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КІРІСПЕ 

 

XXI ғасырдың басында жаһандану мен ұлттық   тенденциялардың   

бірлігі, ұлттың, жеке адамның адамгершілік қасиет сапаларын, ар-намысын 

жаңа қырынан саралауды талап етіп отыр. Оқу мен тәрбие егіз, оларды бір – 

бірінен бӛліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз Әл – Фараби «Адамға ең бірінші 

білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» 

десе, ал В. Белинский «Бала тәрбиесіне ерекше мән  берілуі керек, тәрбиенің 

арқасында болашақ адамзат тағдырының негізгі мәселесі шешіледі» деп 

білгірлікпен дӛп басып айтқан. 

Бүгінгі тәрбиенің басты міндеті – адамзат мәдениетінің сан ғасырлық 

ӛркениеттік жетістіктері мен ұлттық рухани, мәдени байлықты кірістіре 

отырып меңгерту, студент-жастарды нарықтық экономикаға бейімделген, 

ӛмірге икемделген, жан-жақты жетілген, қабілетті, кез келген тұтқиыл 

жағдайлардан жол тауып шыға алатын ынталы да іскер, табанды да талантты, 

Отанын сүйетін азамат етіп тәрбиелеу болып табылады.  

ЖОО тәрбие жұмыстарының негізі бағыттарының бірі факультет  

кураторларының жұмысының маңыздылығы болып табылады. Жалпы 

университеттегі тәрбие жұмысының басты нәтижесі куратордың академиялық 

топтармен жүргізілген жұмысына тікелей байланысты. Академиялық топ 

кураторы  - сабақтан тыс тәрбие беруші.  

Осы орайда студенттермен жүргізілетін әртүрлі бағыттағы тәрбие 

жұмыстары олардың шығармашылық, рухани-адамгершілік  қасиеттерін 

қалыптастыруда маңызы ерекше.  

Тәрбие қызметінің табыстылығы кӛп жағдайда академиялық топ 

кураторының  кәсіби педагогикалық шеберлігіне байланысты болады.  Топ 

кураторы  – студенттің ерекше рухани кеңесшісі. Аса кӛңіл аударылатын 

жұмыстың бірі – ол  студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Ол, әрине, 

әр топ кураторының міндеті. 

Осы әдістемелік нұсқаулықты құра отырып, академиялық топ 

кураторларының жұмысын ұйымдастыру,  тәрбие жоспарын жасау,  тәрбие 

шараларын дайындау мен ӛткізу технологиялары, топ сағаттарын тартымды 

етіп ӛткізу, студенттерді зерттеу  жолдары сияқты мәселелер тӛңірегінде  топ 

жетекшілеріне әдістемелік кӛмек беруге тырыстық.  

Әдістемелік нұсқаулық «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 

жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері бойынша Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми кеңесінің 

«Университеттің әлеуметтік және жастар саясаты мәселесі» туралы  2020 

жылғы 12 ақпандағы ҚАУЛЫСЫНА сәйкес әзірленді. 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық академиялық және еңбек 

жолын жаңадан бастап жатқан жас топ кураторларына ӛз тәрбие жұмыстарын 

жүйелеуге септігін тигізеді деп ойлаймыз.   
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1. ТОП КУРАТОРЫНЫҢ ЖҦМЫСЫН ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

1.1 Топ кураторы жҧмысының мақсаты мен міндеттері 

 

Кураторлардың басты мақсаты - жастардың тұлғалық дамуының 

үйлесімділігін қалыптастыру, студенттерді азаматтық белсенділікке тәрбиелеу, 

білім алушылардың мамандықтары бойынша оқу жұмыс жоспары аясында ӛзін-

ӛзі қалыптастыру және ӛзін-ӛзі кӛрсету қабілеттерін дамыту. 

Кураторлардың негізгі міндеті - оқу тобында тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру, ӛзін-ӛзі басқаруды қалыптастыру және студенттерді 

университеттің қоғамдық және шығармашылық ӛміріне біртіндеп тарту және 

білім алу кезеңі барысында білім алу бағдарламаларын меңгерту болып 

табылады. 

 

1.2 Топ кураторының тәрбие жҧмысын  

ҧйымдастыру формалары мен тәсілдері  

 

1.       Топ белсенділерін (активін) қалыптастыруға, топтық 

ұйымшылдыққа, ынтымақтастыққа студенттік топ пен қоғамдық ұйымдар 

арасындағы ӛзара тиімді қарым-қатынастың орнауын реттеуге ықпал етеді. 

2.      Топ белсенділерімен бірлесе отырып, студенттік топтың оқу 

жылындағы мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Топ белсенділерімен 

бірлесе отырып, университеттің оқу-тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес 

тәрбие жұмысының үзіліссіздігін және сабақтастығын, мақсатын сақтай 

отырып, оқу жылының жоспарын қалыптастырады. 

3.       Топ жұмысы жоспарының орындалуын қадағалайды, топ 

белсенділерінің қызметін үйлестіреді, университет, факультет әкімшілігі және 

студенттік топ арасында байланыс орнатушы негізгі тұлға болып табылады. Ол 

студенттердің университет пен қоғам ӛміріне қатысуын жандандыру үшін 

қоғамдық ұйымдармен ұдайы байланыста болады. 

4.       Топ студенттеріне оқу-тәрбие үдерісіне қатысты деканның, 

университет ректорының бұйрықтары мен ӛкімдері туралы ақпарат береді. 

Студенттерді ішкі тәртіп ережелерімен, университет Жарғысымен және 

ұйымдастырушылық құрылымдарымен таныстырады. Университет пен 

факультеттерде ӛткізілетін байқаулар, конференциялар, жарыстар, 

олимпиадалар туралы хабар береді. Университеттегі және факультеттегі топтар 

мен студенттердің жұмысының үздік тәжірибесін насихаттайды. 

5.      Факультет әкімшілігіне, қоғамдық ұйымдарға студенттердің 

мүдделері, талаптары, ұсыныстары туралы ақпарат береді. 

6.      Қажет болған жағдайда студент жастардың әлеуметтік-

психологиялық мәселелері негізінде студенттерге психологиялық қолдау және 

кӛмек кӛрсетілуін ұйымдастырады. 

7.     Студенттердің ӛмірі мен тұрмыс жағдайларын және олардың 

мұқтаждықтарын зерттеп, жекелеген студенттердің тұрмыстық жағдайларын 
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жақсарту мақсатында кӛмек ұйымдастыру (оларды студенттер жатақханасына 

орналастыру, т.б.), студенттердің ата-аналарымен байланыста (мүмкіндігіне 

қарай кездесіп тұрады) болады. 

8.     Азаматтық, адамгершілік, эстетикалық, кәсіби және мәдени, спорттық 

және кӛпшілік жұмыстары бӛлімдері бойынша ӛткізілетін нақты іс-шараларды 

анықтайды, қатыстырады немесе ӛзі ӛткізеді. 

9.       Жастардың патриотизмін арттыра отырып, студенттердің азаматтық 

белсенділігінің қалыптасуына ықпал етеді, болашақ мамандардың азаматтық, 

құқықтық және кәсіби ой-пікірінің қалыптасуына атсалысады. 

10.  Жастардың салауатты ӛмір салтын ұстануына ықпал етеді, іс-

шараларды ұйымдастырады (ішімдік, темекі шегу, нашақорлықтың және 

жұқпалы аурулардың алдын алу бағытындағы). 

11. Құқық бұзушылықтың және студенттік ортадағы деструктивтік 

саяси құбылыстардың алдын алу бойынша іс-шаралар ӛткізеді. 

12. Студенттердің университеттің, факультеттің  және кафедраның 

арасындағы  байқауларына, олимпиадаларына, ғылыми семинарларына, 

конференцияларына және қоғамдық ұйымдардың басқа да іс-шараларына 

қатысуын жандандыру. 

13. Студенттік ӛзін-ӛзі басқару, студенттік құрылыс жасағының 

қозғалысына, клубтарға, қоғамдық бірлестіктер және ұйымдардың жұмысына 

қатысуын  қамтамасыз ету. 

14. Бос уақытты тиімді ӛткізу формалары мен әдістері туралы 

студенттерге ақпарат беріп, оның орындалуын жүзеге асыру. 

15. Студенттердің ӛздері таңдаған мамандықтарына 

қызығушылықтарын арттыруға ықпал ететін тақырыптық іс-шаралар 

ұйымдастыру. 

16.  Ӛзі жетекшілік ететін топ студенттерінің ата-аналарымен тығыз 

байланыс орнатып, студенттердің тәртібін және үлгерімін бақылау. 

17. Студенттердің ӛзіндік жұмыстарын ұйымдастырады. Үлгерімі мен 

тәжірибе жинақтауына бақылау жасап, студенттердің сабаққа қатысудағы 

енжарлықтары мен нашар үлгерімдерінің себептерін анықтайды. 

18. Ректормен кездесуге, университеттің, факультеттің жалпы 

жиналысына, Кураторлар кеңесінің жұмыс жоспары бойынша әдістемелік 

дәрістер мен семинарларға ұдайы қатысады. 

19. Бірінші курстың топ кураторы міндетті: 

 Студенттерді сабақ басталған соң бір айдың ішінде Университет 

Жарғысымен және құрылымымен, ішкі тәртіп ережелерімен таныстыруы және 

аталған міндеттерді студенттердің орындауын құжатпен рәсімдеуі тиіс. 

 Жоғарғы оқу орнындағы оқу үдерісінің ұйымдастырылу 

ерекшелігін кӛрсетуге, студенттерді оқытудың кредиттік технологиясының 

ерекшеліктерімен, рейтингпен және емтиханның қорытынды балдарымен 

таныстыруы тиіс (әсіресе студенттерді компьютерлік тестілеу барысында). 

 Екінші курста ӛткізілетін аралық мемлекеттік бақылау туралы және 

оның мазмұнымен, ӛткізілуімен таныстыруы тиіс. 
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 Студенттерді ӛзіндік жұмыстарды ұйымдастыру және орындау 

(жеке ӛзі және арнайы мамандарды тарту арқылы), еңбек және демалыс тәртібі, 

интеллектуалдық еңбекті орындау ережелерімен таныстыруы тиіс. 

 Студенттерді университеттің жастар ұйымдарының қызметімен 

және олардың қоғамдық белсенділігін қалыптастырудағы рӛлімен, 

студенттердің әлеуметтік қорғалуымен (жеке ӛзі және арнайы мамандарды 

тарту арқылы) таныстыру. 

 Университеттің, факультеттің, кафедраның тарихымен, 

факультеттің,  кафедраның міндетімен, кафедраның жетекші оқытушыларымен, 

үздік студенттерімен таныстыруы тиіс. 

 Студенттерге оқу орнына, жатақхана ӛміріне бейімделуіне, 

қоғамдық қызметтерге атсалысуға кӛмек кӛрсетуі тиіс. 

 

1.3 Топ кураторының жауапкершілігі 

 

Куратор факультет деканы бекіткен, деканның оқу жұмысы және тәрбие 

жұмысы жӛніндегі орынбасарларымен келісілген, оқу тобындағы оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарының орындалуына жауап береді. 

 

1.4 Топ кураторының қҧжаттары және есептерінің тҥрі 

 

1. Тәрбие жұмысының жоспары; 

2. Есептер: ағымдағы ақпарат (күн сайын, ай сайын), тоқсандық және 

жылдық; 

3. Топ студенттері туралы құжаттары: 

  Студенттердің сандық, сапалық құрамын анықтайтын құжаттар 

тізімі; 

 Студенттер туралы ақпарат (жеке куәлік, әлеуметтік жағдайын 

растайтын анықтамалар, ата-анасы туралы толық мәлімет, шет ел студенттері 

туралы ақпарат, студенттер жетістіктері туралы ақпарат, жеңілдік алған 

студенттер туралы ақпарат, діни ағымда жүрген  студенттер туралы ақпарат, 

құқық бұзушылықпен тіркелген студенттер туралы ақпарат); 

   «Универ» мен «SmartARSU»  жүйесіне студенттер туралы 

ақпараттарды толық енгізу (әр апта сайын толықтырулар енгізіп отыру); 

   Топ ұжымымен тәрбие жұмысының жоспары (барлық бағыттар 

қамтылуы қажет); 

 Жоспар бойынша және жоспардан тыс ӛткізілген шаралардың 

электронды нұсқадағы сценарийі, кӛрнекіліктері; 

 Әр куратор қажеттілікке байланысты қосымша құжаттарды 

енгізуіне болады. 
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2. КУРАТОР САҒАТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жоғары оқу орнында студенттермен ұйымдастыратын тәрбие 

жұмысының негізгі формасы  – куратор сағаты деп аталады.  

Куратор сағаттарын ӛткізу барысында студенттердің танымдық белсенділігі 

артады, оларда іскерлік, дағды қасиеттері қалыптасады. Куратор сағаты 

аптасына 1 рет айына 4 рет ӛтуі қажет.  

Куратор сағаты мынадай тәрбиелік қызметті атқарады: ағартушылық, 

бағыттаушылық, болжамдылық, және қалыптастырушылық.  

Куратор сағатының  ағартушылық  қызметі студенттердің оқу 

бағдарламасында қамтылмаған білімдерінің кӛлемін кеңейтеді. Яғни, онда 

қарастыратын нысана ӛмірдің барлық құбылысын қамтиды.  

Болжамдылық қызметінде студенттерде ақиқат ӛмірге белгілі бір қарым-

қатынасты қалыптастыру, оларда белгілі бір заттық және рухани 

құндылықтарды жасау болады. Студенттердің бойына тұлғалық және рухани 

құндылықтарды қалыптастыру. 

Бағыттаушылық қызметі студенттердің ӛмірін шынайы практикалық 

әрекетке бағыттауға кӛмектеседі.  

Қалыптастырушылық қызметі де жоғарыда аталған үш қызметтің 

орныдалуымен байланысты және куратор сағатын ӛткізу әдістемесіне оның 

мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, студенттердің қабілетін анықтаудан 

басталады.  

Куратор сағатын ӛткізуге дайындық барысында студенттер жоспарын құрады,  

ӛткізу орнын әзірлейді, кӛрнекілігін дайындайды т.б. Әрине, тақырыптық 

тәрбие сағатын ӛткізу барысында, куратор оның тақырыбын, топтың нақты 

жағдайын, студенттердің тәрбиелік деңгейін, олардың адамгершілік сапасының 

кӛлемін, белгілі бір бағытта кӛзқарасын, қызығушылығын, талап-тілегін алдын 

– ала анықтау барысында белгілейді. (сауалнама, әңгіме жүргізу арқылы, 

зерттеу жұмыстары қорытындысы бойынша т.с.с.). 

Куратор сағатын дайындау және ӛткізу жұмыстарында әртүрлі формалар 

мен әдістер және құралдар қолданылады: әңгіме, БАҚ жаңалықтарын оқып, 

соңынан талдау жасау, мамандардың белгілі бір тақырыптарға дәрістері, 

дӛңгелек үстел ӛткізу, ӛнер туындалары мен танысу, студенттердің ӛздері 

жасаған шығармашылық жұмыстары т.б.  

Бүгінде тәрбие сағатын студенттер  әрекетінің сипатына, олардың 

белсенділігі және дербестігі, ӛздігінен жұмыс істеу дәрежесіне, тәрбие сағатын 

дайындау және ӛткізуде куратордың рӛлі қаншалықты екендігіне байланысты 

үш түрге жіктеу қарастырылуда.  

Біріншісіне, куратор сағатын ӛткізуде кең кӛлемде білім, мағлұматтың 

ӛмірлік және педагогикалық тәжірибенің болуы талап етіледі. Мұндай жағдайда 

студенттер әңгіме барысында тек кейбір сұрақтарды талқылауға, деректер мен 

мысалдарды келтіруге тартылады.  

Екінші түрі, оқытушылар мен студенттердің ӛзара бірлікте атқаратын 

әрекетімен сипатталады. Ондағы негізгі ойды анықтау негізінен оқытушыға 

http://engime.org/mazmndama-ashi-balalari.html
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жүктелсе, оның жолдарын, амал-тәсілдерін құру әрі жүзеге асыру куратордың 

студенттермен бірлесіп атқаруымен сипатталады.  

Үшінші түрі, студенттердің ӛзіндік дербес белсенді жұмысымен 

сипатталады. Яғни, тәрбие сағатын дайындау, ӛткізу барысы студенттердің 

ӛздеріне немесе белгілі бір нақты топқа тапсырылады. Куратор студенттермен 

бірігіп оның негізгі ойын, бағытын және жоспарын құруда оларға кӛмектеседі.  

Куратор сағатын ӛткізуге дайындық барысына мынадай шаралар жүзеге 

асырылады:  

 студенттермен бірлесе тәрбие сағатының тақырыбын, мақсат, 

міндеттерін анықтау; 

 куратор сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты 

ақпараттар жинау; 

 куратор сағытын дайындау және ӛткізудің жоспарын құру; 

 куратор сағатының дайындық және ӛту барысында талқыланып 

отырған мәселеге студенттердің қызығушылығы мен белсенділігін оятуда 

олардың санасына, сезіміне және мінез-құлқына әсер ететін әр түрлі амал-

тәсілдерді ойластыру; 

 кӛрнекі құралдарын, музыкалық шығармаларын таңдау, орынды 

даярлау; 

 студенттер ұжымында ашық тәрбие әңгіме, жайма-шуақ жағдай 

туғызу; 

 куратор сағатына студенттердің ата-анасын, жолдастарын, 

университет әкімшілігі мен оқытушыларды  шақырудың тиімділігін анықтау; 

 куратордың тәрбие сағатын ӛткізу және оған дайындық 

барысындағы рӛлін, орнын анықтау; 

 студенттердің  келешек практикалық әрекеттерінде тәрбие 

сағатынан алған мағлұматтарын пайдалану және бекіту жолдары мен 

мүмкіндіктерін қарастыру. 

Негізгі бӛлімнің міндеті куратор сағатының міндеттері мен қызметі 

арқылы анықталады.  Бұл бӛлімде жоспарда кӛрсетілген негізгі талқыланатын 

мәселелердің мазмұны ашып кӛрсетіледі.  

Қорытынды бӛлімінде студенттердің куратор  сағатынан алған әсерлерін, 

қанағат сезімдерін орнықтыру, олардың жеке бастарына және топ ӛміріне 

немесе мінез-құлқына жаңа сипат ендіруге деген ықыластарын ояту, келешекке 

деген талпыныстарының, сенімдерінің пайда болуына әсер ету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://engime.org/seminar-praktikum-arastirilatin-sratar-terbie-jmisini-jrgizilu.html
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2.1 Топ куратоларының куратор сағаттарындағы ҧстанатын  

тәрбие жҧмысының басым бағыттары 

 

Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар тұтас педагогикалық 

процестің ӛзегі бола отыра, тәрбие жұмысының барлық бағыттары арқылы 

ӛтеді: 

1. Азаматтық ұстаным және  рухани-адамгершілік тәрбие. 

2. Эстетикалық мәдениетті қалыптастыру. 

3. Құқықтық тәрбие. 

4. Дене шынықтыру және студенттердің салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру. 

5. Экологиялық және еңбек тәрбиесі. 

 

Бірінші бағыт. Азаматтық ұстаным және  рухани-адамгершілік тәрбие. 

Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам ӛмірінің жалпы адамзаттық 

құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген  рухани-

адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және  

кӛзқарастарын қалыптастыру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- мораль мен этиканың кӛпшілік мақұлдаған нормаларына; 

- ӛзінің қасиетіне, арына және парызына;  

- ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына; 

- ӛзінің және ӛзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет-ғұрпына; 

- діни құндылықтарға; 

- ой, сӛз және іс бірлігіне; 

- ӛзінің мінез-құлқын жетілдіруге;   

- түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне; 

- адамдарға риясыз қызмет етуіне; 

- ӛз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім 

білдіру. 

Іске асыру механизмдері. Оқу пәндері мазмұнына құндылықтарды 

кіріктіру арқылы оқытудың тәрбиелік әлеуетін күшейту, педагогикалық 

консилиумдар, ата-аналар институты, «Ӛзін-ӛзі тану» адамгершілік-рухани 

тәрбие бағдарламасының метапәндік және тәрбиелік рӛлін күшейту, рухани-

адамгершілік тәрбие тұрғысынан қосымша білім беру жүйесінің мүмкіндіктерін 

кеңейту арқылы жүзеге асырылады. 

 

Екінші бағыт. Эстетикалық мәдениетті қалыптастыру. 

Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның ӛзін-

ӛзі сәйкестендіруінің кӛп мәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы 

жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның ӛнердегі және 

болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін  

дамыту. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 
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- толеранттылық және ғаламдық пікір; 

- кӛпмәдениеттілік және кӛптілділікті; 

- мәдениет аралық әрекет; 

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және ӛзге тілдерді білу; 

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық 

нормаларын; 

- қарым-қатынас мәдениетін; 

- эстетикалық мұраттарға, кӛркемӛнер құндылықтарына; 

- шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті 

қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту. 

Іске асыру механизмдері. Сабақтар, жалпы адамзаттық құндылықтар 

бірлігін барлық мәдениеттен айқындауда «Ӛзін-ӛзі тану» АРБ бағдарламасын 

кіріктіру, жастарда әралуан мәдениеттер мен халықтардың бірлігін кӛру 

біліктілігін дамыту. Үйірмелер, әдеби клубтар және т.б., театрларға, 

мұражайларға, кӛркемсурет кӛрмелеріне, галереяларға, тарихи орындарға 

саяхаттар,  шығармашылық кештер, кӛрмелер, байқаулар,  белгілі тұлғалармен, 

ӛнер қайраткерлерімен және т.б.кездесулер,  Қазақстан халқы Ассамблеясымен 

және этномәдени орталықтармен ынтымақтастық, білім беру ұйымдарында 

Қазақстан халқы Кіші Ассамблеяларын құру арқылы жүзеге асырылады. 

 

 Ҥшінші бағыт. Құқықтық тәрбие.  

 Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда ӛмір сүруге қабілетті азаматты 

және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен 

жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын 

қалыптастыру.   

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):  

- Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік 

идеологияға; 

- ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, 

әнұран, ту), құқықтық тәртіпке; 

- елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына; 

- ӛз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы 

жетістіктеріне; 

- басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына; 

- ӛз ӛлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи 

ӛміріне; 

-  құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-

тұрысына;   

- заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;  

- әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және 

жауапкершілік таныту. 
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Іске асыру механизмдері. Сабақтар, оқу пәндері, сабақтан тыс іс-

әрекеттер, қосымша білім беру. АРБ бағдарламасы аясында  ерлік, намыс және 

абырой, Отанға адал қызмет ету тағылымдарын ӛткізу. Дебат және пікірталас 

клубтарын ұйымдастыру. Сыбайлас жемқорлыққа тӛзбеушілікке үндеген 

патриоттық форумдар, акциялар.  Студенттердің мемлекеттілік нышандарын 

және Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін білуге арналған 

байқаулар мен олимпиадалар ұйымдастыру. Қазақ халқының, Қазақстанда 

тұратын басқа да этностардың мәдени мұрасын, дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарын зерттеу бойынша ӛлкетану экспедицияларымен танысу. Мемлекет, 

әдебиет, ӛнер, ғылым қайраткерлерімен, соғыс және еңбек ардагерлерімен, 

қоғам қайраткерлерімен, құқық қорғау, әділет органдары, мемлекеттік қызмет 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл органдары қызметкерлерімен 

кездесулер. Жастардың бастамашыл жобаларын дамыту. Жастар қозғалысы 

қызметін; қоғамдық қорлармен бірлескен қызметті жандандыру; әңгімелер, 

дәрістер, семинарлар, тренингтер; саяхаттар; ақпараттық-құқықтық 

материалдар тарату; «сенім қызметтерін», «Мен және заң», «Біз сыбайлас 

жемқорлыққа қарсымыз – қоғам мүддесіне деген опасыздыққа қарсымыз» 

акциясын ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 

 

Тӛртінші  бағыт. Дене шынықтыру және студенттердің салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыру. 

Мақсаты: Салауатты ӛмір салты, дене дамуы және психологиялық 

денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.  

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

-    денсаулық жағдайының скринингіне; 

- әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге; 

- теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге; 

- табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға; 

- денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез-

құлыққа; 

- ӛмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық; 

- қауіпсіздік және ӛмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге; 

- денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі. 

Іске асыру механизмдері. Сабақтар, дене тәрбиесі сабағы, оқу пәндері, 

қосымша білім беру, спорттық секциялар мен үйірмелер, «Ӛзін-ӛзі тану» АРБ 

бағдарламасы аясында репродуктив денсаулық, нашақорлық, маскүнемдік, 

темекі тарту және АҚТҚ алдын алу және салауатты ӛмір салты негіздері 

бойынша ақпараттық-ағарту курстар, семинар-тренингтер; денсаулық 

фестивальдері, спартакиадалар, қауіпсіздік бағдарлар ӛткізу; ақпараттық-

диагностикалық материалдар дайындау және тарату; «сенім қызметтерін» 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 
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Бесінші бағыт. Экологиялық және еңбек тәрбиесі. 

Мақсаты: Тұлғаның ӛзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын 

қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту.  

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы): 

- экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда 

«Жасыл экономика» бағдарламасына; 

- экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және 

ӛзіне;  

- «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне; 

-  табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр 

түрлі қызметке; 

- кәсіби білім мен ӛнімді еңбекке; 

- нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті кӛзқарас 

қалыптастыру; 

- экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;  

- еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; 

- мамандық таңдауына; 

- үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас 

таныту. 

Іске асыру механизмдері. Сабақтар, оқу пәндері, қосымша білім беру, 

туған ӛлкеге жасаған экспедициялар, туристік жорықтар, сенбіліктер, мектепті, 

ауданды, қаланы кӛгалдандыру мен абаттандыру, жасыл желек отырғызу, 

«Жасыл ел» қозғалысы және «Ӛзін-ӛзі тану» АРБ бағдарламасы аясында 

волонтерлық қозғалыстар, экологиялық форумдар, ғылыми экологиялық 

жобалар, табиғат зоналарын қоқыстан тазартуға қатысу. 

Технология сабақтарындағы еңбек тәрбиесі, қосымша білім беру, 

сабақтан тыс іс-әрекеттер; кәсіпорындарға саяхаттар, тәлімгерлермен, 

жаңашылдармен, табысты кәсіпқорлармен кездесулер, тәлімгерлік, дуальдық 

білім беру, кәсіби шеберлік байқаулары, студенттердің құрылыс және 

педагогикалық отрядтары; «Ӛмірді және мансапты жоспарлау», «Кәсіби 

сынамалар» жобаларын іске асыру;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. КУРАТОР САҒАТТАРЫ 

 

Тҧғырлы тҧлға – Қҧдайберген Жҧбанов!   

(Қ. Жұбановтың 120 жылдығына арналған семинар) 

 

Мақсаты: Студенттерге Құдайберген Жұбанов ӛмірі мен 

шығармашылығы туралы толық мәлімет беру, зерттеу, талдау.  

Семинар  қҧрылымы: 

 Топтарға бӛлу 

 Құдайберген Жұбанов ассоциация жасау 

 «Тұғырлы тұлға- Құдайберген Жұбанов»  бейне ролик тамашалау  

 Танымдық викториналық сұрақтар сайысы 

 Эксперттер эссесі 

 Смайликтер арқылы бағалау 

І. Ҧйымдастыру бӛлімі.  

Сәлеметсіздер ме құрметті студенттер! Бүгінгі «Тұғырлы тұлға - 

Құдайберген Жұбанов!»  атты семинарға хош келдіңіздер! 

Топтарға бӛлу (шоколодтар арқылы). 

IІ.  Қҧдайберген Жҧбанов ассоциация жасау. 

Қ.Жұбанов кім болған, жалпы ғалым туралы не білесіздер ассосация 

жасаcақ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIІ.  «Тҧғырлы тҧлға - Қҧдайберген Жҧбанов» атты бейнеролик 

тамашалау. 

Оқытушы: Отыз сегіз-ақ жыл ғұмыр кешіп, қызыл қырғынның құрбаны 

болған ғалым әлемдік лингвистиканың озық дәстүрін толық игеріп үлгерді. 

Үлгеріп қана қоймай, қазақ тіл білімі мен түркология мәселелеріне қатысты 

«Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер» деп аталатын кешенді ғылыми еңбегін 

бастап, оны серияларға бӛліп, 10 сериясын кейінгі ұрпаққа ұсынып кетті. 

Әдебиеттанудағы аяқталмай қалған «Абай — қазақ әдебиетінің классигі» атты 

мақаласы, музыка тарихына қатысты «Қазақ музыкасында күй жанрының пайда 

болуы жайлы» деген шағын еңбегі сол кезең үшін де, қазір де мәні зор, ӛміршең 

дүниелер - қырық жасқа да жетпеген зерттеушінің терең тынысын байқатады. 

Қҧдайберген 

Жҧбанов 
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Келте ғұмырдың бес-алты жылын ғана шәкірт тәрбиелеуге бӛле алған 

Жұбановтың жылуын Мәулен Балақаев, Ғайниддин Мұсабаев  сынды болашақ 

ғалымдар кӛрді. Біз, «Құдайберген Жұбанов — қазақ тіл білімінің атасы» деген 

қағидаға айналған қасиетті сӛзбен мақтанамыз. Қ. Жұбановтың еңбектеріне 

тоқталатын болсақ: тіл білімі мәселелерімен 1920 жылдан бастап шұғылдана 

бастады. Ол қазақ мектептері мен жоғары оқу орындары үшін қазақ тілін оқыту 

бағдарламаларын жасап, оқулықтар мен әдістемелік құралдар жазды. Сондай-

ақ, оның ―Қазақ тілінің ғылыми грамматикасының материалдары‖ (1-том), 

―Фонетика‖ (орыс тілінде), ―Қазақ тілі фонетикасының тарихын зерттеуге 

кіріспе‖, ―Қазақ тілінің ғылыми курсы жӛнінен лекциялар‖, ―Буын жігін қалай 

табуға болады‖, ―Қазақ тілінде біріккен сӛздің жазылуы‖, ―Қазақ сӛйлеміндегі 

сӛздердің орын тәртібі‖, ―Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан‖, т.б. 

іргелі ғылыми жұмыстары қазақ тіл білімін қалыптастыруға қосылған елеулі 

үлес болды. 20 ғасырдың 20 – 30-жылдарында Жұбанов қазақ халқының 

рухани-мәдени ӛмірінде саяси-әлеуметтік, халықтық мәні зор проблемалардың 

бірі – жазу, емле, термин мәселелерімен де шұғылданды. 

Қазақтың біртуар ұлын ұлықтау мақсатында, алаштың қайраткері Мұхтар 

Арынның бастамасымен 1990 жылы Ақтӛбе педагогикалық институтына 

Құдайберген Жұбановтың есімі берілді. 

1991 жылы Құдайберген Жұбановтың ғылыми мұраларын зерттеу және 

идеяларын тарату мақсатында «Жұбановтану» ғылыми зертханасы ашылды. 

IV. Танымдық викториналық сҧрақтар сайысы (kahoot  

бағдарламсы арқылы). 

1. Құдайберген Жұбанов қай жылдары ӛмір сүрді? 

2. Темір уездік оқу бӛлімінде қандай қызмет атқарды? 

3. Қ. Жұбанов тіл білімі мәселелерімен қай жылдан бастап шұғылдана 

бастады? 

4. Құдайберген Жұбановтың шәкірттері? 

5. Құдайберген Жұбанов қай медресседе білім алды? 

6. Құдайберген Жұбановтың туылған жері? 

7. Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы  Енукидзе атындағы Тірі Шығыс 

иститутын қай жылы аяқтады? 

7. 1936-1937 жылдары Қ. Жұбановтың қандай қызметтерді атқарды? 

8. Әйел теңдігі мақаласы қай жылы басылып шықты? 

9. Қ. Жұбановтың баспаға тапсырылған , бірақ жоғалған еңбектерін 

кӛрсетіңіз? 

10. Құдайберген Қуанұлы Жұбанов тіл білім саласындағы алғашқы қазақ 

профессоры, түркітанушы, педагог 

11. Қ. Жұбановтың 1932 жылы аспирантурадағы оқуын, "Түркі тілдері" 

және "Жалпы тіл білімі" мамандықтары бойынша аяқтайды 

12. Құдайберген Жұбанов 1938 жылы дүниеге келді? 

IV. Эксперттер эссесі. 

V. Смайликтер арқылы бағалау. 

V. Қорытынды.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Қ.Жұбанов ілімі ұшан-теңіз дария, оның мұрасы сарқылмайтын қазына 

іспетті. Ақтӛбеде Құдайберген Жұбанов мұрасын зерттеген, әлі де зерттеп 

жүрген ғалымдар шоғыры қалыптасты. Олардың кӛбі біздің университетімізде 

ұстаздық қызмет етіп, алған тағылымдарын жастарға жеткізу арқылы 

жұбановтанушылар қатарын кӛбейтуге үлес қосып жүр. 

Осылайша Құдайберген Жұбанов қалдырған тағылым ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып кете бармақ. 

 

Отбасы – бақыт мекені 

 

Мақсаты: 

 - «Отбасы» құндылығы туралы түсініктерді отбасы туралы ұғымдарды 

кеңейту, оны сүйе білуге, отбасы игілігі үшін талмай еңбек етуге үйрету; 

Міндеттері: 

-  отбасының негізі ӛмірдің ұйытқысы, киелі қасиетке ие болу сыры, 

отбасы тәлімінің мәні туралы түсініктерді кеңейту; 

- отбасы тәрбиесінің мән-маңызын ашып кӛрсете отырып, ұлттық салтты, 

дәстүрді түсініп, құрметтеуге баулу, алдағы ӛмірге даярлау.  

Тәрбие сағатының  барысы: 

1.Шаттық шеңбері  

Кӛңілге қуаныш сыйлайтын, жанымызды ізгілендіретін, ӛнер атауының 

ішіндегі құдіреттілерінің бірі - күй тыңдауға шақырамын.  

2. Ойланайық, пікірлесейік 

 «Отбасы» сӛзіне ассоциация құрғызу. 

 «Отбасы», «отау», «отағасы», «отау иесі» деген ұғымдарды қалай 

түсінесіз? 

 Отбасы негізі неде деп ойлайсыз? 

 3. Назар аударайық 

 Қ. Толыбаевтың шығармасынан үзінді оқыту және оқушының есінде 

қалатын негізгі ұғымдарды анықтатып, тақтаға жазғызу.  

4. Мәтінмен жҧмыс 

 Ш. Айтматовтың «Мұрап» әңгімесінен үзінді оқу. Мәтіннен қандай 

кӛріністерді елестете алар едіңдер?  

 Қаратайдың отбасына қандай сипаттама берер едіңіздер? 

 Отбасының берекелі болуы кімге байланысты деп ойлаймыз?  

 Отбасын құру үшін ата-ананың келісімі керек пе? 

 Отбасын құру үшін адамдар қанша уақыт бірін-бірі білуі керек деп 

ойлайсыз?  

5. Дәйексӛз 

Үйлену дегеніміз - ӛз құқыңның жартысын азайтып, міндеттеріңді екі есе 

кӛбейту деген сӛз. Артур Шопенгауэр 

 6. Жаңа ақпарат 

Отбасы адамға бақыт, толық мәнді тыныс – тіршілік әкеледі. «Үйлену 

оңай – үй болу қиын» дейді халық мақалы. Отбасының іргетасы ер азамат пен 
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әйел адамның ақ неке қиып, отау тігуінен құралады. Отбасының басты қазығы, 

алтын діңгегі – бала. Жастардың тәрбиелі жан-жақты болып ӛсуіне берекелі, 

ӛнегелі, ынтымақты отбасының ықпалы мол. Отбасы ата мен баланың, келін 

мен ененің және басқа да отбасы мүшелерінің жылы қарым-қатынасынан 

құрылады. Отбасы берекелі, тату болу үшін сыйластық, мейірімділік, 

жанашырлық, бауырмалдық қасиеттер әр адамның жүрегінен орын алуы керек. 

Отбасын құрғанда Адам ӛмірге ұрпақ әкеліп қана қоймай, сонымен бірге оған 

жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды, ата-бабасының салт-дәстүрін, 

жас ұрпақтың бойына сіңіртеді. Балаларын ӛздерін қоршаған ортаға және 

қоғамға пайдалы азамат етіп ӛсіру – ата-ананың ең маңызды міндеті. «Отан 

оттан басталады» дейді халқымыз. Елдің, ұлттың, жалпыадамзаттың болашағы, 

даму деңгейі осы отбасынан басталады.  

7. Бейнематериал кӛрсету 

 8.Шығармашылық жҧмыс 

а) Отбасына қатысты мақалдардың жалғасын табу  

б) «Құндылық құнын ұғыңдар» (карточкамен жұмыс)  

Құндылық құнын ұғындар 

 Отбасымда ең сыйлы ______________________________________  

Ең қымбатты _____________________________________________  

Ең ақылды _______________________________________________ 

 Ең сүйкімді ______________________________________________  

Ең құрметті ______________________________________________  

Ең құнды ________________________________________________  

Ең бағалы ________________________________________________  

Ең қажетті _______________________________________________  

9. «Менің ойымша…….» немесе «Мен ойлаймын…….» айдарында. 

10.«Бақытты отбасы модулін» салу.  

11. Үйге тапсырма  

1. Ӛтілген мәтіндерді басшылыққа ала отырып отбасын құру үшін ӛзіңізге 

қоятын талаптар тізбесін жасап келіңіздер.  

2. Ӛз отбасыңның елтаңбасын жасап кӛріңіздер  

12. Жүректен-жүрекке «Ұрпаққа ӛсиет» әнін айтқызып аяқтау 

 

Тіл – тағдыры 

 

Мақсаты: Студенттерді тіл туралы заңмен таныстыру; Тіл туралы 

заңдардың қаншалықты орындалып жүргенін талқылау; Ӛз тілімізді сақтау, ӛз 

тілімізді құрметтеуге баулу; Студенттер арасында үш тілділікті дамыту. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың сӛзі 

"Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде". 

Тілсіз ұлт болмайды. Ӛз тілімізді сақтау, ӛз тілімізді құрметтеу 

отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді әрі ата - баба алдындағы ұлы 

парызымыз дa т. б ұлы сӛздер.  



19 
 

Алғы сӛз: 1997 жылы 11 шілдеде біздің Республикамызда «Қазақстан 

Республикасының тіл туралы» заңы қабылданған болатын. Олай болса, бұл 

заңның негізі неден тұрады екен, Студенттерді тыңдап кӛрелік. 

Заңның 4-бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi - қазақ 

тiлi делінген. Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық 

қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң 

шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi. Қазақстан халқын 

топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттiк тiлдi 

меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының парызы. 

       Ал заңның 5-бабында мемлекеттiк ұйымдарда және жергiлiктi ӛзiн - ӛзi 

басқару органдарында орыс тiлi ресми түрде қазақ тiлiмен тең қолданылады деп 

кӛрсетілген. 

      6-бапта Қазақстан Республикасының азаматының ана тiлiн қолдануына, 

қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тiлiн еркiн таңдауына 

құқығы бар. Мемлекет Қазақстан халқының тiлдерiн оқып - үйрену мен дамыту 

үшiн жағдай туғызу жӛнiнде қамқорлық жасайды деп айтылған. 

       17-бапта мәдени шаралар мемлекеттiк тiлде және қажет болған жағдайда 

басқа да тiлдерде жүргiзiледi делінген. 22 қыркүйекте біздің республикамызда 

Қазақстан Республикасы халықтарының тілі күні мерекесі аталып ӛтеді. Бұл 

мейрам 1998 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 

жарияланған. Сонымен бүгінгі біздің «Ұлттар достығы атты фестивальіміз осы 

атаулы мерекеге арналады. 

Тәрбиенің негізгі құралы – тіл, ол ұлттың тарихи кӛрінісінің белгісі 

болып табылады. Қазақ халқы тілдің ой мен сӛздің бірлігінен тұратындығын, 

оның мүмкіндігінің терең екенін ерте танып, оған үлкен мән бере тұжырым 

жасаған. Орақ ауыз, от тілді жыраулар поэзиясының атасы Асан Қайғы: "Таза 

мінсіз асыл сӛз ой түбінде жатады, Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Су 

түбінде жатқан тас жел толқытса шығады, Ой түбінде жатқан сӛз шер толқытса 

шығады", - десе, ұлы Абай «Тіл ӛнері - дертпен тең деп, әрі қысқа, әрі нұсқа 

баға берген. Сондай-ақ Мағжан Жұмабаев «Тіл – адам жанының тілмашы. 

Ұлттың ұлт болып қалуы үшін ең бірінші шарт - тілінің болуы. Тілі кеми 

бастауы – ұлттың құри бастағанын кӛрсетеді» деген. 

Тіл халықпен бірге ӛмір сүріп, дамиды. Тіл қай ұлтта, қай елде болса да 

құдіретті. Себебі, әр ұлттың тілі - оның, бақыты, тірегі. Қазақстан – кӛп ұлтты 

ел. Біздің елде 120 - дай ұлттың ӛкілі тұрады. Олай болса бүгінгі мерекемізге 

біздің қаламызды мекен ететін сол ұлт ӛкілдерімен бірнешеуімен танысайық 

(қазақ, орыс, украин, татар ұлттарының киімін киген 4 топтың 

тәрбиеленушілері ӛздерін таныстырады) Фестиваліміз ойын - сайыс түрінде 

ӛтетін болғандықтан бізге білімділер кеңесі керек болады (3-4 адамнан тұратын 

кеңес құрылады). Жеңген ұлт ӛкілдеріне шаңырақтың суреті бар жетондар 

беріледі. Неғұрлым кӛп шаңырақ жинаған ұлт ӛкілдерін Қазақстан 

Республикасының азаматтары деген куәлікпен марапаттаймыз. Олай болса 

фестивальдің бірінші бӛлімі «Сергіту» деп аталғандықтан, қазақ және орыс елі 

тілдері тарихына саяхат сұрақтарынан бастаймыз. Алдымен сұрақ – 
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жауабымыздың шартымен танысайық: интерактивті тақтада 4 елдің туы 

берілген, тудың астында сол елдің валюталары кӛрсетілген, оның астында 

сұрақтар жасырылған. Сендердің міндеттерің кез келген тудың астындағы 

сұрақтарға жауап беру. 

Сұрақтар:  

1)   Қазақ сӛзі қандай мағынаны білдіреді? (еркін дала адамы) 

 2)   Орыстың қандай сӛзі үш буыннан тұрып, 33 әріпті білдіреді? (азбука) 

 3)   Қазақ әдеби тілінің негізін қалаған, қазақ әдебиетінің классигі, 

А.С.Пушкиннің, М. Ю. Лермонтовтың, И. А. Крыловтың шығармаларын 

аударған композитор, философ? (Абай Құнанбаев) 

 4)   Славян азбукасын ойлап тапқан адам? (Грек миссионері Кирилл және 

Мефодий - славян ағартушылары - 863) 

 5)   Орыс графикасының негізінде қазақ алфавитін ойлап шығарған 

белгілі қазақ ағартушысын ата? (Ыбрай Алтынсарин) 

 6)   Алғашқы орыс баспа кітабын шығарған адам? (Иван Федоров) 

 7)   Суырып – салма ақындардың ақындық жекпе - жеңін қалай атайды? 

(Айтыс) 

 8)  Орыс алфавитіндегі ең жас әріп қандай?(«ѐ») 

          Сергіту кезеңі аяқталды, енді екінші кезеңге ӛтеміз. 2 - ші кезең 

«Тӛмендегі орыс тіліндегі сӛздердің аудармасы қандай қазақ есімдерін 

білдіреді?» деп аталады. 

 1. Верблюжий глаз (БОТАГӚЗ) 

 2. Мечта (АРМАН) 

 3. Надежда (ҮМІТ) 

 4. Лев (АРЫСТАН) 

 5. Лунный цветок (АЙГҮЛ) 

 6. Счастье (БАҚЫТ) 

 7. Жемчуг (ГАУХАР) 

 8. Щедрость (ДАРХАН) 

 9. Яблочный цветок (АЛМАГҮЛ) 

 10. Cвобода (ЕРКІН) 

 11. Оленѐнок (ҚҰРАЛАЙ) 

 12. Вершина (АСҚАР) 

 (2 - ші кезеңнің қорытындысы бойынша жетондар таратылады) 

 

 3 - ші кезең «Полиглот». 

 Берілген мақалдарды аяқтап, оны орыс және ағылшын тіліне аудар: 

Тіл тас жарады, ...... тас жарамаса бас жарады 

1. Ана тілің алпыс .......тілге татиды.  

2. Тілін білмейтіндер емес, ........тілін білгісі келмейтіндер - мәңгүрт.    

3. Тіл мәртебесі - .......ел мәртебесі. 

 4. Тіл – достықтың........ алтын кӛпірі. 

 5. Тіл - ұлттың сүйенетін тамыры, ......сыйнатын тәңірі.  
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6. Халық үшін ӛзге тілде сӛйлеу қауіпті емес,........ ӛзге тілде ойлау 

қауіпті. 

7. Тілі ӛлген ел -....... тірі ӛлген ел. 

 

Ҧлыстың ҧлы кҥні 

 

Мақсаты: Студенттерге Ұлыстың ұлы күні туралы және дүниежүзі 

халықтарының Наурыз мерекесін тойлауы туралы толық мағлұмат беру, 

халқымыздың салт — дәстүрін, әдет — ғұрпын үйрете отырып, «Наурыз» 

қазақтың ұлттық мейрамы екенін ашып кӛрсету. 

Тәрбие сағатының  барысы: 

1. Наурыз – думан. 

2. Наурыз – жыл басы 

3. Дүние жүзі халықтарының Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі 

4. Наурыздағы салт – дәстүрлер 

5. Ата — салтың – қазынаң. 

1-жүргізуші:  Құрметті кеш қонақтары! Сіздерді қазақтың ұлттық 

мерекесі Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесімен шын жүректен 

құттықтаймыз! Бүгінгі болғалы отырған «Нҧр себеле, Ҧлыстың ҧлы 

кҥні!» атты тәрбие  сағатымызға  қош келдіңіздер! 

2-жүргізуші: Құрметті оқытушылар, студенттер! Сіздерді келіп жеткен 

кӛктем мерекесімен құттықтап, сіздерге шаттық тілей отырып, мерекелік 

тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. 

І.  Наурыз – думан 

Ән:  «Наурыз думан» —  орындайтын   Кеңес Сайфолла. 

Cтудент:    

Уа, жарандар, жарандар! 

Бәрің бері қараңдар, 

Наурыз – думан басталды 

Бір сәт зейін салыңдар. 

Ұштасқан оймен мәңгілік 

Біздерде бар сан ғұрып 

Ғасырлардан ғасырға 

Келе жатқан жаңғырып 

Бермен жақын тұрыңдар, 

Сӛзіме кӛңіл бұрыңдар, 

Жауқазындай Наурыздың 

Жарапазан жыры бар. 

Студент:     

Аманбысың ардақты халқым менің 

Ардақта Наурыз тойын салтыңды елім. 

Мереке басы болсын берекенің 

Игі еңбектің жемісін бәрің жегін! 

Наурыз тойға жиналған халқым менің 
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Бәріңнің ойға алғаның жарқын сенім. 

Бүгінгі той, ертеңгі ардақты ісің, 

Ғажап болсын таппайтын тепе-теңің. 

Студент: 

 Наурыз мейрам жүректерге нұр сепкен, 

Маңдайымнан сүйіп жатыр күн-кӛктем. 

Жарығымен, шуағымен күн-ана 

Алып келді жер бетіне гүл кӛктем. 

Қош келдің, Науырызым ардақты 

Халқым саған бар үмітті арнапты 

Жылда осылай келе берсін жасарып 

Гүлге бӛлеп, жырға бӛлеп аймақты. 

Студент:  

Қиыры жоқ менің байтақ далама 

Әсем, кӛркем ауылыма, қалама 

Наурыз келді дүр сілкінтіп жерімді 

Сырлы әніне құлақ түрмей болама? 

Наурыз қайтып оралды аты да аңыз, 

Сұрамаймыз алғыс та, ақы да біз 

Үй – дастархан, даламыз – сахнамыз, 

Ұлы мейрам Наурызды қарсы аламыз. 

Би:  «Қара жорға»  

ІІ.  Наурыз – жыл басы 

Тәуелсіз биік халқымның 

Желбіреп туы шалқысын. 

Әз Наурыз келіп еліме 

Жер – Ана бойы балқысын. 

Жаңғырар дәстүр-салтымның 

Кӛзелсін бұлақ жылғасы 

Қастерлі менің халқымның 

Мереке Наурыз – жыл басы! – дей келе ендігі кезек Наурыз мерекесінің 

шығу тарихына тоқталсақ. 

Студент:  Наурыз – ӛте кӛнеден келе жатқан мейрам. Күні бүгінге дейін 

жер шарындағы кӛптеген халықтардың дәстүрлі мейрамына айналып отырған 

бұл мерекенің қашаннан бері тойланып   келе жатқанын дӛп басып айту қиын. 

Бұл күні күн мен түн теңелетін, жан-жануарлар тӛлдеп, адамдардың аузыаққа 

тиетін, жер үстінде шаттық орнаған күн. Қазақ елі осы күнді «Ұлыстың ұлы 

күні » деп атаған. Наурыз сӛзі парсы тілінің «Нау – жаңа», «руз — күн» деген 

сӛздерінен қалыптасып, жылдың бірінші күнін білдірген. Ал қазақ тілінде 

«Наурыз» сӛзі біріншіден жыл басына байланысты думанды халықтық мейрам, 

екіншіден Наурыз айы, үшіншіден Наурыз күні жасалатын кӛжеге қатысты 

айтылған. 
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ІІІ.  Дҥние жҥзі  халықтарының  Наурыз мерекесін тойлау дәстҥрі 

Жүргізуші: Бізге қазақ халқының Наурыз мейрамын тойлау дәстүрі мәлім, 

ал ӛзге елдердікі ше? Олар да біз сияқты бұл мейрамға аса назар аударып, 

ерекше кӛңіл бӛле ме екен? Қане, бір сәт зер салайық. 

Түрік елі: Ежелгі түріктер Ұлыс күндері жаңа киімдерін киіп, сақал – 

мұрттарын түзеп, шаштарын алады. Алты күн садақ тартып машықтанған соң, 

жетінші күні алтын теңге – «жамбы» атып жарысады. Егер кімде-кім жамбыны 

бірінші боп атып түсірсе, сол адамға «бір күн» патша болуға, ел билеуге ерік 

беріледі. 

Иран елі:  Иран патшасы Наурыз күні қол астындағы адамдардың біріне 

патша шапанын сыйға тартады екен. Тіліміздегі күні бүгінге дейін айтылатын. 

«Құлға бір күн азаттық» деген сӛзде осы бір кӛне рәсімге қатысты болса керек. 

Мұсылман дініне дейін Күнге табынған иран елдері Наурыз күні сӛзінің 

бас әрпі  «шинмен» басталатын жеті түрлі затты дастарханға қоятын: шарап, 

шир (сүт), шырын, шекер, шербет, шам, шона (тарақ). Ежелгі ирандықтардың 

түсінігі бойынша шарап – ӛрлеу, сүт – пәктік, тәттілер – шаттық, шекер – 

ризалық, шербет – демалыс пен қонақжайлылық, шат отқа табыну, тарақ – әйел 

сұлулығы. 

Ауған елі: Ауғандарда Жаңа жылды мейлінше шаттық – құрметпен қарсы 

алады. Ауған елінде «алғашқы түрен» — «кулькабаши» деп аталатын ғұрып 

бар. Ол бойынша шаруалар егіс алқабына барып, алғашқы түрен түсіреді, ал 

соқаның соңынан сый – құрметі мол шаруалар еріп жүреді. Жеті күн бойына 

жеті түрлі жемістерден аса дәмді сусындар жасалады, міндетті түрде жаңадан 

киім – кешектер тігіледі, осыған орай бүкіл елде жаңа жыл «жаңа киім күні» 

деп аталады. 

Араб елі:    Арабтар мейрам салтын ӛзгертіп, бас әрпі «ай» сӛзінің басқы 

әріпі–«синнен» басталатын мүлде бӛлек ӛзге жеті затпен алмастырады: 

сарымсақ, бидай, жиде, сірке суы, рут шӛбі, егеу. 

Парсы елі:  Парсы тілдес халықтар Наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар 

бұл күні әр жерге үлкен от жағып, отқа май құяды, жаңа ӛнген жеті дәнге қарап, 

келешек егін жайлы болжам жасайды. Жеті ақ кесемен  дәстүрлі ұлттық кӛже 

«сумалақ» ұсынады. Соқа мен жер жыртады,  ат шаптырып, жамбы атысып 

жарысады. Ескі киімдерін тастап, ұсталған шыны – аяқты сындырады. Бір – 

біріне гүл ұсынып, үйлерінің қабырғасына дӛңгелек ою – «күн» белгісін 

салады, үйдің тіреу ағашына гүл іледі. 

Үнді елі:      Үндістанда жаңа жыл бір жылда он рет тойлап ӛткізіледі.  

Оңтүстік Үндістанда бұл той түрі наурыз айында басталады, үйлер ӛрілген 

гүлдермен айшықталады. 

Наурыз мейрамын әр ел түрліше атаған. 

Наурыз мейрамын бирмалықтар «Су мейрамы», тәжіктер «Гүл гардон», 

«Бәйшешек», «Гүлнаурыз», хорезмдіктер «Наусарджи», татарлар «Нардуган», 

буряттар «Сагаан сараң», соғдалықтар «Наусарыз», армяндар 

«Навасарди»,чуваштар «Норис ояхе» деп атаған. 
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IV.  Наурыздағы салт-дәстҥрлер  

Қазағымның салт-дәстүрі жаңғырған 

Тәлімді ой сынағы, тәрбие кӛзі қалдырған 

Салт-дәстүрді ардақтайық ағайын, 

Қазақ атты үлкен, кіші балдырған 

Жиналыппыз сәтті күні бәрімізде 

Үлкен, кіші, жасымыз, кәріміз де 

Тӛрлетіңіз, қадірменді қонақтар 

Гүл-гүл жайнап мына біздің тӛрімізге – деп ендігі кезекті Наурыздағы 

салт-дәстүрлерге берсек … 

Наурызшешек – наурыз айында  ӛсетін жапырақты түрлі – түсті гүлді, 

қауашақты әсем шӛп. Майының дәрілік қасиеті бар. Қазақстанның таулы 

аймақтарында оның бірнеше түрі ӛседі. «Наурызшешек» «Қызыл кітапқа» 

енген, сирек кездесетін, бағалы ӛсімдік. 

Наурызкӛк – наурыз айында ұшып келетін кӛктем құсы. Қарасы шағын 

ғана, осы құсы шығыс елі күтіп жүреді. Оны алғаш кӛргендер «Наурыз келдің 

бе?» деп шақырып, жем шашады. Наурызкӛкті ешкім қумайды, үркітпейді. 

Наурызнама – шат – шадыман, ойын-сауық. Тойда ат – жарыс, палуан 

күрес, басқа да спорт сайысы, айтыс, түрлі ойындар ӛткізіледі, кӛңілді 

жұмбақтар, ән, ӛлеңдер, наурыз жырлары айтылады. Наурызнамада қыз – 

жігіттер жиналып, бас қосып, ұйқыашар әзірлейді. Ол ет, уыз сияқты дәмді 

тағамдардан жасалады. Жігіттер қыз – келіншектерге сақина, сырға, айна, тарақ 

сияқты сыйлықтар береді. Оны «селтеткізер» деп атайды. Бұл дәстүрлі 

сыйлықтағы айна – пәктік пен жастықтың, тарақ – әдемілік пен сұлулықтың, 

иссу – бүршігін жаңа жарған жауқазындардай құлпырудың, жайнай түсудің 

белгісі. 

Бұл күні қарттарға арналып жылы – жұмсақ тағамдардан «бел кӛтерер» 

деп аталатын дәм дайындалып, тартылады. 

Наурызша —  Наурыз айында жұп – жұқа, қиықша қырбық қар түседі. 

Оны халық «наурызша» деп атайды. 

Наурыз кӛже – Наурыз тойына тән кӛпшілікке арналған мерекелік тағам. 

Оны әр үй жеті түрлі дәмнен: сүт, ет, су, тұз, тары, құрт, жеміс, т.с.с 

тағамдардан жасап, оған қазы шұжық сияқты сыйлы мүшелер қосып, 

мерекемен құттықтауға келгендерге ықыласпен ұсынады. Наурыз кӛженің 

дәстүрлік, мерекелік, ұлттық тағылымы ӛте зор. 

Ән:     «Қазақы  дастарханым»  

V.  Ата салтым – қазынам  

Қазақтың түрлі – түрлі дәстүрі бар, 

Оның сырын ашқанға жұрт қызығар. 

Жауаптарын таба ма екен ата – аналар, 

Сол себептен қоятын сұрақтар бар. 

1.    Ертеде жеті жігіт жеті шырақ жағып, ауылды аралайды екен. 

Неліктен? (Жауабы:Жаманшылық ескі жылмен кетсін деген ниетпен жеті 

шырақ жағып ауылды аралаған.) 
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2.    Наурыз күні дастархан үстінде қандай тағамдар болуы керек? 

(Жауабы: Наурыз кӛже, бауырсақ, жеті нан, қазы-қарта т.б.) 

3.    Наурыз тілек деген не?  (Жауабы: наурыз тілек – достық кӛңіл мен 

тілектестіктің, адамгершіліктің, белгісі әр тойдың жарасты салтының бірі 

ретінде айтылған. Әр адам ӛзіне, отбасына немесе туыс – туғандары мен дос – 

жарандарын Ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, жақсы тілек тілейді, бір – бірінің 

үйіне кіріп дәм татады) 

4.    Қыдыр ата қай күні адамдар арасына келетін болған?  (Жауабы:  21 

наурыз) 

5.    Наурыз бата дегеніміз не?   (Жауабы: халықта батаның түрлері кӛп. 

Соның бірі – Наурыз бата. Мұнда наурызнама ӛткізгендерге осы күнге арнап, 

«наурыз кӛжеге» шақырғандарға, тойда ӛнер кӛрсеткен ақын, әнші, 

палуандарға т.б. ӛнерпаздарға, жас талапкерлерге ақсақалдар мен әжелер, ел 

ағалары бата береді) 

Жүргізуші:  Ендігі кезекте ӛнер кӛрсеткен студенттерге үлкендерден 

наурыз бата сұраймыз. Ата, балаларыңызға батаңызды беріп жіберіңіз! 

Наурыз  бата 

Сұрсаң бата берейін, 

Үстем болсын мерейің. 

Ықыласпен қол жайсаң, 

Ақ тілекті тӛгейін. 

Ұлыс оң болсын, 

Ақ мол болсын! 

Қайда барсаң жол болсын! 

Ұлыс бақты болсын, 

Тӛрт түлік ақты болсын! 

Ұлыс береке берсін, 

Бәле – жала жерге енсін! 

Ұлы халқым тоқ болсын, 

Кӛйлектерің кӛк болсын! 

Уайым – қайғы жоқ болсын, 

Қуаныштарың кӛп болсын! 

 2 – жүргізуші:  

Сәулесіндей  кӛріндей таңғы үміттің, 

Басын қостың салт – дәстүр сан ғұрыптың. 

Жаса Наурыз, жарқыра кӛкте күндей, 

Мерекесі достықтың, мәңгіліктің – деп тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. 

 

Жеңіс - ҧрпаққа аманат!!! 

 

Мақсаты: «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» деген қағиданы ұстана 

отырып, жас ұрпақты тарихымызды тереңнен тануға баулу. Студенттердің Отан 

тарихына деген сүйіспеншіліктерін арттыру, жеңіс салтанатын кӛре алмай 

кеткен боздақтардың ерлік істеріне тағзым етуге, ӛз халқымыздың тарихын 
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құрметтей білуге, дүние жүзіндегі басқа ұлт ӛкілдерінің достығын нығайтуға 

тәрбиелеу. 

Тәрбие сағаты мына кӛрініс арқылы ашылады (Күй ойнап тұрады). 

 Жаздың жаймашуақ күні. Әңгіме-дүкен құрып жүрген құрбы қыздар және 

кӛңіл кӛтеріп ән айтып отырған жігіттер бейнеленеді. Армандары мен 

мақсаттарын, болашақтарын бірге байланыстырған қос ғашық кӛше бойлап, 

қыдырып жүр.  

Жігіт: 

– Ауылдағы анамды тастап арман қуып, оқуға бара алмадым. Елдегі 

еңбекке де үйреніп қалдық. Сенің бейнең күндіз-түні жадымнан шықпайды. Бас 

қосып, шаңырақ кӛтерсек қайтеді? 

Қыз: 

– ...не дерімді де білмеймін, менің де ӛмір бойы сенің жаныңда болғым 

келеді. Бірақ, ойлануым керек. 

(Осындай бақытты сәтті радиодан тараған суық хабар бұзып жібереді). 

Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Кеше біздің ұлан байтақ жерімізге 

неміс фашистері тұтқиылдан басып кірді... (жастардың үрейі ұшып, 

жүгіргендері бейнеленеді). 

1-Жүргізуші: Қайырлы күн, құрметті оқытушылар, қонақтар мен 

студенттер! 

ХХ ғасырдағы ең бір қанды қасірет соғыс еді. Себебі, оған әлем 

халықтарының 80 пайызы қатысты. Сондай-ақ, майдан баталиясына 61 

мемлекет тартылды, 40 елдің жерін соғыс ӛрті шарпыды, 100 миллион адам 

қолына қару алды. Олардың арасында кӛп ұлтты Кеңес Одағы деген алып ел 

бар еді. 

2-жүргізуші: Бүгінгі мерекелік шара Ұлы Отан соғысында құрбан болған 

аталарымыз бен әкелеріміздің, мәңгі жас болып, жадымызда сақталған 

жауынгерлер мен офицерлер рухына, бейбіт кезеңде дүниеден ӛткен 

ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің 

құрметіне арналады. 

1-студент: 

Жүргенімде қуанышпен қамданып, 

Керек-жарақ заттарымды қолға алып. 

Жиырма екінші сағатында қырық бірдің 

Батыстан дауыл соқты долданып. 

2-студент: 

Таң алдында сағат бесті соққанда, 

Жынды неміс сылтау тапты жоқтан да. 

Тұтқиылдан тыныш жатқан самарқау, 

Шекараға келіп салды  ойранды. 

3-студент: 

Осы хабар уақытында алынды, 

«Соғысқа» деп дабыл қағылды. 

Қуанышты жас жүректі суытып, 
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Баса қалды лапылдаған жалынды. 

4-студент: 

Қатық құйып ішкен күнім зереңге, 

Елім, сені енді қайтып кӛрем бе?! 

Қайғыменен, жетімдікпен ӛсіп ем, 

Қызықты күн енді кӛрмей ӛлем бе?! 

Отаныма берген бірақ антым бар, 

Дедім сізге: Ал, соғысқа тартыңдар!» 

Ұлы Отанды қорғаңыздар аянбай, 

Арттарында сізге сенген халқың бар! 

5-студент:  

Тоқта, достар, тез мін атқа, 

Қатерлі ауру сын сағатта. 

Батыстан зіл қара бұлт 

Тӛнді айналып Кавказ қартқа. 

Қай жан шыдар бұл мазаққа. 

Ӛлім арлы азаматқа. 

Кӛрініс: (Мұңды әуен ойнап тұрады). Ән ойналып жатқанда бірі баласын, 

бірі әкесін, ал бірі сүйген жарын, бірі бауырын соғысқа шақырып салып 

тұрғаны сомдалады. Әйелдердің жылаған дауыстары естіледі. 

1-жүргізуші: Дәл осы кезде «Отан Ана шақырады» ұранымен бүкіл кеңес 

халқы, ал Қазақстаннан 1 миллион 366 мың адам майданға аттанады. 

Қазақстанда соғыстың алдында 6,2 миллион халық тұратын еді. Республикадан 

еңбек армиясына 700 мың адам жіберілді. Сонда Қазақстаннан соғыс жылдары 

әскери комиссариаттары арқылы 1 млн. 900 мыңдай адам сапқа тұрды. 

2-жүргізуші: Отан Ана еліміздің ер азаматтарының қолына қару, бойына 

қуат беріп, жауға шығарып салды. Қазақстанда құрылған 316 атқыштар 

дивизиясының қолбасшысы генерал майор В. Панфилов болды. 

Интерактивті тақтадан тӛмендегі видео кӛрсетіледі. 

Студент қыздардың орындауында «Катюша» биі биленеді. 

«Әлия» әні орындалады. 

1-жүргізуші: 

Тастар кӛкке атылды, 

Орман шулап, тау құлап, 

28 батырды жеңе алмады жау бірақ. 

Жамылды жер тұманды, 

Ӛрт ішінде қалды бақ. 

28 қыранды жеңе алмады жау бірақ. 

2-жүргізуші: Оқ астында зулаған, 

Туған жермен бір болып, 

Жау алдында тұр олар 28 мың болып, 

28 батырын ұмытпайды ел мәңгілік. 

Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Біздің халқымыздың Ұлы Отан 

соғысындағы қаһармандық ерлігі жеңіспен аяқталады. Бұл жеңіс 20 миллион 
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жерлестеріміздің қанымен, тірілердің табан ет, маңдай терімен келді. Соғыста 

ерлікпен қаза тапқан қыршын жастарымыздың қаһармандық рухы ұрпақтар 

есінде мәңгі сақталады! 

(Қуаныштан жылап та, күліп те тұрған халықтардың кӛңіл-күйлері 

бейнеленеді) 

Студенттердің орындауында «День победы» әні орындалады. 

2-жүргізуші: 

Бұл жылдары жүрегі Отаным деп соққан әр азамат барынша күресе білді. 

Әрбір азамат ӛз Отанына деген антын орындап шықты. Олай болса сұрапыл 

соғыс және елін, жерін қорғаған майдангерлер туралы ӛлең жолдарын тыңдау 

үшін студенттерге сӛз берейік! 

 1-студент: «Майдангерлер» 

 2-студент: «Екеуін де кӛтерді ол» Ж.Молдағалиев 

 3-студент: «Мен соғысты жек кӛрем!» (Қ.Жұмағалиев) 

 4-студент: «Соғыс» Қ.Әбдіқадыров 

 5- студент: «Жеңіс күні» Т.Молдағалиев 

 6-студент. «Болмасын соғыс» 

 7-студент: «Сен құрметте оны» 

1-жүргізуші: 

Жер жүзінде нұр шашып жеңіс күні, 

Жақсы үміттің шырағы жанды міне! 

Аспан бетін қаптаған қара тұман, 

Серпіліп зұлымдықпен сӛнді түні. 

2-жүргізуші:  

Жер бетін қан сасытқан соғыс бітті, 

Жер бетінен жамандық мүлде үрікті. 

Жеңістің жарқын күнін жыр қыламыз. 

 Аспандатып жырлаймыз жақсылықты. 

2-жүргізуші: 

Бүгін жайнап жасарсын ана біткен, 

Асыр салып қуансын бала біткен. 

Жүректері жарылсын қуаныштан, 

Аяласын кӛңілі жақсы үмітпен. 

1-жүргізуші: 

Жүрек біткен желпінсін жүйрік аттай, 

Сезім біткен серпілсін дамыл таппай. 

Дәл бүгін ӛлең айтпай, ән шырқамай, 

Қандай жүрек қалғандай қанат қақпай. 

2-жүргізуші: 

Міне, ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні ӛз тәуелсіздігімді 

алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Ӛз әнұранымыз, ӛз 

елтаңбамыз, әрқашан биіктен кӛрінер туымыз  бар. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, 

үлкен бақыт. Қуанышымыз, жеңісіміз ұзағынан болсын деп бүгінгі мерекелік 

шарамызды аяқтаймыз. Елімізде бейбітшілік болсын! Аналарымыздың 
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зарлаған, сәбилеріміздің жылаған дауысы естілмесін! Айбынды азаматтарымыз 

аман болсын. 

 

Жемқорлық - қоғам дерті 

 

Мақсаты:  Қоғамның әр-түрлі орталарындағы сыбайлас жемқорлықтың 

алдын – алу, профилактикалық жұмыстарын насихаттау; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарды негізге ала отырып, құқықтық 

мағлұмат беру,білімдерін дағдыландыру, саяси ӛмірден хабардар жеке тұлғаны 

қалыптастыра отырып, студенттердің еркін сӛйлеуіне, қоғамға деген ӛз ой - 

пікірлерімен санасуға жағдай жасау, ҚР-на адал қызмет етуге, Ата заңды 

құрметтеуге, адамгершілікке тәрбиелеу. 

Жоспар: 

1. «Сыбайлас жемқорлық» деген не? 

2. Жемқорлықтың пайда болуы. Кӛрніс кӛрсету. 

3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңнамалары 

4. Қазақстандағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» шаралары 

мен әдістері 

Кӛрнекілігі: Тақырыптық слайд, бейнебаян. 

1.Сыбайлас-жемқорлық деген не? (студенттердің пікірлері тыңдалады) 

2.Көрініс. . 

«Жемқорлық-қоғам дерті»  Қоғамда болып жатқан түйткілдерді ашық кӛрніс 

түрінде  студенттер кӛрсету.  

 3.«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңнамалары.  

4.«Сыбайлас жемқорлықтың» пайда болуымен күресудің бірнеше 

әдістері ұсынылды: 

 Заңды қатайтып және оның орындалуын қатаң қадағалау, сол 

арқылы жазалау қаупін күшейту. 

 Лауазымды адамдарға ережелер мен заңдарды бұзбай ӛздерінің 

кірістерін кӛбейтуге мүмкіндік беретін экономикалық механизмдерді туғызу. 

 Нарық пен бәсекелестіктің рӛлін күшейту, сол арқылы сыбайлас 

жемқорлықтан түсетін ықтимал пайданың кӛлемін азайту. 

Қазақстанда сондай – ақ сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық, тәртіп, 

әкімшілік жауапкершілікті реттейтін арнайы нормативтік – құқықтық актілер де 

қабылданды. Оларға «Мемлекет қызмет туралы» (1995) және «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (1998) ҚР заңдары жатады. 

 ҚР Қылмыстық кодексінің ӛкілеттіктерді теріс пайдалану (228 - 

бап), 

 Коммерциялық сатып алу (231 – бап), 

 Қызмет ӛкілеттілігін теріс пайдалану (307 - бап), 

 Билікті немесе қызметтік ӛкілеттілікті асыра пайдалану (308 - бап), 

 Пара алу (311 -бап), 

 Қылмыстық жалғандық жасау (314 - бап) 
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Слайдтармен және бейнебаяндармен жұмыс жасау және психологиялық 

тренинг ӛткізу  

 

Кҥшті жақтары Әлсіз жақтары 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл бойынша нормативтік 

– құқықтық базаның болуы. 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың қалыптасқан 

тәжірибесі. 

1. Халықтың құқық сауаттылығының 

жеткіліксіз деңгейі. 

2. Мемлекеттік және жергілікті 

атқарушы органдары қызметі 

ашықтығының жеткіліксіздігі. 

Мүмкіндіктері: 

1. Халық тұрмысының жоғары 

деңгейі. 

2. Қолданыстағы заңнаманы 

халықаралық стандарттар 

деңгейіне дейін жетілдіру 

3. Инвестициялық ахуалды 

жақсарту 

4. Сыбайлас жемқорлық деңгейін 

бағалаудың халықаралық 

рейтингтерінде Қазақстан 

кӛрсеткіштерін кӛтеру 

5. Мемлекеттік институттардың 

азаматтық қоғаммен 

ынтымақтастығын нығайту. 

Қауіптері: 

1. «Кӛлеңкелі экономика» деңгейінің 

ұлғаюы 

2. Инвестициялық тартымдылықтың 

тӛмендеуі 

1. 3.Мемлекеттік жобалар құнының 

«сыбайлас жемқорлық» құрамы есебінің 

ӛсуі. 

3. Экономикалық тиімділіктің 

тӛмендеуі 

4. Халық тұрмысы деңгейінің 

тӛмендеуі және әлеуметтік 

шиеленісінің артуы. 

5. Азаматтық қоғам тарапынан қолдау 

кӛрсетілмеуі 

 

Қорытынды. «Сыбайлас жемқорлық зардабы» атты бейнебаян. 
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4. СТУДЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУГЕ  АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛЕР 

 

В.Ф.Ряховскийдің «Қарым-қатынас компетенттілігін анықтауға 

арналған» әдістемесі 

 

Бұл әдістеменің мақсаты: тұлғаның кәсіби маңызды ерекшеліктерін 

анықтауда қарым – қатынас негізгі саты болғандықтан, кәсіби және жеке 

тұлғалық дамудың перспективаларын және адамның коммуникативтілік 

деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

Әдістеме 16 сұрақтан тұрады. Әдістеме нұсқауы: «Сіздің алдыңызға 

бірнеше қарапайым сұрақтар беріледі.Сіздің міндетіңіз тез және бірізді «иә», 

«жоқ», «кейде» деген нұсқауларға жауап қайтарыңыз. Әдістеменің бағалануы: 

«Иә» жауабына – 2 ұпай;  «кейде» жауабына – 1 ұпай,  « жоқ» жауабына- 0 ұпай 

беріледі. 

1.     Сізге іскерлік кездесуге бару жүктелді: осы кездесу сізді толғандыра 

ма? 

2.     Шараларда, жиналыстарда баяндама мен халық алдында сӛз сӛйлеу 

сізді мазасыздандыра ма? 

3.     Дәрігерге баруды, кейінге  шегере бересіз бе? 

4.     Сізге ешқашан бармаған қалаға  сапарға шығуды бұйырды, осы 

сапарға бармау үшін күш жұмсайсыз ба? 

5.     Ӛз бұйымыңызды біреумен бӛліскенді ұнатасыз ба? 

6.     Даладағы бейтаныс адам сізден  кӛшені кӛрсетуді сұраса, бұл сізді 

ызаландыра ма? 

7.     Сіз «әке және бала» мәселесіндегі және әр кезек адамдарға бірін-бірі 

түсіну қиынға түсетіне  сенесіз бе? 

8.     Танысыңызға бірнеше ай бұрын алған ақшаңызды қайтар деуге 

ұяласыз ба? 

9.     Мейрамханада немесе асханада сізге нашар тағам ұсынды. Сіз 

үндемей асыңыздан бас тартасыз ба? 

10.   Таныс емес адаммен жалғыз қалғанда сіз бірінші сӛз бастайсыз, ал 

егер ол бірінші сӛйлесе сіз ыңғайсызданасыз? 

11.  Сізді кез - келген ұзақ кезекте тұру ашуыңызды туғызады, сіз қайтып 

кетуді қалайсыз ба немесе  ары қарай күтесіз бе? 

12. Шиеленіс жағдайларды шешу комиссиясының  мүшесі болуға 

қорқасыз ба? 

13. Сізде әдебиет, мәдениет, ӛнерді бағалауда индивидуалды 

критерийлеріңіз бар ма? 

14. Топта сіз жақсы білетін сұрақ бойынша  қате пікір айтылса үндемей 

тұра аласыз ба? 

15.     Қызмет сатысы бойынша біреудің сізден кӛмек сұрауы сізді 

қайғырта ма? 

16. Ауызшадан қарағанда ӛз ойыңызды жазбаша жеткізу сізге оңайға түсе 

ме? 
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Алынған ұпайлар классификациялау деңгейі бойынша анықталып, әр 

зерттелінуші ӛз категориясына ие болады. 

Әдістеме классификаторы: 

30-31 ұпай: Сіздің коммуникативтілік деңгейіңіз тӛмен, бұл сіздің 

ауыртпалығыңыз, ӛйткені бұдан  сіз ғана зардап шегесіз. Бірақта сіздің 

қоршаған ортаңызғада бұл оңайлыққа түспейді. Топтық жұмысты қажет ететін 

істе сізге сенудің қажеті жоқ.Ӛзіңізді қолда ұстауға және қарым – қатынасқа 

түсуге үйреніңіз. 

25-29 ұпай: Сіз тұйықсыз, сӛйлеуге бейім емессіз, жалғыздықты 

қалайсыз, сондықтан да сізді қоршайтын адамдар ӛте аз. Жаңа жұмыс және 

жаңа байланыстар сізді мазасыздыққа әкеліп, ӛз қалпыңыздан кӛп уақытқа 

шығарады. Мұндай адамдар ӛзіне және қоршағандарға қанағаттанбайды. 

Осымен тоқтап қалмаңыз, бұл қасиеттерді жеңуге мүмкіндіктеріңіз бар.Кей 

сәттерде сізде толық коммуникативтілік пайда болады. Сондықтанда сізге 

сілкініс қажет. 

19-24 ұпай: Сіз қарым – қатынасқа оңай түсесіз және жаңа жағдайларда 

ӛзіңізді толық сенімді ұстайсыз. Жаңа сәтсіздіктер сізді шошытпайды.Сонда да 

жаңа адамдар мен тіл табысуда біраз қиналасыз, пікірталастарда және 

қақтығыстық жағдайларда кӛп қатыспайсыз.Сіздің пікірлеріңізде кей уақытта 

сарказм кӛптігі байқалады. Бұл жетіспеушілікті түзету мүмкін. 

14-18 ұпай: Сізде орташа коммуникативтілік. Сіз білім сүйгіш, қызықты 

тілдесіңізді тыңдауға бейім, қарым – қатынаста шыдамды, ӛз кӛз қарасыңызды 

ызаланусыз жеткізе аласыз. Таныс емес адамдармен кездесуге уайымсыз 

барасыз, бірақта шулы топтарды ұнатпайсыз. Экстравагантты қимылдар және 

кӛп сӛздер сізді тітіркенушілікке әкеледі. 

9-13 ұпай: Сіз қарым-қатынасты адамсыз. Әртүрлі сұрақтар бойынша 

пікір айтуға әзірсіз, кейде қоршаған адамдар ызаланулары да мүмкін.Зейін 

орталығында болуды ұнатасыз.орындай алмасаңызда ешкімнің сұраныстарына 

қарсылық білдірмейсіз. Тез ашуланып, тез қайтасыз. Сізге жетіспейтін 

бірізділік, шыдамдылық және күрделі мәселелерді шешуде ӛжеттілік. Бірақ, 

айтқаныңыздан қайтпайтын сәттеріңізде болады. 

4-8 ұпай: Сіз, ӛте ӛрен адамсыз. Қарым – қатынасқа түсушілігіңіз ӛте 

жоғары.Сіз үнемі бәрінен хабардарсыз.Сіз кез – келген пікірталастарға 

қатысасыз, бірақта қиын тақырыптар сізді мазасыздандырады. Кез – келген 

сұрақ бойынша жанама мәлімет білсеңізде, сӛз аласыз. Кез – келген жерде 

ӛзіңізді қолайлы ұстайсыз. Кез-келген әрекетті  сәтсіз аяқталса да қолыңызға 

аласыз. Сондықтанда әріптестеріңіз және басшыңыз сізге сенімсіздікпен 

қарайды. Осы жайт жайлы ойланыңыз. 

3 және одан тӛмен ұпай: Сіздің коммуникативтілігіңіз ауру сипатқа ие. 

Сіз кӛп сӛйлейсіз, ӛзіңізге мүлдем қатысы жоқ істерге араласасыз.Сіздің 

қоршауыңыздағы қақтығыстың қайнар кӛзі сіз болып табыласыз. Тез ренжисіз, 

ызаланғышсыз. Маңызды жұмыстар – сіз үшін емес. Адамдарға- жұмыста, үйде 

және барлық жерде сізбен күрделі.Сізге ӛзіңізбен және мінезіңізбен жұмыс 
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жасау керек.Ең бастысы ӛзіңізде шыдамдылық пен белсенділікті, басқаларды 

сыйлай білуді тәрбиелеуіңіз қажет.             

 

Дж. Мореноның социометриялық әдісі 

 

Әдістеме мақсаты – жастар тобындағы тұлғааралық қатынасты зерттеу 

және бағалау, берілген әдістеме социаметриялық әдістің балаларға арналған 

варианты болып табылады. Оны  жүргізу процедурасы келесідей: сыныптағы 

әрбір балаға үш ашық хаттан таратылады,  студент келесі мазмұнды нұсқау 

алады: «Әрқайсысың ӛздерінің туған күніңе топтағы студенттердің ішінен 

қайсысын  шақырар едің? Енді таңдаған үш  студенттің атын ашық хаттарға 

жаз». 

Жазылған ашық хаттарды балалар туған күніне шақырғысы келген 

сыныптастарына таратады. 

Социометриялық зерттеу әдісінің қорытындысы бойынша мына 

жағдайлар анықталуы керек: 

1)      Жеке басын дамыту үшін топтағы студенттермен ӛзара қарым-

қатынас жасаудың маңызы қандай? 

2)      Кейбір жекелеген студенттердің топқа ықпалы бар ма? 

3)      Ол шынында да осы топтың лидері ме? 

4)      Ешкім таңдамаған студенттің ұжымдағы жағдайын қалай түсінуге 

болады? 

5)      Ерекше шағын топтың құрылуының себебі не? 

6)      Ол қандай қасиеттерімен студенттерді ӛз маңайына топтастырады? 

7)      Ұжым ӛмірінде топтасудың ролі қандай? 

8)      Қандай жағдайда ұжым құрамы нақты және арнайы болады? 

Әдістемені интерпретациялау: 

Социометрияда топ ішіндегі қарым-қатынас түрлері кӛрсетіледі. 

Қойылған сұрақтар таңдау критерилері деп аталады. Топтағы адамның 

жағдайын және оның ӛзгелермен қарым-қатынасын анықтау үшін 

қолданылады. 

Студенттер  ашық хаттарды таратқаннан кейін экспериментатор кім, 

қанша, ашық хат алғанын анықтайды. Алынған ашық хаттардың санына сәйкес 

студенттің топтағы социаметриялық статусы тӛмендегі формуламен 

анықталады: 

С=, мұндағы С -  студенттің  құрбыларымен ӛзара қарым-қатынасы 

жүйесіндегі статусы, 

К – топтағы достарынан алған студенттің  ашық хаттар саны; 

n – тестіленетін топтағы балалар саны. 

Студенттің  статусы жайлы шешімнің негізі С – кӛрсеткіші болып 

табылады. 

Нәтиженің бағасы: 

10 – ұпай – студенттің С – кӛрсеткіші 100 процентке тең; 

8-9 ұпай – студенттің С – кӛрсеткіші 80-89 процентке дейінгі аралықта; 
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6-7 ұпай – студенттің С – кӛрсеткіші 60 – 79 процент дейінгі аралықта; 

4-5 ұпай -  студенттің С – кӛрсеткіші 40 – 59 процент дейінгі аралықта; 

2-3 ұпай - студенттің С – кӛрсеткіші 20 – 39 процент дейінгі аралықта; 

0-1 ұпай - студенттің С – кӛрсеткіші 0 – 19 процент дейінгі аралықта. 

Даму деңгейі жайлы шешім: 

10 – ұпай - ӛте жоғары; 

8-9 ұпай – жоғары; 

4-7 ұпай – орташа; 

2-3 ұпай – тӛмен; 

0-1 ұпай - ӛте тӛмен. 

Сонымен бірге бұл әдістемені қолдану арқылы топтағы студенттердің 

ұйымшылдығының деңгейін тӛмендегі формула бойынша есептеп кӛрсетуге 

болады: Сгр= дұрыс таңдау саны/ барлық таңдау саны. 

Ұйымшыл топ арасындағы қарым-қатынас кӛрсеткіші 0,6 – 0,7. 

Таңдауды кӛп алғандар осы топ ішіндегі «ұйытқы» - 75 процент, 

белсенділер – 25-75 процент, ӛзара таңдау алғандар – 25 процент, бірде бір 

таңдау алмағандар – елеусіз қалғандар. Тағы да бір топ олар құрбылары 

жаратпағандар немесе менсінбегендер. 

  

Т. Лиридің «Мен қандаймын?» әдістемесі 

 

Әдістемені Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек 1954 жылы құрастырған. 

Субъектінің ӛзі және идеалды  «Мен»-ін зерттеуге арналған, сонымен бірге 

топтағы ӛзара қатынасты зерттеу үшін де қолданылады. Берілген әдістеме 

кӛмегімен адамдармен қатынастағы  ӛзіндік баға және ӛзара бағадағы басым 

тип анықталады. 

Тұлғааралық қатынасты зерттеуде кӛп жағдайда екі фактор бӛлініп 

кӛрсетіледі: 

1 фактор - доминантты бағынушылық; 

2 фактор – достықты сүю – агрессиялық. 

Осы факторлар  тұлғааралық қабылдау процесінде адам туралы жалпы 

пікірді анықтайды. Оларды М. Аргайл тұлғааралық  мінез құлық стилін 

талдауында басты компоненттер қатарына жатқызып, мазмұны бойынша Ч. 

Осгудтың үш негізгі семантикалық деференциалын екеуімен  мазмұны 

бойынша салыстырылды: баға және күш. 

Американ психологы Б. Бейлздің басшылығымен жүргізілген кӛп 

жылдық зерттеуде топ мүшесінің мінез-құлқы екі ауыспалылымен бағаланады, 

ал олардың талдауы үш деңгейлі кеңістікте  үш пайда болған осьпен  жүзеге 

асырылады: 

-         доминатты - бағыныушылық; 

-         достықты сүю – агрессиялық; 

-         эмоционалдылық – аналитикалық. 
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Т. Лири негізгі әлеуметтік бағдарды кӛрсету үшін  секторларға бӛлінген 

шеңбер түріндегі шартты схеманы  ӛңдеді. Бұл шеңберде горизантальды және 

вертикалды осьтер бойынша тӛрт бағдар белгіленген: 

доминантты - бағыныушылық; 

достықты сүю – жауласу. 

Ӛз кезегінде бұл секторлар жекелеген  қатынастарға сәйкес  8 - ге 

бӛлінген. Оданда тереңірек суреттеу үшін шеңберді 16-ы секторға бӛледі. Т. 

Лиридің схемасы зерттелушінің нәтижелері шеңбер орталығына жақын 

орналасқан сайын екі ауыспалы арасындағы ӛзара байланыс күшті екендігін 

болжамдайды. 

Әр бағдар бойынша ұпайлар қосындысы индекске айналдырады. 

Вертикалды және горизантальды осьтер басымдылығы кӛрсетіледі. Алынған 

кӛрсеткіштердің шеңбер орталығынан қашықтығы интерперсоналды мінез-

құлықтың  бейімделушілік немесе  экстрималдылығын кӛрсетеді. 

Сауалнама  128 бағалаушы пікірлерден тұрады. Әрқайсысы 8 - қатынас 

типі бойынша 16 пункт  бар. Пікірлер қандай да бір қатынас типін анықтауға 

бағытталған, бірізділікпен берілмейді. 

Олар тӛрттен топтасырылады және тең анықтамалар саны арқылы 

қайталанады. Ӛңдеу кезінде қатынастың әр типінің саны есептеледі. 

Диагностикалаудың әртүрлі бағыттары тұлға типін анықтауға,  сонымен 

бірге нәтижелерді жекелеген аспектілер бойынша салыстыруға  мүмкіндік 

береді. 

Әдістеме респондентке тізім бойынша беріледі немесе жекелеген 

карточкаларда беріледі. Оған ӛзі туралы, адамдарға қатынасы немесе оның 

идеалы туралы  елестеріне сәйкес пікірлерді кӛрсету ұсынылады. 

1.            Басқа адамдар ол туралы нақты ниетті ойлайды 

2.            Айналасындағы  адамдарды әсерлендіреді 

3.            Бұйрық беріп, басшылық ете алады. 

4.            Ӛз айтқаныңда тұра алады 

5.            Ар намыс сезімі бар 

6.            Тәуелсіз 

7.            Ӛз-ӛзінің қамын ойлауға қабілетті 

8.            Парықсыздық кӛрсете алады. 

9.            Қатал болуға қабілетті. 

10.           Қатал бірақ әділ. 

11.           Адал бола алады. 

12.           Басқаларға сыншыл. 

13.           Еркелеуді жақсы кӛреді. 

14.           Жиі қапаланады. 

15.           Сенімсіздік кӛрсетуге қабілетті 

16.           Жиі кӛңілі қайтады. 

17.           Ӛз-ӛзін сынауға, сыншал болуға қабілетті. 

18.           Қуана-қуана бағынышты болады. 

19.           Ӛз дұрыс еместігін мойындауға қабелтті. 
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20.           Кӛнгіш 

21.           Мейірман 

22.           Масаттанғыш, еліктеуге бейім. 

23.           Сыйлағыш. 

24.           Басқалардың мақұлдауын іздейді. 

25.           Бірлесе жұмыс істеп ӛзара кӛмектесуге бейім. 

26.           Басқалармен үйлесіп кетуге ұмтылады. 

27.           Жылы шырайлы тілектес. 

28.           Ықыласты және мейірімді 

29.           Сыпайы 

30.           Мақұлдаушы 

31.           Кӛмек туралы сұраныстарға қайырымды 

32.           Риасыз 

33.           Ӛзгелерді таңдандыруға қабілетті. 

34.           Басқалар алдында сыйлы. 

35.           Басқарушы таланты бар 

36.           Жауапкершілікті  сүйеді. 

37.           Ӛзіне сенімді 

38.           Табанды 

39.           Пысық және құнтты 

40.           Жарысуды жақсы кӛреді. 

41.           Қажеті бар жерде мықты және қатайған. 

42.           Бетінен қайтпайтын бейтарап емес. 

43.           Ашуланшақ. 

44.           Ашық және тура айтады. 

45.           Бұйрыққа кӛнбейді 

46.           Әр нәрсеге сыни кӛзбен қарайды. 

47.           Таңқалдыру ӛте қиын. 

48.           Ӛкпешіл және  шеттеп жүреді. 

49.           Оңай абыржып қалады. 

50.           Ӛзіне сенімсіз. 

51.           Оңай кӛне салады 

52.           Менменсінбейтін. 

53.           Басқалардың кӛмегіне жиі сенеді. 

54.           Беделді адамдарды қатта сыйлайды. 

55.           Кеңестерді қуана қабылдайды. 

56.           Сенгіш. Басқаларды қуантуға ұмтылады. 

57.            Қарым-қатынаста әрқашан сыпайы. 

58.           Айналасындағылардың кӛзқарасын пір тұтады. 

59.           Қарым-қатынасқа түсуі жеңіл, үйлесіп кетеді. 

60.           Ақкӛңіл 

61.           Мейірімді сенімділікті арттырады. 

62.           Нәзік қайырымды. 

63.           Басқалардың қамын ойлауды жақсы кӛреді. 
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64.           Риясыз және жомарт. 

65.           Кеңес беруді жақсы кӛреді. 

66.           Маңыздылық, мәнділік әсерін тигізеді. 

67.           Бұйрық беру басқарушылық қасиеті бар. 

68.           Ӛктем. 

69.           Мақтаншақ. 

70.           Ӛзі туралы ғана ойлайтын  адам. 

71.           Тәкәппар және масайраған. 

72.           Қу және ӛзімшіл. 

73.           Басқалардың жасаған қателіктеріне шыдамсыз. 

74.           Ӛзімшіл, пайдакүнем. 

75.           Ашық. 

76.           Достық сезімі сирек болады. 

77.           Ашуланшақ 

78.           Қызғаншақ 

79.           Жүйкесі тозған. 

80.           Ӛкпені ұзақ уақыт бойы еске сақтайды. 

81.           Ӛзін-ӛзі кінәлау 

82.           Ұялшақ 

83.           Ынжық 

84.           Момын 

85.           Тәуелді және жалтақ. 

86.           Бағынуды жақсы кӛреді. 

87.           Шешім қабылдауды басқаларға ұсынады. 

88.           Қиын жағдайға оңай ұшырап қалады. 

89.           Басқалардың әсеріне жеңіл  түседі. 

90.           Әрбір адамға сенуге дайын. 

91.           Бәріне таңдаусыз жақсы қатынаста. 

92.           Бәрін де ұнатады. 

93.           Барлығында кешіреді. 

94.           Шеттен тыс жанашыр. 

95.           Кең пейілді және кемшіліктерге шыдамды. 

96.           Қорғаушылыққа ұмтылады. 

97.           Табысқа жетуге ұмтылады. 

98.           Әрбір адамның таңқалғанын күтеді. 

99.           Басқаларды билейді. 

100.         Үстемшіл. 

101.         Кӛрсе қызар. 

102.        Атаққұмар. 

103.        Эгоист 

104.        Суық, рақымсыз. 

105.        Кекесін, келекелі 

106.        Ашулы, қатаң 

107.        Жиі ызаланады. 
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108.      Сенімсіз немқұрайлы 

109.      Кекшіл 

110.      Қарама-қайшылықты 

111.      Қиқар 

112.      Сенбейтін күдікті. 

113.      Жасқаншақ. 

114.      Ұялшақ. 

115.      Басқарылытандығына шектен тыс даярлығымен ерекшелінеді. 

116.      Жұмсақ денелі. 

117.      Әрқашан  дерлік ешкімге қарсы шықпайды. 

118.      Басқаларды мазалай бермейді. 

119.      Оны бағып қақанды жақсы кӛреді. 

120.      Шектен тын сенгіш. 

121.      Әрбір адамның ыңғайына қарай  икемделуге ұмтылады. 

122.      Барлық адамдармен келіседі. 

123.      Әрқашанда мейірман. 

124.      Барлығында жақсы кӛреді. 

125.      Айналасындағы адамдармен тым келісімшіл. 

126.      Әрбір адамдарды жұбатуға тырысады. 

127.      Ӛзіне қарамастан басқалардың қамын ойлайды. 

128.      Адамдарды шектен тыс мейірімділікпен бұзады. 

  

Деңгейдің максималды бағасы 16 ұпай, бірақ ол қатынастың  тӛрт сатылы 

айқындылығына бӛлінген. 

Кесте 3.   Қатынастың тӛрт сатысы 

 

0-4 ұпай – тӛмен; 

5-8 ұпай – қалыпты 

 Адаптивті мінез-құлық 

9-12 ұпай – жоғары; 

13-16 ұпай – экстремалды 

Патологияға дейінгі экстрималды мінез-құлық 

  

Нәтижесінде, әрбір октант бойынша  сұрақтаманың арнайы кілтінің 

кӛмегімен ұпайлар саны есептелінеді. Алынған ұпайлар дискограммаға 

салынады және шеңбердің орталығынан қашықтық берілген октант бойынша 

ұпайлар санына сәйкес болады (0- ден -16-ға дейін). 

Векторлардың ұштары қосылады және тұлғалық профиль  құрайды. 

Арнайы формуланың кӛмегімен  негізгі факторлардың кӛрсеткіштері 

анықталады: доминаттылық және достықты сүйгіштік; 

-         доминантылық = (І-V)+0,7х (VІІІ+ІІ- VІ); 

-         достықты сүйгіштік = (V ІІ-ІІІ)+0,7х(VІІІ-ІІ- ІV+ VІ). 

Алынған нәтижелердің сапалық талдауы дискограмманың салыстыру 

жолымен, әртүрлі адамдардың болжамдарының арасындағы айырмашалық 

қарастырады. 
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С.В. Максимов рефлексияның қабылдаудың, дифференциациясының, 

тұлғаның топтағы  жағдайының жағымдылық деңгейі. Тұлғаның топ пікірін 

саналу деңгейі тұлға үшін топтың мәнділігінің индекстері берілген. 

Әдістемелік қабылдау психологиялық сәйкестілік мәселесін  зерттеуге 

мүмкіндік береді және  тәжірибеде жиі жағдайда жанұялық консультацияда, 

топтық психотерапияда және әлеуметтік психологиялық тренингтерде 

қолданылады. 

Берілген 128 пікірдің қайсысы сіздің  ӛзіңіз туралы ойыңызға сәйкес 

келеді қасына «+» белгісін, сәйкес келмесе «-« белгісін қойыңыз. 

Қоршағандарға қатынас типтері: 

1. Авторитарлы 

13-16 ұпай диктаторлық,  ӛктем, диспатиялық мінез, тұлғаның күшті типі, 

тпотың іс-әрекетінің   барлық түрлерінде лидерлікте болады. Барлығын 

үйретеді, оқытады,  барлығында ӛз пікіріне сүйенуге талпынады, басқалардың  

кеңестерін қабылдай алмайды. Қоршағандар бұл ӛктемділікті байқап 

мойындайды. 

9-12 ұпай. Доминантты, қуатты, құзыретті, авторитетті лидер, барлық 

істе  табысты кеңес беруді ұнатады, ӛзіне сыйлаушылықты талап етеді. 

0-8 ұпай. Ӛзіне сенімді адам, бірақ міндетті түрде лидер емес,  табанды, 

шыдамды. 

2. Ӛзімшіл 

13-16 – тәуелсіз,  ӛзін жақсы кӛреді, барлығымен бірге болуға тырысады, 

бірақ ӛзін оқшау ұстайды. Ӛзіне түскен ауыртпалықты басқаларға аударады, 

мақтаншақ, ӛзіне риза, асқақтаушы. 

0-12 – эгоистік сипаттар, ӛзіне бағдар,  күншілдікке бейімділік. 

3. Агрессивтілік 

13-16 – қоршағандарға қатынасы бойынша қатаң және жауласушылық, 

шалт мінезді, агрессивтілік асоциалды мінез-құлыққа дейін жетілуі мүмкін. 

9-12 – талап қоюшы бірбеткей, ашық, басқаларға баға беруде қатаң және 

шалт, кӛнбейтін барлығына қоршағандарды кінәләуші, тітіркенгіш, 

кекетушілігі басым. 

0-8 – тікбақай, табанды, шыдамды және қуатты. 

4. Секемшіл 

13-16 – қатаң және жауласқан әлемге шеттелген қатынаста, секемшіл, 

ӛкпелегіш, барлығына күмәншіл, кек сақтаушы, үнемі басқаларға шағым 

жасаушы, үнемі  барлығына риза емес (мінез-құлықтың шизоидты типі) 

9-12 – сыншыл қарым-қатынасқа түспеуші,  ӛзіне сенімсіздіктің әсерінен  

интерперсоналды байланысқа түсуде қиыншылықтар кешеді, тұйық, 

адамдардан кӛңілі қалған, жабық, ӛзінің негативизімін вербалды агрессияда 

кӛрсетеді; 

0-8 – барлық әлеуметтік құбылысатрға және қоршаған адамдарға сындық 

қатынастар. 

5 Бағынушылық 
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13-16 – бағынушы, ӛзін тӛмендетуге бейім, ерігі әлсіз,  барлығына әркезде 

жол беруге бейім, ӛзін үнемі соңғы орынға қояды, ӛзіне кінә тағады,  белсенді 

емес, күшті біреуден тірек іздейді. 

9-12 – ұялшақ, жасық, тез ұялады, жағдайды есепке алмай күштілерге 

бағынуға бейім; 

0-8 -  қарапайым, жасық, жол беруші,  эмоционалды ұстамды, бағынуға 

бейім, ӛз пікірі жоқ, ӛз міндеттерін  адал орындайды. 

6. Тәуелділік 

13-16 - ӛзіне күрт сенімсіз,  жабысқақ қорқыныштарға – қауіптенушілікке 

ие, кез келген  себептерге мазасызданады, сондықтан басқалардың пікірен 

тәуелді. 

9-12 – тіл алғыш, қорқақ, кӛмексіз, қарсылық кӛрсете алмайды, үнемі 

басқалардікі  дұрыс деген пікірде; 

0-8 – комформды, жұмсақ,  кӛмек пен кеңесті күтуші,  қоршағандарға 

таңқалушылыққа бейім, сыпайы. 

7. Достықты сүюші. 

9-16 – достықты сүюші және барлығымен  кішіпейіл, түсінікке және 

әлеуметтік қолдауға бағытталған. Барлығын талаптарын қанағаттандыруға 

талпынады, жағдайды есепке алмай барлығы  үшін жақсы болғысы келеді. 

Микротоптың мақсаттарына  талпынады, жақсы дамыған ығыстыру және басу 

механизмдері бар, эмоционалды лобильді тип. 

0-8 -  қызметтестікке бейім,  мәселелрді шешге және қақтығыстық 

жағдайларда компромисті және  майыспалылы, қоршағандардың пікірлерімен 

келісуге тырысады. Саналы түрде камформды.  Адамдармен қатынаста жақсы 

рең  шарттарын, ережелерін және принциптерін сақтайды. Топ мақсаттарына 

жетуде инициативті энтузиаст, кӛмектесуге талпынады, зейін орталығында 

болғанды ұнатады,  қарым-қатынасқа жеңіл түседі. 

8. Альтруистік. 

9-16 – аса жауапкершіл, ӛз қызғыушылықтарын құрбан етеді. Барлығына 

кӛмектесуге тырысады. Қоршағандарға аса белсенді қатынаста. Басқалар үшін 

ӛзіне жауапкершілік алады. 

0-8 – адамдарға қатынаста жауапкершіл, жұмсақ, мейірімді,  адамдарға 

эмоционалды қатынаста жан ашықрлық, симпатия, қамқорлық, мейірімділік 

кӛрсетеді. Қоршағандарды тыныштандыра және  сергектендіре алады. Риясыз 

және ықыласты. 

 

Жеке тҧлғаны кӛп факторлы  зерттеу   (Р.Кэттел) 

 

Мақсаты: Бұл сауалнама жеке тұлғаға арналған он алты факторды 

зерттеуге арналған  және конституционалды  факторлар болып саналатын жеке 

тұлға қасиеттері жайлы кӛп ақпарат береді. 

Бұл сауалнама 187 сұрақтан тұрады. Зерттеуші тіркеу бланкісіне «жоқ», 

«иә», «білмеймін» деген жауап варианттарының бірін жазу ұсынылады. 
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Нұсқау: сізге бірнеше сұрақтарға жауап беру ұсынылады. Мұның мақсаты 

сіздің мінезіңіз, қызығушылықтарыңыз бен склонность анықтауға арналған. 

Мұнда дұрыс және дұрыс емес деп жауап беретін сұрақтар жоқ. Сұрақтарға әр 

түрлі зерттелінушілер ӛз ерекшелігіне байланысты жауап береді. Егерде сіз 

ӛзіңіздің әр-түрлі жағдайдағы мінезіңізді сипаттайтын ерекшеліктер жайлы 

ұсыныстар  мен мағлұмат алғыңыз келсе, сұрақтарға нақты және шынайы 

жауап беруге тырысыңыз. Сұрақтарға жауап бере отыра сіз берілген үш 

варианттың біреуін таңдайсыз. Бланкідегі жауап саны сұрақ санына сәйкес келу 

керек. «а» вариантын таңдай отыра, сол жақ квадратты белгілейсіз, «в» 

вариантын таңдасаңыз ортаңғы, «с» вариантын таңдасаңыз оң жақтағы 

квадратты таңдайсыз. 

Жауап бере отырып,есте сақтаңыз: 

·     сұрақтар ӛте қысқа. Сондықтан сұрақ мазмұнына қарай жалпы кӛз 

алдыңызға елестетіп, әр-бір кішкене нәрсеге тоқталмаңыз. 

·     ойлануға уақытты кӛп жібермеңіз. Қандай шынайы жауап ойыңызға 

келді, солай жауап беріңіз. 

·     бірнеше сұраққа1 минут ішінде жауап беруге тырысыңыз. Сонда сіз 

35 минут ішінде тестке жауап беруді аяқтайсыз. 

·     ойда жоқта есіңізге келген, айқын емес жауаптардан қашуға 

тырысыңыз. 

·     ешқандай сұрақты жібермеңіз. Міндетті түрде  барлық сұраққа жауап 

беру керек. 

·     кейбір сұрақтарды ӛзіңіздің мінезіңізге байланыстыруға болмайтын 

жағдайлар кездессе, неғұрлым жуықтау жауаптар беруге тырысыңыз. Ӛз 

жауаптарыңызбен жақсы кӛрінуге тырыспаңыз. Ӛз ойыңызды еркін түрде 

кӛрсетіңіз. 

Сауалнама мәтіні. 

1.   Мен жаңа оқыған нұсқауды жақсы түсіндім. 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

2. Мен әрбір сұраққа мүмкіншілігінше шынайы жауап беруге тырысамын. 

А)иә 

В)сенімді емеспін 

С) жоқ 

3. Мен кей уақытта ......... орналасқан үйде тұрғанды қалар едім.  

А) қала шетіндегі аймақта 

В) осыған ұқсас бір жерде 

С) алыстағы орманда жалғыз орналасқан 

4.Ӛз қиыншылықтарымды жеңуге менде жеткілікті күш бар деп 

санаймын. 

А) әрқашан 

В) кей-кезде 

С) сирек 



42 
 

5. Мен жабайы аңдарды кӛргенде, тіпті олар мықты торда тұрсада 

мазасызданамын: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

6. Мен басқалар айтқан сындар мен ескертулерге ӛз-ӛзімді ұстаймын: 

А) иә 

В) кей-кезде 

С) жоқ 

7.Егер мен ӛзімнің ойымды дұрыс деп санасам, кейбір адамдарға ӛте 

ӛткір сындар айтамын: 

А) ылғи да, үйреншікті 

В) анда-санда 

С) ешқашан 

8. Маған эстрадалық музыкаға қарағанда, классикалық музыка ұнайды: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

9. Егер кӛрші балалардың тӛбелесіп жатқанын кӛрсем, мен: 

А) ӛздері ішінара келісуге мүмкіншілік берер едім 

В) сенімді емеспін 

С) оларды сӛгер едім 

10. Адамдармен қарым-қатынаста мен: 

А) сӛзге дайындықпен араласамын 

В) орташа түрде, осыған ұқсас 

С) тыныш қана бір жақта тұрғанды қалаймын. 

11. Менің ойымша ең қызықты ........ болу: 

А) инженер-құрылысшы 

В) сенімді емеспін 

С) драматург 

12. Мен  кӛшеде адамдар ұрысысып жатқанда емес, художниктің суретін 

тамашалауға тоқтар едім: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

13. Мен мақтанып ӛздерін жоғары санағандарына қарамай, ӛзінше болған 

адамдар мен тіл табыса аламын: 

А) иә 

В) осыған ұқса, мүмкін 

С) жоқ 

14. Адамның бет-әлпетіне қарап оның кӛңілсіз екенін кӛруге болады: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 
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15. Егер демалыстар жалғасымды болып және оны әркім орындауға 

міндетті болса жақсы болар еді: 

А) келісемін 

В) сенімді емеспін 

С) келіспеймін 

16. Мен тӛмен деңгейдегі, бірақ еңбекақысы тұрақты жұмысқа қарағанда, 

жоғары деңгейдегі, бірақ еңбекақысы тӛмен қызметті қалар едім. 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

17. Мен ӛз сезімдерім туралы айтамын, егер: 

А) бұл егер ӛте қажет болса 

В) мүмкін, осыған ұқсас 

С) егер мүмкіншілік болса, айтуға болады. 

18. Кей - кездері менде белгісіз себептермен аяқ-асты қорқыныш 

сезімдері мен қауіптену сезімдері пайда болады: 

А) иә 

В) мүмкін, осыған ұқсас 

С) жоқ 

19. Егер мені кінасыз нәрсеге жазықсыз сынаса, мен: 

А) ӛзіндік кінә сезімін сезінбеймін 

В) осыған ұқсас 

С)  сонда да ӛзімді кіналы сезінемін. 

20. Ақшаға барлығын сатып алуға болады: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

21. Менің шешімім негізінде .... байланысты: 

А) жүрекпен 

В) жүрек пен ақыл-ой бірдей деңгейде 

С) ойым 

22. Егер адамдар бір-біріне кӛбірек сенім артатын болса, олар неғұрлым 

бақыттырақ болар еді: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

23. Кей кездері мен айнаға қарағанда оң жақпен, сол жақты айыру маған 

қиынға түседі: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

24. Сӛйлесу үстінде мен қалаймын: 

А) мен ӛз басыма келген ойларды бірден барлығын айтуға талпынамын. 

В) осыған ұқсас, мүмкін 
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С) алдымен ӛз ойларымды реттеп аламын. 

25. Егер мен бір нәрсе қатты ренжісемін, одан кейін мен ӛз-ӛзіме тез 

келемін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С)жоқ 

26. Жұмыс уақыты мен еңбекақысы бірдей болатын болса, онда ....... 

болып жұмыс істеген қызықты болар еді: 

А) шебер немесе аспазшы 

В) сенімді емеспін 

С) жақсы бір дәмханада офицант 

27. Қоғамдық жауапты адамдар қатарына мені таңдады: 

А) ӛте сирек 

В) кей-кездері 

С) ӛте кӛп рет 

28. Күрек күреу деген мағынаға жататын болса, пышақ ...... деген 

мағынаны береді: 

А) жүзді 

В) кесу 

С) кӛрсету 

29. Кей кездерде менің ойымнан бір ой шықпай қоятын болса, маған 

ұйықтау ауыр тиеді: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

30.Ӛз ӛмірімде мен әрқашан алдыма қойған мақсатқа жетемін: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

31. Ескі заңдарды алып тастау керек: 

А) терең негізгі талқылаудан кейін 

В) сенімді емеспін 

С) тезірек алу керек. 

32. Егер маған ӛте тез қимылды қажет ететін жұмысты орындау керек 

болса және менің нәтижеме адамдар ӛмірі тәуелді болса, мен ӛзімді-ӛзім жаман 

сезінемін: 

А) дұрыс 

В) осыған ұқсас,мүмкін 

С) дұрыс емес 

33. Менің кӛптеген таныстарым мені қызықты, әңгімешіл деп санайды: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

34. Епсіз, ебедейсіз адамдарды кӛргенде, мен: 



45 
 

А) олар қалай болса, мен солай қабылдаймын 

В) осыған ұқсас, мүмкін 

С) оларға жиіркене қараймын 

35. Егер маған аяқ астынан бір топ адам зейін аударып қалса, мен ӛзімді 

бір түрлі сезінемін: 

А) иә 

В) мүмкін 

С)жоқ 

36. Маған бір топ адамдар кешінде, қонақта, биде болу ӛте ұнайды: 

А) иә 

В) мүмкін 

С) жоқ 

37. Мектепте мен ..... қалаймын: 

А) ән айту және музыкамен айналысқанды 

В) мүмкін, осыған ұқсас 

С) бір нәрсені құйып жасау немесе шеберханада жұмыс істегенді 

38. Егер мені бір жерге басшы ретінде тағайындаса, мен ӛзімнің шығарған 

бұйрықтарымның орындалғанын қалаймын, әйтпесе мен бұл жұмыстан бас 

тартамын: 

А) иә 

В) кей-кезде 

С) жоқ 

39. Ата-аналардың ..... маңызды: 

А) балаларға ӛз сезімдерін дамытуға кӛмектесуі 

В) осыған ұқсас 

С) балаларға ӛз сезімдерін ұстауға үйретулері 

40. Мен топтық іс-әрекетке қатыса отырып, .............. қалар едім: 

А) жұмыты ұйымдастыруды жақсартуға талпынуды 

В) осыған ұқсас 

С) ережелердің дұрыс сақталуы мен нәтижелерді қадағалауды 

41. Уақыт ӛте келе менің қызықты физикалық қызметке деген 

қажеттілігім шыға бастайды: 

А) иә 

В) мүмкін 

С) жоқ 

42.Мен дӛрекі және қарсы келуге даяр тұратын адамдарға қарағанда, 

қарапайым, сыпайы адамдармен қарым-қатынас жасауды қалаймын: 

А) иә 

В) мүмкін 

С) жоқ 

43. Егер маған бір топ адамдар кӛзінше сын айтатын болса, мен ӛзімді 

қорланғандай сезінемін: 

А) дұрыс 

В) мүмкін 
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С) дұрыс емес 

44. Егер мені басқарма шақырса, онда мен: 

А) жағдайды пайдаланып, маған қажетті нәрсені сұрауға тырысамын 

В) осыған ұқсас, мүмкін 

С) менің жұмысыммен байланысты қандайда бір жаман нәрсе деп 

қорқамын 

45. Қазіргі уақытта талап етіледі: 

А) қарапайым, салмақты, іскер адамдар 

В) сенімді емеспін 

С) керемет болашақты жоспарлайтын идеалистер 

46. Бір шығарманы оқу барысында  мен автордың қай жердегі ойды маған 

сендіргісі келгенін байқап қоямын: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

47. Кішкентай кезімде мен бірқатар спорттық жарыстарға қатысқанмын: 

А) кей-кездері 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

48. Мен әрқашан ӛз комнатамда тәртіп сақтаймын, заттарым ӛз 

орындарында жиюлы тұрады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С)жоқ 

49.Егер мен күні бойғы ӛткен жағдайларды есіме алатын болсам, менде 

мазасыздық пен қысым сезімі пайда болады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

50. Кей кездері менде, мен араласатын адамдар шынымен-ақ менің 

айтқандарыма қызығушылықпен қарайтынына күманданатын сезімдер болады: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С)жоқ 

51. Егер маған таңдау керек болса, онда мен....... болар едім: 

А) орманшы 

В) сенімді емеспін 

С) орта мектептің мұғалімі болар едім 

52. Мейрамдар мен туған күндерде мен: 

А) сыйлық бергенді ұнатамын 

В) анық ештеме айта алмаймын 

С) сыйлық берген жағымсыз жағдай деп есептеймін 

53. «Шаршаған» адамның жұмысқа қарым-қатынасы, «ӛркӛкірек» 

адамның жұмысқа қарым-қатынасындай болады: 
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А) «күлу» 

В) «сәттілік» 

С) «бақыттылық» 

54. Тӛмендегі заттардың қайсысы негізі жағынан қалған екеуінен 

ерекшеленеді: 

А) шырақ 

В) ай 

С) электр жарығы                    

55. Мені достарым...... сатып кетті: 

А) ӛте сирек 

В) кей-кезде 

С) ӛте жиі 

56. Мені басқа адамдардан жоғары деңгейде кӛрсететін, қасиетім бар: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

57. Егер менің кӛңіл-күйім жоқ болатын болса, мен оны ешкімге 

сездірмеуге тырысамын: 

А) дұрыс 

В) осыған ұқсас 

С) дұрыс емес 

58. Мен ойын сауық, кӛңіл кӛтеретін шараларға баруға бейіммін: 

А) аптасына бір реттен де кӛбірек 

В) аптасына бір рет 

С) аптасына бір реттен де аз 

59. Менің ойымша мінез-құлық, жүріс-тұрыстағы ережелерге деген 

сыйламдылық пен манераларға қарағанда, тәуелсіз, біреудің айтуынсыз жүру 

мүмкіншілігі маңызды: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

60. Мен жасы үлкен, тәжірибесібар, құзіреттілігі жоғары адамдар 

отыратын болса, кӛп сӛйлемеймін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

61. Маған үлкен топ алдында сӛйлеу қиынға соғады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

62. Егер мен  таныс емес жерде қалатын болсам, мен ӛзіме жақсы бағдар 

жасай аламын (маған батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстіктің қайда екенін айту 

оңай) 

А) иә 
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В) осыған ұқсас 

С) жоқ                     

63. Егер маған біреу ренжитін болса, онда мен: 

А) оны сабырландыруға тырысамын 

В) осыған ұқсас 

С) абыржимын, ашуланамын 

64. Егер мен әділетсіздікпен кездесетін болсам, мен оған әсер етуден 

қарағанда, ұмытуды жӛн деп санаймын: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

65. Менің есімде жансыз, тривиалды заттар, мысалы, дүкен, кӛшелердің 

атары жиі ұмытылады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

66. Маған жануарлар операциясы мен оларды емдеу, жалпы ветеринар 

ӛмірі ұнар еді: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ                    

67. Мен басқа адамдар сияқты асты әрқашан ұқыпты, дәмін келтіріп 

ішпеймін: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

68. Менде кей-кездері ешкімді кӛргім келмейтін кӛңіл-күй болатын 

кездер болады: 

А) ӛте сирек 

В) осыған ұқсас 

С) ӛте жиі 

69. Кей-кездері мені дауысыңда және манераңда қозушылық бар деп 

ескертіп жатады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

70. Бала кезімде, егер мен ата-аналарыммен ӛз ойымды айтып келіспей 

жатсам, мен: 

А) мен ӛз ойымды қалдырамын 

В) осыған ұқсас 

С) олардың дәрежесіне байланысты келісіп жатамын 

71. Мен басқалармен бірлескен жұмысқа қарағанда, мен ӛздік жұмыспен 

айналысқанды жақсы кӛремін: 

А) иә 
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В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

72. Маған аты шулы сәттілік пен атақ-дәрежеге қарағанда, ӛз жаныма 

жақын қарапайым, садмақты ӛмір неғұрлым кӛбірек үнайды: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес                   

73. Кӛп жағдайларда мен ӛзімді ер жеткен адам ретінде сезінемін: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

74. Кей-бір адамдардың маған айтатын ескертулері маған кӛмек болудың 

орнына, кӛңіл-күйімді түсіреді: 

А) жиі 

В) кей-кездері 

С) ешқашан 

75. Мен ӛз сезімдерімнің кӛрінуін басқаруға қабілеттімін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

76. Мен қолайлы бір зат жасап шығаруды бастамас бұрын, мен............. 

қалаймын: 

А) оны лабараторияда ӛңдегенді 

В) осыған ұқсас 

С) оның практикалық ұйымдастырылуымен айналысар едім 

77. Таң қалушылық біртүрліге жататындай, қорқыныш та ............ жатады: 

А) батыл 

В) мазасыздық 

С) қорқынышты 

78. Тӛмендегі бӛлімдердің қайсысы екеуінен ерекшелінеді: 

А) 7/3 

В) 3/6 

С) 3/11 

79. Кей бір адамдар мені түсінбей қашқалақтайтындай кӛрінеді, бірақ мен 

мұның себебін білмеймін: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

80. Кей бір адамдардаң маған қарым-қатынасы менің  мейірімді 

ықыласыма сәйкес келмейді: 

А) жиі 

В) анда-санда 

С) ешқашан 
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81. Мәдениетсіз сӛздерді қолдану мен үшін ӛте жағымсыз болып 

саналады: 

А) иә     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

82. Менің басқа адамадарға қарағанда достарым аз: 

А) иә     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

83. Маған қарым-қатынас жасап, сӛйлейтін адамдар жоқ жерде болу 

ұнамайды: 

А) дұрыс     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

84. Мені адамдар жақсы адам деп санағанмен, кей-кездері олақ деп 

ойлаулары мүмкін: 

А) иә     

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

85. Үлкен топтың алдына шығып сӛйлеген кездегі қобалжуды, мен............ 

ӛткердім: 

А) ӛте жиі     

В) кей-кездері 

С) жоқ 

86. Егер мен үлкен топ адамдарының арасында болатын болсам, үндемей, 

сӛзді басқаға беремін: 

А) иә     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

87. Мен........... оығанды қалар едім: 

А) Әскери және саяси күрестердің шынайы бейнеленуін     

В) осыған ұқсас 

С) әр-түрлі сезімдер мен қиялдарға толы романдарды 

88. Егер мені басқа адамдар басқарғысы келсе, онда мен керісінше 

жасаймын: 

А) иә     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

89. Маған басқарма және жанұя мүшелері сӛгіс жасайды, егер менде 

бұған шынымен-ақ себеп бар болатын болса: 

А) дұрыс     

В) осыған ұқсас 

С) дұрыс емес 
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90. Кӛшелерде немесе дүкендерде адамдардың бір-біріне ұзақ қадала 

қараулары маған ұнамайды: 

А) иә      

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

91. Ұзақ сапар кезінде ................ мен қалар едім: 

А) маңызды, бірақ қызықты кітап оқығанды     

В) анық білмеймін 

С) жолсеріктің біреуімен әңгіме-дүкен құрып сӛйлескенді 

92. Қауіп тӛндіретін кейбір жағдайларда, мен, бұл қаншалықты 

мәдениетсіз және тыныштықты бұзсада, қатты сӛйлеймін: 

А) иә    

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

93. Егер менің таныстарым маған жаман қарым-қатынаста болып, маған 

деген жағымсыз қылықтарын кӛрсететін болса, онда: 

А) бұл маған мүлдем әсер етпейді    

В) осыған ұқсас 

С) менің кӛңіл-күйім бұзылады: 

94. Мені мақтап мен туралы жақсы комплименттер айтып жататын болса, 

мен ұяламын: 

А) иә      

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

95. Мен .............  жұмысты қалар едім: 

А) тұрақты еңбекақысымен     

В) осыған ұқсас 

С) менің ӛзімді кӛрсетуіме байланысты, және соған тәуелді 

еңбекақысымен 

96. Мен ақпаратты болу үшін, мәліметтерді ......... аламын: 

А) адамдармен қарым-қатынаста      

В) осыған ұқсас 

С) әдебиеттерден 

97. Маған қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқан ұнайды: 

А)иә     

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

98. Мен орындалған жұмысқа тек қана оның әр-бір ұсақ түйегіне дейін 

кӛңіл аударылғаннан кейін қанағаттанамын: 

А) дұрыс      

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

99. Маған тіпті мәнсіз сәтсіздіктер қатты әсер етеді: 

А) иә     
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В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

100. Менің ұйқым тыныш. Мен ешқашан түсімде жүріп немесе сӛйлеп 

кӛрген емеспін: 

А) иә     

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

101. Мен үшін мынадай жұмыс қызық, егер: 

А) адамдармен кӛп қарым-қатынаста болса      

В) осыған ұқсас 

С) әр түрлі есеп жазбалармен жұмыс жасаса 

102. Ӛлшем ұзындыққа қалай жуық болса,  ӛтірікші де ............ жуық: 

А) түрме     

В) бұзу 

С) ұрлау 

103. «АВ» қалай «ГВ» жуық болса, «СР» да ...... жуық: 

А) «ПО»     

В) «ОП» 

С) «ТУ» 

104. Егер адамдар ӛздерін ақылсыз ұстайтын болса, онда мен: 

А) үндемеймін     

В) сенімді емеспін 

С) ӛзімнің ойымды айтып тастаймын 

105. Егер мен мүзыка тыңдап отырғанда басқа біреу қатты сӛйлейтін 

болса, мен: 

А) оған мән бермей, тек қана музыканы тыңдап отыра аламын     

В) осыған ұқсас 

С) бұл менің қанағаттануымды бұзып, маған кедергі келтіретінін сеземін: 

106. Мені бұлай сипаттауға болады: 

А) қарапайым және сыпайы     

В) осыған ұқсас 

С) энергиялы 

107. Қоғамдық шараларға мен тек қатысу керек қана болса, мен 

қатысамын, басқа уақытта мен олардан қашамын: 

А) иә     

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

108. Әрқашан оптимист болып, сәттілікті тосып отырғанға қарағанда, ӛте 

сақ болып, жақсылықты тоспау әлдеқайда артық деп ойлаймын: 

А) дұрыс     

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

109. Мен ӛз жұмыстарымның қиыншылықтарын ойлай отырып, мен: 
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А) қиыншылыққа кездескенше, барлығын алдын-ала ойлап, жоспарлауға 

тырысамын     

В) осыған ұқсас 

С) қиыншылықтар қай кезде шықса да, мен олармен жұмыс жасай аламын 

деп есептеймін 

110. Әр-түрлі қоғамдық іс шараларда маған басқа адамдармен қарым-

қатынасқа түсу оңай: 

А) дұрыс      

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

111. Егер бір адамдарды бір қызмет жасауға кӛндіруге дипломатия мен 

іскерлік керек болса, әдетте менің кӛмегімді сұрайды: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

112. Маған қызықты: 

А) жастарға мандық таңдауға кӛмек беретін консультант болу 

В) осыған ұқсас 

С) техникалық мекеменің бастығы болу 

113. Егер бір адам ӛзін әділетсіз және дӛрекі ұстаса, бұл қандай 

жамандыққа әкелсе де мен оның бетіне барлығын айтып тастағанды жӛн 

кӛремін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

114. Кей-кездері мен қалжың үшін жоқ сӛздерді, адамдарды тексеру үшін, 

олар маған не айтар екен деп айтамын 

А) иә 

В) сенімді емспін 

С) жоқ 

115. Маған драма, театр, концерт аймақтарындағы баспа сыншылы 

болған ұнайды: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

116. Менде жиналыстарда отырған кезде ешқашан қаламмен бір сурет 

салу немесе бір нәрсені қозғалтып ойнау деген болмайды: 

А) дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

117. Егер маған біреу дұрыс емес нәрсе айтып тұрған болса, мен ол 

туралы шұғыл түрде былай ойлар едім: 

А) «ол-ӛтірікші» 

В) «сенімді емеспін» 
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С) «менімше ол бұл мәселе туралы дұрыс ақпараттанбаған» 

118. Мен ешқандай жаман нәрсе істемесем дағы, мені бір жаза тосып 

тұрғандай сезінемін: 

А) ӛте жиі 

В) кей-кездері 

С) ешқашан 

119. Аурудың барлығы психикалық факторлар, және сонымен қатар 

физикалық факторлардың әсерінен болады деген тұжырым тым күшті кӛтерідіп 

айтылған; 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

120. Әр-түрлі дәстүрлі ырым-жырымдар, салтанаттардың ұлылығын 

сақтап, қадір тұтуымыз керек: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

121. Мен үшін басқа адамдардың «іс-әрекеті бір түрлі» деген мен туралы 

ойлары мазасыздандырады: 

А) ӛте қатты  

В)  кӛп емес 

С) мүлдем ол туралы ойламаймын 

122. Мен қандайды бір істі орындап бастағанда, мен ......... жұмыс 

жасағанды қалар едім: 

А) топ құрамында   

В) сенімді емеспін 

С) басқалардан тыс, тек ӛзім жұмыс жасағанды 

123. Мен кей-кездері ӛзіме деген аяныш сезімінен арылу ӛте қиынға 

соғатын уақыттар болады: 

А) ӛте жиі   

В) кей-кездері 

С) ешқашан 

124. Менің басқа адамдарға жылдам ренжуім жиі болады: 

А) иә    

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

125.Ӛзімнің ескі әдеттерімді тастап, оларға қайта оралмау-мен үшін 

ешқандай қиындық тудармайды: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

126. Егер берілетін еңбекақылар бірдей болатын болса, онда мен .......... 

қалар едім: 

А) адвокат болғанды    
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В) сенімді емеспін 

С) ұшқыш немесе бір кеменің капитаны 

127. Жақсылық қалай жамандыққа жақын болса, мағынасы жағынан 

«баяу» ...... сӛзіне жақын болады: 

А) тез   

В) ӛте жақсы 

С) сондай жылдам 

128. Тӛменде келтірілген қосылмдардың қайсысы мына бір әріптік 

тізбекті жалғастыра алады: РООООРРОООРРР....... 

А) ОРРР   

В) ООРР 

С) РОООО 

129. Егер мен жоспарлаған, мен үміттенген жұмыстарды іске асыратын 

уақыт келетін болса, менің оны орындауға ниетімнің жоғалғанын     байқаймын: 

А) дұрыс  

В) осыған ұқсас 

С) дұрыс емес 

130. Мен ешқандай шуға зейінімді аудармай жұмысымды жалғастыра 

бере аламын: 

А) иә   

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

131. Мен басқа адамдарға олар менен сұрамаса да , мен үшін маңызды 

нәрселерді айта беремін: 

А) иә   

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

132. Мен бос уақытымның кӛп мӛлшерін достарыммен ӛткен қызықтарды 

еске алумен ӛткіземін: 

А) иә    

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

133. Мен қалжың, күлкі, кӛңілділік үшін неше түрлі қауіпті, батылдықты 

талап ететін іс-әрекеттер жасауға барамын: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

134. Жиналмай жатқан бӛлме маған жаман әсер етеді: 

А) иә   

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

135. Мен ӛзімді қарым-қатынасқа жақсы, ашық адаммын деп санаймын: 

А) иә   

В) осыған ұқсас 
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С) жоқ 

136. Қарым-қатынаста мен: 

А) ӛз сезімдерімді еркін кӛрсетемін   

В) осыған ұқсас 

С) ӛз уайым қайғыларымды іште сақтаймын 

137. Мен ........ музыканы жақсы кӛремін: 

А) ӛте жеңіл, әсерлі   

В) осыған ұқсас 

С) сезімтал 

138. Жақсы жаслған қарудың әдемілігіе қарағанда, мені поэма әдемілігі 

сүйсіндіреді: 

А) иә    

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

139. Егер менің сәтсіз айтылған ескертуім, кӛпшілікпен ескерілмей қалса, 

мен: 

А) бұл жағдаймен келісемін   

В) осыған ұқсас 

С) оны тағы бір естуге басқа дамдарға мүмкіншлік беремін 

140. Маған фотокорреспондент болып жұмыс жасған ұнар еді: 

А) иә    

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

141. Басқа бӛгде адамдармен қарым-қатынаста қауіптену керек, ӛйткені 

олардан бір нәрсе жұқтыруымыз мүмкін: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

142. Ӛз елімізден тыс саяхатқа шыққанда мен ӛз маршрутыммен жүргенді 

емес, экскурсовод  басшылығымен жүргенді қалар едім: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

143. Мені еңбекқор, қайсар, бірақ сәтсіздікке кӛп ұшырайды деп санау 

әділетті деп ойлаймын: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

144. Мені ңжақсы қарым-қатынасымды басқалар ӛз қызығушылқтарына 

пайдаланып жатас мен оған ренжімеймін, және одан кейін ұмытып та кетемін: 

А) дұрыс   

В) осыған ұқсас 

С) дұрыс емес 
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145. Егер қандай да бір сұрақ тӛңірегінде қатысушылардың арасында 

жанжалдар туып жатса, мен .......... қалар едім: 

А) кім жеңеді, соны кӛргенді    

В) осыған ұқсас 

С) бұл жанжал екі жақтың бір ортақ ойға келуімен аяқталуын 

146. Мен ешкімнің кӛмегінсіз жұмысымның барлығын ӛзім 

жоспарлағанды қалар едім: 

А) иә   

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

147. Кей-кездері қызғаныш сезімі менің іс-әрекетіме қатты әсер етеді: 

А) иә   

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

148. Мен бастықтың әрқашан дұрыс бола бермейтінін білемін, бірақ 

сонда да оның бастық болуға құқығы барына сенемін: 

А) иә 

В сенімді емеспін 

С) жоқ 

149. Егер мен алдымдағы істелетін нәрселер туралы ойласам, менде 

қандайда бір қысымдық туады: 

А) иә 

В) кей-кездері 

С)   жоқ 

150. Ойын барысында кӛрермендер маған айғайлайтын болса, мен оларға 

кӛп мән бермеймін: 

А) дұрыс 

В) осыған ұқсас 

С)   дұрыс емес 

151. Маған ............ болған қызықты: 

А) художник 

В) сенімді емеспін 

С) мәдени шараларды ұйымдастырушы 

152. Тӛмендегі бір сӛздің қайсысы қалған екеуіне мағынасы бойынша 

жатпайды: 

А) әрқайсысы (любые) 

В) тек біреулері ғана (некоторые) 

С) барлығы  (большинство) 

153. «Алау» сӛзі «ыстық» сӛзіне қалай жақын болса, «роза» сӛзі де ..... 

сӛзіне мағынасы жағынан жақын: 

А) шип 

В) әдемі жапырақшалар 

С)  аромат 
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154. Маған ұйықтауға кедергі болатын анық түстер кӛретін кездер 

болады: 

А) ӛте жиі 

В) кей-кездері 

С)   ешқашан болып кӛрген емес 

155. Егер қандай да бір сәттілікке жетуге бірқатар маңызды кедергілер 

тұратын болса, мен сонда да талаптанып кӛремін: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ 

156. Егер мен бір қандай да бір жұмысты бастағалы жатқан адамдар 

тобының арасында қалатын болсам, мен қаелайда солардың басшысы болып 

қалатын кездер болады: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С) жоқ  

157. Маған бірден кӛзге түсетін, дараландырып тұратын киімге қарағанда, 

қарапайым киіммен салмақты болып жүрген ұнайды: 

А)дұрыс 

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

158. Маған шулы топтың арасында кештерді ӛткізгенге қарағанда, тыныш 

ғана ӛзімнің сүйікті ісіммен айналысқан ұнайды: 

А) дұрыс   

В) сенімді емеспін 

С) дұрыс емес 

159. Қандай қажет болар деп ойлағанмен, мен басқалардың айтқан ақыл 

кеңестеріне зейін аудармаймын: 

А) кей-кездері 

В) мүмкін ешқашан 

С)   ешқашан 

160. Мен ӛзімнің жүріс-тұрыс, мінез-құлқымда жалпыға белгілі 

ережелерді ұстанғанды жӛн кӛремін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С)   жоқ 

161. Мен жұмыс істеп жатқанда қарап тұрғанды ұнатпаймын: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С) жоқ 

162. Кей-кездері ӛз дәлел тұжырымдарыммен нәтижеге жетпей жатсам, 

күш кӛрсетуге тура келеді: 

А) дұрыс 

В) осыған ұқсас 
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С)   дұрыс емес 

163. Мен мектепте ........... қалаймын: 

А) орыс тілі және әдебиеті 

В) сенімді емеспін 

С)  математика және арифметика 

164. Маған кей-кездері ешқандай себепсіз, кӛзіме қарап айтқан жағымсыз 

сӛздер, ӛте қатты мазасыздандырады: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С)   жоқ 

165. Жалпы қабылданған ережелер мен дәстүрлерге сүйене отырып 

қарапайым адамдар арасындағы айтылатын   әңгімелер: 

А) ӛте жиі мазмұнды және қызықты болып келеді 

В) осыған ұқсас 

С)   олар әр-бір ұсақ-түйекке тоқталатындықтан мені кӛп қызықтырмайды 

166. Кей бір заттар мені соншалықты ашуландырады, тіпті мен ол 

тақырыптар жайлы айтқым келмейді: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С)   жоқ 

167. Тәрбиелеуде маңыздысы: 

А) балаға жеткілікті махаббатпен қару 

В) осыған ұқсас 

С)   ӛмірге деген кӛзқарасында, қарым-қатынасында бірқатар маңызды 

дағдыларғүйрету 

168. Мені басқа адамдар тағдырдың ешқандай соққысына мойымайтын 

салмақты, қарапайым адам деп санайды: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

С)   жоқ 

169. Менің ойымша қоғам ескіден қалған дәстүрлер мен дағыдыларды 

тастап, ақылдылықпен басшылық жасау керек: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

С)   жоқ 

170. Менің ойымша қазіргі ӛмірде .............. сұрақтарды шешкен маңызды: 

А) адамгершілікке байланысты сұрақтар 

В) сенімді емеспін 

С) әлемдегі елдер арасындағы қақтығыстар 

171. Мен материалды жақсы меңгеремін: 

А) жақсы жазылған кітапты оқи отырып 

В)осыған ұқсас 

С) сұрақтарды талқылауға қатыса отырып   
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172. Мен жазылған, айтылатын ережелер бойынша емес, ӛз жолыммен 

жүргенді қалаймын: 

А)дұрыс  

 В)сенімді емеспін 

 С)дұрыс емес 

173. Мен қандай да бір аргумент айтпас бұрын, ӛзімдікі дұрыс па жоқ па 

тексеріп алғанды ұнатамын: 

А) әрқашан 

В) әдетте 

 С) егер бұл мақсат бағдарланған болса 

174. Ешқандай мәнділігі жоқ болса да кей-бір ұсақ түйектер менің жуйке-

жүйемді қоздырады: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

 С)жоқ 

175. Кейбір жағдайлар әсері мен артынан ӛкінетін нәрселерді айтып 

қоямын: 

А) дұрыс емес 

В) сенімді емеспін 

 С) дұрыс 

176. Егер менің басшылық іс-әрекетке қатысуымды сұраса, онда мен: 

А) келісер едім 

В) сенімді емеспін 

 С) менің қолым бос емес деп сыпайы түрде бас тартар едім 

177. Тӛмендегі бір сӛздің қайсысы қалған екеуіне жатпайды: 

А) кең 

В) зигзак сынды 

 С) тура 

178. «Жуық арада» сӛзі «ешқашан» сӛзіне қалай мағынасы жағынан 

жақын болса, «жақын» сӛзі де ........ сӛзіне жақын: 

А) ешқайда жоқ 

В) алыс 

 С) бір жерде 

179. Егер мен қоғам ортасында жүріп қандай да бір ережелерді бұзсам, 

мен ол туралы тез ұмытып кетемін: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

 С) жоқ 

180. Мені басқа адамдар қандай да бір мәселені шешу барысында әдетте 

басына бірінші идея келетін адам деп санайды: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

 С) жоқ  

181. Мен ӛзімді-ӛзім кӛрсете алуға қабілеттімін: 
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А) ӛз-ӛзіңді ұстайтын қиын жағдайларда 

В) сенімді емеспін 

 С) басқа дамдармен тіл табысу керек болатын болса 

182. Мені энтузиазмы жоғары адам деп санайды: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

 С) жоқ 

183. Маған қандай қауіпті болса да, әр-түрлі ӛзгерістерді, ерекшеліктерді 

талап ететін жұмыс ұнайды: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

 С) жоқ 

184. Мен сондай талап қоюшы адаммын және барлығы дұрыс 

орындалғанын қадағалаймын: 

А) дұрыс 

В) осыған ұқсас 

 С) дұрыс емес 

185. Маған әділетті қарым-қатынасты, нақты дағдылар мен білімді талап 

ететін жұмыс ұнайды: 

А) иә 

В) осыған ұқсас 

 С) жоқ 

186. Мен әрқашан бос болмайтын энергиялы адамдартипіне жатамын: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

 С) жоқ 

187. Мен ешқандай сұрақ жібермей барлығына дұрыс жауап бергеніме 

сенімдімін: 

А) иә 

В) сенімді емеспін 

 С) жоқ 

 

«Ӛзін сезінуі, белсенділік, кӛңіл-кҥй» әдістемесі (САН) 

 

Бұл әдістеме алғаш 1973 жылы И. М. Сеченов атындағы Мәскеулік 

медицина институтында В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьев, В. Б. Шарай және М. 

П. Мирошников ғалымдарымен ӛңделіп, ұсынылған. Ғалымдар үш негізгі 

психоэмоционалды қалып, яғни ӛзін сезінуі, белсенділік, кӛңіл-күй әдістемесін 

ӛңдеуде қарама-қарсылық бағамен сипаттады. Алайда алынған мәліметтер, 

яғни ӛзін сезінуі, белсенділік, кӛңіл-күй жалпылама мінездеме болып 

табылады. 

Бұл әдәстеменің конструкторлы валидтілігі: дене температура, динамика, 

хронорефлексометрия кӛрсеткішін кӛрсетті және 300 студенттерді таңдап 

жүргізіліп, стандартизацияланған. Индивидуалды ерекшеліктерін кӛрсетуде, 
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психофизиологиялық қызметте биологиялық ритмі мен психоэмоционалды  

реакциясын бағалауда кең қолданылады. 

Әдістеме мақсаты: ӛзін сезінуі, белсенділігін, кӛңіл-күйін оперативті 

бағалау. 

Әдістеменің мәні зерттелінушіге кӛпдеңгейлі шкала бойынша ӛз 

жағдайын белгілеу және бұл шкала 3210123  индексінен тұрады.  Бұл индекстер 

30 жұп сӛздер мен қарама-қарсы 30 сӛздерінің ортасында орналасқан.  

Белсенділік, жылдамдылық, қозғалу қызметі; күш қуат, денсаулық ӛзін сезінуі; 

ал кӛңіл-күй эмоцианалды қалыпты сипаттайды. 

Әдістеме нұсқауы зерттелінуші қазіргі жағдайдағы қалпын кесте 

бойынша 30 белгілі арқылы бейнелейді. Тек қазіргі жағдайдағы қалыпқа сәйкес 

келетін, қарама-қарсы 30 жұптан тұратын белгілерден таңдап белгілейді. 

Деңгейіне байланысты кӛрінетін сандарды таңбалау керек. 

Ӛзін сезінуі, белсенділігі, кӛңіл-кҥйі 

 

1 Ӛзін-ӛзі сезінуі жақсы 3 2 1 0 1 2 3 Ӛзін-ӛзі сезінуі нашар 

2 Ӛзімді күшті сезінемін 3 2 1 0 1 2 3 Ӛзімді әлсіз сезінемін 

3 Селқос 3 2 1 0 1 2 3 Белсенді 

4 Аз қозғалғыштық 3 2 1 0 1 2 3 Қозғалғыштық 

5 Кӛңілді 3 2 1 0 1 2 3 Кӛңілсіз 

6 Кӛңіл-күйі жақсы 3 2 1 0 1 2 3 Кӛңіл-күйі тӛмен 

7 Жұмысқа қабілетті 3 2 1 0 1 2 3 Жұмысқа қабілетсіз 

8 Қуатты 3 2 1 0 1 2 3 Әлсіреу 

9 Баяу 3 2 1 0 1 2 3 Жылдам 

10 Салбыраңқы 3 2 1 0 1 2 3 Қайратты 

11 Бақытты 3 2 1 0 1 2 3 Бақытсыз 

12 Ӛмірге риза 3 2 1 0 1 2 3 Ӛмірге түңілу 

13 Кернеу 3 2 1 0 1 2 3 Серігу 

14 Дені сау 3 2 1 0 1 2 3 Аурушаң 

15 Қызықпуашылық 3 2 1 0 1 2 3 Қызығушылық 

16 Немқұрайлық 3 2 1 0 1 2 3 Абыржу 

17 Қуаныш 3 2 1 0 1 2 3 Мұңды 

18 Мәз-мейрам 3 2 1 0 1 2 3 Уайым 

19 Демалу 3 2 1 0 1 2 3 Шаршаған 

20 Жаңа 3 2 1 0 1 2 3 Ескі 

21 Ұйқылы 3 2 1 0 1 2 3 Қозулы 

22 Демалуға ықыласы 3 2 1 0 1 2 3 Жұмысқа ықыласы 

23 Байсалды 3 2 1 0 1 2 3 Күйгелек 

24 Оптимист 3 2 1 0 1 2 3 Пессимист 

25 Тӛзімділік 3 2 1 0 1 2 3 Қажу 

26 Тың 3 2 1 0 1 2 3 Босаң 

27 Ойлауы тӛмен 3 2 1 0 1 2 3 Ойлау жоғары 



63 
 

28 Алаңғасар 3 2 1 0 1 2 3 Зейінділік 

29 Үміті мол 3 2 1 0 1 2 3 Кӛңілі қалу 

30 Кӛңілі толы 3 2 1 0  1 2 3 Кӛңілі толмау 

  

Мәліметтерді ӛңдеуде, негативті жауаптарды есептегенде 1 балдан, 

позитивті  жауаптарды есептегенде 7 балдан бағалайды. Алайда, шкала 

полюстары үнемі ӛзгеріп отырады, бірақ жағымды жақтары әрқашан жоғары 

балл, ал жағымсыз жақтары тӛмен балл жинайды. Алған балдар үш 

категориядағы кілтпен сәйкесінше топтастырылады да, әрбіреуі бӛлек-бӛлек 

есептелінеді. 

Ӛзін сезінуі: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 

Белсенділік:  3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28 

Кӛңіл-күй:     5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 

Алынған нәтиже әрбір категория бойынша 10-ға бӛлінеді. Орта балл 4-ке 

тең. 4-тен жоғары баға зерттеушілердің сәтті жағдайына, ал 4-тен тӛмен 

болғанда керісінше сипатталынады. Орта баға 5,0-5,5 балл диапазонында 

болады. 

  

«Тҧлғаның жабығу сәтіндегі  ӛз мінез-қҧлқына  баға беру» әдістемесі 

 

Нҧсқау: Сұраққа жауап бергенде он жақтағы сандардан ӛзіңіздің 

қалыпты жағдайыңызға сай келетін цифрларды дӛңгелектен сызып қойыңыз. 

Сҧрақнама 

1.  Мен болашағымның жарқындығына сенуге бейіммін 1,2,3,4. 

2.   Кейінгі кезде кӛп нәрсе менің ашуыма тие береді. 1,2,3,4. 

3.  Аз ғана жұмыстың ӛзі мені шаршатады. 1,2,3,4. 

4.   Мен кезекті проблемалардың шешімін тез табамын. 1,2,3,4. 

5.  Кейде бір түсініп болмас мазасыздықтан ӛзіме орын таппай кетемін 

1,2,3,4  

6. Егер мен ӛлсем, менің ӛлімім айналамдағыларға тек жеңілдік әкеледі. 

1,2,3,4 

7.   Мен жақындарыма қажет екеніме сенімдімін. 1,2,3,4. 

8.   Менің зеректігім мүлт кетпейді. 1,2,3,4. 

9.   Маған ӛткен қуаныштың ӛзі ұнайды. 1,2,3,4. 

10. Кейде тез  жылай саламын.1,2,3,4. 

11. Ішім ауырады. 1.2,3,4 

12. Менің тағдырым ӛзімді толық қанағаттандырады. 1,2,3,4. 

ІЗ.Тәбетім тайып кӛрген емес. 1,2,3,4 

13.Жабығатын кездерім жиі болады. 1,2,3,4. 

15.Тек қана таңертең (кешке) кӛңіл-күйім дұрыс болады. 1,2,3,4. 

Іб.Менде ұйқысыздық жиі болады. 1,2,3,4. 

17.Соңғы уақытта жүдеп барамын. 1,2,3,4. 

18.Ӛзім жақсы білетін дүние тез үйлесімін табады. 1,2,3,4. 

19.Маған әдемі бейтаныс қыздардың (жігіттердің) суретін қарастыру 
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ұнайды. 1,2,3,4. 2 

20.Кейде жүрегім себепсіз қағысын жиілетеді. 1,2,3.4. 

Қорытынды 

80-71 ұпай - жабығу деңгейі ӛте жоғары; 

70-61 ұпай  - жабығу бар; 

46- ұпайдан жоғары болса - жабығу белгілері бар, қатты мазасыздық 

бар. 

31-45 ұпай - орташа мазасыздану. 

20-30 пай - жабығу белгілері мүлде жоқ, аздаған ғана мазалану бар. 

  

Ч.Д. Спилберг және Ю.Л. Ханиннің  

«Реактивті және тҧлға мазасыздық деңгейін анықтау» әдістемесі 

 

Бұл тест сол сәттегі мазасыздық деңгейі (реактивті мазасыздық кӛңіл күй 

ретінде) мен тұлғалық мазасыздықты (тұрақты сипат ретінде) бағалаудың 

сенімді ақпараттық тәсілі болып саналады. Тұлғалық мазасыздық кӛптеген 

жағдайларда қауіп ретінде қабылдап, себепсіз мазасызданады. Реактивті 

мазасыздық қысылу, тынышсыздану, күйгелектеумен сипатталады. Реактивті 

мазасыздықтың жоғарғы деңгейі зейін мен сезімнің үйлесімін бұзады. 

Мазасыздықтың ӛте жоғары деңгейі невротикалық  жанжалдың туындауына, 

эмоциалық немесе невротикалық, психосоматикалық аурулардың қозуына 

соқтырады. 

Дегенмен, мазасыздық барлық уақытта жағымсыз сипатта болмайды. 

Мазасыздықтың белгілі бір деңгейі белсенді адамның табиғи, ӛзіне тән мінез 

ерекшелігі де. Сонымен қатар «пайдалы мазасыздықтың» оптималды жеке 

деңгейі де болады. 

Мақсаты: сол кездегі (реактивті мазасыздық)  мазасыздық деңгейін 

зерттеу және (тұлға мазасыздығы) мазасыздықтың деңгейін анықтау. Тест 16 

жастан жоғарыларға пайдаланылады. 

Зерттеу тәртібі:  эксперимент жүргізуші әдістеме мәтінін оқиды және 

алдын ала толтырылған  парақты сыналушыға береді. Тест 2 мәжеден тұрады: 

әрқайсысында реактивті және жеке мазасыздықты жеке-жеке бағалаған 20 

құптама болады. 

Сыналушылар сұрақтың бірінші бӛліміндегі (№№1-20) нұсқадағы 4 

жауаптың біреуін таңдайды: 

1)    жоқ; 

2)    болмауы мүмкін; 

3)    болуы мүмкін; 

4)    иә. 

Құптама номірінің қарсысына таңдаған жауап нӛмірін жазады. 

Екінші бӛлім (№№ 21-40) нұсқасындағы жауаптар басқаша: 

1)    ешқашан, 

2)    кей кезде; 

3)    жиі; 
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4)    әрқашан. 

Нұсқау: сіздерге мынадай (1-20)  құптамалар берілген. Әрқайсысын 

мұқият оқып, қалған жауаптарыңызды кӛрсетіңіздер. Құптама нӛмірінің 

қарсысына таңдаған жауаптың нӛмірін жазыңыз: 

1)    жоқ; 

2)    болмауы мүмкін; 

3)    болуы мүмкін; 

4)    иә. 

Келесі 20 құптама (№№21-40) жауаптары басқаша: 

1)    ешқашан, 

2)    кей кезде; 

3)    жиі; 

4)    әрқашан. 

Сіз таңдаған жауабыңыздық нӛмірін кӛрсетіңіз. 

  

ҚҰПТАМА Жауап түрлері 

Жоқ Болмауы 

мүмкін 

Болуы 

мүмкін 

Иә 

1 Мен салмақтымын         

2. Маған ешқандай қауіп тӛніп тұрған жоқ         

3. Мен қысылып отырмын         

4. мен ӛкінемін         

5. Мен ӛзімді еркін сезінемін         

6. Мен қапалымын         

7. Мені кездесер сәтсәздәк қобалжытады         

8. Мен демалғандай сезінемін         

9. Мен мазасызбын         

10. Мен ішкі қанағаттануды сезінемін         

11. Мен ӛзіме сенімдімін         

12, Мен ашуланып отырмын         

13. Мен ӛзімді қоярға жер таппаймын         

14. Мен күйгелекпін         

15. Мен ыңғайсыздықты қысылуды 

сезінбеймін 

        

16. Мен ризамын         

17. Мен уайымшылмын         

18. Қатты толқығандықтан ӛзімді ыңғайсыз 

сезініп отырмын 

        

19. Мен қуаныштымын         

20. Мен жақсы сезімдемін         
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ІІ бӛлім сауалнама мәтіні 

  

ҚҰПТАМА Жауап түрлері 

Ешқашан Кейкезде Жиі әрқашан 

21. Мен қанағаттанамын         

22. Мен тез шаршаймын         

23. Мен жылап қалуым мүмкін         

24. Менде басқалар сияқты бақытты 

болғым келеді 

        

25. Мен кейде тез шешім 

қабылдамағандығымнан  жеңіліп қаламын 

        

26. Әдетте мен ӛзімді сергек сезінемін         

27. Мен салмақтымын, салқын қандымын, 

жинақымын. 

        

28. Алдағы қиындықтар әдетте мені қатты 

мазасыздандырады 

        

29. мен ұсақ түйекті қатты уайымдаймын         

30. Мен бақыттымын         

31. Мен бәрін жүрегіме жақын алып 

қаламын 

        

32. маған ӛзіме деген сенімділік 

жетіспейді. 

        

33. Әдетте ӛзімді қауіпсіз сезінемін         

34. Мен қиын жағдайлардан 

қашқақтаймын 

        

35. Менде сарыуайымшылдық басым         

36. Мен ризамын         

37. Кез келген нәрсе мені алаңдатып 

мазалайды 

        

38. Ӛзімнің сәтсіздігімді кӛпке дейін 

уайымдап ұмыта алмаймын 

        

39. Мен байсалды адаммын         

40. Мен ӛз істерімді ойласам қатты 

қобалжимын 

        

  

Алынған деректерді ӛңдеу және қорытындылау. Құптама тұсына 

жазылған ұпай қосындысы есептеліп №3,4,6,7,9,12,13,14,17,18, яғни ∑1, содан 

кейін қалған сандар қосындысы №1,2,5,8,10,11,15,16,19,20,  есептеліп ∑2, 

кейіннен мазасыздық деңгейінің кӛрсеткіші  есептеледі. 

РМ=∑1- ∑2+35 

Осылайша тұлғаның  мазасыздық деңгейіде есептелінеді, онда: 

ТМ=∑1- ∑2+35 



67 
 

Онда ∑1  - ұпай қосындысы – ұпай жауаптары 

№22,23,24,25,28,29,31,32,34,35,37,38,40; 

∑2  - қалған ұпай қоысндысы №21,26,27,30,33,36,39. 

         Егер алынған ұпай 30-дан тӛмен болса, бұл мазасыздықтың тӛмен 

деңгейін кӛрсетеді, 30,45 орташа мазасыздық деңгейі, 46 және одан жоғары, 

жоғары мазасыздық деңгейін кӛрсетеді. 

  

Айзенктің темпераментті анықтау  тесті 

 

Нҧсқау: Сізге ӛзіңіздің тәртібіңіз және сезім ерекшеліктеріңізге 

байланысты бірнеше сұрақтар беріледі. Әр сұрақтың 

тұсында «ИӘ» немесе «ЖОҚ» жауабы үшін орын қалдырылған. 

Тез және мұқият жұмыс істеуге тырысыңыз. Бір сұраққа ойланып, кеп 

уақыт жұмсаудың қажеті жок. Сіздің тез қайтарылған жауабыңыз кымбат. 

Барлық сұрақтарға бірнеше ғана минут арнағаныңыз жӛн. Еш сұрақ жауапсыз 

қалмасын. Парақты аударып, жұмысқа кірісіңіз. Тез қимылдаңыз және 

жауаптың «жақсы», «жаман» болып бӛлінбейтіні естен шықпасын. Бұл Сіздің 

ақыл-ой немесе қабілет сыны емес, тек темперамент ерекшеліктеріңізді анықтау 

ғана. 

1.   Сіздің   бұрын   кездеспеген   әсерлерге   еліктеп,    кӛңіл-күйіңізді 

құбылтып тұруға құмарлығыңыз бар ма? 

2.   Ӛзіңізді   жақсы   түсініп,   ақыл   айтып,   істеген   ісіңізді   құптап, 

жұбатып тұратын достардың сізге қажеті бар ма? 

3.   Сіз ӛзінізді еш нәрсемен ісі жоқ адаммын деп есептейсіз бе? 

4.   Ӛз ойыңыздан (алған беттен) кайту сізге қиын тимей ме? 

5.   Сіз іске кірісер алдында кӛп ойланып, артын күтіп барып, іске 

кірісесіз бе? 

6.   Істің   ақыры   нәтижесіз   аяқталатынын   кӛре   тұра,   сіз   берген 

уәдеңізде тұрамысыз? 

7.   Кӛңіл-күйіңіз жиі ӛзгере ме? 

8.   Сіз кеп ойланып жатпай, тез сӛйлеп, жиі қимылдайсыз ба? 

9.  Алып бара жатқан себеп болмаса да, ӛзіңізді бақытсызбын деп сезінген 

кездеріңіз болды ма? 

10.Ерегісте сіз еш нәрседен тайынбайтыныңыз рас па? 

11.Ұнайтын адаммен сӛйлескіңіз келгенде қымсынасыз ба? 

12.Қатты ашуланғанда, ӛзіңізді ұстай алмай кететін жағдай бола ма? 

13.Минуттық сезімнің әсерінде кететін жайыңыз жиі бола ма? 

14.Істеген ісіңіз бен айтқан сӛзінізді артынан ойлап,  «әттеген-ай» дейтін 

уақыттарыңыз жиі кездесе ме? 

15.Жұртпен    қатысып,    сӛйлескеннің   орнына.    оқығанды    дұрыс 

кӛремісіз? 

16.Тез ашуланып қалатыныңыз рас па? 

17.Кӛпшіліктің ортасында жиі болғанды қалайсыз ба? 

18.Басқаға білдіргіңіз келмейтін ойларыңыз бола ма? 
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19. Кейде   бастаған   істі   жылдам   орындап   тастап,   кейде   ісіңіздің 

ӛнбейтін кездері бола ма? 

20.Жаныңызға жақын адамдардың аз болуын қалайсыз ба? 

21.Кӛп армандайсыз ба? (Арманыңыз кӛп пе?) 

22.Сізге біреу айғайлап жатса, сіз де айғаймен жауап беремісіз? 

23.Кінәлі екендігіңізді сезіп, мазаңыз кетпей ме? 

24.Ӛз істеріңіздін бәрі дұрыс және орынды деп білесіз бе? 

25.Кӛпшілік  арасында   сезім   тізгінін   босатып,   қатты   кӛңілденіп, 

еркінсіп кетесіз бе? 

26.Сіздің жүйке жүйеңіз қатты жұқарып кетті деуге бола ма? 

27. Сізді кӛнілді және пысық деуге бола ма? 

28.Біткен іске ойша қайта оралып, «дұрысырақ, жасауға болатын еді» 

дейтін кездеріңіз бола ма? 

29. Кӛпшілік ортасында сіз ӛзіңізді еркін сезінесіз бе? 

30. Біреуден естігеніңізді біреуге жеткізетін әдетіңіз бар ма? 

31. Әр нәрсені ойлап, ұйықтай алмайтын уақыттарыңыз бола ма? 

32.Бір нәрсені білгіңіз келгенде, достарыныздан сұрап алғаннан 

да, кітаптан оқып алғанды дұрыс кӛресіз бе? 

33.Жүрегіңіздің қатты соғатын кездері бола ма? 

34. Аса үлкен ықтиярлықты қажет ететін жұмыс сізге ұнай ма? 

35.Қалтырап кететін жағдай сізде жиі бола ма? 

36.Айталық, сіздің бұрын оңаша жерде артық айтқан сӛзінізді ешкім есіне 

алмай-ақ қойсын. Кейіннен, басқа ойда бола тұра, жұрттың дегеніне қосылып 

жүре беремісіз? 

37.Бірін-бірі іліп-шалып, қалжыидап отыратын жұрт арасында болу сізге 

онша ынғайлы емес. Солай ма? 

38.Ешқандай    ауыр   жұмыс    жасамасаңыз   да,    алқынып    

қалатын кездеріңіз бола ма? 

39.Жиі ашуланасыз ба? 

40.Тез қимыл-әрекет қажет ететін жұмыс сізге ұнай ма? 

41.Сәтті аяқталғанымен, әртүрлі кемшіліктері  болған іс қайта оралып, 

мазаңызды ала ма? 

42.Сіз асықпай, жай қимылдайсыз ба? 

43.Жұмысқа, кездесуге кешіккен кездеріңіз болды ма? 

44.Сіз сӛзшеңсіз, ашықсыз, таныс емес адаммен де тез тіл табысып, 

сӛйлесіп кетесіз, солай ма? 

45.Жанға батып жүрген ауруыңыз бар ма? 

46.Достарынызды кӛп уақыт кӛрмесеңіз, ӛзіңізді «бақытсызбын» деп 

сезінесіз бе? 

47.Сіз ӛзіңізді «жүйке жүйесі тозған адаммын»  деп есептейсіз бе? 

48.  Ӛзіңіз танитындардың ішінде сізге ұнайтын адамдар бар ма? 

49.  Сіз ӛзіңізді «сенімді адаммын» деп есептейсіз бе? 

50.Сіздің ӛзіңізді немесе қызметіңізді сынаған кезде тез  ашуланып 

қаласыз ба? 
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51.Кешкі ойын-сауықтан ләззат алу қиын деп есептеймісіз? 

52.Сіз ӛзіңізді ӛзгеден кем санап, мазасызданатын кездерініз бола ма? 

53.Кӛпшілік ортасына келіп, әңгіме-думанды жандандырып жіберу сізге 

қиын емес пе? 

54. Ӛзіңізге беймәлім мәселелер туралы сіз кейде әнгіме-дүкен құрасыз 

ба? 

55.Сіз ӛз денсаулығыңызды сақтауға тырысасыз ба? 

56.Сіз ӛзге адамды келемеждеуді ұнатасыз ба? 

57.Ұйықтай алмай, мазасызданасыз ба? 

Нәтижелерін ӛндеу: 

Сұрақтар тізбегін қорытындылау үшін белгілер. 

1) «Жалған» ӛлшемі: 

6, 24. 36 - сүрақтарга «ИӘ» жауабы. 

12, 18, 30, 42. 48, 54 - сүрақтарға «ЖОҚ» жауабы. 

Жалпы балл сандары қосылып есептелінеді (Ж): 

Ж — 9-ға тең болған жағдайда қорытынды жасалынбайды. 

Ж — саны кӛбейген сайын нәтижелер растығы тӛмендей түседі. 

2)  «Экстраверсия-интроверсия» елшемі: 

Мына сұрақтарға «ИӘ» жауабы берілгенде: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 

39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Мына сұрақтарға «Жоқ» жауабы берілгенде: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 

41, 51. 

Балл қосындысы шығарылады (Э). «Э» саны кӛбейген жағдайда (0-ден 

24-ке дейін) адамның экстраверсиялық қасиеті молая түсті. 

3)  «Эмоциялық тепе-тендік — нейротизм» ӛлшемі: 

Мына сұрақтарға «ИӘ» жауабы болғанда: 2. 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 

26, 28. 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 50, 52, 55, 57. 

Жалпы (Н) — Нейротизм балл косындылары шығарылады. (Н) саны 

кӛбейген жағдайда (0-ден 24-ке дейін) адамның эмоциялық тепе-тендік қасиеті 

(нейротизм) кӛбейе түседі. 

4)     Тӛменде кӛрсетілгендей график жасалады: 

 

НЕЙРОТИЗМ 

 

      24 

  4                                                                                                            1        

  ИНТРОВЕРСИЯ   ————     12     ————ЭКТРОВЕРСИЯ 

  3                                                                                                       2 

                                                             0 

  

Эмоциялық тепе-теңдік  (тұрақтылық) 

Бір-біріне перпендикуляр жүргізілген сызықтарға (ӛлшемдерге) қолдағы 

бар нәтижелер жазылады - Э және Н. Сызық шетіндегі нүктелер бір-біріне 
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қосылады. Пайда болған (үшбұрыш, сызық, нүкте) фигура сынаққа түскен 

адамның классикалық қай темперамент түріне жататынын кӛрсетеді. 

1-холерик, 2-сангвиник, 3-флегматик, 4-меланхолик. 

Г.Айзенктің   анықтамасына    орай,   қолдағы   алынған   нәтижелерге 

сүйене отырып, әр типтің  ӛзіне тән қасиеттері болатынын айта кеткен жӛн. 

Мысалы: 

1.  Холерик  -  сезімтал,  тынымсыз,  агрессивті,  шамданғыш,  кӛңіл-күйі 

ӛзгергіш,  басқамен қарым-қатынаста және сезім қатынасында тұрақсыз,  әр 

түрлі    жағдайларда    соқпа    мінезді,    оптимист    (болашаққа    сеніммен 

карайды),  белсенді,  пысык,  байқам,  сенгіш,   ашуланшақ  т.с.с. 

2.    Сангвиник   —  ашық,   кӛпшіл,   сӛзшең,   қайырымды,   қысылып-

қымтырылмайды,   ӛмір   сүйгіш,   уайымсыз,   беймаза   емес,   кӛтеріңкі 

кӛңілді, басшылыққа бейім, т.с.с. 

3.   Флеглштик — сак,  енжар,  байыпты,  ӛзгеге жақсылық тілегіш, 

ынтымақшыл,   ӛз ісін  ойлап  істейтін,  сенімді,  тұрақты,  бір  қалыпты т.с.с. 

4.  Меланхолик — беймаза, ренжігіш, ойлампаз, қырағы, пессимист 

(ӛмірден   түңілгіш), түйық, ұстамды, кӛп сӛзі жоқ, ригидтік (керітартпа) 

қасиеті бар, т.с.с. 

Темперамент типінің (түрінін) салыстырмалы тұрақтылық, қасиеті 

жӛнінде пікір қорытып, мінез және темперамент ара қатынасын ажыратып 

алған жӛн. Оқушылар мен оқытушылардың мінез ерекшеліктерін анықтау 

жолындағы әр темпераменттік типтің атқарар ролі орасан зор. 

 

Б. Басстың «Тҧлғаның бағыттылығын анықтау» анкетасы 

 

Анкета 27 пункт – түсіндірмелерден тұрады, әрқайсысына үш түрлі жауап 

нұсқалары берілген, жауаптар тұлғаның бағыттылығына сәкестендірілген. 

Респондент ӛзінің ой пікірін білдіретін,  шынайы ӛмірге сәйкес жауапты таңдап 

алады және керісінше, шындыққа сәйкес емес, ӛзінің ой пікіріне қайшы келетін 

жауапты таңдайды. Жауаптар: «кӛбінесе» - 2 ұпай, «сирек» - 0 ұпай, таңдалмай 

қалғаны – 1 ұпай. Барлық 27 пункт бойынша жинақьалған ұпай әрбір 

бағыттылық бойынша жеке есептелінеді. 

Әдістеме кӛмегімен тұлғаның мынандай бағыттары анықталады: «ӛзіне» 

(М), «сӛйлесуге» (Қ), «іске» (І). 

Нұсқау: сұрақ парағы 27 пункттен тұрады әрқайсысында А, Ә, Б деген 

жауаптың үш нұсқасы бар. 

1)     Жауаптардың  ішінен ӛзіңіздің кӛзқарасыңызды білдіретінін 

таңдайсыз. Кейбір жауаптардың мазмұны  бір-біріне ұқсас кӛрінуі мүмкін. 

Алайда, ӛзіңіздің кӛңіліңізден шығатынын таңдаңыздар, (А,Ә,Б) әріптің бірін  

«бәрінен де кӛп» деген сәйкесті номер тұсына жазыңыздар. 

2)     Сіздің кӛңіліңізден шықпайтынын таңдап  «бәрінен де аз» деген 

пункт тұсына жазыңыздар. Жауабыңызды білдіретін әріпті сәйкес номер 

тұсына жазып кӛрсетіңіздер. 
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3)     Сӛйтіп, әрбір сұрақ жауабына сіз 2 әріп қолданасыз және оны 

сәйкесті бағанаға жазасыз. Қалған жауаптар ешжерге жазылмайды. Барынша 

шынайы болуға тырысыңыз. Жауаптың  «жақсы», «жаман» дегені жоқ. 

Сондықтан «дұрыс» жауап іздеп әуреленбеңіз. Жауаптың тиісті жерге 

жазылуын қадағалап отырыңыз. Егер қате кеткенін байқасаңыз айқын 

кӛрінетіндей етіп жӛндеңіз. 

  

                          ҚҰПТАМА              Жауап 

Кӛбінесе Сирек 

1. Менің кӛбінесе қанағаттанатыным: 

А. Менің ісімді қолдағандар; 

Ә. Жұмыстың жақсы атқарылғанын сезінгендер; 

Б. ӛзімнің достар ортасында екенімді сезінгенде. 

    

2. егер де футбол )волейбол, баскетбол) ойнасам, онда 

мен: 

А. Ойынның тактикасын құрушы бапкер болар едім; 

Ә. Белгілі ойыншы болар едім 

Б. Команданың таңдаған капитаны болар едім 

    

3. Меніңше, жақсы оқытушы деген мынандай болуы 

керек: 

А: Студенттерге қызығушылық танытып және 

әрқайсысымен жеке тіл табыса алатын; 

Ә. Студенттердің  білімін тереңдететіндей пәнге 

қызығушылығын оятатын; 

Б. Ұжымда ӛз пікірін айтуға қорықпайтын жағдай 

қалыптастыратын. 

    

4. Маған ұнайды, егер адамдар : 

А. Атқарға ісіне қуанып жатса; 

Ә. Ұжымда бірлесіп жұмыс істесе; 

Б. Ӛз жұмысын басқалардан артық істеуге тырысса; 

    

5. Мен достарымның мынындай болғанын қалар едім: 

А. Мүмкіндігінше, бір-біріне қол ұшын беріп 

кӛмектессе; 

Ә. Сенімді және сенетін адам болса; 

Б. Ақылды және қызықты адамдар болса 

    

6. Ең жақсы достарым деп санайтындарым: 

А. Қарым-қатынасым жарасындарды; 

Ә. Барлық уақытқа сенуге болатындарды; 

Б. Ӛмірде кӛп нәрсеге қол жеткізе білетіндерді. 

    

7. Маған бәрінен де ұнамайтыны: 

А. Бір нәрсе қолымнан келмегенде; 

Ә. Достарыммен араздасқанда; 

Б. Мені сынағанда. 
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8. Бәрінен де жаманы, егер оқытушы: 

А. Кейбір студенттерді ұнатпайтынын ашық айтып 

оларды мазақтаса; 

Ә. Ұжымда бақталастық тудырса; 

Б. Ӛз пәнін жеткілікті белмесе. 

    

9. Бала кезімде маған ӛте қатты ұнайтын: 

А. Достарыммен бірге уақыт ӛткізген; 

Ә. Жұмыс атқарғанымды сезінген; 

Б. Орындаған ісім үшін мақтаған. 

    

10. Мен ұқсағым келеді: 

А. Жетістікке жеткен адамдарға; 

Ә. Ӛз ісіне шын берілген адамдарға; 

Б. Ӛзінің достық қарым-қатынасымен ерекшелінетін 

адамдарға. 

    

11. Ең алдымен университетте : 

А. Ӛмірлік мақсаттарды шеше білуді үйрету керек; 

Ә. Студенттің жеке қабілетін жетілдіре білу керек; 

Б. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға 

кӛмектесетін қасиеттерді тәрбиелеу керек. 

    

   

         Кілті 

№ М Қ І 

1 А Б Ә 

2 Б Б А 

3 А Б Ә 

4 Б Ә А 

5 А Ә Б 

6 Б Ә А 

7 Б Ә А 

8 А Ә Б 

9 Б А Ә 

10 А Б Ә 

11 Ә А Б 

12 Ә А Б 

13 Б А Ә 

14 А Ә Б 

15 Ә Б А 

16 А Б Ә 

17 А Б Ә 

18 А Ә Б 

19 А Ә Б 

20 Б Ә А 
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21 Ә А Б 

22 Ә А Б 

23 Б А Ә 

24 Ә Б А 

25 А Б Ә 

26 А А Ә 

27 Ә А Б 

  

Нәтижелердің интерпретациясы: 

Жауаптар мен түйінін салысытырып дұрыс жауапты табыңыздар (М, Қ, 

І). Кӛрсеткіш белгілеріне қарай бағыт бағдар түрін анықтаңыздар: 

1.     Ӛзіне бағыттылық (М) – атқарылған жұмыстың бәрін ӛзіне аудару, 

мәртебеге таласу,  билік құмар болу, бақталасу, тынышсыздану. 

2.     Қарым-қатынасқа бағыттылық (Қ) -  барлық жағдайда адамдармен 

қарым-қатынасты сақтай білу, ортақ жұмыс істеуге бейімділігін кӛрсету, 

адамдарға шынайы кӛмек кӛрсетуге талпыну; 

3.     Іске бағыттылық (І) – іскерлік мәселелерді шешуде,  жұмысты 

нәтижелі орындауға ұмтылу, ортақ мақсатқа жету үшін пайдалы пікірді жақтау. 
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5. АТА-АНАЛАРМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН ТРЕНИНГТЕР 

 

«Ата-ана махаббаты» тренинг 

 

Университет ӛміріндегі ең маңызды, жауапкершілікті талап ететін 

жұмыстардың бірі - ата-аналар жиналысын ӛткізу .Жиналысты қалай  

қызықты,  әрі пайдалы ӛткізуге болады? Осының барлығы жаңадан класс 

жетекші болған мұғалімге пайдалы болуы мүмкін. 

Мақсаты: Ата-ана мен студенттің арасындағы қарым-қатынстың  

ерекшеліктерін психологиялық жаттығулар  арқылы кӛрсету. 

Көрнекіліктері: Тақырып, қағаздар, шам, теледидар, сиқырлы 

таяқша,альбом, газет, шар. 

Тренинг бағдарламасы: 

1.Есімдер аллитерациясы. 

2.Баяндама. «Ата-ана махаббаты». 

3. «Біз біргеміз!» жаттығулар. 

4. «Ӛтінемін!» ойыны. 

5. «Сиқырлы таяқша» жаттығу 

6. «Тілек шамы». 

7. Ой- толғаныс. 

Тренинг барысы: 

І. Ата-аналарды тіркеу. Бағдарламамен танысу. 

ІІ. Есімдер аллитерациясы. 

Мақсаты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру. 

Шарты: Әр отбасынан бір адам осы жерде отырған отбасы мүшелерінің 

есімдерін айтып және де есімдерінің бірінші әрпінен басталатын жағымды 

қасиетін айту крек. 

Әр отбасының сӛзінен кейін қалғандары үш рет қол соғып қошеметтеп 

қояды. 

-         Сіздің есіміңізді, жақсы қасиетіңізді айтып жатқанда қандай сезімде 

болдыңыз? 

-         Ӛзіңіз қазіргі кезде қандай кӛңіл-күйде отырсыз? 

ІІ. Баяндама. «Ата-ана махаббаты». 

Адамдар арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік, әдеп-инабат 

үрдістерінің қаншалық кең жайылып, терең тамырлануы, ең алдымен, олардың 

жекелеген отбасында ӛркен жаюына, яғни баланың ата-анасын жан-жүрек 

қалауымен, саналы түрде  ардақтап, құрметтеуіне, инабат тағылымын 

үлкендерден үйрене отырып, олардың ӛздеріне деген қарым-қатынстарында  

мүлтіксіз жүзеге асырып отыруларына байланысты. 

Адам ӛмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі  - 

баланың ата-анасын     ардақ тұтып, ӛзінің перзенттік қарызын бір сәтке де 

есінен шығармауында. Бұл – жас ұрпақтың мәдениеттілігін, әдептілігінің ғана 

емес, ең алдымен, адамшылығының белгісі. 
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Бала – ата- ана ӛмірінің жалғасы. «Баламның табанына кірген шӛңге 

менің маңдайыма кірсін,» деп әлпештеп ӛсірген перзенті  ауырып не басқа бір 

қатер тӛнгенде мойындарына бұршағын салып, «Ӛзімді алып, баламды аман 

қалдыр!» деп құдайға жалбарынған. 

Бала тәрбиесі – қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі процесс. 

Ата-аналардың жастығы мен бала тәрбиесіндегі тәжірибенің жоқтығы, 

болмаса тәрбие жұмыстарында тек қана ӛз ойлары мен кӛзқарастарына ғана 

жүгінуі немесе қажетті педагогикалық  білімдерінің жетіспеушілігі салдарынан 

тәрбие процестері кӛптеген қателіктерге ұшырап отырады. 

Сондықтан да мектеп ӛміріндегі ата-аналардың педагогикалық білімін 

жетілдіру, мәдениетін арттыру, бала тәрбиесіне белсене араластыру, соның 

нәтижесінде ата-ананы баланың алғашқы ұстазына айналдыру мақсатында 

ұйымдастырылатын семинар тренингтердің маңызы орасан зор. 

ІІІ. « Біз біргеміз!»  жаттығулар 

Мақсаты: Отбасындағы қарым –қатынасты нығайтуға ӛзара түсінушілікте 

ата-аналар мен балаларға қолдау кӛмек кӛрсету. 

«Қолынан танып біл!» 

Кӛздері байлаулы әкелері балаларын тауып алулары керек. 

Талдау: 

1.Сізге балаңызды табуға не кӛмектесті? 

2.Балаңыздың қолынан ұстағанда не сезіндіңіз? 

«Біз бақытты жанұямыз!» 

Алдын-ала салынған суреттер арқылы ӛз балаларыңыздың салған 

суреттерін тауып алыңыздар. 

Талдау: 

1. Ӛз отбасыңыздың суретін қалай таптыңыз? 

2. Ӛз отбасыңызды табу қиын болды ма? 

3.Суреттерден отбасыңыздың суретін тапқаннан кейін қандай сезімде 

болдыңыз? 

«Аралда» 

Қажетті құралдыр: газет 

Қатты теңіз толқуынан кейін кеме суға кетіп, кеменің ішіндегі 

жолаушылар аралдарға бӛлініп топталды. Енді осы аралдарда әрбір отбасы ӛмір 

сүріп жатыр. Аралдарды бірте-бірте су басуда, енді әр отбасы осы арлдан 

ӛздерін аман алып шығулары керек. 

«Үшеуіміздің суретіміз!» 

Суретті бір-бірімен ақылдаспай асалады. Баласы суретті бастайды, әкесі 

жалғастырады және екінші суретті бастап кетеді, анасы ол суретті 

жалғастырады және келесі суретті бастап кетеді, баласы  суретті аяқтау керек. 

Талдау: 

1. Сіздің бастаған суретіңіз ойыңыздан шықты ма? 

2. Алға қойған мақсатқа жету үшін кедергі болды ма? 

3.Бір-біріңізді қалай түсіндіңіз? 

4.Ӛзіңіз суретке қанағаттанасыз ба? Жоқ болса неге? 
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Әр отбасының салған суреттерін талқылауға уақыт беріледі. 

ІV. «Өтінемін» ойыны. 

Мақсаты: Ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, 

бір-біріне кӛңіл бӛлу, бір-бірін тыңдай білуге үйрету. 

Қатысушылар ортаға жартылау шеңбер жасап тұрады. 

-Құрметті ата-аналар, студенттер! Сіздер қандай «сиқырлы» күші бар 

сӛздерді білесіздер? 

-Рахмет, ӛтінемін, т,б 

-Мен әр түрлі ӛтініштер жасаймын, егер мен «ӛтінемін» деген сӛзді 

айтсам сіздер оны орындауларыңыз қажет. «Ӛтінемін» деген сӛзді айтпасам, 

сіздер ол ӛтінішті орындамайсыздар. 

-секіріңдер 

-оң аяқтарын кӛтеріңдер 

-ӛтінемін, алақанмен қол шапалақтаңдар 

-ӛтінемін, бір-біріңді құшақтаңдар. 

- оң қолдарыңмен сол құлақтарыңды уқалаңдар 

V. «Сиқырлы таяқша» жаттығу. 

Сиқырлы таяқшаны бір-біріңе ұсына отырып, адам бойындағы жағымды 

және жағымсыз қасиеттерді айтып шығайық 

Жағымды Жағымсыз 

Мейірімділік ӛтірік айту 

Жан ашу ӛшпенділік 

Сыпайылық Кек сақтау 

даналық Тіл алмау 

-         Әр жағымсыз қасиеттің ӛзінің жақсы жағы болады. Мысалы: сараң 

адам ол – үнемшіл. Тӛбелесу – біреуге қол ұшын бері. Енді осы жағымсыз 

қасиеттердің де ӛзіндік жақсы жақтары болады, соны айтайық. 

VІ. «Тілек шамы». 

Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін ортаға салу. 

-Құрметті ата-аналар, студенттер. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен  

балалар арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан-жақты 

талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені.  

«Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар 

екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін 

«Тілек шамы» жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір-

бірімізге мына шамды бере отырып бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен 

бӛлісіп, тренинг барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса барлығыңыз да 

осы жерде айтуларыңызды сұраймын. 

 VІІ. Ой-толғаныс. 

-Тренингтің басталуында сіздерге бағдарлама берілді. Сол бағдарламаның 

артында күн, гүл, жапырақ бейнесіндегі жапсырмалар бар. 
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- Осы белгілер бойынша ата-анаға, студентке, кураторға ӛз 

ұсыныстарыңызды немесе ой-пікірлеріңізді жазуыңызға болады. (Жазған 

пікірлерін оқи отырып, кӛктем бейнесін шығару.) 

 

 Отбасылық тренинг  

 

Тақырыбы: «Отбасы қарым-қатынастар ҥндестігін қалай қҧруға 

болады?» 

Тҥрі: ата-аналармен сұхбат сағаты 

Әдісі: тренинг, пікірлесу, шығармашылық тапсырмалар 

Мақсаты: «Сенің - құқығың – менің құқығым» атты  жоспарға сай ата-

аналардың құқықтық сауаттылық деңгейлерін арттыруға ықпал ету. Балаға 

тәрбие берудегі жауапкершіліктерінің қалыптасуына кӛмектесу. 

Жоспары: 

І бӛлім 

1.Кіріспе сӛз 

2.Баяндама Тақырыбы: Неке (ерлі зайыптылық) және отбасы туралы ҚР 

кодексі  

ІІ бӛлім. 

1.Тренинг 

2.Мәтінмен жұмыс «Бақытты отбасы» 

3.Шығармашылық тапсырмалар: 

-Бала деген кім? 

-Ата-ананың міндеттері мен жауапкершіктері 

-Ата-ананың тәулік бойынша іс-әрекеті 

-Отбасындағы қарым-қатынастар үндестігінің бір кӛрінісі 

Қорытынды: (бүгінгі сұхбат сабағынан алған әсерлерін білу) 

Ӛту барысы: 

1. Құрметті ата-аналар! Бүгін біз сіздерді «Отбасындағы қарым-

қатынастар үндестігін қалай құруға болады?» атты кездесуге шақырып 

отырмыз. Мақсатымыз "Сенің-құқығың - менің құқығым" атты құқықтық 

сауаттылығымызды арттыру. ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы 

кодексі күшіне енді. Ол кодексте жанұя, ата-ананың бала тәрбиесіндегі 

міндеттері т.б. кӛрсетілген. 

2. Тренинг. Ата-аналар ортаға дӛңгеленіп тұрып бүгінгі кездесуден не 

күтетінін айтады. Содан кейін ата-аналарды топқа бӛліп, тапсырмалар беріледі. 

«Бақытты отбасы» мәтіні 

Бір үлкен отбасында 100 адам ӛмір сүрген. Олар әрдайым тату болған. 

Оны естіген патша таңданып, үй иесінен себебін сұрайды. Сонда үй иесі қағазға 

бір сӛзді 100 рет жазады. Ол қандай сӛз жазды деп ойлайсыздар. (пікірлерін 

білдіру) 

3. Ата-ананың бас қуанышы –бала. Ата-ананың басты қызығы, алтын 

тіреу діңгегі –бала. Отбасы тұлғаны дамытатын кішігірім орта. Қоғамдағы 

отбасының мақсаты баланы дамытып қана қоймай, оны ӛмірге дайындап, 
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рухани жағынан жеткізіп, тұлға ретінде қалыптастыру. Отбасында баланың 

жан-жақты қалыптасуына ата-ана мен отбасы мүшелерінің қарым-қатынасында  

махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілік, қайырымдылық, әділдік, түсінушілік, 

ұйымшылдық, мәдениеттік қасиеттері және т.б. кісілік келбетін сақтайтын 

тұлға тәрбиелеуге керек екендігі бәрімізге аян. 

Сонымен «Бала деген кім?» деген тапсырманы орындайық. (қағазға 

жазып кӛрсетеді) 

Келесі тапсырмада неке және отбасы туралы кодексте айтылғандай, ата-

ананың міндеттері мен жауапкершіліктерін білуге тиіспіз, соны қағазға 

түсіресіздер.(кестеге жазып береді) 

Ата-ананың міндеті 

1.     Мәдениетті адам тәрбиелеуге және ӛз баласын адал ӛмір сүруге 

бейімдеу; 

2.     Білім алуына кӛмектесу; 

3.     Жүйелі білім алуына жағдай жасау; 

4.     Ата-аналар жиналысына қатысуға, мұғаліммен кездесуге, баласының 

мектеп ӛмірімен танысуға; 

5.     Баланың ӛміріне, денсаулығына зиян келетін темекі, арақ т.б улы 

заттарды қолдануға, балаға зиянды екенін түсіндіруге; 

6.     «Баланы жетіге келгенше тыйма, жетіден он тӛртке келгенше білім 

беріп қина, он тӛрттен кейін үлкен азамат деп сыйла» - деген қағиданы берік 

сақтауға міндетті. 

Ата-ананың жауапкершілігі 

1.     Балаға деген адамгершіліксіз әрекет жасағаны үшін жауапты; 

2.     Мұғалімге, мектептің педагогикалық ұжымына балағаттау және 

әдепсіз қарым-қатынас жасағаны үшін жауапты; 

3.     Бала тәрбиесі үшін қабылданған барлық қаулылардың 

орындалмағанына жауапты. 

4.     Баланың адамгершілік тәрбие алуы үшін, ӛз отбасында бірлік пен 

татулықты ұстануға жауапты. 

5.     Мектептен кейінгі баланың білім мен тәрбие алуына бақылау 

жасауына жауапты 

6.     Кәмелеттік жасқа жеткенге дейінгі баланың саламатты ӛмір салтына 

сай тәрбие алуына жауапты. 

Келесі тапсырма ата-ана диаграмма құрастыру арқылы бір тәуліктегі 

жұмысын бӛліп кӛрсетеді. (сағат бейнеленген қағаз беріледі) 

Рольдік ойын: әр топ жанұя мүшелерінің рӛлін алып баламен сӛйлесу 

мәнерін кӛрсетеді. (сӛздер: ата,әже,әке-шеше, апа-аға, іні) 

 

Қорытынды: Халқымыз «Ұяда не кӛрсең, ұшқанда соны ілерсің» дейді. 

Бала әрқашанда ата-анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын 

қажет етіп, ата-ананы ӛмірдің тірегі санайды. 

   Ата-ананың тіршілігіндегі кӛрген қызығы, жақсылығының ең бағалысы- 

ол перзенті. Баланың бойында туған үйдің жылуы – оның кӛкірегінде кӛп 
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жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. Отбасы – бала тәрбиесінің ең 

алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып ӛсуіне берекелі отбасының тигізетін 

әсері мол. 

Соңында Бүгінгі сұхбат сабағынан алған әсерлеріңіз? деген тапсырманы 

орындайды. 

                                                            

"Армандар жаттығуы" тренингі 

 

Барлық қатысушы шеңбер бойымен отырып, 3-4 рет терең дем алып, 

кӛздерін жұмады. Ӛз тілектеріне кӛңіл аудара отырып, болашақ мамандығын, 

қоғамдағы орнын, жақын арадағы қоршаған ортасын елестетеді. 1,5 минут 

уақыт беріледі. Жанға жағымды әуен ойнайды. 

Берілген уақыт ӛткеннен соң тағы да 3-4 рет терең дем ала кӛздерін 

ашады. Топ ӛзінің алған әсерімен  бӛліседі. Тренер әркімнің айтқандарын  

толықтырады, яғни әрқайсысының қол жеткізгісі келетін, алға қойған мақсат, 

армандарының бар екенін айтады. 

Топ қатысушыларының күтетін және күдік алатын, қорғанатын нәрселері. 

Әрқайсысы ӛздерінің жеке - жеке не күтетіндіктері мен қорқатын 

жағдайларын айтады. Қатысушылардың барлығы ӛз ойларын айтып болған соң, 

«дәл осы жерде  және қазір» болатын жұмыстың мәні түсіндіріледі. 

Қорытынды: 

-         Сізге тренингте не ұнады? 

-         Не ұнаған жоқ? 

-         Тренинг- сабақ керек пе, ол мамандық таңдауда кӛмектесе ме? 

                                                         

Менің отбасым - менің байлығы 

 

Мақсаты: Университет  пен ата-ана ынтымақтастығын күшейту 

жолымен  бала  мен ана арасындағы қарым-қатынастың ерекшелігін 

психологиялық жаттығулар, ойындар, тапсырмалар арқылы кӛрсете отырып, 

отбасылық тұрақтылықты  нығайтуға үлес қосу; ата-ананың университетке, 

оқытушы мен кураторға деген сенімін күшейту;  

Кӛрінекіліктер:Түрлі қағаздар, интерактивті тақта, сиқылы таяқша, 

видео материалдар, слайд-шоулар.  

Кіріспе (Оқытушы сӛзі) 

Сәлеметсіздер ме  құрметті студенттер, ата-аналар! 

Бүгінгі ӛзіндік тәрбиелік мәні бар сабағымызға қош келдіңіздер!  

-Адамдар арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік әдеп, инабат 

үрдістерінің қаншалық кең жайылып, терең тамырлануы, ең алдымен сіздердің  

жекелеген отбасыларыңызда ӛркен жаюына, яғни,баланың ата-анасын жан 

жүрек қалауымен, саналы түрде ардақтап, құрметтеуіне, инабат тағылымын 

үлкендерден үйрене отырып жүзеге асырып отыруларына байланысты. 

Адам ӛмірінің мәні мен сұлулығы – баланың ата-анасын ардақтап., ӛзінің 

перзенттік қарызын бір сәт те есінен шығармауында. 
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Бала – ата-ана ӛмірінің жалғасы. «баламның табанына кірген шӛгір менің 

маңдайыма кірсін.» деп әлпештеп ӛсірген перзенті ауырып не басқа қатер 

тӛнгенде  «Ӛзімді алып, баламды аман қалдыр,»деп құдайға жалбарынған ата-

ананың жүрегі не деген кең, не деген ерекше десеңші! 

Бала тәрбиесінің қызығы мен қиыншылығы қатар жүретіні бәрімізге 

белгілі. 

Сондықтан бәріңіздің отбасыларыңызға амандық,тек жақсылық тілеймін.  

1.Шаттық шеңбері 

Енді келесі кезекте сіздерді шаттық шеңберіне шақырамын. Экранда 

кӛрсетілген балаңыздыздың есімі неге байланысты қойылғанын бір ауыз сӛзбен 

айтып, сол есімнің бірінші әрпінен басталатын жақсы тілек айтуларыңыз керек. 

- балам айдың жарығында дүниеге келгендіктен айдай сұлу болсын деп 

айсұлу қойған екен. Ай қабақты сұлу, ақылды болуларыңа тілектеспін. 

-          баламның есімін атасы Диана деп ******** 

-         баламның есімін Ержан ер мінезді жан болсын дегені, жігіттер, 

сіздерге нағыз ер мінезді, қыз балаларға еліктей нәзік болуларыңа тілектеспін. 

Әр тілектен соң  3 рет қол соғып қошеметтеп отырамыз. 

 2.  «Біз бақытты жанҧямыз»  Суреттер әлемі  

Ендігі кезекте тақтада балаларыңыздың ӛз отбасына байланысты салған 

суреттері бар, сол суреттерді кезепен тауып алуларыңыз керек. Ал балалар 

орындаңызға жайғасуға болады.  (Музыка) 

-   Сонымен ӛз балаларыңыздың суретін табуда қаншалықты қиын болды? 

-   Қандай белгісіне қарап таптыңыз?   3-4 анаға 

3. «Біз  біргеміз» 

Келесі тапсырмамызға кӛшейік 

Қолдарыңызға фламастер, маркер алып алдымен аналарда ортаға 

шақырамыз. 

Сіздер кез келген бір заттың суретті бастайсыз,  музыка тоқтаған кезде сіз 

де тоқтайсыз.  

Енді ортаға  сол аналардың балаларын шақырамыз, сіздерді қошеметпен 

орындарыңызға жайғастырамыз. 

Сіздер аналарыңыз бастаған суретті аяқтап  және бір суретті бастап 

кетесіздер.музыка тоқтағанда тоқтатып, орындарыңызға жайғасып,  аналар 

ортаға шығып суретті аяқтайды. 

Суреттеріңіз кӛңіліңізден шықты ма? 

Қандай әсер алдыңыз? Тапсырма несімен ұнады?  

4.Тыныштық сәті 

Келесі кезекте тыныштық сәтін бұзбай  Ержанның ӛз отбасы жайлы 

дайындаған бейне материалын тамашалайық.  

5. Тренинг Сиқырлы таяқша 

Ортаға 4 отбасын шақырамыз 

Кез келген парақты алып сӛзді оқисыз да келесі отбасына бересіз олар 

отбасы болып әр жаман қылықтың бір жақсы жағын ойлап табу  керек. 

Мысалы :  
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Сараң - үнемшіл            

ӛтірік айту - ренжітпеу үшін 

тӛбелесу - біреуді қорғау 

сабақтан қалу  - балаға ие болу 

ұрысу - жаманнан сақтау        

қорқу - ӛзін қорғау 

Кек сақтау - ренжігенін білдіру 

Ұшқыр ойларыңыз бен ұттқыр жауаптарыңыз үшін  кӛп рахмет сіздерге.  

6. Тренинг «Ӛтінемін»  ойыны 

Тағы да сіздерді ортаға шақырамыз. 

Сіздермен бір ойын ойнап кӛрейік 

«Ӛтінемін»  ойыны 

- Құрметті ата-аналар, сіздер қандай сиқырлы күші бар сӛдерді 

білесіздер? 

Рахмет, ғафу етіңіз. ӛтінемін 

Мен сіздерге түрлі ӛтініш жасаймын, сіздер Егер  мен «Ӛтінемін » деген 

сӛзді айтсам, онда орындауларыңыз қажет, Егер мен «Ӛтінемін » деген сӛзді 

айтпасам, онда орындамайсыздар. 

- Секіріңіздер, 

- ӛтінемін ,қол шапалақтаңыздар. 

- оң аяқтарыңызды кӛтеріңіздер. 

- ӛтімін, оң жақтағы кӛршіңізге қараңыз 

- құлақтарыңызды ұстаңыздар. 

- ӛтінемі, отбасы боп құшақтасыңыздар. 

Рахмет,орындарыңызға жайғасуға болады. 

7. Қысқа метражды фильм 

 Келесі  кезекте тобымыздың болашақ маманы, техниканың құлағында 

ойнайтын мырза жігіт Нұрзаттың сіздерге арнайы дайындаған қысқа метражды 

фильмі бар, соны ұсынамыз.  

8.Тренинг  «Жазбай танимын»   

Барлығымыз ортаға шығып  шеңбер жасайық. Құрметті аналар, бүгін біз 

ана мен бала арасында битти де болсын қарым –қатынастың жақындайына ӛз 

үлесімізді қостық деп есептейміз. Сіздерді арнайы шақырғандықтан бізде білім 

алып, тәрбиеленіп отырған кӛз қуаныштарыңыз-балаларыңызды кӛздеріңіз 

жұмулы болса да, жазбай танитындықтарыңызда кӛрсетсеңіздер.   

- Құрметі ата-аналар, міне бүгінгі сіздерге арналған «Менің отбасым-

менің байлығым» атты шарамыз аяқталып та қалды. бүгінгі сабақтан 

түйгендеріңіз, ұнаған жаттығулар, жұмыстар болса ӛз тілектеңізді білдіреміз 

десеңіздер сӛз сіздерде.  

Қолдарыңыздағы параққа ұсыныс, тілек жазуларыңызды сұраймыз. 

Осындай қарбас шаруасы кӛп күннің арасынан уақыт тауып 

келгендеріңізге кӛптен кӛп рахмет. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар. 
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