса, ендігі күші мен жігерін шындық нәрсені меңгеруге жұмсайды.
Осының ӛзі ақыл ойдың дамуындағы үлкен жетістік. Себебі жеке адамның ӛмірі шексіз емес,
азамат қатарына жету үшін уақытты ол үнемді және нәтижелі етіп пайдалануы қажет екенін
түсініп, кӛбінесе нәтиже шығатын реалдық объектілермен шұғылданатын болады. Ж.Пиаже
жеткіншек жастан бастап балада формальдық операция ойы қалыптасады. Ертедегі грек
оқымыстысы Аристотель негізін салған силлогистиканы қолданушылар тиісті мәселенің
шындығын (не қате екенін) анықтау үшін екі сӛйлемге сүйенеді. Бұл сӛйлемдердің қандай болып
келетінін біз ілгеріде ескерттік. Сӛйлемдерден жасӛспірім қорытынды шығаруы тапсырма ретінде
беріледі. Операция жасау кезінде оның сүйенетін сӛйлемдері шын ба, не жалған ба, осыны еске
алмайды. Еске алса, осыны ол орындай алмауы мүмкін. Еске алмаудың бұл түрін формальдық
тәсіл деп атайды. Жас адамдардың ой ӛрісі абстракцияға сүйенеді. Бұл тәсіл жас адамдарды
барлық ісін формулаға(ереже, не аксиомаға) негіздеп шешкісі келуіне итермелейді. Бастауыш
жасындағы оқушылар сыртқы ақиқаттың (яғни нақты бейненің) дәрежесінде ойланады. Ал
жасӛспірімді алсақ, формальдық операция негізінде ойланатын болғандықтан, ойын сол нақты
затқа негіздемейді, абстрактық қиял мӛлшеріне негіздейді. Адам баласының бұдан да басқа ақыл
ойының ӛзге тәсілдері (диалектикалық ой тәсілі, аналитикалық ой амалы т.б.) кездеседі.
Формальдық тәсіл ақыл-ойдың едәуір дәрежеге жеткеніне дәлел бола алады.
Қазіргі қазақ мектебін бітірген жасӛспірімдердің ӛз ана тілімен қоса ӛзге орыс не шетел тілдерін
оқуы да осы ойлаудың тереңдігін білдіреді. Кезінде Г.Гете: " ӛзге тілді білмеген адам ӛзінің ана
тілін де білмейді»,-деп айтқан екен. Осылай дейтін себебі, әдетте, адам ӛзін жақсы біле алмайды,
ол тек ӛзгелердің ӛзі жӛніндегі бағасына қарап біледі. Сол сияқты екінші тіл баланың ана тіліне
ӛзге кісі тұрғысынан қарап, соның ұтымды не ұтымсыз жақтарын кӛруге кӛмектеседі. Екі тілдегі
мӛлшерлерді салыстыра отырып, онан әрі дамытуына толық мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар біз
бір тілді бір тереземен екінші тілді екінші тереземен метафора ретінде ұқсастырсақ, онда бірінші
терезеге қарағанда, екінші терезе жарықты кӛбейте алады. Сол сияқты екінші тіл бірінші тілге
қосылып, жасӛспірімдердің ақыл-ой байлығын онан әрі дамыта алады.
3.Әлеуметтік ӛмірінің күрделенуі, оның талаптары. Кәсіптік білімнің мәні.
Жеке басының дамуы. Жасӛспірімдік кезеңнің басталуы студенттік шақпен сәйкес келеді.
Студенттің кәсіби қалыптасудағы ӛзіндік орнын анықтау бағытында зерттеуші ғалым Д.Супер
келесі классификацияны ұсынады:
1.Бірінші саты – кристаллизация. Шынайы қабілетіне тәуелсіз ӛзіне ұнайтын кәсіп бағытын
таңдау.
2.Екінші саты – мамандану. Кәсіптік білім алу кезеңі болып табылады.
3.Үшінші саты – жүзеге асыру. Кӛбіне жас адамның 23-24 жасына сай келеді; олар жұмысқа
орналасады, оны ауыстырады, белгілі бір жерге тұрақтанбауы мүмкін, яғни ізденіс күйінде
болады.
4.Тӛртінші саты – тұрақтылық 24-25ж. Бұл уақытта белгілі бір салада кәсіптік деңгейінің өсуі
жүзеге асады.
5. Бесінші саты – консолидация 35жастан бастап зейнеткерлікке дейін жалғасады.
Ойшыл ұстаз Лев Толстой жасӛспірімдік шақты «балалық пен жігіттіктің арасындағы
шӛлейт»,-деп тегін атамаған. Бұл кезең мінез-құлықты айқын бағдарламайтын, түнектегі адасу
жолы. Жас адамдардың мінезінде, кӛңілінде және ынтасында қарама-қайшылықтар жиі болып
тұрады. Бозбала мен бойжеткендер ата-анасының қамқорлық кӛрсету мақсатында салған
тыйымына ауырсына қарайды, ал серіктес достарының ережелері мен талаптарының ауыр
қамытына ынталана жегіледі. Бұл жаста бәрі де ӛздерін үлкен санайды және сыртқы түрі, киім
киюі, шаш қоюы, мінез-құлқының мәнері, талғамы мен құштарлығы жағынан шұғыл ерекшеленуі
үшін қолдан келгеннің бәрін істейді. Ӛзгеге ұқсамауға, дербес болуға талпына отырып,
құрбыларының тобынан ерекшеленіп тұруға және сонымен бірге оларға сіңісіп кеткен,
мойындалғаан достар шеңберіндегі «ӛз адамы» болуға талпынады. «Жасӛспірімдер – «норманың»
нағыз құлы. Олардың ойынша, ӛмірдің барлық жағдайында қажетті бесаспап ережелері болу
керек: ӛз құрдасынан титтей болса да артта қалуға қорқады,-деп жазады жасӛспірімдер
психологиясын зерттеуші, белгілі ғалым, философия ғылымының докторы И.С.Кон. Ғалым

педагогтар жас адамдардан бос уақыттарыңды кіммен бірге ӛткізгілерің келеді деп сұрағанда,
ұлдар ата-аналарын алтыншы орынға, ал қыздар тӛртінші орынға қойған. Серіктес құрбыларын
олардан едәуір артық кӛрген. Оның есесіне: «Ӛмірдің қиын сәттерінде кіммен ақылдасар едің?»
деген сұраққа жауап бергенде қыздар да, ұлдар да анасын бірінші орынға қойған, екінші орынға
ұлдар әкесін, қыздар құрбысын атаған. Басқаша айтсақ, жолдастарыңмен уақыт ӛткізіп,
достарыңмен ренішіңді бӛлісу жаныңа жайлы, ал қиын сәттерде анаңмен кеңескен жақсы» [5, 63].
Біз енді жасӛспірімдердің рефлексивтік қабілетін талдауға ӛтейік. Рефлексияның не екенін
түсіну үшін Сергей Леонидович Рубинштейннің сӛзін келтірейік: «Адамның ӛмір сүру тәсілінің
екі жолы бар: біреуі әр адамның ӛз ортасымен тікелей байланыстылығы. Бұл жағдайда ӛмір тым
бір сарынды болып ӛтеді. Ӛмірде айтарлықтай ӛзгеріс кездеспейді. Екінші тәсіл бұл үздіксіз
болып келе жатқан ӛмірге сын кӛзбен қарап, бұрынғы әдісті тоқтату болып саналады » (соңғысы
рефлексия дейді). Бір сарынды ӛмірге әркімнің бейімделуі оның ақылының алға қарай ӛріс
алуына әсер етпейді. Себебі ол ӛзінің кӛрген күніне риза. Сондықтан осы жағдайынан айрылғысы
келмейді. Бірақ күтпеген жағдайда сол адам үлкен бір оқиғаға ұшыраса оның ойының бұрынғы
үйреншікті тәсілін бұзып, енді жағдайдың ӛзгерілуіне сай қиыншылықты жеңудің ӛзге амалын
іздеуге итермелейді. С.Л.Рубинштейн рефлексия деп күтпеген кедергіні жеңуге байланысты
адамның ойын айтып отыр. Осы тұста адамның ойына әсер ететін факторларды еске түсіру
орынды: денсаулық жағдайы, жас ерекшеліктері, білім кӛлемі, ӛмір тәжірибесі,
айналасындағылар, жүйке жүйесінің типтері. Ойлау саласындағы даралықтарды да білген жӛн,
ойлаудың: 1. кеңдігі – тарлығы; 2.ұшқырлығы – асығыстығы; 3. творчестволығы - ойсыздығы; 4.
логикалығы - қисынсыздығы; 5. сыншылдығы – бейжайлығы.
Бұл кезең адамның балауса балалықтан біртіндеп арылып, есеюге бет бұрған, ӛзін ӛзі танып
білуге, әлеуметтік ӛмірдегі ӛз орнын іздейтін шақ. Халқымыз: «Асыл тастан, ақыл жастан» деп
бекер айтпаған. Жастық шаққа ӛнер білімге, дүниені танып білуге деген айрықша құштарлық тән.
Бұл орайда Б.Т.Ананьев және т.б. психологтардың зерттеулеріне қарағанда, жасӛспірім шақта
адамның негізгі қасиеттері есте қалдыру, қимыл әрекеттері, әсіресе сӛйлеу ӛнері айтарлықтай
белсенді түрде дамиды. Мысалы, оперативтік ес, зейіннің аударылуы, есеп шығару, т.б.
психикалық жүйелердің қалыптасып дамуының шапшаңдығы артады [3, 85]. Жасӛспірім
кезеңіндегі басты мәселенің бірі балалардың психикалық дамуының қозғаушы күші. Қозғаушы
күш деп ЖОО мен отбасы ұжымдарының қоятын талаптары мен жастардың психикалық даму
дәрежесінің арасындағы қайшылықты айтады. Бұл қайшылық ӛскелең жастардың адамгершілік
қасиеттерін, ақыл-ой және шығармашылық күштерін үйлесімді дамыту жолымен шешіледі.
Қорытындылай келе, жасӛспірімдік – жеке адамның толысуының аяқталатын кезеңі
болғандықтан, жастардың тән, жан, рух жағынан жан-жақты ізденісте болу қажеттігін
меңгергені абзал.
Бекіту сұрақтары:
1. Жасӛспірімдік шаққа психологиялық сипаттама беріңіз?
2.Ӛз бетімен ӛмір сүру дағдыларының қандай ерекшеліктері бар атаңыздар?
3.Әлеуметтік ӛмірінің күрделенуі,оның талаптары қандай?
4.Кәсіптік білімнің мәні мен маңызы және оны таңдау?

