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Все на свете — это разные проявления одного
•
и того же.

как ветер, ни смотреть на все издали, как ты. Любовь – это сила, которая преображает и улучшает
Душу Мира. Когда я проник в нее впервые, она
мне показалась совершенной. Но потом я увидел,
что она – отражение всех нас, что и в ней кипят
свои страсти, идут свои войны. Это мы питаем ее,
и земля, на которой мы живем, станет лучше или
хуже в зависимости от того, лучше или хуже станем мы. Вот тут и вмешивается сила любви, ибо,
когда любишь, стремишься стать лучше.

БҰЛ САНДА – В ЭТОМ НОМЕРЕ
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людей - только для того, чтобы показать обоим,
как они важны друг для друга.

Да ведь когда любишь, нельзя ни стоять на •Любовь — это не привычка, не компромисс, не
•
месте, как пустыня, ни мчаться по всему свету, сомнение. Это не то, чему учит нас романтическая
музыка. Любовь — есть… Без уточнений и определений. Люби — и не спрашивай. Просто люби.

•Мне хотелось бы, чтобы рядом со мной был человек, в присутствии которого мое сердце билось
бы ровно и мерно, человек, рядом с которым мне
было бы спокойно, потому что я не боялась бы на
следующий день потерять его. И время бы тогда
текло медленнее, и мы могли бы просто молчать,
зная, что для разговоров у нас впереди еще целая
жизнь.

ОТБАСЫ ПСИХОЛОГИЯСЫ
лия Мхамеджанызы
СГІРАЛИЕВА
ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ АЙРЫҚША
ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

которую мы за нее платим.

•Никогда не отказывайся от своей мечты.
Я тебя люблю, потому что... - Не надо ничего
•
говорить.
Любят, потому что любят. Любовь дово•Помни: всегда надо точно знать, чего хочешь. дов не признаёт.
Любовь - это наркотик. Поначалу возникает
•
эйфория, легкость, чувство полного растворения. •Ждать - мучительно. Забывать - больно. Но
горшее из страданий - не знать, какое решение
На следующий день тебе хочется еще. Ты пока не
успел втянуться, но, хоть ощущения тебе нравятся, ты уверен, что сможешь в любой момент обойтись без них. Ты думаешь о любимом существе две
минуты и на три часа забываешь о нем. Но постепенно ты привыкаешь к нему и попадаешь в полную от него зависимость. И тогда ты думаешь о
нем три часа и забываешь на две минуты. Если его
нет рядом, ты испытываешь то же, что наркоман,
лишенный очередной порции зелья. И в такие
минуты, как наркоман, который ради дозы способен пойти на грабеж, на убийство и на любое
унижение, ты готов на все ради любви.

•

Случается иногда, что жизнь разводит двоих
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принять.
Что случилось однажды, может никогда боль•
ше не случиться. Но то, что случилось два раза,
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ
Роза АПАНОВА
“МЕН ҒАЖАЙЫППЫН”
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ҚЫЗЫҚТЫ ТЕСТ
Л!ззат Н#РАСЫНОВА
ӨЗІҢІЗГЕ МІНЕЗДЕМЕ

ные порывы, выработать стратегию поведения все это вздор. Решает сердце, и лишь им принятое
решение важно и нужно.
В мире нет ничего совершенно ошибочного •
даже сломанные часы дважды в сутки показывают
точное время.
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непременно случится и в третий.
В любви правил не существует. Можно попы•
таться штудировать учебники, обуздывать душев-

РЕЛАКСАЦИЯЛЫҚ
ЖАТТЫҒУЛАР

АУТОТРЕНИНГІ

Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная
•
Если даже любовь несет с собой разлуку, одибудет способствовать тому, чтобы желание твое •
ночество, печаль - все равно она стоит той цены,
сбылось.
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ПРИТЧА О ДВЕРИ,
КОТОРУЮ НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЛИ
Однажды к мудрецу пришел юноша. Он проделал долгий путь, чтобы найти ответы
на свои вопросы, но никто не мог сказать нечто такое, что удовлетворило бы его
любопытство. Этот мудрец был последней его надеждой, ибо, как говорили люди, никто,
кроме него, не знал тайну тайн, позволяющую знать всё. И вот, на рассвете с трепетом в
сердце, он приблизился к жилищу и постучал в дверь. Но никто не открыл. Он подождал
некоторое время и снова постучал. Его душа наполнилась смятением: он не знал,
стучать ли ему или ждать. Но желание познания одержало победу, и он снова, старясь
быть почтительным, постучал. И снова ничего не произошло. И теперь уже страх опутал
его душу: страх сомнения — есть ли за этой дверью мудрец, о встрече с которым он
так мечтал, и страх сомнения в себе — имеет ли он право так настойчиво добиваться,
чтобы почтеннейший уделил ему, ничтожному, время. И был полдень, и наступил вечер,
а юноша все пребывал между страхом и сомнением. И подул ветер, предвещающий
ночь, и неожиданно на пороге возник седой человек.
— Что ты делаешь здесь, о юноша? — удивлённо вопросил он.
— Я стучал в дверь, чтобы задать вам вопросы, на которые хочу знать ответы.
Мудрец внимательно посмотрел на него и с улыбкой сказал:
— А известно ли тебе, что ЭТУ дверь никогда не закрывали?

ПРИТЧА «БОГАТЫЙ ИЛИ БЕДНЫЙ?»
Однажды отец богатой семьи решил взять своего маленького сына в деревню, на
ферму чтобы показать сыну насколько бедными могут быть люди. Они провели день и
ночь на ферме у очень бедной семьи. Когда они вернулись домой, отец спросил своего
сына:
— Как, тебе понравилось путешествие?
— Это было замечательно, папа!
— Ты увидел насколько бедными могут быть люди? — спросил отец.
— Да.
— И чему ты научился из этого?
Сын ответил:
— Я увидел, что у нас есть собака в доме, а у них четыре пса. У нас есть бассейн
посреди сада, а у них — бухта, которой не видно края. Мы освещаем свой сад лампами,
а им светят звёзды. У нас патио на заднем дворе, а у них — целый горизонт.
Отец лишился дара речи после этого ответа сына. А сын добавил:
— Спасибо, папа, что показал мне насколько богаты эти люди.
Не правда ли, что всё это зависит от того с какой точки зрения смотреть на мир? Имея
любовь, друзей, семью, здоровье, хорошее настроение и позитивное отношение к жизни,
вы получите всё! Но вот купить что-либо из вышеперечисленных вещей невозможно.
Можно приобрести любые воображаемые материальные блага, даже запастись ими на
будущее, но если ваша душа не наполнена, у вас нет ничего!
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ПРИТЧА О КАПЛЕ
В далёком море, на большой глубине, жила-была капелька воды. Она жила так глубоко,
что свет не мог пробиться к ней сквозь толщу воды. Вокруг были темнота и холод. Капелька
была окружена другими каплями, такими же, как она. Общаться с ними не было никакого
смысла. По крайней мере, так считала капелька. Ведь через мгновение их уже не будет
рядом.
Капелька была одинокой среди миллионов одинаковых капель. Где-то она слышала, что
если подняться высоко наверх, то там будет новый мир, совсем не похожий на холодную
темноту глубин. Но капелька не верила в эти сказки, и опускалась всё глубже и глубже.
Однажды она столкнулась с каплей, которая поднималась вверх. «Эй,— сказала та,—
почему ты погружаешься всё глубже и глубже, разве ты не знаешь, что наверху нас ждёт
новый мир?»
«Я не верю в эти сказки», ответила капелька.
«Это не страшно, просто следуй за мной, ты ведь ничего не теряешь, правда?»
Капелька согласилась, и они стали подниматься вдвоём. Путь наверх был долгим.
Возможно, он длился несколько недель, или даже несколько месяцев. Сначала капелька
чувствовала себя неуютно рядом со своим новым спутником. Но они поднимались всё
выше, давление воды ослабевало, и вскоре они увидели свет. Он был сначала слабым, но
и слабый свет показался капельке ослепительным. И по мере того, как они приближались
к поверхности, восторг захватывал её. И вот вода расступилась, и капелька почувствовала
нечто совершенно новое — воздух.
Это был совершенно новый мир. В следующее мгновение капелька оказалась на гребне
волны, а ещё через секунду — превратилась в облачко пара. Это произошло так неожиданно,
что она даже не успела испугаться. Оглядевшись вокруг, она увидела, что её спутник был
рядом. Он ободрял — всё в порядке, это нормально. И они продолжали подъём, внизу
было бескрайнее море, а сверху — такое же бескрайнее небо.
Солнце блестело на волнах, вдалеке плыли облака, и казалось, что так будет всегда.
Но вскоре их подхватил ветер, и капелька почувствовала, что они летят быстро, быстрее,
чем она могла себе представить. Через какое-то время капелька увидела впереди землю.
Возможно, это был остров, может быть — портовый город, или что-то ещё. Путешествие
капельки продолжалось, она парила над землёй, каждое мгновение узнавая что-нибудь
новое, чувства удивления, восхищения и радости переполняли её.
Но время шло, и в один прекрасный день ей надоело рассматривать землю с высоты
она просто упала вниз, на землю. На ощупь земля оказалась совершенно незнакомой,
непохожей на воздух или воду. Ненадолго задержавшись на месте и осмотревшись вокруг,
капелька покатилась вниз, оставляя за собой влажный след. Такой способ перемещения
показался ей гораздо менее приятным, чем полёт, но не менее интересным.
Очень скоро она попала в речку, это было знакомо, но всё же не так, как прежде. Теперь
вода вокруг не была солёной, и двигалась гораздо быстрее, чем в глубине моря. Из речки
капелька попала в реку, а из реки — снова в море.
И вот она снова оказалась там, откуда началось её путешествие. Снова вокруг были
миллионы капель, и казалось, что все они одинаковы. Но теперь капелька знала, что это
не так. Она помнила, что одна встреча может открыть для неё целый новый мир. К каждой
капле она относилась с интересом и надеждой.
И в каждой капле она видела что-то новое, ведь двух одинаковых капель не существует.
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ОТБАСЫ
ТӘРБИЕСІНІҢ
АЙРЫҚША
ҚҰБЫЛЫСТАРЫ
оғамдағы барлық оқыту және тәрбиелеу
іс-әрекетімен шұғылданатын әлеуметтік
институттардың ішінде отбасы тәрбиесінің
маңызы зор. Өйткені, балалардың алғашқы өсіп
- өнуі, қалыптасуы, әлеуметтік қарым – қатынасы,
байланыстары, іс – қимылдар мен мінез – құлық
нормаларын меңгеруі отбасынан басталады. Отбасы баланың адамгершілік, тұлғалық
қасиеттерін, жеке қабілеттерін дамытып, белсенділікке, шығармашылыққа, жігерлі, қайратты,
адал болуға тәрбиелейді.
Адамзат баланың адам ретінде қалыптасуында
тәрбиенің негізгі ата-анадан деп есептегенімен, жүрген ортаның, ағайын-туыстың, жоражолдастың, жанұяның, ең әуелі туған жердің
табиғатына дейін әсер тигізетінін де ескеру қажет.
Бұлардың бәрін, ержетіп, азамат болуда ықпал
етер шартты жағдайлар деп бағаласаң, көгеріп,
көркейіп өскен жастың жанына азық, бойына қуат,
өнеге беретін аялы алтын дінгегі -әке-шешесі.
Отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін
өмірдегі ешнәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Сондықтан да, мұғалім мен отбасының
тығыз қарым – қатынаста болуы міндетті және
отбасы мәртебесін биіктетуі шарт.
Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда
отбасының мынадай төрт түрлі мәртебесі
бар: әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік –

Қ

психологиялық, әлеуметтік – мәдени және ситуативтік міндеттер.
Мұғалім отбасы мен жұмыс нысаны барысында – балалар, жастар, ересек адамдар, қарттар
жалпы отбасының барлық мүшелерімен жұмыс
жасайды. Отбасымен жұмыс жасай отырып,
оларға: білім алуға, оқуға, психологиялық көмек
алуға жәрдем береді.
Сондықтан, педагог ата – анамен (отбасы
мүшелерімен) мынадай іс – шаралар жүргізеді:
- тәрбиелеуде балалардың жас және жеке
ерекшеліктерін ескеруді қаперінде ұстау;
- ата –аналардың тәрбиеде (бала тәрбиесінде)
жіберген қателерінің себеп, салдарынан мәлімет
беру және айғақтар мен дәлелдер келтіру арқылы
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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дұрыс тәрбиенің мәнін ашып көрсету және нандыру;
- оқу, еңбек, ойын, демалыс және бос уақытын
дұрыс пайдалану бойынша кеңестер беру;
- жастайынан, әуелі санасыз, еліктеу арқылы
пайда болатын жаман әдеттер: масайту ішімдігіне
әуестену, шылым шегу, нашақорлыққа еліктеудің
алдын алу шараларын үйрету.
Мұғалімнің әке-аналарға беретін көмегі, ақыл
кеңесі баланы тәрбиелеудегі мақсат пен міндетті түсіну, оның мүддесін қорғап қажеттенуін
қанағаттандыру, отбасы мүшелерінің ой санасына, ақыл-кеңесіне ықпал ететін әңгімелер
өткізу басқа да іс-шаралар ұйымдастыру осы
қызметтің пәрменділігін көрсетеді. Салауатты
отбасымен жүргізілетін әлеуметтік педагогикалық
көмектің тағы бір аса маңызды құрамды бөлігі
– психологиялық көмек. Психологиялық болсын, әлеуметтік-педагогикалық болсын дерлік
тәрбиенің дұрыс қалыптасуы ұстаз, бала, ата
– ана еңбегімен байланысты. Береке-бірлікте
жұмыс істеп, бұзылмайтын, айнымайтын тәртіпке
бас игенде ғана іс оңға баспақшы. Әр отбасы
ата тегінен келе жатқан кәсібін, өнерін, атқарған
еңбегін құрметтеп, оны кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге
еткен, бірлесіп атқарған пайдалы-қоғамдық
еңбек барысында адамгершілік қағидаларды
қатаң сақтап, дамытып отырған, ұрпағына ақылкеңес беріп, ата кәсібін құрметтеп, қалыптасқан
дәстүрді жетілдірген.
Туыстық, отбасылық (әлеуметтік) қатынастарды
бала кезінен қалыптастырған. Демек, әр отбасында түрлі қарым-қатынастың орнығуынан
баланың жеке тұлғалық қасиеті қалыптасады.
Салауатты отбасы - өркениетті қоғамның талабы.
Қазіргі заманғы отбасы тәрбиесінің жағдайына
әлемдік деңгейде мән беріліп отыр. Әрбір отбасы қоғамның кішкентай бір бөлігі болып
табылатындықтан, қоғамды өркениеттілікке жеткізу, ең алдымен, әр отбасындағы өмірді дұрыс
ұйымдастырудан басталмақ. Отбасында түрлі
қарым-қатынас қалыптары көрініс береді.
Кейбір отбасында отбасы мүшелерін бетімен
жібереді, мұндай жағдайда ешқандай қарымқатынас болмайды. Ал кейбір отбасында бедел орын алған қарым-қатынас орнайды. Оның
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Әлия Мұхамеджанқызы
СҮГІРАЛИЕВА
да өзіндік ерекшеліктері бар, онда біреудің
басқаларға басымдылық танытуы, бұйыруы
баланың тұлғалық қасиетінің дамуына жағымсыз
ықпал етеді. Қазіргі кезде заман ағымына қарай,
отбасында демократиялық қарым-қатынасқа
ұмтылушылық бар, яғни әр отбасы мүшесі тең
құқықты қарым-қатынас орнатуды көздейді.
Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ
тәрбиесі. Білімді, денсаулығы мықты азамат өсіру
үшін барлық балабақша, мектеп, ата-ана болып
ынтымақтасып ат салысуымыз қажет. Тәрбие
арқылы ересектердің бойындағы жақсы-жаман
қасиеттерді ажырата біліп, еңбекке, өнер білімге бой ұрады. Сондықтан да, отбасында болып
жатқан уақты оқиғалар: ата-ананың бір-бірімен
қатынасы, баламен сөйлесуі үй шаруасының
атқарылуы, ересектердің еңбекке көзқарасы,
уақытты өткізуі, туыстары мен жолдастарының
ықыласы, қонақ қабылдауы, бәрі балаға тікелей әсер етеді, мінез құлқы да соған қарай
қалыптасады.
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ҰРЫЛАР МЕН ҚАРЫЛАР ҚАЙДАН
ПАЙДА БОЛДЫ?
(Жапон халық ертегісі)
Ерте ерте ертеде, алғаш дүние жаратылған кезде барлық Құдай атаулы жер бетінде
жиналыпты. Бұлар жәндіктерді, балық пен ұлуды, хайуанаттардың түр-түрін жаратыпты.
Ең соңында Құдайлар кеңесе келе «өзімізден аумайтын Адамзат деген жаратылыс иесін
жасайық» деп ұйғарыпты.
Құдайлар дуылдаса отырып, сазды илеп, балшықтан адамның бірнеше бейнесін
жасап, оны кептіру үшін күн көзіне қойыпты. Кенет жаңбыр жауады. Құдайлар улапшулап, саз мүсіндердің аяқ-қолдарын бүктеп, жәшікке салады. Саз мүсіндер бүлініп,
иқы-жиқы кейіпке түсіпті. Мүгедек жандардың дүниеге келуі де дәл осыдан басталған
екен...
Адам баласы жаратылған соң, оны желеп-жебеп жүретін Құдайды нақтылар кезде
Аспан Құдайы мен Теңіз Құдайының арасында талас туады.
- Жер бетінде Адамды тарату керек деген бастаманы басқа емес, мен көтердім емес
пе?! - дейді Аспан Құдайы.
- Жоқ, сол Адамға тіршілік рухын - жанды салған басқа емес, Теңіз Құдайы!
Аспан Құдайы мен Теңіз Құдайы осылайша ұзақ дауласыпты.
Даудың бітімі болған соң, Аспан Құдайы қураған екі ағашты алып келіп, мынадай
ұсыныс айтыпты:
- Қанеки, мына қураған ағаштарға қайсымыз гүл бітірсек, сонымыз Адамның иесі
болайық. Қураған ағаштарды жастығымыздың астына жастап ұйықтайық. Таңертең
кімнің ағашы гүлдеп тұрса, сол Адамның иесі де болады.
Сөйтіп, Аспан Құдайы мен Теңіз Құдайы бір-бір ағаштан басына жастанып ұйқыға
кетіпті. Түн ортасында Аспан Құдайы көзін ашып қараса, жастығының астындағы қураған
ағаш сол қалпы, ал Теңіз Құдайының жастығының түбінен әдемі гүл көрінеді. Аспан
Құдайы асқан ептілікпен ағаштарды алмастырып қояды да, қайтадан ұйқыға кетеді.
Таң ағарып атқанда Аспан Құдайы көрпесін түріп, тіл қатты:
- Міне, менің жастығымның түбіндегі ағаш гүлдеп тұр. Енді Адамның иесі мен
боламын!
Сонда Теңіз Құдайы ауыр күрсініп былай депті:
- Менің жастығымның астындағы ағаш қана гүлдеуі керек еді. Өйткені, менде ылғал
бар еді ғой. Сусыз гүлдеген ағашты бірінші рет көріп тұрмын... Демек, Адамзаттың өмірі
де аса қайшылықты, түсініксіз болады. Енді бұл дүниеде ұрылар мен қарақшылардың
сан түрі пайда болады. Енді әділетті адамдар емес, тек ұрылар мен қарақшылар
ғана байитын болады. Адамзат бір-бірін қырып жойып, түтіп жеп, бірін-бірі тонайтын
болады. Олар төңкеріске, қопаруға, бұзуға бейім тұратын болады. Жасампаздықтан
гөрі жойымпаздыққа көбірек ұмтылады. Әй, әттесі-ай...
Ол осыны айтты да Теңізіне кетті. Содан бастап Аспан Құдайы Адамға иелік ететін
болыпты. Теңіз Құдайының болжамы да айна- қатесіз жүзеге асып келеді дейді...
Жапон тілінен аударған
Шарапат Жылқыбаева
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36. Я считаю, что мне повезло с выбором профессии.
Не знаю, но она мне нравится
Однозначно
Нет и очень хотелось бы иметь другую
37. Вы часто болеете?
Случается иногда
Да и ничего не могу с этим поделать
Нет, очень редко

“Біз қартайғандықтан ойын ойнауды тоқтатып
тұрған жоқпыз, ойын ойнамағандықтан қартаямыз”

38. Я думаю, что дружба - это понятие бескорыстное.
Конечно
Возможно
Сомневаюсь

Бернард Шоу

39. У меня есть удачный день недели, счастливое число или другая хорошая примета.
Да и это всегда срабатывает
Кажется, но почему-то не всегда это работает
Я в это не верю
40. Я присоединяюсь к тому, кто сказал, что каждый - сам кузнец своего счастья.
Частично, еще нужна удача
Да, верно подмечено
Нет, от человека мало, что зависит
41. Ваш собеседник что-то увлеченно Вам рассказывает, сможете ли Вы терпеливо выслушать
его до конца, хотя Вам это совершенно не интересно?
Попытаюсь
Сомневаюсь
Обязательно постараюсь
42. Я быстро ориентируюсь в незнакомой обстановке или в новом городе.
По-разному бывает
Сначала надо осмотреться
Да, это несложно
43. Я обожаю детей.
Не всегда, зависит от настроения
Не думаю, с ними всегда столько проблем
Да, ведь они такие милые
44. Иногда я люблю помечтать, представить будущее.
Не припомню такого
Иногда бывает
Да, это же так увлекательно
Ответы читайте в следующем номере
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Масаты: Педагогтарды к іл-кйлерін к теру, эмоциялы жне ксіби
жануды алдын алу, топтасып жмыс істеу жйесін рі арай дамыту.
атысушылар: малімдер
Ж мыс трі: топты жмыс
Крнекілік  ралдар: тата, бор, доп, ватман, фломастерлер
Жоспар:
1. “Хор” жаттығуы
2. Мен ғажайыппын (Мұғалімдердің әр түрлі кзқарасын анықтау)
3. Оқушы кзімен
4. “Кезекпен сурет” арт-терапиялық жаттығуы
5. “Комплимент” жаттығуы
6. Жүргізілген жұмысты қорытындылау
Жүргізуші: Сәлеметсіздер ме, қымбатты ұстаздар! Біздің кJбіміз, яғни барлығымыз
биікте, ғажайып болғымыз келеді. Ал енді осы “ғажайып” дегеніміз не? Біздің
бүгінгі кездесуімізде осы ғажайып сJзін педагогикалық тұрғыдан талдап кJрейік.
Барлығымыз “Ғажайып” сJзіне ұқсас бір-бір сJзден сJз айталық. Қатысушылар,
мысалы мына сJздерді айтуы мүмкін: идеал, үлгі, нәзікке ұқсас, бір бағыттағы,
ескерткіш, тамаша, Jте жақсы және т.б.
Жүргізуші: Ожеговтың сJздігінде «ғажайып» сJзіне анықтама бар - бұл “барлық
жақсы қасиеттерді қамтыған, ең жоғарғы дәрежедегі қасиет”. Енді осы қасиетті Jз
бойымыздан іздеп кJрелік, ғажайып болмаса да, бойымызда таң қаларлық мінез
болуы мүмкін. Жұмысымызды бастамас бұрын, танысып алайық, әрбір қатысушы
Jз атын айта отырып, бойындағы жақсы қасиетін айта кетеді. Келесі қатысушы
алдыңғы қатысушының атын, жақсы мінезін айта кетеді.
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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Роза АҚПАНОВА

Келесі жаттығуымыз “Хор”деп аталады. Залдан бір қатысушының сыртқа шыға
тұруын Jтінемін, залда қалған қатысушылар тJрт жол Jлең сJздерін бJліп алады.
Сыртқа шыққан адам келген кезде бір, екі, үш деген нұсқаудан кейін әрбір қатысушы
Jз сJздерін айтады. Сырттан кірген адам қандай Jлең екенін табуы тиіс.
Бұл біздің сергіту жаттығуымыз болатын.
Келесі жұмысымызға кJшелік. Бірінші бJлім бойынша біз ғажайыптың не екенін
айқындауға тырыстық. Тақырыбымызды одан әрі ашу үшін, балалардың кJзімен,
яғни оқушы кJзімен ғажайып деген ұғымды түсінуге тырысып кJрелік. Екі топ
қатысушылары: бірінші топ - бастауыш оқушылары, екінші топ - жоғары сынып
оқушылары. Жайлы, жақсы отырып алыңыздар, екі қолдарыңызды тізеге қойып,
орындыққа арқаларыңызды тигізіп орнықты отырып, кJз алдыңызға бастауыш және
жоғары сынып мұғалімдерінің қандай болатындығын елестетіңіздер. Енді, әрбір
топ Jзара келісіп, шешімге келіп, мұғалімнің тJрт жақсы қасиетін қағазға жазып,
орталарыңыздан біреу шығып қорғап шықсын.
Қорытынды:
“Бастауыш оқушылары” тобының пікірі: мұғалім мейірімді, әдемі, кJңілді, шыншыл болу керек.
“Жоғары сынып оқушылары” тобының пікірі: Jз мамандығының кәсіби шебері,
ұйымшыл, қатаң, қазіргі талапқа сай болу керек.
Жүргізуші: Ал енді сіздер үлкен адам кейпіне еніп, тәжірибелі ұстаз болуға
тырысыңыз. Екі топ бірігіп, мұғалімдерге берген оқушылардың сапаларын талқылап
ашып кJрелік. Тақтаға жазамыз. Біздің мысалда болған тJрт сапа шыншыл, қатаң,
кәсіби шебер, ұйымшыл, осы сапалар біздің бойымыздан табылады деп ойлаймыз.

Да, я часто так делаю
Это не серьезно
27. Я люблю смотреть в будущее, а не оглядываться постоянно назад.
Абсолютно верно
Стараюсь, но прошлый опыт никогда не помешает
Сомневаюсь, опыт важнее всего
28. Я умею получать удовольствие практически от всего.
Да, так веселее жить
Пытаюсь, но это не всегда получается
Редко получается, даже при всем моем желании
29. Мне нравится принимать гостей или наоборот ходить к ним.
Редко, люблю тишину и спокойствие
Конечно, люблю общаться
Иногда, зависит от настроения
30. Иногда мне кажется, что мои друзья и знакомые в жизни добились больше, чем я.
Да, им повезло больше
Иногда думаю об этом, но что тут поделаешь
Если и добились, то я искренне радуюсь за них
31. Занимаетесь ли Вы спортом?
Не регулярно, но бывает
Да, нужно держать себя в форме
Редко, мне не до этого

Енді келесі жұмысымызға кJшелік ол - “Шеңбер бойынша сурет» арттерапиялық
жаттығуы. Біз қазір ақылдаспай, біртіндеп шығып мұғалімнің суретін саламыз.

32. Когда я слышу из новостей про какую-нибудь катастрофу, то:
Я переживаю за пострадавших и надеюсь, что со мной такого не произойдет
Я искреннее переживаю за пострадавших
Мне становится не по себе, ведь это может случиться и со мной

Сурет бойынша қорытынды: идеалды мұғалімнің суретін саламын деп кім пайда
болды ... «әрдайым кJріп жүрген мұғалімнің бейнесі». В.Вишневскийдің афоризмін
еске түсіретін болсақ “Мені ғажайыпқа дейін жеткізбе!” дегендей, «ғажайыптылық»
Jзіміздің жүрегімізде болады.

33. Я думаю, что в будущем меня ожидает много приятного и интересного.
Естественно
Всякое может быть
Сомневаюсь

Біздің кездесуіміз соңына таяп келе жатқан секілді. Бүгінгі шыққан нәтиже жемісіне оралатын болсақ, педагогтардың мықты жақтарын тағы да бір еске түсіре отырып, бір-бірімізге “Комплимент” айтайық.
Жүргізуші: Кездесуіміз аяқталды. Егер тақырыпқа келетін болсақ, “ғажайып” деген түсінік бір нәрсенің біткенін, болғанын білдіреді. Бірақ біздің жолымыз біткен
жоқ, біз сіздермен әрдайым қозғалыстамыз. Кез-келген мақсатқа жеткенде біздің
алдымыздан жаңалықтар ашылады, жаңалықтың шеті жоқ.
Мен сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін!
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34. Я считаю, что технический прогресс прибавляет человечеству больше проблем, чем решает
их.
Да, проблем действительно стало больше
Спорный вопрос, но все же прогресс облегчает нам жизнь
Нет, я так не считаю
35. Мне нравится иногда разгадывать кроссворды, решать задачки, головоломки, ребусы.
Случается, когда нечем заняться
Да, очень увлекательно
Не особо, это же так скучно
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17. Я всегда выгляжу стильно и привлекательно
Пытаюсь
Да, это про меня
Наверно
18. Я стараюсь не позволять мелким неприятностям портить себе настроение.
Хотелось бы
Пытаюсь, но не всегда получается
Да, это же в моих силах
19. Мне нравится современный мир, в котором мы живем.
Не совсем, он может быть лучше
Да, ведь вокруг столько увлекательного
Нет, сейчас в нем мало хорошего
20. У меня еще будет возможность эффективнее использовать свои способности.
Обязательно
Возможно, при случае
Сомневаюсь
21. Я думаю, что в семье и на работе меня уважают, любят и всегда мне рады.
Да, на все 100%
Иногда да, а иногда и нет
Сильно сомневаюсь
22. Мне нравится любоваться красивой природой и милыми животными.
Естественно
Не всегда, зависит от настроения
Редко встречаю что-либо действительно стоящее
23. Начиная новое дело, я всегда стараюсь сделать его наилучшим образом.
Не задумываюсь, просто занимаюсь делом
Конечно, а по-другому я и не умею
Главное быстрее доделать
24. Как Вы проводите свой отпуск?
Люблю отдыхать на даче или в деревне
Мне и дома хорошо, всегда есть чем заняться
Стараюсь уехать из дома на курорт или еще куда-нибудь
25. Мне интересно периодически получать новые знания, осваивать какие-нибудь умения.
Все что мне надо я и так уже знаю и умею
Случается - по мере надобности
Само собой, нужно постоянно развиваться
26. Мне нравится говорить другим людям что-нибудь приятное, просто, для того чтобы поднять
им настроение.
Зависит от настроения и ситуации
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Сізге 6 ріпке (АБВГДЕ) топтастырылан сратар жиынтыы сынылады. р
жиынтыта 5 сратан берілген. Сратара «и» немесе «жо» деп жауап
бері"із.
1. Сіз қалжыңдаса білесіз бе?
2. Сенгішсіз және достарыңыздан еш
нәрсе жасырмайсыз?
А 3. Бір сағаттан артық ешкіммен сJйлеспей
отыра аласыз ба?
4. Uз заттарыңызды басқа біреуге оңай
бере аласыз ба?
5. Сіздің достарыңыз кJп пе?
1. Қонақтардың кJңілін аулап, еліктіре
аласыз ба?
2. Нақтылық, уақытымен жүру Сіздің
мінезіңізге тән бе?
Б 3. Сіз ақша жинақтайсыз ба?
4. Қатаң стильде киінгенді ұнатасыз ба?
5. Ішкі тәртіп ережелерін ұстану қажет деп
санайсыз ба?
1. Біреуге деген жағымсыз сезімдеріңізді
елдің кJзінше кJрсетесіз бе?
2. Ұстамсызсыз ба?
В 3. Ішкі қарама-қайшылықтарыңыз күшті
ме?
4. Компанияда кJпшілік назарын Jзіңізге
аударуға ұмтыласыз ба?
5. Сізге басқа біреулер еліктей ме?
1. ДJрекі сJздерді қолдана отырып,
мұндайға таң қалатын адамдармен
сJйлесе аласыз ба?
2. Емтихан алдында мен бәрін білем деп
мақтана аласыз ба?
Г 3. Біреуге ескерту жасау, уағыз айту Сізге
тән бе?
4. Сіз достарыңызды таң қалдырғанды
ұнатасыз ба?

5. Басқа адамдардың пікірлерін күлкі қылу
ұнай ма?
1. Сіз үшін әртіс, теле жүргізуші
мамандықтары инженер, лаборант, библиограф мамандықтарына қарағанда
ұнамдырақ па?
2. Танымайтын адамдар ортасында Jзіңізді
еркін сезінесіз бе?
Д 3. Сіз үшін кешкісін спортпен айналысу үйде отырып кітап оқығаннан
ұнамдырақ па?
4. Сіз құпия сақтай аласыз ба?
5. Мерекелік ахуалды ұнатасыз ба?
1. Жазу жазғанда тыныс белгілерін ережесі бойынша қолданасыз ба?
2. Демалыстағы кJңіл кJтеруге арнайы
дайындаласыз ба?
Е 3. Сатып
алған
заттарыңыз
бен
шығындарыңыз туралы тура есеп бере
аласыз ба?
4. Жинастырып, ретке келтіруді ұнатасыз
ба?
5. Сізге сенбеушілік, күмәндану тән бе?
Сұрақтарға
жауап
бергеннен
кейін мәліметтерді ңдеңіз. Егер қандай да бір
жинақта «Иә» жауабы басым болса, сол
жинақтың индексін (әрібін) жазасыз, ал «жоқ»
жауабы басым болса «О» әрпін жазасыз. Бірінші үш жинақты бірге топтастырасыз, кейінгі
үш жинақты бірге топтастырасыз.
Сонымен, Сізде үш әріптен тұратын екі
тіркес пайда болды, мысалы, АОВ және ГДО.
Ойынның қорытындысы:
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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СІЗ ТУРАЛЫ БАСА АДАМДАРДЫ ОЙЫ
(бірінші тіркес бойынша)
АОО
Сізді кJбінесе сенімсіз адам деп
санайды (мұны байқадыңыз ба?),
бірақ Сіз сәл ғана жеңілтектеусіз. Сіз
кJңілді әрі сJзшеңсіз. Сіз әрқашанда
айтқандарыңыздың бәрін орындай
бермейсіз. Достарыңыз Сізді оңай
кJндіреді, сондықтан да Сізді әсерге
тез берілгіш деп санайды (бірақ,
күрделі мәселелерде Jзіңіздікінде
тұра аласыз).

Сіз ұяң емессіз, кейде адамдар Сізді дJрекі деп те ойлауы мүмкін.
Сіз ерекше болуға ұмтыла отырып,
басқаларға қайшы келесіз. Кейде кешегі айтқандарыңызды бүгін терістей
отырып, Jз-Jзіңізге де қайшы келетін кездеріңіз болады. Сіз ұқыпсыз,
мұңсыз, жауапкершіліксіз адам ретінде кJрінесіз. Ал егер қаласаңыз іскер,
епті, қуат күші мол адамға айналасыз.
Сізге салмақтылық жетіспейді.

Сіз айналаңыздағыларға билік жүргізгенді ұнатасыз, бірақ мұның зардабын ең жақындарыңыз ғана тартады.
Ал қалғандармен ұстамдылық танытасыз. Uз ойларыңызды білдіргенде
сJзіңіздің басқа адамдарға қалай әсер
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Сіз ұстамды және тұйықсыз. Сіздің
не ойлап тұрғаныңызды ешкім білмейді. Сізді түсіну қиын.

10. Мне интересны новые идеи, стараюсь в них вникнуть и разобраться что к чему.
Не всегда
Точно так
Очень редко

Сіз туралы «мінезі неткен жаман, неткен ұстамсыз» деп айтуы мүмкін.
Сіз әңгіме барысында екінші адамға
сJйлеуге мұрсат бермейсіз, оған
Jзіңіздің ойыңызды тықпалайсыз,
ешқашан жол бере салмайсыз.
Сізге ұқсай ма? Жоқ? Онда Jте
қуаныштымыз.
ОБО
Сіз сияқты адамдар мектеп қабырғасында үлгілі оқушы болған.
Ұқыпты, сыпайы, тәртіпті, әрқашанда жақсы бағалар алған. Мұғалімдер оларды сыйлайды және сенім білдіреді. Ал кейбір жолдастары
оларды мақтаншақ деп санаса, кейбірі оларды жақсы кJріп дос болуды ұсынады. Сіз сJзшең емессіз,
бірақ мақтаншақтығыңыз бар. Сіз
әрқашанда сабырлы және Jзіңізге сенімдісіз.

Сіз басқаларға Jте ұнайсыз. Сіз
ашықсыз, салмақтысыз, басқалардың
пікірін сыйлайсыз. Достарыңызды
ешқашан қиындықта тастамайсыз.
Бірақ Сіздің достығыңызды иелену
оңай емес.
АБВ

ететіндігін ойланбайсыз. КJп адамдар Сізден қашады, Jйткені Сіз оларды ренжітуіңіз мүмкін.

ООВ

АБО

8. Все изменения, которые случаются вокруг меня, воспринимаю как перемены к лучшему.
Конечно, если что-то меняется, то только к лучшему
Стараюсь или, по крайней мере, настраиваю себя на это
Не думаю или очень редко
9. Когда я слушаю любимую музыку, то у меня сразу же поднимается настроение.
Да
Часто
Редко

ООО

АОБ
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ОБВ
Мүмкін біреулер Сізді бәрі ренжітеді
деп ойлауы мүмкін. Сіз ұсақ-түйекке
бола ұрсысып қаласыз. КJңілкүйіңіздің жоғары болуы сирек. Жалпы алғанда, Сіз Jкпешіл, күдікшіл
адам әсерін қалдырасыз.

11. Если я сталкиваюсь с какими-то серьезными препятствиями или трудностями, то никогда
не сдаюсь, ищу пути решения проблемы до конца.
Да, это про меня
Стараюсь, но не всегда это возможно
А смысл? Здоровье и время важнее
12. Я ценю чувство юмора в других людях и всегда от души смеюсь хорошей шутке.
Да
Иногда
Редко
13. Работа, которой я занимаюсь, определенно приносит пользу людям.
Надеюсь
Конечно
Сомневаюсь
14. У меня есть как минимум один близкий человек, с которым я обсуждаю свои самые сокровенные мысли.
Да, есть
Есть, но мы говорим не обо всем
Нет, нету
15. Я люблю двигаться и получаю удовольствие от простой физической активности.
Всегда
Часто
Редко
16. Мне нравится знакомиться с новыми людьми.
Знакомлюсь с осторожностью, люди всякие бывают
Конечно, ведь в каждом человеке есть что-то интересное
Иногда и смотря, при каких обстоятельствах
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ 33

Психодиагностика

Ләззат НҰРҚАСЫНОВА

ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Ҙызықты тест

СІЗ ШЫНДЫЫНДА АНДАЙСЫЗ?
(екінші тіркес бойынша)
ұнатасыз. Бірақ қиялға, бос арманға
берілгіштік бар.

ООО
1. Вам нравится путешествовать?
Да, я обожаю
Иногда, но не всегда есть возможность
У меня нет времени
2. Как часто Вы принимаете успокоительное или снотворное?
Случается
Не помню такого
Было как-то

Сіз жаңалыққа құштарсыз, қиялыңыз
ұшқыр. Күнделікті күйбең Сізді тез
жалықтырады. Сіздің мінезіңізді шынайы білетіндер Jте аз. Сізді ұстамды,
жуас, Jміріне кJңілі тоқ адам деп санауы мүмкін, ал шындығында сіз қызықты
оқиғаларға толы Jмірді қалайсыз.

Сіз ұялшақ адамсыз. Бұл таныс емес
адамдармен қарым-қатынас кезінде
анық байқалады. Сіз отбасы мен жақын
достарыңыздың арасында ғана Jзіңізді
еркін сезінесіз. БJтен адамдар қасында
қысыласыз, бірақ мұны жасыруға тырысасыз. Сіз шыншыл және еңбекқорсыз. Сізде кJптеген жақсы ойлар,
идеялар, жобалар бар, бірақ Jзіңіздің
қарапайымдылығыңыздан кJбінесе кJлеңкеде қала бересіз.

7. У меня есть много других увлечений кроме работы.
Не особо
Есть, но не так уж и много
Да, я много чем занимаюсь
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ГОЕ
Сіздің мінезіңіз қиын, ешқашан жол
бермейсіз. Қалжыңды аса түсіне бермейсіз. Басқа адамдардың әрекеттерін
сынап, Jзіңіздің айтқаныңызбен жүргізгіңіз келеді. Бағынбай жатса, ашуыңыз келеді. Сондықтан да достарыңыз
аз.
ГДО
Сіз ерекше адамсыз және достарыңызды таң қалдырғанды ұнатасыз. Егер
біреу кеңес берсе, Сіз керісінше жасайсыз – не болатынын кJру үшін. Бұл сіз
үшін қызық, ал басқаларды ашуландырады. Тек ең жақын достарыңыз ғана
сіздің Jзімшіл емес екеніңізді біледі.

ОДО
Сіз ашықсыз, адамдармен кездескенді
ұнатасыз, оларды маңайыңызға жинайсыз. Жалғыздыққа жаныңыз қас.
БJлмеде жазу жазу үшін де жалғыз қала
алмайсыз. Сізде қарама-қайшылық
күшті. Сіз үнемі басқалар сияқты
емес, Jзгеше жасауға ұмтыласыз. Бірақ
кJбінесе Jзіңізді ұстап қаласыз.

5. Я с удовольствием выполняю просьбы родственников или друзей.
Да, нужно помогать друг другу
Если это не слишком меня обременит
Только по необходимости
6. Даже если другой человек не похож на меня и не во всем разделяет мои взгляды, я все равно
могу хорошо к нему относиться.
Конечно
Возможно
Не думаю

Сіз біржақты ойлар айтып, оны қызбалықпен қорғауға дайынсыз. Сондықтан да қарсыластарыңыз кJп, тіпті
достарыңыздың Jзі Сізді әрқашанда
түсіне бермейді. Бірақ сіз бұған онша
мән бермейсіз. Uкінішті.

ООЕ

3. Вы выиграли в лотерее крупную сумму, потратили бы Вы весь выигрыш на подарки родственникам или друзьям, если бы загадали это до выигрыша?
Наверно, зависит от выигрыша
Да, но и себя тоже чем-нибудь порадовал
Конечно, мне повезло только из-за этого
4. Я всегда интересуюсь причинами происходящих событий.
Иногда интересно узнать подробности
Да, стараюсь узнать как можно больше
Зачем забивать голову

ГОО

ОДЕ
Сіз ұстамдысыз, бірақ ұяң емессіз.
Қарым-қатынаста да мJлшерді білесіз.
Бәрімен сыпайы, кішіпейілсіз. Сіз жиі
мақтау естіп үйренгенсіз. Сізді ешбір
шартсыз, Сіздің тарапыңыздан ешбір
күш салмастан ұнатқанын қалайсыз.
Қоғамсыз Сіз Jзіңізді жайсыз сезінесіз. Адамдарға жақсылық жасағанды

ГДЕ
Күш-қуатыңыз мол, кез-келген жерде Jзіңізді еркін ұстайсыз. Ашықсыз.
Достарыңыздың
арасында
басты
рJлде болғанды қалайсыз. Қандай
да бір дау-дамайда орбитр болғанды
және түрлі ойындар ұйымдастырғанды
ұнатасыз. Айналаңыздағы адамдар
беделіңізді мойындайды, себебі Сіздің ойларыңызда салмақтылық пен
шындық бар. Дегенмен бәрін үйретуге деген ұмтылысыңыз шаршатып жібереді.
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ
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Күнайым Төрешіқызы РАБАЙ
С.Сейфуллин орта мектебінің
І санатты педагог-психологы,
Индер ауданы, Атырау облысы

Коррекциялы жмыстар баланы проблемасына байланысты аныталып йымдастырылады.
Коррекциялы жмыстарды трі психологиялы проблемадан пайда болады. %азірде мектеп
тжірибесінде к п олданылып жрген коррекциялы жмыстарды бірі психологиялы ойындар,
тренингтер, аутотренингтер, релаксациялар т.б. Дегенмен, кні бгінге дейін практикалы психологияда коррекциялы жмыстарды трлерін не оларды ткізу туралы жйелі ылыми трде
жинаталан дебиеттер жо.Бізді пікірімізше коррекциялы жмыстарды ткізу р практикалы
психологты шеберлігіне, біліміне, іс-тжірибесіне, ізденісіне байланысты. Коррекциялы жмысты
бастауыш сынып оушыларымен жргізілген трін, методикасын з тжірибемнен ріптестер назарына сынып отырмын.

Бала ойлауын дамытуєа арналєан
«Адарды йшіктеріне орналастыру» тренингі
Тренингтің мақсаты: Бала ойлаудың анализ,
синтез жақтарын пайдаланып оларды ойлауға
жаттықтыру.
Тренингте пайдаланған материал:

Тренингтің жүргізілуі. Тренинг екі бMлімнен
тұрады:
1. Бастауыш сынып балалары білетін аңдар
суретін және кJлемі әр түрлі тJрт бұрыштарды
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пайдалана отырып жаттығуды жүргіземіз. Жаттығудың мазмұнын түсіндіре отырып баламен
бірге аңдардың атын айтамыз. Оларға ойлануға
мүмкіндік бере отырып: «Кім аңдардың атын тез
айтады?», «ТJрт бұрыштардың кJлемі қандай?»,
- деген сұрақтар қойып балаларды екі топқа бJліп
жарыстырамыз.
2. Аңдардың және тJртбұрыштың кJлемін
ажыратқаннан кейін оларды формасына қарай
кJрсетілген тJртбұрышты үйшіктерге орналастыру. Балалар әр аң Jз үйшігіне қандай («ұзын» не
«қысқа») жолмен жеткенін кJрсетуі керек.
Пікір: Баланы ойландыру үшін балаға жетелеу
сұрақтары қойылу керек.
а) «Піл үлкен бе әлде кіші ме?»
ә) «Піл үлкен болса ол қай үйшікке барады?»
б) «Піл үйшігі алыс па жақын ба?»
в) «Алыс болса ол ұзын жолда ма, қысқа жолда
ма?»
Оқу үрдісінде білімнің нәтижесі кJп жағдайда
баланың зейініне байланысты.
ТJменде зейінді анықтап оны түзетудің жолдарына тоқталмақпыз.

С.В. СКЛЯР,
Е.В. СТАНКИНА,
В.К. ЖУМАДИЛОВА

при проведении психотерапии в условиях стационара. Но само упоминание и озвучивание необходимости изменения в самооценке приводило
к базовой подготовке последующих изменений в
постгоспитальном периоде.
Результаты, соответствующие расположению
кружков в пространстве тестового круга и относительно друг друга (третий критерий), показывают
на малую дифференцированность отношений к
членам семьи и нежелание их поправить. 40%
кружков расположены в одну линию, при этом в
большем проценте случаев у сыновей. Отмечается
перевернутая иерархия в семьях с дочерьми – все
дочери расположили свой кружок выше остальных членов в реальной семье. Эгоцентрическая
направленность изображения отмечена в 16-20%.
Эмоциональная отверженность, чувство неполноценности испытывают 12-16% исследуемых.
При анализе дистанции между кружками (четвёртый критерий) определяется близость отношений.
Согласно полученным данным, мы разделили
данные на две группы (рисунок 4-5). Первая – где
кружки группируются по подсистемам и вторая,
которая включает расположение кружков близко
или очень близко друг к другу, либо разобщенных
по кругу (что соответствует полному слиянию,
частичному слиянию, разделению).
Первая группа (11-12 человек – 44-48%). Разделение на отдельные группы (подсистемы) членов
семьи по данным семейной системной психотерапии, помогает выполнять различные семейные
функции и является нормой в том случае если
границы между группами (подсистемами) ясно
очерчены и проницаемы. В данном тесте мы можем определить только очерченность границ, и
не можем отследить проницаемость границ, что
требует дальнейших дополнительных данных для
полной картины. Условно мы предположили, что
первая группа относится к норме.
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Вторая группа (14-13 человек – 56-52%) относится к возможному проявлению жесткости
(полное слияние 12% и частичное слияние 16-8%)
и размытости границ (28-32%) между подсистемами, что по данным Минухина С. и Фишмана С.
(1981) ухудшает обеспечение жизнедеятельности
семьи (4).
Таким образом, на основании полученных
предварительных данных можно судить о семейной структуре и взаимодействии между членами
семьи у пациентов страдающих шизофренией
при исследовании проективным методом «Семейная социограмма». Малая дифференцированность «Я», неудовлетворенная потребность
в эмоционально-близких контактах, искажение
самооценки, наличие высокой симбиотической
связи в детско-родительской подсистеме, жесткость и размытость границ между подсистемами,
ригидность к изменениям – все эти признаки
присущи более чем половине исследуемых семей,
что может оказывать тормозящее влияние на процесс комплайенса и закрепления положительной
динамики после выписки. Соответственно эти
признаки являются терапевтическими мишенями при проведении семейной психотерапии в
семьях пациентов, страдающих шизофренией,
шизотипическими и шизоаффективными расстройствами.
Использованная литература:
1. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. 3-е изд.
– СПб.: Питер, 2008. – 512с., с.12.
2. Лутова Н.Б., Борцов А.В., Вукс А.Я., Вид В.Д.
Метод прогнозирования медикаментозного комплайенса в психиатрии // Новая медицинская технология,
МЗ РФ, 2006 г.
3. Большая психологическая энциклопедия. – М.:
Эксмо, 2007.- 544 с.
4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и
психотерапия семьи. 4-е издание. – СПб.: Питер,
2008. – 672с., с.346.
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говорить о недостаточных дифференцированных
отношениях к членам семьи. Но если в варианте
идеальной семьи картина меняется (семейные
подсистемы), то это может указывать на желание
их поправить.
На основании четвёртого критерия тестирующий обращает внимание на дистанцию между
кружками:
- если один кружок удалён от других, то это
может указывать на конфликтные отношения в семье, эмоциональное отвержение тестируемого;
- кружки, соприкасающиеся друг с другом,
говорят о тесном психологическом контакте этих
членов семьи;
- изменение дистанции между кружками в
вариантах реальной и идеальной семье может
говорить о неудовлетворении эмоциональных
взаимоотношениях в семье;
- наслоение кружков один на другой (друг в
друге) указывает на наличие симбиотической
связи и говорит о недифференцированности «Я»
этих членов семьи.
Целью нашего исследования была апробация
проективной методики «Семейная социограмма» и выявление психотерапевтических мишеней
при работе с семьями подростков-пациентов,
как страдающих шизофренией, так и другими
расстройствами, которые можно отнести к расстройствам шизофренического спектра. Всего
нами обследовано 25 человек: 10 подростков с
диагнозами – шизофрения (код по МКБ-10 - F
20), шизотипическое расстройство (F 21), острое
и преходящее психотическое расстройство (F
23.1-23.3), шизоаффективное расстройство (F 25).
Исследовано 15 родителей. Среди 10 пациентов
8 (80%) сыновей и 2 (20%) дочери. Среди обследованных родителей – матерей 10 (67%) и отцов
5 (37%). Средний возраст сыновей и дочерей соответственно составил 16,5 лет. Средний возраст
отцов – 45,2 года, матерей – 44,2 года. Средний
возраст родителей при рождении ребенка в семье
составил 28,2 года. Из обследованных семей 7

30 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

С.В. СКЛЯР,
Е.В. СТАНКИНА,
В.К. ЖУМАДИЛОВА

(70%) полные, 3 (30%) неполные (мать-сын). Согласно первому критерию оценки социограммы
среднее значению количества членов в реальной
и идеальной семье во всех группах указывает на
неудовлетворенность и желание иметь большую
семью. При этом в большей степени не за счёт
появления новых членов семьи (дети), а расширения границ ядерной (родительской) семьи.
На социограммах идеальной семьи появлялись
бабушки, дедушки, дяди, тети. Разница данных
среднего значения между желаемым количеством
членов семьи и реальным составила у отцов – 1,7,
у сыновей – 0,7, у дочерей – 0,5, у мам – 0,3. Как
видно, данный показатель выражен у отцов, затем сыновей, дочерей и меньше всего у матерей.
Возможно, это объясняется малой дифференцированностью «Я» у мужской части исследуемых
по сравнению с женской в семьях пациентовподростков с психотическими расстройствами.
Неудовлетворенная потребность в эмоционально-близких контактах приводит к желанию расширения семейных границ.
Размер изображения своего кружка в социограмме по сравнению с другими членами семьи
(второй критерий) сигнализирует о проблемах в
самооценке.
Так, заниженной самооценкой страдают 32%
обследуемых, завышенной 20%, а в 4% случаев
изображение себя отсутствует вовсе, что говорит
о чувстве эмоциональной отверженности в семье.
При этом отмечается ригидность в отношении
желаемых изменений в идеальной семье своей
самооценки. Только 4% исследуемых хотят изменений, причём в большей степени в сторону
повышения самооценки в идеальной семье при
уже имеющейся завышенной самооценке в реальной семье. Данный факт подтверждался и в
последующей психотерапевтической работе, когда
любые изменения в самооценке подвергались
критике и неприятию со стороны большинства
членов семьи. Это требовало длительной работы
с сопротивлением и не являлось первой задачей

Күнайым Төрешіқызы РАБАЙ
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Зейінді ќалыптастыруєа арналєан
«Назар» тренингі
Тренингтің мақсаты: Ырықты зейінді дамыту.
Tткізілу әдісі: Ойын түрінде.
Тренингтің жүргізілуі: Тренингке қатысушыларға
бір парақ ақ қағаз бен түрлі-түсті қарандаштар
беріледі.Қолдарындағы құралдарды пайдалана
отырып:
а) 10 үш бұрыштың суретін салатынын бірнеше
рет қайталап айтамыз:
ә) Салатын 3-ші, 7-ші, 9-шы үшбұрышты
жіңішке етіп қызыл қарындашпен қосымша тағы
екінші сызық түсіретіндігі айтылады.

б) Жоғарыда айтылған тапсырмаларды енді
жазбаша орындауға жаттықтырамыз. Егер бала
тарапынан «Не істейміз?» деген сұрақ қойылса,
психолог: Jзінің түсінгені бойынша орындай беруді Jтінеді. Тапсырманы орындауға берілетін
уақытты әр психолог Jзі таңдайды.
Пікір:
а) Жаттығуды бірнеше рет қайталау.
ә) Психологтың Jзі бірге орындаса ғана, бала
жаттығуды тез үйренеді.
б) Балалардың ырықты зейінін осы тәріздес
ойын арқылы дамыту.

Зейінді дамытуєа арналєан
«Тратылы» тренингі
Тренингінің мақсаты: Зейіннің тұрақтылығын
дамыту.
Тренингтің жүргізілуі: Ойын екі бағытта
ұйымдастырылады.
1. Бастауыштың балаларының жасына
сәйкес газет-журналдардан қысқаша әрі
жеңіл,қызық, балаға түсінікті бір шумақ үзінді
алып әр сJзін мәнерлеп оқи отырып, олардың
не істейтінін түсіндіреміз. _р сJйлемдегі «а»
дыбысының астын сызып, оны санап шығу керектігі тапсырылады. Осы тапсырма арқылы

зейіннің бJлінуі мен ауысуына кJңіл бJлеміз.
2. Осы материалды пайдаланып, екінші тапсырманы түсіндіреміз. Ол үшін әр қатардағы «а»
әрпін сызып тастап «б» әрпінің астын бір рет сызу
немесе «б» әріпінің алдындағы әріптерді сызу. Тапсырма белгіленген уақыт ішінде аяқталуы тиіс.
Пікір:
а) Тапсырманы орындау барысында ырықты
зейін қажет етіледі.
ә) Осы сияқты тапсырмалар үзбей жүргізілуі
керек.

Санай білуге арналєан
«Баспалдапен ктерілу» тренингі
Тренинг-ойынның мақсаты: ТJменнен жоғары,
жоғарыдан тJмен санауға балаларды үйретуге,
дағдыландыруға болатындығына кJз жеткізу.
Тренингте пайдаланған материал:

Тренингті жүргізудің методикасы: Балаларды кең жарық бJлмеге отырғызып, алдын-ала
дайындалған суреті кJрсетеміз де баспалдақты
солдан оңға қарай дәстүрлі емес, оңнан солға
қарай санауды бірге бастаймыз. Ойын барысында
балалар екі топқа бJлініп, хормен санап жарысуға
болады. Бірнеше рет қайталанған жаттығу барысында балалар санауға тез жаттығады.
Пікір: Санды жаттап, санауға тез үйрету осындай ойын түрінде жүргізілсе, балалар есінде тез
сақталады.
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ПсихологтыҤ ата-аналармен жұмысы

Адамдар да өсімдік тәрізді, жақсы күтілмесе
жайнап өспейді.
Ш. Монтескье

ТАҚЫРЫБЫ: Бала тәрбиесіндегі ата-ана
Мақсаты: Қазіргі кездегі баланың дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына ата-ана
тәрбиесінің әдіс-тәсілдерін жетілдіре отырып,
қарым-қатынас орнату.
Міндеттері:
Ата-аналардың
мектеппен, мұғаліммен тығыз байланысын арттыру, балаларын білімге, мейірімділікке,
ұстамдылыққа
тәрбиелеудің
жолдарын
көрсету. Бала тәрбиелеу сапасының аз да
болса жоғарылауына ықпал ету.
Қажетті құрал-жабдықтар: үлестірме
қағаздар, А4 формат, қалам, доп және т.б.
Әдістері: пікір алмасу, сұрақ-жауап, тест,
психологиялық жаттығулар.
ТРЕНИНГ БАҒДАРЛАМАСЫ:
1. «Танысу» жаттығуы
2. Топқа бөлу
3. «Ата-ана
мен
бала
арасындағы
психологиялық үйлесімділік» дәрісі
4. Ой жинақтау
5. «Қызықты сұрақтар» сергіту жаттығуы
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Айгүл Жанғазықызы
ЖӘДИ
№97 орта мектептің
педагог-психологы
Аранды ауылы,
Қазалы ауданы,
Қызылорда облысы

6. Ситуациялық сұрақтар
7. Тест
8. «Ашық айтсам...» жаттығуы
9. Қорытынды.
ТРЕНИНГ БАРЫСЫ:
Психолог сөзі:
Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар!
Бүгінгі біздің «Бала тәрбиесіндегі ата-ана»
атты тренинг–сабағымызға хош келдіңіздер!
Ата-ананың тілегі – баласының жақсы адам
болуы, еңбексүйгіштігі, оқу мен еңбектегі табыстары.
Баланы жастан бақпасаң,
Жамандықтан қақпасаң,
Қадірден жұрдай қасқа боп,
Кешкенің өмір босқа тек, - дегендей, баланың ыстық-суығына күймейтін, жақсы-лығына
сүйінбейтін ата-ана жоқ шығар. Бүгінгі ұл ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз –
ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп, бой түзейді.
Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз
болса, оны жалғастырушы, демеуші – ата-ана.

тестируемый таким образом реализует желания
в своей фантазии, что отображает и в варианте
идеальной семьи;
- изображение только своего кружка «Я» в
варианте идеальной семьи может говорить о конфликтности с членами своей семьи, связанное с
несовместимостью их интересов, взглядов. Рядом
с собой в таких случаях может быть изображён
тот, кто к реальной семье отношения не имеет
(постороннее лицо, животное и т.д.).
На основании второго критерия тестирующий
обращает своё внимание на величину кружков:
- изображение большого кружка «Я», по сравнению с другими, может говорить о достаточной
или завышенной самооценке;
- изображение меньшего кружка «Я», по сравнению с другими, может говорить о заниженной
самооценке;
- наиболее значимые члены семьи для тестируемого изображаются в виде больших кружков
в центре или в верхней части круга;
- изображение своего кружка «Я» в центре круга
большого размера, по сравнению с другими, может
говорить об эгоцентрической направленности
личности. Данное изображение наблюдается, как
в реальной семье, так и в идеальной;
- изображение членов семьи в виде маленьких
кружков внизу круга, может указывать на сочетание низкой самооценки с низким уровнем
притязаний;
- изображение членов семьи в виде маленьких
кружков наверху круга и если при этом большая
часть круга пустая, то это может указывать на
низкую самооценку с высоким уровнем притязания;
- член семьи, который вызывает у тестируемого наибольшую тревогу, изображается в виде
несколько раз обведённого контура или сильно
заштрихованного. Если в варианте идеальной
семьи этого не наблюдается, то можно говорить
о желании тестируемого избавиться от данной
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тревоги и улучшить взаимоотношения в семье.
На основании третьего критерия тестирующий
обращает внимание на расположение кружков
в пространстве тестового круга и относительно
друг друга:
- изображение своего кружка «Я» в центре может говорить об эгоцентрической направленности
личности;
- размещение своего кружка внизу, в стороне от
всех членов семьи, может говорить о переживании
эмоциональной отверженности;
- удовлетворённость своим жизненным пространством тестируемый демонстрирует, занимая
одинаковое расположение как в идеальной, так
и в реальной семье. Если же он не удовлетворён
своим жизненным пространством, то демонстрирует это, занимая разное положение в реальной
и идеальной семье;
- исходя из принципа вертикальной иерархии,
выше всех в круге расположен кружок члена семьи,
обладающего наибольшей властью в семье (по
размеру он может быть самым маленьким). Ниже
всех - тот, который наделён меньшей властью. В
варианте идеальной семьи можно проследить за
желанием тестируемого передать или сохранить
или распределить власть в семье;
- если в круге все кружки членов семьи размещены в один ряд, то следует мысленно провести
горизонтальную линию, взяв за основу, самый
нижний кружок. Те члены семьи, кружки которых
опираются на линию, имеют опору в реальности. А
те, которые «повисли в воздухе», опоры в жизни не
имеют. Если в варианте идеальной семьи кружок
тестируемого «повисшего в воздухе» опирается
на линию, то можно говорить о возможности
принятия им самостоятельности. А если он так
и остаётся «повисшим в воздухе», то это может
указывать на нежелание брать ответственность
и самостоятельность на себя;
- если в варианте реальной семьи кружки членов семьи размещены в одну линию, то это может
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тивных методик (проективных тестов). Среди них
выделяют экспрессивные проективные методики
(«Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек»; методики психодрамы); ассоциативные проективные методики
(«Ассоциативные карты», «Тест незаконченных
предложений», тесты Г. Роршаха и Ф. Хольцмана); интерпретационные проективные методики
(«Тематический апперцепционный тест») и др.
Для диагностики структуры семьи используют
методики, опирающиеся на пространственную
репрезентацию семейной системы с применением
замещающих фигур для членов семьи (методика
«Семейная социограмма», графический тест «Рисунок семьи» и т.д.).
Тест «Семейная социограмма» относится к
рисуночным проективным методикам. Авторами этого теста являются Э.Г. Эйдемиллер и О.В.
Черемисин (Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В.,
Никольская И.М., 2003г). Аспирантом кафедры
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СПбМАПО В.В. Пушиной под
руководством профессора И.М.Никольской была
создана модификация теста «Семейная социограмма», описанная в кандидатской диссертации
«Личность и семейные взаимоотношения мужчин
подросткового возраста, больных алкоголизмом»
(2007). С помощью теста «Семейная социограмма»
можно определить положение субъекта в системе межличностных отношений и характер его
коммуникаций в семье - прямой или опосредованный.
Описание методики. Для выполнения данной
методики тестируемым выдают бланки с изображением двух кругов диаметром 110 мм. Каждому
кругу соответствует свой вариант: 1 вариант «Реальная семья» - та, в которой вы живёте»; 2
вариант - «Идеальная семья - та, в которой вы
бы хотели жить». Инструкция равноправна для
двух вариантов: «Перед вами на листе изображён круг. Нарисуйте в нём самого себя и членов
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семьи в форме кружков и подпишите их имена».
Данное задание выполняется тестируемыми самостоятельно.
По мере его выполнения тестирующим проводится сравнение двух вариантов, на основании
которого выявляется: уровень удовлетворённости
семейными взаимоотношениями, принятие или
непринятие своего образа «Я»; конфликтные отношения; значимые члены семьи; распределение
власти в семье, по мнению тестируемого.
Тест «Семейная социограмма» позволяет за
очень короткое время наглядно показать для каждого члена семьи картину их взаимодействия,
сравнить их и обсудить.
Интерпретация результатов. Критерии, по которым производится оценка результатов тестирования:
- число членов семьи, попавших в площадь
круга;
- величина кружков;
- расположение кружков относительно друг
друга;
- дистанция между ними.
На основании первого критерия, специалист
определяет, соответствует ли число членов семьи,
попавших в площадь круга, реально существующим:
- отсутствие какого-либо члена семьи может
указывать на конфликтные отношения;
- если в круге реальной семьи нет самого тестируемого, то это может говорить о трудности
самовыражения во взаимоотношениях с близкими
людьми (чувство неполноценности), но если «Я»
появляется в идеальной семье, то это предполагает
о его желании иметь свой статус в семье и быть
полноценным членом её;
- изображение в круге того, кто официально к
реальной семье не принадлежит (друга или подруги, вымышленного члена семьи, сказочного
героя и т.д.) может говорить о неудовлетворительных потребностях к данному лицу, о том, что

Айгүл Жанғазықызы
ЖӘДИ
1. «Танысу» жаттығуы
Ата-аналар шеңбер бойымен тұрып,
әрқайсысы өзінің есіміне сын есім қосып және
өз бойындағы үш қасиетін кезекпен айтып
шығады. Өмірлік ұстанымын да айтады.
Талқылау: Қандай әсер алдыңыздар? Не
қиындық келтірді?
2. Топқа бөлу
Ата-аналар сол тұрған күйлерінде түрлітүсті гүлдерді таңдайды. Түстер бойынша топ
құрып, үстелдерге жайғасып отырады.
3. Дәріс оқу. Тақырыбы: «Ата-ана мен бала
арасындағы психологиялық үйлесімділік»
4. Ой жинақтау.
Үш топқа тақырып беріледі.
Ата-аналар сол бойынша өз ойларын
ортаға салады.
І топ. Баланың сапалы білім алуы үшін
ата-ана тарапынан жасалатын жағдайлар.
ІІ топ. Балаларды теріс әрекеттері үшін
жазалаудың түрлері.
ІІ топ. Бала үшін мұғалім мен ата-ана арасында қандай байланыс болу керек.
5. «Қызықты сұрақтар» сергіту жаттығуы
1. Балаңыздың туған күні?
2. Сынып жетекшісінің толық аты-жөні?
3. Балаңыз қандай өлшемді аяқ–киім киеді?
4. Балаңыздың парталас көршісі кім?
5. Балаңыздың сүйікті асы қандай?
6. Балаңыз кеше қандай баға алды?
7. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
8. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы
көреді?
9. Балаңыз 1-сыныпқа қай жылы барды?

ПсихологтыҤ ата-аналармен жұмысы

10. Балаңызды еркелетіп қандай сөздер
айтасыз?
11. Балаңызға ашуланғанда, ең алдымен
аузыңызға қандай сөз түседі?
12. Балаңыздың ең жақын досы кім?
Ата-аналар ортаға шығып,
сұрақтарға тез жауап береді.

берілген

6. Ситуациялық сұрақтар.
Ата-аналар үстел үстінен үлестірме
қағаздарды бөліп алып, сұрақтарға жауап
береді:
1. Балаңыздың өнері, қандай да бір іске
қызығушылығы, бейімділігі байқалса, не істер
едіңіз?
2. Баламен сөйлесе білу де үлкен өнер. 46 жастағы бала күніне көптеген сұрақ қоятын
көрінеді. Мысалы: түн неге қараңғы, күн қайда
кетті, ұшақ қалай ұшады.... деген сияқты таусылмайтын сауалдар көп. Сіздің балаңыз да
осындай сауалдарды көп қойса, жауап беруге
тырысасыз ба, жоқ әлде, елеусіз қалдырасыз
ба?
3. Сізге мектептегі мұғалімдерден “Сіздің
балаңыз басқа балаларды ұрады” деген
бірнеше шағым айтылады. Тағы көрші атааналардан да “біздің баланы ұрды” деген
сөз естуге тура келеді дейік. Не істейсіз?
Балаңызды қалай тәрбиелейсіз?
4. Кейбір
ата-аналардың
баласының
әрбір іс-әрекетіне көңілі толмай: “Сен сала
алмайсың, сен істей алмайсың”,- деп айтып
жататынын байқаймыз. Бала іс-әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз?
5. Балаңыз сабақтан қашып, мектептен
ерте келді, не істейсіз?
6. Балаңыз күнде бірінші сабаққа кешігіп
келеді. Қалай жөнге келтіресіз?
7. Балаңыз мектептегі бір мұғаліммен тіл
табыса алмай жүр. Балаңызға қандай кеңес
айтасыз?
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ЖӘДИ

ПсихологтыҤ ата-аналармен жұмысы

8. Сіздің балаңыз сыныптағы жақсы оқитын
оқушылардың бірі, алайда бір күні сынып
жетекшісі оны үлгерімі нашар оқушылармен
алып қалды, сіздің іс-әрекетіңіз?
9. Балаңыздың сабағы, тәртібі жайлы
білгіңіз келіп, мектепке келіп тұрсыз. Сынып
жетекшісі сізді қатулы қабақ, ашулы күймен
қарсы алды. Сіздің әрекетіңіз?
10. Биыл сіздің балаңыздың сыныбында

оқитындардың бәрінде ұялы телефон бар,
тек сіздің балаңызда жоқ. Күнде «әпер» деп,
мазаңызды алады, сабаққа барғысы келмейді. Сіз жұмыссызсыз, енді не істейсіз?
11. Сіздің тұңғышыңызды атасы мен әжесі
бауырына басқан. Сабағы қиындап кеткен
соң, өздерің қадағалаңдар деп әкеп тастады.
Ал, балаңыз тәрбиеңізге еш көнер емес, не
істейсіз?

7.Тест
Ата-аналардан тест алынып, нәтижесі шығарылады.

С.В. СКЛЯР,
Е.В. СТАНКИНА,
В.К. ЖУМАДИЛОВА

Психотерапия

ÑÎÖÈÎÃÐÀÌÌÀ Â ÑÅÌÅÉÍÎÉ
ÒÅÐÀÏÈÈ ÏÐÈ ÏÑÈÕÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ðÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀÕ

РОЛЬ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОТЕРАПИИ
В СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

8. «Ашық айтсам...» жаттығуы
Ата-аналарға төмендегідей бланкілер таратылып, толтырылады.
Сабақтың жүргізілген күні ____________________________________________________
Менің тренингтік есімім_______________________________________________________
Менің тренинг барысында түйгенім_____________________________________________

Резюме
В статье описана апробация проективной методики «Семейная социограмма».
Цель работы – выявление психотерапевтической мишени при работе с семьями
подростков, страдающих шизофренией.

__________________________________________________________________________
Бәрінен де маған мына жаттығу ұнады__________________________________________
Жүргізушіге ұсыныс_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Қолы______________________________________________________________________
9. Қорытынды
Ата-анаға көз қуаныш,
Алдына алған еркесі.
Көңіліне көп жұбаныш,
Гүлденіп ой-өлкесі,- деп Абай атамыз ата-ананың қуанышы, гүлденген үміт-арманы тек перзент сүю, оны тәрбиелеу екендігін айтқысы келген екен. Ендеше, ата-аналар,
қолымыздағы алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және біздер оларға үлгі болар бейне
екендігімізді ұмытпайық. Адам да өсімдік сияқты, күтілмесе жайнап өспейді дейді. Сондықтан
да мына жайттарды есімізде ұстайық:
1. Балаға жан және дене өзгерістерінің байланыстарын табуға көмектесу.
2. Балаға маман тарапынан тағылған мін, ескертулерді шын пейілмен түсіну және
түсіндіру.
3. Баланы ағза қызметінің қалыптасуымен мұқият таныстыру.
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ерапия шизофрении в настоящее время
подразумевает не только психофармакотерапию, но и широкое применение
различных методов психотерапии.
Лонгитудинальные исследования пациентов
страдающих шизофренией подтверждают наличие генетически обоснованной чувствительности к социальному стрессу у них и убедительно
доказывают роль психосоциальных факторов в
возникновении рецидивов психоза (1). Одним из
основных факторов воздействия на подростков
является семья. Проблема комплайенса (соблюдения больными лекарственных назначений), осознания болезни пациентом и его семьей, частота
рецидивов, качество терапевтического альянса с
врачом – всё это является факторами успешного
лечения при шизофрении взрослых (2). В штатном
расписании детских психиатрических стационаров
клиник РК отсутствует детский и подростковый
психотерапевт, что усложняет проведение психо-

Т

терапевтической работы, как с пациентом, так и с
его семьей. Нет единого подхода в многообразии
применения техник обследования и дальнейшей
психотерапевтической работы в рамках семейной
терапии. Нами произведен отбор наиболее простых
в использовании и интерпретации диагностических методик, разработанных на кафедре детской
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования Росздрава.
Использование проективных методик относится
к щадящим техникам обследования и помогает
опосредованно подойти к проблемам пациентов.
Одной из них является «Семейная социограмма»
Э.Г. Эйдемиллера. Проективный метод (от лат.
projectio – «выбрасывание вперёд») – один из
методов изучения личности человека. Основу проективного метода составляет выявление проекций
в процессе эксперимента и их интерпретация (3).
Проективный метод состоит из целого ряда проекҚызықты ПСИХОЛОГИЯ 27

Успех и Благополучие

А выход из ситуации, в общем-то, достаточно
прост: осознать, что вами управляет детский
сценарий, в котором вы были беспомощны,
вспомнить, что теперь вы — взрослый человек,
и попробовать сценарий доиграть по-взрослому
— найти выход в действии.
Например, вы поссорились с начальством.
Что делает классический самоед?
Он начинает перемывать себе кости и говорить примерно следующее: «Ну ты и…, неужели
ты не мог по-другому, теперь у тебя куча неприятностей, надо было повежливее, и как теперь
быть, как извиняться?».
Следующее возможное действие — пойти
к начальнику и промямлить извинения с тем,
чтобы уйти «побитой собакой».
Человек с нормальной, здоровой самокритичностью проанализирует, что действительно
привело к конфликту, где были разногласия, и
попробует извиниться (так как конфликт — это
результат взаимодействия, и «виноваты» обе
стороны) с тем, чтобы снова обсудить ситуацию,
уважительно высказать свою точку зрения и
найти согласие.
Тогда его извинение будет примерно следующим: «Мне очень жаль, что я погорячился, на
самом деле я имел в виду… Как вы считаете,
возможен ли такой вариант?».
Первый раз сделать это будет не то чтобы
трудно — скорее, очень непривычно. Но вознаграждение в виде радости от факта поступка не
заставит себя ждать.
Затем можно попробовать приучить себя к
поискам вариантов поступков. На этом этапе
включится ваш замечательный ум, которого
до этого как бы и не было (ведь работал родительский сценарий, в котором для ваших ума и
личности места не было).
Ну, например, все тот же случай конфликта
с начальством.
Вариант 1. Я пришел не вовремя, нужно просто выбрать другое время.
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Вариант 2. У нас противоположные мнения по
этому вопросу, надо бы еще раз все обсудить,
чтобы понять, чья точка зрения вернее.
Вариант 3. Меня пытаются заставить сделать
то, что я не хочу и не должен, стоило это отклонить в вежливой форме.
Вариант 4. Я действительно был не прав, это
стоит признать.
Вариант 5. Я был прав, но не смог это убедительно изложить.
И так далее.
Алгоритм выхода из самоедства.
Осознайте, что вы себя ругаете голосом родителя (а ругают — то есть оценивают — только
родители).
Родительская ругань к тому же вызывает либо
сильный протест, либо выращивает чувство
вины. То есть приводит к чисто эмоциональному отреагированию, но не к действительному
анализу ситуации и рациональным поискам
выхода из нее.
Остановите ругань и попробуйте совершить
действие, выводящее ситуацию на новый уровень. То есть бросьте себя обвинять, посмотрите
на ситуацию со стороны, попытайтесь увидеть,
какое действие было ошибочным.
Попробуйте совершить действие, которое
действительно является решением, а не извинением.
Научитесь варьировать действия. Подходы
к решению могут быть различными.
В одном случае стоит учитывать внешние
обстоятельства, в другом — настроение собеседников, в третьем — свое самочувствие и т. д. К
тому же, и само решение может иметь варианты.
Например, помириться с супругом можно просто
извинившись, пригласив его на прогулку или
купив ему симпатичную безделушку и т. п.
Когда у вас есть веер возможных решений,
вы быстрее сориентируетесь в ситуации. Итак,
если вы успешно перешагнули эти три барьера
— успех в ваших руках!

Мақсаты: педагогтарға кәсіби психологиялық денсаулығын сақтау тәсілдерін
үйрету.
Қатысушылар: мектеп мұғалімдері, саны 10-14.
Құралдар: ақ парақтар, қылқалам, желім, пиктограммалар, шарлар, түрлі-түсті
қағаздардан жасалған күн шуақтары.
1. Құрметті әріптестер, қазіргі жұмысымызды сауалнамадан бастайық деген ұсыныс жасаймын. Алдарыңызда сауалнама парақтарына таңдаған жауаптарыңызды белгілеулеріңізді
сұраймын (1 минут уақыт беріледі).

САУАЛНАМА
Мамандықтытаңдаубарысындағымотиві:
- балаларға сүйіспеншілік;
- кәсіптік жетістіктерге жету мүмкіншілігі;
- кездейсоқ;
- балалық кезден мұғалім болуды аңсау;
- Jз мүмкіншілік деңгейін кJрсету;
- отбасылық сабақтастық;
- басқа.
Мамандықтың аса жағымды жақтары:
- кәсіптік қарым-қатынас;
- Jз жұмысыңның нәтижесін кJру
мүмкіншілігі;
- Jмір бойы Jз біліміңді жетілдіру
мүмкіншілігі;
- еңбек демалысының ұзақтығы;
- басқа.
Мамандықтың аса қиын жақтары:
- жұмыстың нәтижесі тек қана маған байланысты емес;

- жеке уақытым кJп кетеді;
- үнемі эмоциялық тежелу;
- басқа.
Сіздердің таңдауларыңызға байланысты
мұғалімнің портреті шығады (тақтада слайдпен мұғалімнің портреті кJрсетіледі).
2. «Түрлі-түсті шарлар» - аяқталмаған
сMйлемдер.
Бір айдың ішінде егерде сізді қуантқан
нәрселер кJбірек болса жасыл шарды алып
«Жұмыста соңғы кезде мені қуантқан...»
деген сJйлемді аяқтау керек, ал егерде ренжіген сәттеріңіз басым болса, «Жұмыста
соңғы кезде мені ренжіткен...» қызыл шарды
алып осы сJйлемді аяқтау керек.
Түйін сJз: мұғалімдердің таңдауларына
қарай психолог қорытынды сJз айтады.
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ПсихологтыҤ мұғалімдермен жұмысы

Гүлнара ҚОЯНБАЕВА

3. Келесі жаттығуды ойдағыдай жасап кJрсек, сіздің позитивті бейнеңіз «мұғалім
таңбасынан» байқалады.
_р топқа ақ парақ және пиктограммалар таратылады (күн, кемпірқосақ, «жедел
жәрдем», жүрек, қолшатыр, магнитофон). Осылардың ішінде тек қана үш пиктограмманы пайдалана отырып, ақ параққа «мұғалім таңбасын» жасап шығу қажет. Үш топ үш
таңба жасап шығады және де әр топ Jз таңбасын ұсынады.
Кері байланыс сұрақтары:
- жұмыс барысында қандай сезімде болдыңыз?
- жұмысыңызға кJңіліңіз толды ма?
- таңбаңызға қарап тұрғанда қандай ой туады?
4. «Сыйлық» жаттығуы. Тұлға аралық қарым-қатынасты дамыту және де ұжымдық
ауызбіршілікті қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. _р топ мүшелері тек қана қимыл
мен ым арқылы қасында отырған әріптесіне сыйлаған затты кJрсету керек, ал кJршісі
заттың атын атап сыйлықты алғыс білдіре отырып қабылдайды.
5. «Күн шуағы» (рефлексия)
Жақсы – бір қалыпты адам
Tте жақсы – барлық істі жақсылыққа жоритын адам
Білім – ізденімпаз
Тамаша – әсерлі адам
Керемет – жан дүниесі мол
Орташа – қанағатшыл
КMңілді – кJпшіл
сем – талғампаз
Шебер – идея, фантазиясы жоғары
Жұлдыз – жаңалыққа жаны құмар адам
Тәтті – балажан, бауырмал
Ұстаз – баланың инженері
Қамқор – қамқорлыққа дайын
Tнер – сегіз қырлы, бір сырлы
Қарамен жазылған сJздер тақтада жазылып тұрады. Семинарға қатысушыларға күннің
шуақтары таратылады, тақтадағы сJздерден біреуін таңдап, алдарындағы параққа жазып
беру қажет. Содан кейін шуақтар жиналады, күннің бейнесі құрастырылады. Тақтаға
келесі слайдта әр адамның таңдауы бойынша қандай қасиеті бар екені шығып тұрады.
Жүргізуші оқып шығуына болады.
16 Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Светлана ПЕТРОСЬЯН

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНЫ
САМОЕДСТВА?
Действительно, есть люди, постоянно себя
критикующие. Но дело в том, что все эти процессы, которые человек осуществляет с собой,
с ним когда-то кто-то уже проделывал.
Чаще всего это те люди, которые окружали
ребенка в детстве: родители или бабушки и
дедушки. Влияние близкого ребенку окружения
огромно.
Именно родители (бабушки, дедушки) часто
закладывают весь арсенал средств и способов,
с помощью которых будет обращаться с собой
человек во взрослой жизни.
Чаще всего критикующие родители — это те,
которые хотят «вылепить» ребенка по своему
образу и подобию, не считаясь, собственно, с
ним самим.
И тогда, например, маленький флегматик
постоянно будет слышать от родителей более
живого темперамента упреки в нерасторопности,
и на всю жизнь «выучит», что с ним что-то не так.
Итог: пониженная самооценка привита.
«Ребенок — гость в нашем доме»,— говорит восточная мудрость. И рост, и взросление
ребенка в идеале, от которого все мы далеки,
должны строиться по линии его самораскрытия,
а не «лепки по образцу».
Образец — он-то родительский, и возможно,
родителям он подходит идеально. Но ребенок
— он может в родительский образец и не вписываться.
Как ни парадоксально, чаще всего критиканством занимаются умные, эмоциональные и
небезразличные родители.
Поэтому заниженная самооценка и привычка
критиковать себя и вбивается намертво.
Были бы родители попроще или понезаинтересованней — и проблем было бы меньше.
Воистину, «благими намерениями»…

Успех и Благополучие

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ИЗЛИШНЕ
КРИТИКОВАТЬ СЕБЯ?
1. Это разрушает личность, понижает самооценку;
2. Самоедство как бы говорит: «Ты ничего
не можешь», и таким образом ставит запрет на
действие, оставляя человека в той же нерешенной ситуации;
3. Чрезмерно самокритичные люди не нравятся окружающим, так как погружены в себя;
4. Самоедами легко манипулировать, так как
у них имеется глобальное чувство вины;
5. Это занимает много времени и не оставляет
места для положительных эмоций;
6. Самоедство оставляет человека, по сути,
на уровне эмоционального реагирования, не давая включить рациональное мышление взрослого
человека и тем самым найти реальный выход
из ситуации.

КАК ПОНЯТЬ, ЗАНИМАЕТЕСЬ
ЛИ ВЫ САМОЕДСТВОМ?
Самоедство — это когда вместо того, чтобы
как-то исправить ситуацию, человек начинает
себя страшно ругать, страдать от этого, и словно
бы от этого даже получать какое-то странное
удовлетворение.
В действительности, страдающий самоедством в данном случае проигрывает давно знакомый (с детства) сценарий.
Нужно только понимать, что внутренний голос,
который вас ругает — это вообще-то не ваш
голос, а голос воспитывающего родителя.
И таким образом, получив привычное наказание за содеянное, взрослый мальчик (девочка)
на этом успокаивается.
Именно в этом самоудовлетворении от родительского наказания и остановки на этом и есть
опасность ситуации.
В детстве ребенок мало что может, а особенно — противостоять большим и всесильным, с
точки зрения ребенка, родителям.
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Светлана ПЕТРОСЬЯН
Психолог-психотерапевт

Күлән Төреханқызы
ЖАҢБЫРОВА

Релаксациялық жаттығулар

Қ.Сыпатаев атындағы
№7 техникалық мектеп-лицейінің
педагог-психологы,
Шымкент қаласы

доровая самокритичность необходима каждому, потому что
позволяет правильно оценить
свои поступки. Но что делать, если
склонность к критике своего Я давно
вышла за рамки разумного и стала
мешать быть счастливой? Психолог
рассказывает, почему не нужно заниматься самобичеванием и как бороться
с этой вредной привычкой.
Многие люди страдают от постоянной самокритики.
Причем, критикуя себя, они думают,
что поступают хорошо, что они объективны к себе, а самоедство — это ни
что иное, как показатель ответственности и честности человека по отношению к себе.
То есть, путают самоедство и самокритичность. В чем же отличия?
Самокритика — это умение посмотреть на себя и свои поступки со стороны, увидеть свои ошибки, признать
их и по возможности исправить.
Самоедство отличается от самокритики тем, что человек начинает обвинять себя в совершенных действиях, не
учитывая ни обстоятельств, ни своего
настроя,— то есть, находится вне реальности.

З
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Мақсаты: Uзі туралы ойын дамыту,
коммуникациялық іскерлікті жетілдіру, сенімді сезіну үшін тұлғаны психологиялық күйге
келтіру.
Ыңғайлы отырыңыздар. Uз денелеріңізді
сезініңіздер және бос ұстаңыздар.
Дене демалады, ал сана-сезім сергиді. Аспанға
қарап отырмын деп ойлаңыздар. Ішіңізден Аспанды сезініңіз. Табиғат кJркемділігін байқадыңыз.
Айналадағы шуылдаған құстардың шырылдаған
дауыстары неткен керемет!
Кенеттен, сіз бір әсем әуенді естисіз! _уен
бағытына қарай ұмтыламыз. Сіз орман ішіне қарап зәулім сарайды байқайсыз. Зәулім
сарайдың жартылай ашылған есігінен әсем әуен
естіледі.
Сіз зәулім сарайдың ішіне кіресіз.
Айналаңызды қоршаған тJрт қабырғада кJркем
де керемет суреттер. Сол кJркем суреттерді кJру
үшін сіз әр қабырғаны жағалап, ұстап кJресіз.
Айналаңыздағы қоршаған тJрт қабырғада кJркем
де керемет суреттер. Сол керемет суреттерді кJру
үшін сіз әр қабырғаны жағалап Jтесіз. Ол суреттерде сіздің қиял-ойларыңыз бейнеленген.
Бірінші қабырғаға.., екінші қабырғаға..., үшінші
қабырғаға..., тJртінші қабырғаның соңында сіз
аппақ, әрі жұмсақ демалатын жерді байқайсыз.
Кенеттен, шаршағаныңызды байқайсыз да, сол
жерге демалуға жатасыз. Uз денелеріңізді кJз
алдыңызға елестетесіз... басыңыздан бастап,
аяғыңыздың ұшына дейін... енді керісінше
аяғыңыздың ұшынан басыңызға дейін.
Сіздер демалыңыздар, жеңілдеңіздер, жай

ғана тұрып, осы бJлмеде ҰБТ-ға байланысты Jз
қорқынышымызды, үрейімізді, сенімсіздігімізді,
барлық кері әсерлерді тастап артқа қарамай,
есіктен шығып, жауып кетеміз.
Сіздер кJңілді, қайратты, қажырлысыздар.
Ешқашан жүректілік пен оптимизмді жоғалтпаңыздар! Табанды және қайратты
болыңыздар!
Мен сіздерді барлық Jз қабілеттеріңізді қазір
де, ертең де және одан кейінгі күндерде де үнемі,
жігерлілікпен дамытуларыңызға дем беремін...
Сіздің басыңыз мықты, ақылды болғанын
сезініңіз және солай деп ойлаңыз. Сезініңіз -сіз
сергексіз! Сіз ештенеден қорықпайсыз! Сіздің
күшіңіз кJп, қайратты, Jзіңізге сенімдісіз! Сізде
бәрі де болады!
Сіз үлкен шыдамдылықтың арқасында жақсы
оқисыз, кJңіл-күйіңіз жақсы, орындалмай қалған
жұмыстың орнын тезірек толтыруға ынтызарсыз.
Сіз ойыңыздың айқындылығының артқанын,
кJңіл-күйіңіздің жақсарғанын, сезгіштігіңіздің
жоғарылағанын сезініңіз.
Uміріңізге жаңа күштердің қосылғанын сезінесіз. Сізде бәрі алда! Сіз таланттысыз! Сізде
бәрі де болады!
Сіз қайтадан табиғат аясындасыз. Шексіз
аспан... Ораламыз.
Тамаша... Жұмысымызды аяқтаймыз. Uзіңіз туралы ойыңыздың аяқталғанын, демалғаныңызды
сезінген кезде кJзіңізді ашыңыз.
Сонымен әркім қашан кJзін ашқысы келсе,
сол кезде кJзін ашады.
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Сабақтың тақырыбы:

«ҐЗІН-ҐЗІН ТАНУ» ТРЕНИНГІ

Мақсаты: «Тұлғалық қасиетті білу»
1. «МЕНІҢ ЕСІМІМ» АТТЫ ЖАТТЫҒУ
Жаттығу танысу үшін жасалынады - әркім
кезекпен Jз атын атап, есімінің бас әрпінен
басталатын сJз айтады. Мысалы: Сандуғаш
- сникерс, _сел - әлем т.б.

2. «СІЗДІҢ КTҢІЛ-КҮЙІҢІЗ ҚАНДАЙ?»
Қажетті заттар: түрлі–түсті қағаздан жасалған
пішіндер, маркер.
1а) Интерпретация
Қызыл - қуанышты кJңіл-күй
Алқызыл - ұнамды кJңіл-күй
Сары - жағымды кJңіл-күй
КJк - суық кJңіл-күй
Қоңыр - қиналған кJңіл-күй
Күлгін - алаңдаушы кJңіл-күй
Қара – күш-қуаттың тJмендеуі
Ақ – анықталмаған кJңіл-күй.
2а) _р оқушы Jзіне ұнаған түрлі-түсті
пішіннің біреуін таңдайды.
Қағаздың артына сол түске байланысты
жазылған интерпретацияны оқиды. Мысалы:
Алмас қызыл түсті таңдаса, онда Алмастың
кJңіл-күйі Jте қуанышты күйде екенін білуге
болады.

3. « НМЕН БОЙ СЕРГІТУ»
Жүргізуші танымал 3-4 ән аты жазылған
қағаз таратады. (_р әнге сондай қағаз саны тең
келеді). Қатысушылар Jзіне тиген ән әуенін
жүріп, ыңылдап салады. Ойынның міндеті Jзі
сияқты ән әуенін салып тұрған адамды іздеп
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тауып, қосылуы түптеп келгенде осындай үш не
тJрт топ құралады. Мысалы: Азамат Мұзарттың
бір әнін салып тұрса, Хадиша Jз әуенін естіп
Азаматпен бір топты құрайды.

4. «МИМИКАЛЫҚ СИТУАЦИЯ»
Қатысушылар үш топқа бJлінгеннен кейін олардың топ басшылары ортаға шығып
үлестірмені таңдайды. Онда «Махаббат»,
«Бұзықтық», «Қызығушылық» тақырыптары
берілген. _р топ Jз тақырыптарына байланысты мимика, пантомимикалық ситуация
құрайды. Қалған екі команда олардың басты
тақырыбын табады.

Перизат ТӘЖІҒҰЛОВА

● Болашақ мамандығыңды қашан таңдайсың?
ҮІІІ, ІХ, Х, ХІ сыныпта
● ҰБТ-ға арналған дискет бойынша дайындалып
жүрсің бе?
А. Иә
Б. Жоқ

ҰБТ-ға дайындаламыз

● Пән мұғалімдерінің дайындалуға сен үшін
кJмегін қалай бағалар едің ?
Қазақ тілі
1.2.3.4.5.
Математика
1.2.3.4.5.
Тарих
1.2.3.4.5.
Таңдау пәні
1.2.3.4.5.

● Осы дискеттің Jз біліміңді толықтыруға пайдасы бар ма?
А. Иә
Б. Жоқ, себебі дискетте сұрақтардың жауабы жоқ.

● ҰБТ-дағы пәндерден басқа пәндерге
дайындығың қандай?
А. Жақсы,
Б. Орташа
С. ТJмен, себебі, ол пәндерден сынақ
тапсырмайды.

● Факультатив сабақтың сен үшін пайдасын
қалай бағалар едің?
1.2.3.4.5

● Аралық ҰБТ-дан алған ұпайларың қандай?

5. «АВТОПОРТРЕТ»
Ф. Бернстің «Автопортрет» әдістемесі
арқылы тұлғаның қасиетін анықтау.
Қатысушыларға дәптер, қалам беріледі. Олар
Jздерінің автопортреттерін салады. Нәтижесін
психологтар талдайды.
Қажетті заттар: дәптер, түрлі-түсті қаламдар,
медитациялық музыка.

6. «АҚ ТІЛЕК »
Шардың ішіне түрлі тақырыпқа байланысты
тілектер жазылады.
Қатысушы оқушылар Jзіне ұнаған шарды
таңдап алып, оны жарады. Шар ішіндегі тілекті
оқиды.
Тренинг соңында әр қатысушы Jз ойын біледі.
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ҰБТ-ға дайындаламыз

ойындарды ғана тұтынбай, ең болмаса қарапайым
бағдарлама жасап кJріңіз. Дайындық курстарына жазылсаңыз, тіпті жақсы. Ең дұрыс тәсіл
– жазғы демалыс кезінде Jзіңізді қызықтыратын
саланың ең кіші қызметкері болып жұмысқа
тұрсаңыз, таңдауыңыздың дұрыс-бұрыстығына
кJзіңіз анық жетер еді.
БЕСІНШІ ҚАДАМ:
Сұранысты да назарда ұстаңыз
Болашақ мамандығыңыздың еңбек нарығында
қаншалықты бағаланатынын білу де пайдалы.
Қарапайым жол: бос орындарға жарияланған
байқауларда, ғаламтордың еңбекке орналастыру сайтында қандай мамандарға сұраныс бар
екендігін қараңыз. Арнайы агенттіктер жүргізген
болжамдардың да маңызы зор. Осы мәліметтерді
ескере отырып, таңдаған мамандығыңызға қай
жоғары оқу орнында, қалай даярлайтынын
анықтаңыз.

АЛТЫНШЫ ҚАДАМ:
Мамандар не дейді?
Егер күдік-күмәннан арыла алмасаңыз, онда
мамандардың кJмегін пайдаланыңыз. Мұндай
кезде кеңесші-психолог мамандар жәрдемдесе
алады. Сондай-ақ, қабілетіңіз бен бейімділігіңізді
анықтауға кJмектесетін арнайы психологиялық
тесттер де бар.
ЖЕТІНШІ ҚАДАМ:
Қорытынды шешім
Мәліметтерді жинастыра келіп, Jзіңізге
ұнаған негізгі 5-10 позицияның тізімін жасаңыз.
Одан кейін парағыңызды екіге бJліп, оң және
сол жақтарын тізіп, сынақ тәсілін жүргізіңіз.
КJңіліңізге қонбайтынын сызып тастаңыз. Тізімде үш пункт қалған кезде тағы да қосымша ой елегінен Jткізіп, ең соңғы шешімді қабылдаңыз.

ОҚУШЫЛАРДЫ ҰБТ-ҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ САУАЛНАМАСЫ
● Оқушылардың білімін қандай жолмен тексеру
тиімді деп ойлайсың?
А. ҰБТ
Б. Емтихан
● ҰБТ оқушының білім сапасына нақтылы баға
бере ма?
А. Иә
Б. Жоқ
● ҰБТ-да мектеп бағдарламасынан тыс сұрақтар
бар ма?
А. Иә
Б. Жоқ
● ҰБТ тапсыру сен үшін қиындық туғызады
деп ойлайсың ба?
А. Иә
Б. Жоқ, себебі ҰБТ-ға тұрақты дайындаламын.
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● Аралық ҰБТ-ға қалай жауап беріп жүрсің?
Қазақ тілі
А. 7 рет Jлшеп бір кесіп
Б. тисе терекке ......

Күлән Төреханқызы
ЖАҢБЫРОВА

Кикілжі жадайларын болдырмау, алдын-алуа
арналан тзету-дамыту жаттыуларыны кешені
Мектеп мұғалімдеріне арналған тренинг
олардың бойындағы мынадай маңызды сапаларды: кәсіби іс-әрекеттердің эффективті индивидуалды стилін қалыптастыру; оқушылармен,
олардың ата-аналарымен, мектеп басшылығымен,
әріптестерімен, сонымен қатар, Jз отбасы
мүшелерімен ойдағыдай қарым-қатынас жасай
алуын қалыптастырып, дамыту үшін қажет. Тренинг тағы мынадай қасиеттерді: балаға позитивті
қарым-қатынас, бастауыш мектеп оқушысын
эмоциялық қабылдау, олармен тілдесудің коммуникативті амалдарын дамыту, Jзін-Jзі реттеудің
тиімді тәсілдерін қалыптастыруға кJмек береді.
Бастауыш сынып мұғалімдері Jткізетін
психологиялық практикалық сабақ бағдарламасы
психолог жұмысындағы арнайы психологиялық
кJмек берудің екінші кезеңі болып табылады.
Бұл жерде сабақтың негізгі бJлімінде Jтілетін
жаттығулар мен ойындарға сипаттама берілген.

Математика

А. 7 рет Jлшеп бір кесіп
Б. тисе терекке ......

Тарих

А. 7 рет Jлшеп бір кесіп
Б. тисе терекке ......

«МҰҒАЛІМ-МЕКТЕП» циклы

Таңдау пәні

А. 7 рет Jлшеп бір кесіп
Б. тисе терекке ......

«ҚАЛАЙМЫН – ІСТЕЙ АЛАМЫН –
ҚАЖЕТ» ЖАТТЫҒУЫ

● ҰБТ-ғы барлық пән бойынша факультатив
сабақ бола ма?
А. Иә
Б. Жоқ
● ҰБТ-ға сен қашаннан бастап дайындалып
жүрсің?
Таңдау пәнің қай пән?
ҮІІІ, ІХ, Х, ХІ сыныпта

Релаксациялық жаттығулар

Жаттығу мақсаты: Мұғалімнің қажеттіліктеріне
және Jз армандарына сенімін бекіту және белсендіру; дүниетанымын кеңейту және дамыту,
педагогиклық іс-әрекет стилінің индивидуалдық
тиімді түрін табу.
Мұғалімдер тобын жарты шеңбер тәрізді етіп
отырғызамыз, жарты шеңбер алдына екі орындық
қоямыз. Ортаға қалаулары бойынша екі мұғалімді
шығарып, орындыққа отырғызамыз. Олардың
біреуі - тыңдаушы, екіншісі – сJйлеуші бола-

ды. Соңғысы психолог ұсынған басы берілген
үш сJйлемді аяқтайды. Мысалы, « Мен Jзімді
сенімді ... сезінгім келеді».
Берілген сJйлемнің аяғы спонтанды және
тікелей болуы маңызды. Адам не ойлағанын,
есіне не түскендігі жайлы айтады. Одан кейін үш
сJйлемнің қайсысы сенімдірек айтылғандығын,
сJйлемнің индивидуалдығы сезілгендігі жайлы
талқылау жасаймыз. Алдымен бұл сұрақтарды
тыңдаушыға қоямыз, содан кейін бүкіл топтан
сұраймыз. СJйлеушінің интонациясы, оның
бет әлпетінің қимылы, жестіне және т.с.с. назар
аударылады.
_детте басым кJпшілігі әйелдер болып келетін
аудиторияда «Мен міндеттімін» принципі бойынша Jмір сүретіндігі анықталады. КJбінде Jз
армандары мен қажеттіліктерін (мен қалаймын)
жүзеге асыруға уақыты да, күш қуаты да жетпейді.
Психолог жан саулығы мен оптимизмді сақтау
үшін «Jзіме арналған Jмірге» азғантай болса да,
уақытын бJлу керектігіне сендіруге ұмтылады.
Мұғалімнің іс-әрекетіндегі кәсіптік стилінің
индивидуалдық тәсілін іздеуге байланысты
сұрақтар талқыланады. Психологқа мұғалімнің
мектептегі жүріс-тұрысы, басқа мұғалімдермен,
оқушылармен қарым-қатынас мәнері тек педагогика мамандығына қабылданған іс-әрекет
нормаларының негізінде ғана қалыптаспай,
оның жеке индивидуалдық ерекшеліктерінің
негізінде де қалыптасатындығын кJрсете алу
маңызды. Кейбір мұғалімдер қарым-қатынаста
қатал және құрғақ, басқа біреуі - эмоциялы болып
келеді. Uз-Jзіңізден бас тартпай индивидуалдық
ерекшеліктеріңізге сай келмейтін рJлді ойнағанда
мүмкіндігінше мамандыққа белгіленген барлық
шектеулер мен шекараларды тауып толығырақ
жүзеге асыруға тырысуыңыз маңызды.
Қызықты ПСИХОЛОГИЯ 19

Релаксациялық жаттығулар

«МЕНІҢ МАМАНДЫҚТАҒЫ БЕЙНЕМ»
ЖАТТЫҒУЫ
Жаттығудың мақсаты: кәсіптік іс-әрекет
стилінің индивидуалдық тиімді тәсілдері мен
шараларын іс-жүзінде жаттықтыру.
Мұғалімдер шеңбер құрып тұрады. Психолог
топтың әрбір мүшесіне алдарында оқушылар тұр
деп елестете отырып сәлемдесуді ұсынады. Мысалы, «Сәлеметсіңдер ме, балалар!» Бұл жерде
фразаны жестпен, позамен, бет әлпет қимылымен
қуаттауға болады. Топ мүшелерінің барлығы
сәлемдесіп болғаннан кейін жалпы талқылау
Jткізіледі. Сәлемдесудің қайсысы ашық және
мейірімді, кімнің фразасы белсенді іс-әрекетке
эффективті стимул болды, мұғалімдер бала позициясынан Jз әсерлерімен бJліседі.
Бұл жаттығуда жеке индивидуалдық іс-әрекет
стилін табуға кJмектесу үшін әрбір қатысушымен
кері байланыс орнатылады. Айта кететін жай, бұл
проблема мектепте енді жұмыс жасай бастаған
жас мамандар арасында ғана актуалды емес. КJп
жылдар бойы мектепте қызмет етіп, дағдылары
қалыптасқан, жұмыс істеуі автоматтандырылған
мұғалімдер арасында да қажет. Олар Jздерінің
кәсіби шаралар арсеналын кеңейтіп, жаңарту үшін
маңызды. Бұл жерде жекелік индивидуалдығын
басу ізімен емес, Jзіндік «Мені» мен кәсіби
мүмкіндіктерін ашудағы үйлесімділік пен толық
жетілуді табу.

«БАҒА» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Оқушыларды бағалаудағы Jзара
әрекеттесудің тиімді коммуникациялық амалдарын Jндіру.
Топ шеңбер құрып тұрады, әрбір қатысушы бір
позитивті және негативті баға айтуы қажет. Алдымен негативті баға айтылады, мысалы, «отыр,
екі».
_ркім бұл фразаны айтуда Jз сJздерін, интонациясын, мәндерін қолдануға мүмкіндік
береді. Талқылауда
алдыңғы жаттығуда
ұйымдастырылғандай топ мүшелері оқушы
позициясынан сJйлейді. Психолог мұғалімге
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оқушыға негативті баға қойған кезде оған Jзіндік
жеке қарым-қатынасының кJрініс табуын және
тәрбиеленушінің жақсырақ оқуға мүмкіндігі барына сенім білдіру керектігін кJрсетеді. Негативті
бағаны мынадай фразамен айтуға болады: «Uте
Jкінішті, Анар бүгін саған нашар баға қоюға
тура келіп тұр, сен Jте қабілетті қызсың, жақын
күндері Jзіңнің екіңді жJндейтіндігіңе сенімдімін».
Оқушыны позитивті бағалағанда да, баланың
жетістігіне шынайы қуанышы мен психологиялық
қолдаудың жаңа формаларының кәсіби амалдарын жетілдіруге болады. Мысалы, позитивті
баға қойған кезде позитивті баға қойғандағы
фраза тJмендегідей болуы мүмкін: «Жарайсың,
бүгін сені бес деп бағалаймын, әрі қарай осылай
оқуыңды жалғастыра бер».

«МЕНІҢ РІПТЕСІМ» ЖАТТЫҒУЫ
Мақсаты: Мұғалімдердің Jзара бір-бірімен
қарым-қатынасының тиімді амалдарын дамыту.
Психолог топтағыларға келесі ситуацияны
ойнауды ұсынады: мұғалім Jз әріптесіне отбасы
жағдайына немесе денсаулығына байланысты
бір-екі күн жұмысты алмастыра тұруын Jтінеді.
_рі қарай топта мына мәселелер бойынша
талқылау жүргізіледі: Jз Jтінішін білдіргенде,
мұғалім қандай коммуникативті амалдар таңдады,
неге кейбір мұғалімдер кJмек кJрсетуге келісті,
басқа біреулері келіспеді (егер ойында ондай
жағдай болса). _рбір қатысушы Jз практикасында кездестірген осыған ұқсас жағдайларды
есіне түсіріп, аталмыш жағдайда Jздерін қалай
ұстау керектігін ойланса болады. Психолог әрбір
мұғалім біреуден кJмек сұрау керек болса, қалай
әрекет ету керектігі жJнінде Jз пікірін белсенді
айтып топқа қосылып отыруына жағдай жасауы
қажет. Топ әріптесінен кJмек сұрау қажет болған
жағдайда қалай әрекет ету керектігі жайында
оптималды формаларды жасап шығарады, психолог тек Jзіне кJмек кJрсетуге жағдай жасап
отыруы қажет.

ҰБТ-ға дайындаламыз

Перизат ТӘЖІҒҰЛОВА
Алшын Меңдалыұлы атындағы
орта мектеп психологы
Алматы қаласы

Мақсаты: Талапкер - 2011 оқушыларының
мамандық таңдауына кJмектесу, бағыт-бағдар
беру, психологиялық қолдау кJрсету.
Баяндама: “Мамандық таңдаудың жеті
қадамы”.
Мамандық таңдау – адам Jміріндегі ең жауапты кезең. Қалай десек те, ересек адам Jмірінің
үштен бірі жұмыста Jтеді екен. Сіздің аптасына
бес күн, сегіз сағат психологиялық дағдарыс пен
сәйкессіздіктен шаршап, азапқа түсу–түспеуіңіз
Jмірлік тәжірибе жинамай тұрып, не істеу қажет
екендігін шешкен таңдауыңызға байланысты.
Талапкер үшін мамандық таңдаудың жеті басты
қадамын ұсынуды жJн кJрдік.
БІРІНШІ ҚАДАМ:
Байыппен бағдарлай біліңіз
Жас адамның бір тоқтамға келуіне қиялдың
да әсері бар. Біреуді кинодағыдай романтикалық
мамандықтар қызықтыруы мүмкін. Біреулер
туғаннан маңдайына жазылған ата-анасының
жолын таңдайды. Біреулер жоғары оқу орнына
жақын досына немесе құрбысына серік болып
барады, ал енді біреулер үйіне жақын оқу орнына
құжат тапсыруға асығады.
Мамандық таңдау адам тағдырында кJп
нәрсені шешетіндіктен, оған атүсті қарау – жеңіл
ойлылықтың белгісі. Сондықтан, бұл мәселенің
шешімін мүмкіндігінше аса мән беріп, байыппен
қабылдаңыз.

ЕКІНШІ ҚАДАМ:
Дұрыс шешім Mз қолыңызда
Ең бірінші бұл таңдауды Jз бетіңізше жасау керектігін саналы түрде ұғыныңыз. Атааналардың, достарыңыздың ықпалынан шыға
алмай қалмаңыз. Олар не айтса да, бұл – сіздің
тағдырыңыз.
ҮШІНШІ ҚАДАМ:
Бейімділігіңізді ескеріңіз
Бастапқыда Jз қызығушылығыңызға назар
аударыңыз. Немен айналысқанды қалар едіңіз?
Қандай пәндер ұнайды? Бос уақытыңызда немен айналысқанды жақсы кJресіз? Адамдармен,
әсіресе, бJгде кісілермен оңай тіл табыса аласыз
ба? КJп нәрсе сіздің бейімділігіңізге байланысты.
ТTРТІНШІ ҚАДАМ:
Tзіңізді сынақтан Mткізіңіз
Бәрінен бұрын Jзіңізді ой елегінен Jткізіп
кJріңіз: Jзімнен және Jзімнің жұмысымнан нені
қалаймын? Бес жылдан кейін Jзімді қалай елестетемін? Барлық ақпараттарды пайдалана отырып,
болашақ мамандығыңыз туралы кJп мәлімет
алуға тырысыңыз. Uзіңіз таңдаған мамандық
иелерінің іс барысын кJзіңізбен кJру үшін сол
кәсіпорын, мекемелермен танысуға шығыңыз.
Бағдарламашы болғыңыз келсе, компьютерлік
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