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ОПЫТ АДАПТАЦИИ ОПРОСНИКА  
«UNDERGRADUATE STRESS QUESTIONNAIRE» 

В данной статье описан процесс адаптации опросника «Undergraduate Stress Questionnaire 
(USQ)» для русскоязычной выборки казахстанских студентов. Опросник направлен на изучение 
различных параметров академического стресса и описывает стрессогенные события, связанные 
как с учебным процессом, так и с внеучебной жизнью обучающихся. Целью проведенного 
исследования является перевод, культурная адаптация и проверка психометрических свойств 
адаптированной версии опросника. В процессе разработки оригинального теста была 
сформирована выборка из 146 студентов. Результаты исследования выявили, что русскоязычная 
версия методики обладает хорошими психометрическими данными. Коэффициент внутренней 
согласованности α-Кронбаха составляет 0,929. Обнаружена статистически значимая корреляция 
между адаптированным опросником и диагностическими инструментами, использованными для 
проверки конвергентной валидности (коэффициенты корреляции варьируются в пределах от 0,438 
до 0,836). Были получены удовлетворительные показатели ретестовой надежности опросника 
(r=0,889). Эти данные согласуются с результатами, полученными авторами оригинальной 
методики. Русскоязычная версия «Undergraduate Stress Questionnaire», получившая название 
«Опросник студенческого стресса», обладает хорошими психометрическими характеристиками 
и может быть использована для исследования количественных и качественных характеристик 
академического стресса в контексте Казахстана. 

Ключевые слова: опросник, адаптация, академический стресс, диагностика.
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Experience in adapting the “Undergraduate Stress Questionnaire”

This article describes the process of adapting the “Undergraduate Stress Questionnaire (USQ)” ques-
tionnaire for a Russian-speaking sample of Kazakhstani students. The questionnaire is aimed at studying 
various parameters of academic stress and describes stressful events associated with both the education-
al process and the extracurricular life of students. The aim of the study is translation, cultural adaptation 
and verification of psychometric properties of the adapted version of the questionnaire. The results of 
the study revealed that the Russian-language version of the questionnaire has good psychometric data. 
The internal consistency coefficient of α-Cronbach is 0.929. A statistically significant correlation was 
found between the adapted questionnaire and the diagnostic tools used to test the convergent validity 
(the correlation coefficients range from 0.438 to 0.836). Satisfactory indicators of retest reliability of 
the questionnaire were obtained (r = 0.889). These data are consistent with the results obtained by the 
authors of the original questionnaire. The Russian-language version of the Undergraduate Stress Ques-
tionnaire, called the Student Stress Questionnaire, can be used to study the quantitative and qualitative 
characteristics of academic stress in the context of Kazakhstan.

Key words: questionnaire, adaptation, academic stress, diagnostics.
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«Undergraduate Stress Questionnaire» сауалнамасын бейімдеу тәжірибесі

Бұл мақалада «Undergraduate Stress Questionnaire (USQ)» сауалнамасын орыс тілінде сөйлейтін 
қазақстандық студенттер үшін бейімдеу процесі сипатталған. Сауалнама академиялық стресстің 
әртүрлі параметрлерін зерттеуге бағытталған және студенттердің оқу үдерісімен де, сабақтан тыс 
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М.М. Умуркулова и др.

өмірімен де байланысты стресстік оқиғаларды сипаттайды. Университетті сәтті оқып, ойдағыдай 
бітіру студенттің көптеген кәсіби және жеке құзыреттіліктеріне байланысты және олар үшін 
академиялық стрессті жеңу ерекше маңызды. Зерттеудің мақсаты – аудару, мәдени бейімдеу және 
сауалнаманың бейімделген нұсқасының психометриялық қасиеттерін тексеру. Тесттің бастапқы 
нұсқасын әзірлеу барысында 146 студенттен қалыптасқан топ құрылды. Зерттеу нәтижелері 
сауалнаманың орыс тіліндегі нұсқасында жақсы психометриялық сипаттамалары бар екендігін 
анықтайды. α-Кронбахтың ішкі дәйектілік коэффициенті 0,929 жақын. Бейімделген сауалнама 
және конвергенттік жарамдылықты тексеру үшін қолданылған диагностикалық құралдар 
арасында статистикалық маңызды корреляция анықталды (корреляция коэффициенттері 0,438-
ден 0,836-ға дейін). Сауалнаманың қайта тестілеу сенімділігінің қанағаттанарлық көрсеткіштері 
алынды (r = 0,889). Бұл мәліметтер түпнұсқа сауалнама авторлары алған нәтижелерге сәйкес 
келеді. «Студенттік стресс сауалнамасы» деп аталатын сауалнаманың орыс тіліндегі нұсқасы 
жақсы психометриялық сипаттамаларға ие және Қазақстан жағдайында академиялық стресстің 
сандық және сапалық сипаттамаларын зерттеу үшін қолдануға болады.

Түйін сөздер: сауалнама, бейімдеу, академиялық стресс, диагностика.

Введение

Для многих юношей и девушек поступление 
в высшее учебное заведение является важным и 
ответственным событием. Успешное обучение в 
вузе и благополучное окончание университета 
зависит от многих профессиональных и личных 
компетенций студента, из которых преодоле-
ние академического стресса (копинг-поведение) 
имеет особое значение (Calaguas, 2011: 199; Ар-
тюхин, 2016: 143; Карякина, 2010: 211).

Исследователи стресса и копинга опреде-
ляют академический стресс как специфическое 
психоэмоциональное состояние, возникающее 
у студента в контексте особых условий и требо-
ваний, связанных с образовательным процессом 
(Friedlander et al., 2010: 224; Pascoe et al., 2020: 
106; Киселева, 2017: 419). На данный момент 
выделяется широкий спектр причин, обуслав-
ливающих развитие психоэмоционального не-
благополучия и дезадаптации у студентов: вы-
сокая академическая загруженность, социальная 
дезадаптация, изменение привычного образа 
жизни, недостаток коммуникативных навыков, 
дисфункциональные личностные особенности 
студента, несформированность конструктив-
ных совладающих стратегий и многое другое 
(Greenberg, 1981: 10; Холмогорова, 2009: 18; 
Щербатых, 2000: 23). Как результат, ухудшается 
психологическое и физическое здоровье студен-
тов, снижаются учебная мотивация и академи-
ческая успешность (Smith A. & Firman, 2019: 5; 
Struthers et al., 2000: 585; Артюхова, 2006: 27). 

Несмотря на очевидную актуальность все-
стороннего изучения феномена академического 
стресса и способов совладания с ним, сохраня-
ется дефицит дополнительных исследований в 
этой области, особенно в отношении студентов 
в Казахстане. После обзора отечественной лите-

ратуры нами было обнаружено крайне мало ис-
следований, касающихся психологического бла-
гополучия студентов и академического стресса 
(Ибраева Ж.Б. и соавт., 2017: 22; Kassymova, 
2018: 111, Kassymova et al., 2019: 290). Огра-
ниченный набор имеющихся диагностических 
методик, которыми пользуются казахстанские 
психологи, состоит из западных и российских 
методик, психометрические данные которых 
зачастую невозможно установить ввиду отсут-
ствия информации по их кросс-культурной адап-
тации и валидизации. 

В то же время, наличие достоверных и на-
дежных показателей жизнедеятельности субъек-
тов образовательного процесса в контексте вуза 
может повысить способность казахстанских 
психологов эффективно работать со студентами, 
испытывающими академический стресс. Следо-
вательно, существует потребность в психодиаг-
ностическом инструменте, который можно было 
бы использовать для оценки различных аспектов 
академического стресса у русскоязычных сту-
дентов. 

Цель исследования

Адекватными способами разрешения ука-
занной проблемы являются поиск, адаптация 
и валидизация зарубежной методики, изме-
ряющей различные стороны академического 
стресса, для казахстанской выборки. Это и 
выступило целью проведенного нами иссле-
дования – найти и адаптировать психодиагно-
стический инструмент, который бы позволил 
обогатить диагностический арсенал исследова-
телей стресса, связанного с учебой, выявить его 
причины, интенсивность и возможные послед-
ствия. Для достижения указанной цели нами 
был поставлен ряд задач:
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Опыт адаптации опросника «Undergraduate stress questionnaire» 

1. Поиск зарубежной методики, отвечающей 
всем психометрическим требованиям, прошед-
шей все этапы валидизации и апробации.

2. Перевод на русский язык и культурная 
адаптация методики.

3. Проверка ее психометрических свойств.
Мы предположили, что при соблюдении всех 

этапов и правил адаптации и валидизации мы 
получим полноценный инструмент, который по-
зволит собрать достаточную диагностическую 
информацию о качественных и количественных 
параметрах академического стресса. 

Материалы и методы

Мы провели тщательный анализ доступного 
диагностического инструментария и остановили 
свой выбор на опроснике «Undergraduate Stress 
Questionnaire (USQ)», разработанном Крэндал-
лом, Прейслером и Ауспрунгом в 1992 году. 
Выбор данной методики основан на том, что 
опросник является удобным в использовании, 
информативным инструментом, позволяющим 
количественно оценить параметры академиче-
ского стресса (Crandall et al., 1992: 634). Имеется 
достоверная информация о психометрических 
свойствах опросника, собранная на основе рабо-
ты с достаточно большой выборкой студентов. 
USQ считается надежным и достоверным ин-
струментом диагностики стресса у студентов во 
многих зарубежных странах (Barnes et al., 2011: 
372). 

Авторы методики утверждают, что стиму-
лом к созданию опросника послужило противо-
речие между осознанием факта наличия вы-
раженного стресса у студентов и отсутствием 
специфического инструмента, созданного для 
изучения стресса именно у данной категории ис-
пытуемых. Основываясь на транзактной теории 
стресса Р.Лазаруса (Lazarus & Folkman, 1984: 
18), Кренделл и соавторы предположили, что 
стрессовые стимулы, с одной стороны, выступа-
ют предикторами психического и физического 
здоровья субъекта, с другой стороны – являются 
частью процесса транзакции между личностью 
и средой (Smith & Renk, 2007: 427). По мнению 
авторов, существует недостаточное количество 
методик, созданных для целевой аудитории сту-
дентов, а имеющиеся методики не помещают в 
фокус внимания события, протекающие в сту-
денческой среде. В то же время, подчеркивают 
авторы, молодые люди обладают специфиче-
ским кругом стрессогенных событий (Horowitz 
et al., 1979: 211; Compas et al., 1987: 537), а про-

цесс обучения связан со значительным числом 
стрессоров (Goldberg & Comstock, 1980: 741).

В процессе разработки оригинального теста 
была сформирована выборка из 146 студентов. 
Группа из 30 студентов-психологов выпускного 
курса, прослушавших курс лекций по психоло-
гии стресса, разработала список утверждений 
опросника. После многочасового обсуждения 
негативных событий их жизни, которые они на-
ходят как стрессовые, был составлен перечень 
стрессовых событий, состоящий из 83 пунктов. 
Далее студенты оценивали стрессонаполнен-
ность (тяжесть) события по 4-балльной шкале.

Следующая группа из 30 студентов оцени-
ла утверждения по степени их частоты, отвечая 
на вопрос, как часто то или иное стрессогенное 
событие встречается в их повседневной жизни. 
Оценки давались по 5-балльной шкале от «ни-
когда не встречается» (0 баллов) до «встреча-
ется постоянно» (5 баллов). Далее выборка из 
86 студентов отслеживала распространенность 
стрессовых событий, вспоминая, сталкивались 
ли они с негативными жизненными ситуациями, 
указанными в опроснике, в течение определен-
ных промежутков времени (последний семестр, 
последний месяц, неделя).

Авторами была проанализирована критери-
альная валидность разработанного опросника. 
Было установлено, что утверждения опросника 
положительно значимо коррелируют с резуль-
татами, полученными по субшкале негативного 
настроения «Краткой шкалы рефлексии настро-
ения Майера и Гашке» (r = 0,269 при p≤0,005) 
и с негативными физическими симптомами из 
«Контрольного списка симптомов Пеннебейке-
ра» (r = 0,530 при p≤0,001). 

Коэффициент внутренней согласованности 
созданного опросника довольно высок: коэффи-
циент Кудера-Ричардсона равен 0,810 (Crandall 
et al., 1992: 631); α-Кронбаха равен 0,86 (Akgun & 
Ciarrochi, 2003: 291). Метод половинного расще-
пления теста показал его высокую надежность, 
о чем свидетельствует высокий коэффициент 
Спирмена-Брауна, равный 0,831. Кроме того, 
метод ретестовой оценки надежности также по-
казывает оптимальные показатели – r = 0,592. 
Таким образом, методика, выбранная нами для 
адаптации, прошла тщательную психометри-
ческую проверку и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым для опросников подобного типа. 

Работа с «Undergraduate Stress Questionnaire» 
была начата с того, что нами было получено 
письменное разрешение на перевод и адаптацию 
методики у одного из соавторов опросника, яв-
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ляющегося ее правообладателем (К. Кенделл, 
профессор департамента психологии Канзасско-
го Университета, председатель Общества соци-
ально-психологических исследований, г. Канзас, 
США). 

Далее мы приступили к процессу адаптации 
методики, который включал в себя следующие 
этапы:

1. Перевод и культурная адаптация инстру-
мента;

2. Анализ внутренней согласованности и 
корреляционный анализ;

3. Проверка конвергентной валидности;
4. Анализ ретестовой надежности теста.
Перевод опросника
По данным Beaton (Beaton et al., 2000: 3187), 

цель кросс-культурной адаптации методики за-
ключается в достижении семантической, идио-
матической и концептуальной эквивалентности 
между оригинальной и переведенной версиями. 
Для этого требуется не только сохранение язы-
кового сходства с исходным инструментом, но 
и адаптация к культурным характеристикам вы-
борки, для которой создается инструмент. Bea-
ton рекомендует соблюдение следующих шагов 
при адаптации: прямой перевод с исходного 
языка на целевой, обратный перевод, сравнение 
результатов в разных переведенных версиях, 
рассмотрение перевода экспертным комитетом, 
предварительное тестирование версии, разра-
ботка финальной версии опросника. 

Л.Ф. Бурлачук (Бурлачук, 2006: 199) описы-
вает схожий алгоритм кросс-культурной адап-
тации зарубежной методики. Алгоритм включа-
ет в себя: подготовку предварительной версии 
перевода анкеты; рецензирование и экспертную 
оценку предварительного перевода профессио-
нальными психологами, говорящими на языке 
оригинала; обратный перевод лингвистом пере-
веденной версии на язык оригинала; экспертную 
оценку переводов; пилотажное тестирование 
(пре-тест), выявление недостатков перевода; 
разработку окончательного перевода анкеты.

Следуя данным рекомендациям, три психо-
лога со степенью доктора психологии, свобод-
но владеющие русским и английским языками, 
независимо друг от друга перевели «USQ» на 
русский язык. Все переведенные версии были 
проверены профессиональным переводчиком-
лингвистом, который не был знаком с оригиналь-
ным текстом. Далее был осуществлен обратный 
перевод опросника с русского языка на англий-
ский, который был выслан автору методики и 
одобрен им. После коллективного обсуждения и 

сравнения всех версий перевода был сформиро-
ван окончательный вариант перевода, который 
лексически и грамматически соответствовал 
оригинальной английской версии «USQ».

Пилотажное исследование
Нами было проведено пилотажное исследо-

вание, в котором принимало участие 69 студен-
тов разных курсов психологического отделения. 
Мы преследовали цель достичь максимально 
полного языкового и культурного соответствия 
адаптируемой методики специфике исследуе-
мой выборки, ее возрасту, менталитету, уровню 
образования и т.д. Группа изучала переведен-
ный вариант методики, оценивая утверждения 
на ясность, лаконичность и недвусмысленность 
их формулировок, на удобство восприятия и до-
ступность. В ходе проведенного когнитивного 
интервью студентов просили вслух рассуждать о 
том, что они чувствовали при заполнении анке-
ты, насколько они были заинтересованы и вни-
мательны, были ли трудности при заполнении 
анкеты, насколько четко были сформулированы 
утверждения. В случае затруднений с понимани-
ем респондентов просили предложить свою вер-
сию вопроса.

Большинство вопросов не вызвало затруд-
нений у респондентов. Однако в англоязычной 
версии методики были два утверждения, кото-
рые вызвали смущение, а у некоторых студентов 
– недоумение. Этими вопросами были:

1. No sex in a while (отсутствие сексуальных 
отношений длительное время);

2. Decision to have sex on your mind 
(фантазирование на сексуальные темы).

Нами было принято решение заменить фразу 
«отсутствие сексуальных отношений длитель-
ное время» на «отсутствие интимных отношений 
в течение длительного времени». Кроме того, 
утверждение «фантазирование на сексуальные 
темы» было удалено из опросника с разрешения 
автора оригинальной методики. 

Следующими утверждениями, подвергши-
мися изменению в ходе пилотажного исследова-
ния, явились утверждения:

1. My car broke down, flat tire (cломалась моя 
машина, спустило колесо);

2. Couldn’t find a parking space (не смог най
ти место для парковки).

Первое утверждение было изменено на 
«Проблемы с транспортом» ввиду того, что 
подавляющее большинство казахстанских сту-
дентов не имеют личного транспорта. Второе 
утверждение было удалено из опросника по той 
же причине. 
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Таким образом, мы получили опросник, ко-
торый получил название «Опросник студенче
ского стресса (ОСС)». Опросник состоит из 81 
утверждения, которые, как и у Кренделла и со-
авторов, можно разделить на 7 сфер, формирую-
щих шкалы опросника: 

1) учеба;
2) отношения;
3) финансы;
4) тайм-менеджмент;
5) здоровье;
6) бытовые условия;
7) прочие проблемы и трудности.
Полный список утверждений отображен в 

приложении. Испытуемому предлагается следу-
ющая инструкция: «Случались ли с Вами эти со
бытия в течение последних 6 месяцев? Оцените, 
насколько стрессовым было для Вас каждое со
бытие, по следующей шкале:

0 – не случалось;
1 – случилось, но было совсем не стрессовым;
2 – случилось, и было немного стрессовым 

для меня;
3 – случилось, и было стрессовым для меня; 
3 – случилось, и было чрезвычайно стрессо

вым для меня».
Подсчет баллов позволяет узнать, какие 

именно негативные события имеют место в жиз-
ни студентов, какова их субъективно восприни-
маемая интенсивность и тяжесть; на какие имен-
но сферы жизнедеятельности юношей и девушек 
необходимо направить внимание в ходе психо-
логического сопровождения и коррекции. Для 
каждого испытуемого выставляется средний 
балл по каждой шкале стрессовых событий. Кро-
ме того, можно оценить общую стрессонапол-
ненность жизни, которая колеблется от 0 баллов 
(полное отсутствие стрессогенных событий) до 
243 баллов (чрезмерный уровень стрессонапол-
ненности жизни).

Оценка психометрических свойств «ОСС»
Адаптированный опросник был предъявлен 

выборке, состоящей из 254 студентов-перво-
курсников различных факультетов Карагандин-
ского университета им. академика Е.А. Букетова 
– 149 девушек и 105 юношей. Средний возраст 
испытуемых – 18,3 года.

Анализ психометрических параметров 
«ОСС» проводился с помощью пакета стати-
стических программ «Statistical Package for the 
Social Science» в версии «SPSS 20.0». Для опре-
деления внутренней согласованности «ОСС» 
для каждой подшкалы были рассчитаны коэф-
фициенты α-Кронбаха. 

Конвергентная валидность, в соответствии с 
принятой в психометрии практикой (Campbell & 
Fiske, 1959: 94), проверялась с помощью анализа 
коэффициентов корреляции между результата-
ми «ОСС» и других валидизированных психоме-
трических инструментов, измеряющих различ-
ные аспекты общего и студенческого стресса. С 
этой целью мы использовали:

1. «Опросник психологического благополу-
чия студентов» (адаптированный вариант «Stu-
dent Well-Being Process Questionnaire», Williams 
и соавторы, 2015);

2. Опросник «Стрессоры повседневной жиз-
ни» (Головей Л.А., Петраш М.Д., Савенышева 
С.С., Стрижицкая О.Ю., 2018).

Для установления ретестовой надежности 
тех же испытуемых попросили заполнить опрос-
ник спустя 2 месяца после первого заполнения. 

Результаты и обсуждение

Общие результаты
Полученные нами данные позволяют сделать 

вывод о том, что в каждой без исключения сфере 
жизни студента встречаются стрессогенные фак-
торы (таблица 1). 

Таблица 1 – Стрессонаполненность различных сфер жизни 
студентов

Сфера жизни Количество 
студентов, %

1. Учеба
2. Отношения
3. Финансы
4. Тайм-менеджмент
5. Здоровье
6. Бытовые условия
7. Прочие проблемы и трудности

58,1
2,3
7,7
14,1
3,2
8,2
6,4

Так же, как и у авторов оригинальной версии 
опросника, наибольшее число стрессогенов от-
мечаются в учебной сфере – больше половины 
испытуемых (58,1%) отметили факторы учебной 
деятельности как самые стрессовые. Следующая 
проблемная сфера казахстанского студента – во-
прос самоорганизации и тайм-менеджмента. Эта 
сфера по стрессогенности занимает 2-е место в 
списке стрессоров (указана как стрессогенная у 
14,1% студентов). Кроме того, бытовые вопро-
сы также заслуживают тщательного анализа. В 
отличие от западных студентов, казахстанцы от-
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метили эту сферу их жизни как одну из самых 
стрессогенных (8,2% испытуемых). Еще одно 
отличие заключается в том, что проблемы в от-
ношениях волнуют отечественных студентов го-
раздо меньше, чем их американских ровесников 
(2,3% казахстанцев против 22,36% американцев).  

Внутренняя согласованность шкал адапти
рованного опросника

Оценка внутренней согласованности «ОСС» 
проводилась посредством подсчета коэффици-
ента α-Кронбаха для каждой шкалы и для всего 
опросника в целом. Полученные данные демон-
стрируют высокую степень надежности-согла-
сованности шкал адаптируемого опросника – 
коэффициент α-Кронбаха варьирует от 0,779 до 
0,908. Это свидетельствует об адекватности 
понимания и перевода пунктов, об уместности 
каждого утверждения в тексте опросника. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели внутренней согласованности адап-
тированного опросника

Шкала α-Кронбаха

1. Учеба
2. Отношения
3. Финансы
4. Тайм-менеджмент
5. Здоровье
6. Бытовые условия
7. Прочие проблемы и трудности
Опросник в целом

0,608
0,701
0,875
0,893
0,896
0,752
0,735
0,929

Анализ корреляционных связей шкал де-
монстрирует высокую интегрированность 
утверждений  опросника, что также является сви-
детельством его внутренней согласованности. 
Данные корреляционного анализа представлены 
в таблице 3.

Как выяснилось, стрессовый характер учеб-
ной деятельности придают проблемы, связанные 
с неспособностью оптимального управления 
временем, с низкой самоорганизацией студен-
тов, о чем свидетельствует высокая корреляция 
между данными сферами. Кроме того, стрессо-
генность академической жизни оказалась поло-
жительно связана с бытовыми условиями и фи-
нансовым благополучием.

Конвергентная валидность «ОСС»
Для анализа конвергентной валидности 

«ОСС» мы сопоставили результаты, полученные 
при помощи адаптированного опросника с ре-
зультатами, полученными путем использования 
других валидных методик, релевантных цели ис-
следования. 

Первой методикой, использованной нами, вы-
ступает адаптированный вариант «Student Well-
Being Process Questionnaire», после адаптации по-
лучивший название «Опросник психологического 
благополучия студентов (ОПБС)». Данный опрос-
ник имеет достаточно высокую степень внутрен-
ней согласованности шкал адаптируемого опрос-
ника: коэффициент α-Кронбаха варьирует от 0,779 
до 0,908 (Williams et al., 2017: 1752). Оптимальны-
ми являются и показатели конвергентной валидно-
сти «ОПБС» (от r = 0,369 до r = 0,782). 

Таблица 3 – Интеркорреляционные связи между шкалами опросника

Сферы жизни 2 3 4 5 6 Прочие про-
блемы

1. Учеба 0,741** 0,815** 0,836** 0,733** 0,811** 0,507**

2. Отношения 0,717** 0,709** 0,696** 0,692** 0,698**

3. Финансы 0,668** 0,438** 0,811** 0,458**

4. Тайм-менеджмент 0,764** 0,542** 0,551**

5. Здоровье 0,589** 0,560**

6. Бытовые условия 0,628**

 **p < .001

В таблице 4 показаны корреляционные свя-
зи, выявленные между «Опросником студенче-

ского стресса и «Опросника психологического 
благополучия студентов». 
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Таблица 4 – Корреляции между шкалами опросника «ОСС» и «ОПБС»

Шкалы Учеба Отношения Финансы Тайм-
менеджмент Здоровье Бытовые 

условия
Прочие про-

блемы
Позитивное самочувствие -0,741** 0,085** 0,136** -0,733** -0,111** 0,207** -0,478**
Негативное самочувствие 0,478** 0,117 0,709** 0,296** 0,692** 0,695** 0,098**
Студенческие стрессоры 0,632** 0,566** 0,668** 0,138** 0,611** -0,008** 0,188**
Академическая нагрузка 0,551** 0,478** 0,162** 0,764** 0,242** 0,251** -0,178**
Когнитивные проблемы 0,593** 0,742** 0,202** 0,478** 0,089** 0,160** 0,128**

 **p < .001

Как и ожидалось, стрессовый характер различ-
ных сфер жизни студентов оказался связан стати-
стически значимыми корреляциями с различными 
шкалами опросника «ОПБС». В частности, стресс 
в учебной жизни положительно связан с негатив-
ным самочувствием студентов и отрицательно – с 
положительным самочувствием. Стресс в сфере 
учебы, отношений и финансов ассоциируется со 
шкалой студенческих стрессоров. Результаты шкал 
«Учеба» и «Тайм-менеджмент» положительно 
коррелируют со шкалой академической нагрузки. 
Стрессовые факторы в учебе и тайм-менеджменте 
оказываются тесно связанными с когнитивными 
проблемами. Стресс в сфере здоровья закономер-
но связан с негативным самочувствием студентов 
и студенческими стрессорами. 

Следующей методикой, при помощи ко-
торой проверялась конвергентная валидность 

адаптируемого опросника, является опросник 
«Стрессоры повседневной жизни» (Петраш и 
соавт., 2018).

Авторы опросника заявляют, что психоме-
трические характеристики разработанного ин-
струмента позволяют использовать опросник 
для изучения стрессоров повседневной жиз-
ни. Коэффициент внутренней согласованности 
α-Кронбаха опросника составляет 0,949, что 
делает его надежным инструментом. Опросник 
составляют 10 шкал: «Работа – Дела», «Взаимо-
отношения с окружающими», «Нарушение пла-
нов», «Финансы», «Планирование», «Семейные 
проблемы», «Окружающая действительность», 
«Самочувствие – Одиночество», «Общее само-
чувствие», «Конкуренция». С этими шкалами 
мы и сравнивали шкалы адаптируемого опрос-
ника (таблица 5).

Таблица 5 – Корреляции между шкалами опросника «ОСС» и «СПЖ»

Шкалы Учеба Отношения Финансы Тайм-
менеджмент Здоровье Бытовые 

условия
Прочие про-

блемы
Работа – Дела 0,567** 0,188 0,513** 0,636** 0,283** 0,667** 0,188
Взаимоотношения с 
окружающими 0,177 0,729** 0,353** 0,245** 0,215** -0,477 0,229**

Нарушение планов 0,004** 0,612** 0,197 0,804** 0,313** -0,004 0,512**

Финансы 0,335** 0,215** 0,716** 0,216** -0,137** 0,635** -0,015**

Планирование 0,766** 0,296* 0,336** 0,760** 0,269** 0,366** 0,296*

Семейные проблемы 0,224** 0,550 0,253** -0,239* -0,067** 0,524** 0,050
Окружающая действи-
тельность 0,233 0,307 0,135 0,107 0,438** 0,546** -0,058**

Самочувствие – Одино-
чество 0,166 0,502** 0,254* -0,066 -0,252** -0,283** 0,209

Общее самочувствие 0,549 0,140** 0,149 0,240* 0,698** 0,775 -0,064
Конкуренция 0,520** 0,514** 0,279** -0,040** 0,095 0,314** 0,246**

 **p < .001
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Результаты показали, что существует боль-
шое количество значимых положительных кор-
реляционных связей между шкалами «ОСС» и 
релевантными им шкалами опросника «Стрессо-
ры повседневной жизни». Так, например, шкала 
«Учеба» положительно связана с высокими по-
казателями шкал «Работа-Дела», «Планирова-
ние», «Общее самочувствие» и «Конкуренция». 
Шкала «Отношения» значимо коррелирует со 
шкалами «Взаимоотношения с окружающими», 
«Семейные проблемы», «Самочувствие-Одино-
чество» и «Конкуренция».

Утверждения шкалы «Финансы» ассоцииру-
ют со шкалами «Работа-Дела» и «Финансы» из 
второго опросника; показатели шкалы «Тайм-
менеджмент» положительно связаны с утверж-
дениями шкал «Работа-Дела», «Нарушение 
планов» и «Планирование». Результаты шкалы 
«Здоровье» статистически значимо связаны с 
результатами шкал «Окружающая действитель-
ность» и «Общее самочувствие». Наконец, об-
наружены тесные корреляционные связи между 
шкалами «Бытовые условия», «Финансы», «Се-
мейные проблемы», «Окружающая действитель-
ность» и «Общее самочувствие». 

Итак, нами были получены результаты, де-
монстрирующие высокие корреляционные связи 
между шкалами адаптируемого «ОСС» и двумя 
опросниками, релевантными по назначению и 
обладающими проверенной валидностью и на-
дежностью. Полученные данные свидетельству-
ют о высокой конвергентной валидности «ОСС».

На следующем этапе исследования нами 
была изучена ретестовая надежность опросни-
ка. Как известно, ретестовая надежность опре-
деляется путем установления коэффициентов 
корреляции между первичным и повторным 
тестированием. Спустя 2 месяца после первого 
предъявления испытуемым было предложено 
еще раз ответить на пункты опросника. Величи-
на коэффициента ретестовой надежности соста-
вила 0,889, следовательно, можно сделать вывод 
об устойчивости полученных результатов к вре-
менным и ситуационным факторам.

Заключение

Целью настоящего исследования являет-
ся адаптация опросника «Undergraduate Stress 
Questionnaire» для русскоязычного континген-
та испытуемых, проживающих в Казахстане. С 
этой целью мы осуществили перевод, культур-
ную адаптацию опросника и оценку его психо-
метрических свойств.

В процессе адаптации некоторые изначаль-
ные утверждения англоязычной версии были 
заменены нами ввиду их несоответствия мест-
ному культурному контексту. По той же при-
чине 2 утверждения оригинального опросника 
были удалены нами с разрешения автора, что, 
однако, не оказало существенного влияния на 
психометрические свойства адаптированной 
версии.

Исследование казахстанских студентов в 
целом подтвердило результаты предыдущих ис-
следований при помощи «USQ». Были получены 
такие же высокие значения внутренней согла-
сованности, что и в предыдущих работах Крен-
делла (Crandall et al., 1992: 634). В оригинальном 
исследовании Кренделла α-Кронбаха составило 
0,810; в нашем случае коэффициент α-Кронбаха 
равен 0,929.

Кроме того, отмечаются схожие результаты 
при изучении ретестовой надежности. Авторы, 
работавшие с англоязычным вариантом опрос-
ника, сообщают о коэффициенте, равном 0,593; 
полученный же нами результат ретестовой на-
дежности составляет 0,889.

Ранжирование по стрессонаполненности раз-
личных сфер жизни отечественных и зарубеж-
ных студентов выявило как некоторое сходство, 
так и различия (Billings & Moos, 1982: 114). Если 
сравнивать результаты, полученные Fabricatore 
и соавторами, то можно заметить, что у обеих 
выборок студентов подавляющее количество 
стрессоров связано с их академической деятель-
ностью. Так же, как и американские испытуе-
мые, местные студенты испытывают достаточно 
серьезные трудности, связанные с управлением 
временем и самоорганизацией. Практически 
одинаковые позиции при ранжировании стрес-
соров в обеих выборках занимают проблемы со 
здоровьем. 

Различие в ответах казахстанских и амери-
канских студентов заключается в том, что во-
просы финансов и устроенности быта у наших 
студентов вызывают больше напряжения и бес-
покойства, чем у их зарубежных ровесников. 
Кроме того, наши студенты, по сравнению с за-
падными, демонстрируют более благоприятную 
картину стресса в сфере отношений, поскольку 
только 2% испытуемых назвали эту сферу жизни 
стрессовой. 

Результаты анализа корреляций между шка-
лами аналогичны результатам других исследо-
ваний, в которых диапазон корреляций составил 
0,50-0,803 (Fabricatore et al., 2004: 92), тогда как 
в нашем исследовании коэффициенты корреля-
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ции варьируются от 0,438 до 0,836. Адаптиро-
ванный опросник имеет достаточно высокую 
корреляцию с другими диагностическими ин-
струментами, что свидетельствует о высокой 
конвергентной валидности. Метод ретестовой 
оценки надежности также достигает оптималь-
ного уровня. 

Таким образом, в ходе проведенной рабо-
ты мы получили русскоязычный адаптирован-
ный вариант опросника «Undergraduate Stress 
Questionnaire», названный нами «Опросник сту-
денческого стресса». Адаптированный опросник 
является одним из немногих русскоязычных 
диагностических методик, оценивающих ка-
чественные и количественные характеристики 
академического стресса у студентов. Методика 
позволяет выявить наиболее проблемные сфе-
ры студенческой жизни, максимально точно 
наметить направления терапевтических вмеша-
тельств, конкретизировать задачи профилактики 
и коррекции академического стресса.

Полученные нами результаты привлекают 
внимание международного научного сообще-
ства к созданию более благоприятной и стабиль-
ной академической среды. Наши результаты 
дополняют растущий объем как отечественной, 
так и мировой психодиагностической литера-
туры по проблеме стресса. Исследования, про-
водимые в различных культурных контекстах, 
могут выявить проблемы, характерные для кон-
кретной страны, и улучшить понимание стресса 
и благополучия в разных культурах. Кроме того, 
полученные нами результаты могут быть ис-
пользованы в сравнительных кросс-культурных 
исследованиях для проверки взаимосвязи между 

этнической принадлежностью и восприятием 
стрессовых событий.

Основное ограничение проведенного иссле-
дования заключается в его перекрестном харак-
тере, в то время как для более полной и точной 
оценки адаптируемой методики желательно 
проведение лонгитюдинального исследования, 
проводимого до и после стадии интервенции, 
что позволило бы уточнить конструктную и ре-
тестовую валидность. Кроме того, необходима 
дальнейшая работа по поиску валидных мето-
дик, подходящих для улучшения конвергентной 
достоверности опросника.

Полученный опыт адаптации, отображенный 
в данной статье, следует рассматривать как от-
правную точку процесса проверки и уточнения 
утверждений опросника. В качестве дальнейших 
задач мы рассматриваем полную адаптацию ме-
тодики с вовлечением более обширной выборки 
казахстанских студентов, с учетом академиче-
ских достижений, субъективного благополучия 
и ряда других факторов. Необходим тщательный 
факторный и регрессионный анализ для выявле-
ния латентных предикторов стресса и изучения 
взаимосвязей между ними. Кроме того, нам ка-
жется целесообразным осуществить проверку 
внешней и прогностической валидности опрос-
ника, стандартизацию методики в рамках других 
языковых, возрастных групп, направлений обу-
чения и т.д. 

Предложенный нами «Опросник студенче-
ского стресса» обладает хорошими психоме-
трическими характеристиками и может быть 
использован для изучения стрессоров повсед-
невной жизни современного студента.
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М.М. Умуркулова и др.

Приложение
Опросник студенческого стресса

 Инструкция: Случались ли с Вами эти события в течение последних 6 месяцев? Оцените, насколько стрессовым было 
для Вас каждое событие, по следующей шкале:

0 – не случалось;
1 – случилось, но было совсем не стрессовым;
2 – случилось, и было немного стрессовым для меня;
3 – случилось, и было стрессовым для меня; 
3 – случилось, и было чрезвычайно стрессовым для меня.

1. Смерть члена Вашей семьи, Вашего друга
2. Смерть Вашего питомца
3. Необходимость совмещения учебы и работы
4. Развод родителей
5. Выбор изучаемых дисциплин 
6. Разговор с преподавателем (научным руководителем)
7. Поступление в ВУЗ
8. Презентация на уроке
9. Проекты, исследовательская работа
10. Множество экзаменов
11. Итоговая неделя
12. Экзаменационная сессия
13. Большое количество дедлайнов
14. Прохождение интервью
15. Устройство на работу
16. Скучные занятия
17. Непонимание указаний и требований преподавателя (научного руководителя)
18. Провал на экзамене
19. Недостаточная подготовка к экзаменам
20. Неявка на экзамен
21. Потеря удостоверения личности, других важных документов
22. Разрыв с парнем/девушкой
23. Праздники
24. Неудачная стрижка
25. Совершение в отношении Вас преступления
26. Невозможность сконцентрироваться
27. Борьба с зависимостью
28. Измена парня/девушки
29. Сдача экзамена хуже, чем ожидалось
30. Напряженная работа над статьей
31. Проблемы с компьютером
32. Проигрыш любимой спортивной команды
33. Проблемы с распечаткой заданий
34. Изменение привычной среды 
35. Отсутствие поддержки семьи
36. Споры, конфликты с друзьями
37. Посещение родственников
38. Шум, мешающий учиться
39. Поддержка отношений на расстоянии с парнем/девушкой
40. Выполнение заданий по нескольким дисциплинам одновременно
41. Некомпетентность офис-регистратора
42. Ситуация, когда кто-то взял вашу вещь без разрешения
43. Огорчение из-за телепередачи, книги или фильма
44. Заблудился в незнакомом городе
45. Конфликт с авторитетным лицом
46. Опоздание на урок 
47. Контроль родителями Ваших денежных расходов
48. Чувство изоляции
49. Долгое отсутствие интимных отношений
50. Жизнь с парнем/девушкой
51. Давление со стороны сверстников
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52. Проблема с транспортом
53. Проблема с жильем
54. Кража имущества
55. Недоступный интернет
56. Отсутствие средств связи
57. Штраф за нарушение правил дорожного движения
58. Недостаток времени на полноценное питание
59. Конфликт с соседями по комнате
60. Одалживание кому-то деньги на неопределенный срок
61. Отсутствие денег
62. Расходы, превышающие доходы
63. Похмельный синдром
64. Напрасное ожидание звонка или вестей
65. Потеря ценного имущества 
66. Неустойчивое расписание
67. Мысли о будущем
68. Зависимость от других людей
69. Отсутствие сна
70. Болезнь, травма
71. Ссора с парнем/девушкой
72. Плохо выполненное задание
73. Плохие новости
74. Мысли о незаконченной работе
75. Чувство неорганизованности, несобранности
76. Ситуация, когда кто-то обошел Вас без очереди
77. Непредвиденное изменение требований университета
78. Невыполненное кем-то обещание
79. Ситуация, когда кто-то «задел Ваше больное место» (ущемил Ваше самолюбие)
80. Неспособность вовремя закончить все, что Вы должны были сделать
81. Необходимость принять важное решение
Ключ: 
Подсчитывается средний балл по каждой шкале стрессовых событий. Общая стрессонаполненность жизни оценива-

ется от 0 баллов (полное отсутствие стрессогенных событий) до 243 баллов (чрезмерный уровень стрессонаполненности).
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В психологической науке набирает популярность направление исследований, связанное 
с пандемией (ковид-19). В связи с этим актуальным является проведение теоретического 
анализа проблематики таких исследований на основе новейших зарубежных источников. 
Новизна такого анализа связана с применением системного подхода как методологической 
основы систематизации и классификации данных. Цель данной статьи заключается в попытке 
проведения системно-психологического анализа эмпирических данных о поведении человека 
в ситуации пандемии. Для анализа проблематики пандемии взяты эмпирические данные, 
полученные в ходе выполнения масштабного международного проекта, посвященного поведению 
человека по соблюдению требования оставаться дома, объявленного в разных странах. Данное 
исследование показало, что, несмотря на суровые меры, предпринимаемые в связи с пандемией 
на правительственном уровне, имеют место индивидуальные различия поведения. Вместе с тем, 
не все черты “Большой пятерки” оказывают на поведение равное влияние. 

Рекомендованные казахстанскому читателю новейшие источники по проблематике 
пандемии, ее психологических аспектов, могут быть использованы при проведении эмпирических 
психологических исследований, так как содержат описания гипотез, процедур и выводы 
конкретной эмпирической работы. 

Ключевые слова: психология, пандемия, черты личности, системный подход, новейшие 
исследования.
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System approach and  
psychological research in a pandemic

In psychological science, a line of research related to the pandemic (covid-19) is gaining popu-
larity. In this regard, it is relevant to carry out a theoretical analysis of the problems of such studies, 
carried out on the basis of the latest foreign sources. The novelty of such an analysis is associated with 
the use of a systemic psychological approach, which has proven itself as a reliable methodological 
basis for systematizing and classifying data. The purpose of this article is to attempt to conduct a sys-
temic psychological analysis of empirical data on human behavior in a pandemic situation. To analyze 
the problems of the pandemic, empirical data were taken from the implementation of a large-scale 
international project on human behavior to comply with the requirement to stay at home, announced 
in different countries. This study found that despite the harsh government response to the pandemic, 
there are individual differences in behavior. However, not all Big Five traits have the same impact on 
behavior. 

Recommended for the Kazakhstani reader, the latest sources on the pandemic, its psychological 
aspects, can be used in empirical psychological research, as they contain a description of hypotheses, 
procedures and conclusions of specific empirical work. 

Key words: psychology, pandemic, personality traits, systemic approach, latest research.
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Жүйелік тәсіл және пандемия кезіндегі  
психологиялық зерттеулер

Психология ғылымында пандемияға байланысты зерттеулер желісі (ковид-19) танымал 
болып келеді. Осыған байланысты, соңғы шетелдік дереккөздер негізінде жүргізілген осындай 
зерттеулердің мәселелеріне теориялық талдау жүргізу өзекті болып табылады. Мұндай талдаудың 
жаңашылдығы өзін жүйелендіру мен деректерді жіктеудің сенімді әдіснамалық негізі ретінде 
дәлелдеген жүйелік психологиялық тәсілді қолданумен байланысты. Бұл мақаланың мақсаты 
– пандемиялық жағдайда адамның мінез-құлқы туралы эмпирикалық деректерге жүйелік 
психологиялық талдау жүргізу. Пандемия мәселелерін талдау үшін эмпирикалық мәліметтер әр 
түрлі елдерде жарияланған үйде болу талаптарын орындау үшін адамның мінез-құлқы жөніндегі 
ауқымды халықаралық жобаны жүзеге асырудан алынды. Бұл зерттеу үкіметтің пандемияға 
қатал реакциясына қарамастан, мінез-құлқында жеке айырмашылықтар бар екенін анықтады. 
Алайда Үлкен Бестік тұлға қасиеттерінің барлығы бірдей мінез-құлыққа әсер ете бермейді. 
Үкімет пен жалпы қоғам қабылдаған шаралар, ең алдымен, адамның жеке тұлға және қызмет 
субъектісі ретіндегі жеке ерекшеліктерімен байланысты болуы керек, дәл солар оның COVID-19-
ға қатысты ақпаратты қабылдауын қалыптастырады. 

Қазақстандық оқырманға пандемия, оның психологиялық аспектілері туралы соңғы 
дереккөздерді эмпирикалық психологиялық зерттеулерде қолдануға болады, өйткені оларда 
нақты эмпирикалық жұмыстың гипотезалары, процедуралары мен қорытындылары сипатталған. 
Осы мәселе бойынша авторлар ұсынған дереккөздерді таңдау қазақстандық зерттеушілер үшін 
үлкен қызығушылық тудырады.

Түйін сөздер: психология, пандемия, тұлға қасиеттері, жүйелік талдау, соңғы зерттеулер. 

Введение

Профессиональные Психологические сооб-
щества (Британское Психологическое Общество, 
Американская Психологическая Ассоциация и 
др.) на протяжении ста двадцати лет своего су-
ществования служат одной цели – сделать жизнь 
человека и общества более совершенной. Они не 
изменяют этой цели и сейчас – в период, когда 
общество по всему миру столкнулось с угрозой 
выживания в условиях пандемии, охватившей 
целые континенты. 

Психологи разных стран проявляют боль-
шой интерес к теме поведения человека в ус-
ловиях пандемии, однако накапливаемые эм-
пирические данные нуждаются в системном 
анализе и обобщении. С позиций системного 
подхода исследовательский интерес представ-
ляет вопрос о том, какие подструктуры систе-
мы «Человек» в наибольшей степени отражают 
его поведение в ситуации кризиса, связанного 
с Ковид-19. В казахстанской психологии уже 
имеется опыт применения системного подхода 
в психологических исследованиях, вместе с тем 
до сих пор отсутствует обоснование его мето-
дологических возможностей, в том числе, в от-
ношении классификации исследований других 
авторов. В связи с этим актуальным является 

анализ самого системного подхода, истории его 
применения в работах казахстанских психоло-
гов и использования для анализа современных 
психологических исследований, связанных с 
пандемией. 

В частности, при изучении психологических 
проблем, связанных с пандемией, охватившей 
сегодня все человечество, актуальность пред-
ставляют самые различные аспекты сознания и 
поведения человека, однако необходим систем-
ный анализ, чтобы понять, на чем сосредоточено 
сегодня внимание психологов-исследователей и 
какие направления остаются неохваченными на 
сегодняшний день.

Таким образом, цель данной статьи состоит в 
попытке проведения системно-психологическо-
го анализа эмпирических данных о поведении 
человека в ситуации пандемии. 

Обзор литературы

Системный подход в психологии может слу-
жить надежным основанием для анализа эмпи-
рических данных, исходя из представления о 
человеке как сложной гармонической системе, в 
которой выделяются такие структурные компо-
ненты, как индивид, личность, субъект деятель-
ности и индивидуальность. 
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В самом простейшем виде системное знание 
включает в себя знание о тех компонентах, из 
которых состоит система (знание о составе си-
стемы). Более сложный вариант представляет 
собой знание не только о составе, но и о струк-
туре системы, устойчивых связях, связывающих 
компоненты. Еще более сложный вариант встре-
чается тогда, когда существует подобие в строе-
нии системы и ее подсистем (гармонические си-
стемы). Именно таков тип системности человека 
как сложного объекта изучения в психологии. 

Исторически в советской психологии было 
ярко выражено стремление к системному, це-
лостному взгляду на человека. Вместе с тем, и 
в современной западной науке, долгое время су-
ществовавшей в русле классической парадигмы 
когнитивной психологии (с ее разрывом в сфере 
когнитивной и аффективной природы человека), 
все больше осознается необходимость более це-
лостного взгляда на психику. Так, неслучайно, 
на наш взгляд, Вальтер Кинч, глава американ-
ской школы в области психологии понимания 
приходит к выводу о том, что в когнитивной 
психологии парадигма решения задач уступает 
место парадигме понимания (Kintsch, 1998). При 
этом современное понятие феномена понимания 
приобрело строгий процессуальный вид, допу-
скающий экспериментальное обоснование. Воз-
можность экспериментального изучения психи-
ки стала той точкой, в которой совпали позиции 
западной и советской психологической науки, 
прежде всего, в подходе С.Л. Рубинштейна, го-
ворившего о возможности экспериментального 
изучения разнообразных отношений субъекта 
к предметному миру (Рубинштейн, 2000). Пси-
хология является одной из тех сфер знания, где 
принципиально необходим системный подход. 
Психическое может и должно рассматриваться 
как система в силу того, что в его природе аффек-
тивный и когнитивный компонент существуют в 
неразрывном единстве. Это было ярко показано 
создателем теории отношения В.Н. Мясищевым 
в его концепции отношения как системного об-
разования, понятия более широкого чем понятие 
действие (Мясищев, 2011).

В современных исследованиях личности 
именно системный подход может позволить 
подойти к решению противоречия между ожи-
даемой стабильностью поведенческих прояв-
лений личностных черт и феноменом реальной 
ситуативной нестабильности. Однако простого 
указания на ситуацию как фактор изменчивости 
личностных проявлений (Росс & Нисбетт, 1999) 
вряд ли можно считать достаточным, посколь-

ку оно оставляет за собой достаточно широкий 
шлейф неопределенности относительно того, до 
какой степени личность является стабильным 
психическим образованием и чем определяет-
ся этот диапазон. Решение этого противоречия 
приводит к понятию «аффективно-когнитивной 
целостной единицы» (Walter & Shoda, 1995) 
(фактически, западные психологи приходят к 
мясищевскому понятию отношения). Таким об-
разом, авторы делают закономерный вывод о 
том, что личность стабильна в своих поведен-
ческих проявлениях в пределах тех ситуаций, 
которые являются эмоционально значимыми 
для нее. Понятно, что набор этих ситуаций бу-
дет варьировать у разных личностей, в связи с 
чем можно будет говорить как о качественном, 
так и количественном разнообразии этих вари-
аций. Примечательно то, что, становясь на путь 
системного подхода, авторы рассматривают не-
посредственную связь личностных черт и соот-
ветствующих поведенческих проявлений в тер-
минах активности/пассивности личности. 

В нашем исследовании процесса понимания 
как общепсихологического феномена именно 
системный подход позволил выйти на когни-
тивно-стилевые механизмы (Ким, 2000), сама 
природа которых удивительно созвучна пред-
ставлению об индивидуально-типичных про-
явлениях психического в трудах советских, 
казахстанских и российских психологов. Аф-
фективно-когнитивное единство и идея систем-
ного охвата как энергетических, так и интел-
лектуальных показателей была реализована в 
многолетнем комплексном эмпирическом ис-
следовании, осуществленном в ЛГУ (СПбГУ) 
Б.Г. Ананьевым и В.А. Ганзеном (в Казахста-
не продолжено в исследовании феномена по-
нимания) (Ким, 2000), а также в исследовани-
ях энергетического обеспечения когнитивной 
деятельности в рамках московской школы  
О.К. Тихомирова, продолженного в Казахстане 
в рамках теории о совместно-диалогической по-
знавательной деятельности (Джакупов, 2001).

Анализируя специфику казахстанских ис-
следований в области системного подхода в 
психологии, необходимо отметить, что наиболь-
шее распространение получило именно систем-
но-структурное направление, привлекательное 
своей возможностью выхода на понятие инди-
видуальности и присущих ей индивидуально-
стилевых особенностей, сопряженное не только 
и не столько с индивидуальным стилем деятель-
ности, но гораздо шире – с индивидуальным сти-
лем жизни, экзистенциальным стилем. 
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Методы исследования

В варианте, разработанном В.А. Ганзеном 
в рамках его докторской диссертации, были 
предложены категории времени, пространства, 
энергии и информации для системного описа-
ния человека и его психики как частного случая 
целостных объектов (Ганзен, 1986). 

Пространство и время являются объектив-
ными формами существования материи, инфор-
мация и энергия – объективными условиями 
существования движения. При этом существу-
ет определенная связь между пространством 
и временем, между информацией и энергией, 
что позволяет рассматривать пространственно-
временной и информационно-энергетический 
континуумы. Эти континуумы также связаны 
между собой, но при определенных условиях 
можно рассматривать все элементы тетрады как 
независимые.

Компонентом системы человек, в котором 
ведущей является временная перспектива рас-
смотрения, становится человек как индивид. 
Попытка системного рассмотрения этого по-
нятия приводит к выделению пространствен-
но-временного и информационно-энергетиче-
ского континуума существования человека как 
биологического организма. Именно с этой под-
структуры следует начинать системный анализ, 
поскольку прежде чем стать интровертом или 
экстравертом, лидером или изобретателем, че-
ловек должен сначала физически родиться и 
пройти определенные стадии своего развития. 
Системный подход позволяет понять, что ис-
следования одних лишь нейронных механизмов 
психики недостаточно, необходимо рассмотре-
ние более широких детерминант, осуществляе-
мых целостным организмом, а не только мозгом. 
В пределах подструктуры индивида простран-
ственно-временной континуум представлен как 
возраст и индивидуальный тип конституции, 
а информационно-энергетический контину-
ум – как пол и нейродинамика. В личности как 
подструктуре системы «Человек» категориям 
времени и пространства соответствуют темпера-
мент и характер, категориям энергии и информа-
ции – мотивация и способности. Теоретически 
возможен и следующий шаг системного анали-
за, при котором указанные системные катего-
рии можно применить к отдельным подструк-
турам личности. В целом, личность как человек 
в пространстве социальных отношений логично 
определяется через ведущую пространственную 
координату, которая определяет успешность 

адаптации и регуляции в социальном простран-
стве. Категории «энергия» более всего соответ-
ствует психологическое представление о челове-
ке как субъекте деятельности (преимущественно 
трудовой, профессиональной, характерной для 
взрослого человека). Здесь неслучайно ведущей 
является категория энергии. Энергетическая ха-
рактеристика отражает активность субъекта, его 
деятельную, волевую природу и проявляется в 
уровне произвольной регуляции высших психи-
ческих процессов. Человек как субъект деятель-
ности характеризуется рядом познавательных 
процессов, осуществляющих функцию активно-
го отражения.

Наконец, категории «информации» наиболее 
близким является представление об индивиду-
альности человека. Необходимо пояснить, что, 
говоря об индивиде, мы фактически говорим об 
индивидуальности, но индивидуальности био-
логической природы, проявляющейся в непо-
вторимости кожного узора пальцев, строении 
радужной оболочки глаза и других признаках, 
позволяющих идентифицировать человека как 
биологический организм. 

Говоря об индивидуальности как подструк-
туре системы «Человек», мы имеем ввиду весь 
интеграл целостного развития человека, не толь-
ко со стороны его биологической природы, но и 
существования его как активного субъекта дея-
тельности, общения и самопознания. Индивиду-
альность человека закономерно соотнесена с ка-
тегорией информации, которая в общей теории 
систем рассматривается как средство регуляции 
и саморегуляции. Главная функция индивиду-
альности – саморегуляция. Она обеспечивает 
интеграцию человека как целого, в особенности, 
в нестандартных жизненных ситуациях. 

Проблематика индивидуальности особенно 
актуальна в периоды общественных потрясений 
и кризисов. На уровне индивидуальности чело-
век реализует не дефицитарные, а избыточные 
потребности на основе психологического меха-
низма экстериоризации.

В терминах системного подхода закономер-
на общая постановка вопроса о соотношении 
личности и субъекта деятельности, в частно-
сти, об исследовании личностных факторов в 
конкретной профессиональной деятельности, 
например, об эмоциональном интеллекте как 
факторе эффективного перевода. Теоретиче-
ский анализ, предпринятый В.А. Ганзеном (от 
общего к частному) (Ганзен, 1984), получил 
эмпирическое подтверждение в ходе эмпириче-
ского исследования человека под руководством  
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Б.Г. Ананьева (от частного к общему), что уси-
ливает методологическую достоверность си-
стемного подхода (Ананьев, 1980).

Для анализа проблематики пандемии взяты 
эмпирические данные, полученные в ходе вы-
полнения масштабного международного проек-
та, проведенного менее полугода назад (Götz et 
al., 2020), посвященного поведению человека по 
соблюдению требования оставаться дома, объ-
явленному в разных странах. Одним из требова-
ний, которым общество отреагировало на объ-
явленную угрозу, было требование оставаться 
дома, однако в разных странах и разными психо-
логическими типами личности по-разному были 
восприняты эти новые условия существования 
человека. 

В рамках этого проекта исследователями 
проводился онлайн-опрос на 69 языках с исполь-
зованием обратного перевода и проверкой пере-
вода носителями языка. Использовались следу-
ющие каналы связи – национальные средства 
массовой информации, социальные платформы, 
научные и образовательные социальные сети, 
неправительственные организации. Анализу 
подверглись данные из 55 стран (с числом участ-
ников от каждой страны не менее 200 человек) и 
общей выборкой в 101 005 человек. 

Независимая переменная – переменные 
опросника “Большая пятерка”. Второй незави-
симой переменной явились меры, предпринима-
емые правительствами разных стран, такие как: 
закрытие школ, отмена общественных меропри-
ятий, ограничение внутренних перемещений и 
др., которые в целом оценивались по шкале от 
0 до 100. Зависимая переменная – поведение 
“оставаться дома”.

Результаты и обсуждени 

В контексте данного проекта актуальным был 
исследовательский вопрос о том, каким образом 
разные личностные черты влияют на поведение 
личности в условиях локдауна. Так, изначально 
можно было предположить, что черта «откры-
тость к опыту», проявляющаяся как любопыт-
ство, склонность к чему-то новому и отходу от 
культурных норм, может заставить человека иг-
норировать требование оставаться дома, с дру-
гой стороны, эта же черта, интерпретируемая как 
более точное восприятие риска, может заставить 
человека прислушаться к требованиям, направ-
ленным на сохранение здоровья. Таким образом, 
индивидуальность человека, ранее соотнесен-
ная именно с личностной чертой “открытость 

к опыту” (Хон в соавт., 2020), представляет со-
бой более сложный конструкт, не позволяющий 
однозначно предсказать поведение в контексте 
данного исследования. Аналогично, подструк-
тура “индивид”, согласно системному подходу, 
носит двоякий характер, она представлена двумя 
чертами – “нейротизм” и “экстраверсия”. 

Логично ожидать, что требование «оста-
ваться дома» хуже всего будет воспринято экс-
травертами, в то время как “нейротизм”, тра-
диционно связываемый с боязнью опасности и 
заболеваний, может влиять на склонность к бо-
лее тщательному соблюдению норм гигиены и 
стремлению оставаться дома. 

Черта «сознательность», соотносимая в си-
стемном подходе с подструктурой субъекта 
деятельности, прежде всего, трудовой деятель-
ности, ожидаемо с высокой вероятностью пред-
полагает приверженность к выполнению своих 
обязанностей и более строгое следование прави-
лам, нормам и советам, в том числе, рекоменда-
циям медицинского характера.

Черта «согласие», соотносимая в системном 
подходе с подструктурой личности, ожидаемо 
предполагает меньшую вовлеченность в пове-
дение, связанное с риском для здоровья и со-
гласием следовать предписаниям авторитетных 
источников.

Таким образом, системно-психологический 
анализ черт личности по модели «Большая пя-
терка» получает свою конкретизацию в контек-
сте проблематики, связанной с пандемией.

Установлено, что пандемия существенно и 
очень быстро изменила условия работы во мно-
гих странах. Так, только за 2 недели (с 20 марта 
по 5 апреля 2020 года) существенно возрос по-
казатель закрытия рабочих мест. Число стран, 
имевших более тысячи подтвержденных случа-
ев заболевания ковидом и принявших решение 
о закрытии рабочих мест, равнялось 47 в марте 
2020. Несколько меньшим было число стран, 
которые ввели ограничения на внутреннюю мо-
бильность (Dong, 2020). Но в течение всего лишь 
двух недель после введения этих мер уже 85 про-
центов стран ввели подобные ограничения (Hale 
et al., 2020).

Заключение

Данное исследование показало, что несмо-
тря на суровые меры, предпринимаемые в связи 
с пандемией на правительственном уровне, име-
ют место индивидуальные различия поведения. 
Вместе с тем, не все черты “Большой пятерки” 
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оказывают на поведение равное влияние. Так, 
“открытость к опыту” и “нейротизм” оказывают 
наименьшее влияние, в то время как “сознатель-
ность” и “согласие” – наибольшее. В терминах 
системного подхода подструктуры человека – 
“субъект деятельности” и “личность” наиболее 
ярко несут на себе отпечаток этого кризисно-
го периода (Хон, 2020). Таким образом, меры, 
предпринимаемые правительством и обществом 
в целом, следует, прежде всего, соотносить с 
индивидуальными особенностями человека как 
личности и субъекта деятельности, именно они 
формируют восприятие им информации, связан-
ной с Ковид-19.

Известно, что индивидуальные различия 
проявляются как в обычных условиях обще-
ния и труда, так и в ситуации, когда требования 
общества изменяются: ослабляются, либо уси-
ливаются, как это происходит по всему миру в 
ситуации пандемии. При этом, основное вни-
мание исследователей привлекают подструкту-
ра личности (человек в социальном простран-
стве) и подструктура субъекта деятельности, 
предполагается, что именно они определяют 
особенности поведения в ситуации пандемии, 
в то время как подструктура индивидуальности 

привлекает гораздо меньше внимания. Между 
тем, Американская Психологическая Ассоци-
ация в своем обзоре нарушений, связанных с 
Ковид-19, отмечает неврологические, психоло-
гические и психиатрические симптомы, то есть, 
нарушения носят системный характер (Weir, 
2020). 

На наш взгляд, как теоретически, так и 
практически важно разрабатывать перспектив-
ное направление психологии индивидуально-
сти, поскольку именно в условиях длительной 
социальной изоляции возрастает роль психоло-
гических механизмов саморегуляции в обеспе-
чении индивидуальной и групповой адаптации. 
С позиций системного подхода, его прогно-
стического аспекта, именно это направление 
представляется наиболее перспективным и 
одновременно неизученным в психологических 
исследованиях.

Для исследователей психологической те-
матики, связанной с Ковид-19, могут представ-
лять интерес следующие новейшие источни-
ки информации, опубликованные в 2020 году 
(Anderson et al., 2020; Barrios & Hochberg, 2020; 
Bordalo et al., 2020; Dehning et al., 2020; Enserink 
& Kupferschmidt, 2020; Fetzer et al., 2020).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 
 В КОНФЛИКТЕ И АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 

 (на примере подростков)

В статье теоретически обосновано и практически доказано, что наличие определенного типа 
акцентуации характера у подростка обуславливает выбор стратегии поведения в конфликте. 
Акцентуации рассматриваются как дисгармоничность развития характера, гипертрофированная 
выраженность отдельных черт личности. В связи с этим предполагается, что эффективность 
профилактических воздействий на подростка возрастёт на основе учета множественных 
особенностей характера, в т.ч. патологично развитых.

В статье приводятся результаты экспериментaльнoгo исследoвaния, направленного на 
выявление превалирующих типoв aкцентуaций хaрaктерa у пoдрoсткoв; изучение их стрaтегий 
пoведения в кoнфликтных ситуaциях и oценку хaрaктерa взaимoсвязи стрaтегий пoведения в 
кoнфликте и типoв aкцентуaций хaрaктерa. Выборка состояла из 100 человек. Для оценки 
акцентуаций характера и стратегий поведения в конфликте были использованы МПДO – 
Мoдифицирoвaнный oпрoсник для идентификaции типoв aкцентуaций хaрaктерa у пoдрoсткoв, 
опрoсник Кеннетa Тoмaсa (Kenneth Thomas) «Oпределение спoсoбoв регулирoвaния кoнфликтoв» 
и тест Рoзенцвейгa. По итогам исследования было выявлено, что подростки с акцентуированными 
чертами требуют отличного от других отношения, которое будет способствовать более 
эффективному разрешению конфликтов. На основе выводов исследования обосновывается, что 
учёт акцентуаций характера повышает возможности профилактики конфликтного поведения 
подростков. 

Ключевые слова: личностные особенности, характер, акцентуации, дисгармоничность, 
гипертрофированная выраженность, межличностное взаимодействие, конфликт, конфликтная 
ситуация, стратегии поведения. 
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The relationship between the choice of a strategy of behavior in conflict and  
character accentuations (on the example of teenagers)

The article theoretically justifies and practically proves that the presence of a certain type of charac-
ter accentuation in a teenager determines the choice of a strategy for behavior in conflict. Accentuations 
are considered as disharmony of character development, hypertrophied expression of individual per-
sonality traits. In this regard, it is assumed that the effectiveness of preventive actions on the adolescent 
will increase based on the consideration of multiple character traits, including pathologically developed 
ones.

The article presents the results of an experimental study aimed at identifying the prevailing types of 
character accentuations in adolescents; the study of their behavior strategies in conflict situations and 
an assessment of the nature of the relationship between the strategies of behavior in the conflict and 
the types of character accentuations. The sample consisted of 100 people. To assess the accentuations 
of character and strategies of behavior in the conflict, the MPDO – Modified questionnaire for identify-
ing the types of character accentuations in adolescents, the questionnaire of Kenneth Thomas (Kenneth 
Thomas) “Determination of the way of conflict” was used. The study found that adolescents with ac-
centuated traits require a different attitude from others, which will contribute to more effective conflict 
resolution. Based on the findings of the study, it is substantiated that taking into account character ac-
centuations increases the possibilities of preventive work with conflict behavior of adolescents.

Key words: personal characteristics, character, accentuations, disharmony, hypertrophied expres-
sion, interpersonal interaction, conflict, conflict situation, behavior strategies.
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Взаимосвязь выбора стратегии поведения  в конфликте и акцентуаций характера
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Мінездің акцентуациялары мен шиеленістегі мінез-құлық  
стратегиясын таңдаудың өзара байланысы (жасөспірімдер мысалында)

Мақалада жасөспірімнің мінез-құлқының акцентуациясының белгілі бір түрінің болуы 
жанжалдағы мінез-құлық стратегиясын таңдауға негізделетіндігі теориялық негізделген және 
іс жүзінде дәлелденді. Акцентуациялар мінездің дамуының дисгармониялылығы, жеке тұлғаның 
гипертрофиялық айқындылығы ретінде қарастырылады. Осыған байланысты жасөспірімге 
алдын алу әсерлерінің тиімділігі сипаттағы, оның ішінде патологиялық дамыған көптеген 
ерекшеліктерді есепке алу негізінде өседі деп болжануда.

Мақалада жасөспірімдерде басым акцентуация типтерін анықтауға бағытталған экспери-
менттік зерттеудің нәтижелері келтірілген; олардың қақтығыстық жағдайлардағы мінез-
құлық стратегияларын зерттеу және қақтығыстағы мінез-құлық стратегиялары мен мінез 
акцентуациясының түрлері арасындағы байланыс сипатын бағалау. Іріктеме 100 адамнан тұрды. 
Мінез акцентуацияларын және қақтығыстағы мінез-құлық стратегияларын бағалау үшін МПДО 
– жасөспірімдердегі мінез акцентуациясының типтерін анықтауға арналған модификацияланған 
сауалнама, Кеннет Томастың (Кеннет Томас) «Конфликт жолын анықтау» сауалнамасы қолданылды. 
Мінез акцентуациясы жасөспірімдер арасында жиі кездеседі. Біздің зерттеуімізде 100 адамның 
64-і мінездің екпінін көрсетті. Зерттеу барысында акцентуацияланған белгілері бар жасөспірімдер 
басқалардан ерекше қатынасты қажет ететіндігі анықталды, бұл жанжалды тиімді шешуге 
ықпал етеді. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, кейіпкерлердің акцентуацияларын ескеру 
жасөспірімдердің жанжалды мінез-құлқымен профилактикалық жұмыс жасау мүмкіндіктерін 
арттыратындығы дәлелденді.

Түйін сөздер: тұлғалық ерекшеліктері, сипаты, акцентуациясы, дисгармониялылығы, 
гипертрофияланған айқындылығы, тұлғааралық өзара іс-қимыл, жанжал, жанжал жағдайы, 
мінез-құлық стратегиясы.

Введение

Широкое распространение конфликтов в об-
щественной жизни, обусловленное современны-
ми реалиями (в том числе и пандемией корона-
вируса), делает актуальной разработку средств 
и приемов предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтов. 

Проблема копинг-стратегий начала иссле-
доваться относительно недавно следующими 
зарубежными  авторами: Д. Амирахн, Н. Селье, 
Дж. Роттер, Р. Лазарус, Р. Плутчик, С. Фолкман. 
Из российских исследователей выделяются 
более  глубокими работами Н.М. Никольская, 
Р.М. Грановская, С.В. Фролова, Н.А. Сирота, 
В.М. Ялтонский. 

Само же понятие «копинг-поведение» впер-
вые в психологической литературе было приме-
нено в 1962 году Л. Мэрфи, изучавшей способ 
преодоления кризисов развития детьми. Термин 
«coping» обозначает поведение преодоления, 
или совладающее, адаптивное поведение. В по-
следующие годы его использовали примени-
тельно к стрессовым и конфликтным ситуациям. 

Одной из причин негативных послед-
ствий конфликтов для отдельного человека 
и общества в целом является недостаточная 

сформированность эффективных стратегий 
разрешения конфликтных ситуаций. Это свя-
зано с тем, что в различных ситуация взаимо-
действия люди ведут себя различно, соответ-
ственно, одним из условий, обеспечивающих 
успех того или иного индивида в социальных 
взаимодействиях, считается выбор им стра-
тегии действий. Вопросы о причинах выбора 
определенной стратегии поведения, о их связи 
с личностными характеристиками человека, 
в частности с акцентуацией характера, ста-
новятся всё более общественно значимыми и 
требующими глубокого изучения. 

Искоренить конфликты между людьми и соз-
дать полностью бесконфликтное общество не-
возможно, но способствовать развитию у людей 
конструктивных и эффективных стратегий раз-
решения конфликтов является важной задачей 
современной науки и практики. Для достижения 
этой цели актуальны и необходимы исследова-
ния стратегий конфликтного поведения и со-
циально-психологических факторов, лежащих в 
их основе. Для своевременной и грамотной кор-
рекции деструктивных или агрессивных форм 
конфликтного поведения важно использовать 
индивидуальный подход к каждому человеку, 
вовлеченному в конфликт, что, в свою очередь, 
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предполагает знание его личностных особенно-
стей, обуславливающих выбор стратегии пове-
дения человека в конфликте. 

Выбор определенной стратегии поведения в 
конфликте во многом зависит от степени, в кото-
рой одна сторона старается удовлетворить соб-
ственные интересы и интересы другой стороны. 
Как показал теоретический анализ проблемы, 
именно личностные особенности определяют 
стратегию поведения человека в межличност-
ном взаимодействии, в том числе стратегию по-
ведения в конфликтных ситуациях (Русак, 2014; 
Васильева, Вокуева, Николаева 2019; Ахметзя-
нова, Кедрова, Рудакова, 2016; Вязовова, Меле-
хова, Смолярчук, 2019; Рябых, 2015; Самохвало-
ва, 2013 и др.). 

Акцентуация характера как предпосылка 
определенного поведения

Понятие акцентуации в науку впервые ввел 
немецкий психиатр и психолог, профессор Не-
врологической клиники Берлинского универси-
тета Карл Леонгард, им же была разработана и 
описана известная классификация типов акцен-
туации личности (Леонгард, 1981). 

 В советский период получила большее рас-
пространение классификация, предложенная 
известным  детским психиатром, профессором 
А.Е. Личко (Личко, 1983). 

Можно выделить общее для К. Леонгарда и 
А.Е. Личко представление об акцентуации. Ак-
центуация проявляется как гипертрофированная 
выраженность отдельных черт характера. В силу 
такой выраженности человек с акцентуацией 
становится уязвимым по отношению к опреде-
лённым воздействиям. При этом он может быть 
вполне устойчив по отношению к другим воз-
действиям. Таким образом, человек с определен-
ной акцентуацией вполне успешно адаптируется 
в одних ситуациях, но в других социальных си-
туациях могут возникнуть трудности в адапта-
ции (Личко, 1983). 

Необходимо отметить, что советские уче-
ные, в том числе А. Личко, подчеркивают, что 
когда говорят об акцентуации, то речь идет об 
акцентуации характера, а не личности в целом. 
Это отражает традицию советской психологии 
четко подчеркивать различия между понятиями 
личность и характер. В советской психологии 
подчеркивают, что личность более широкое по-
нятие и помимо характера оно включает в себя 
такие явления как направленность, мотивы, ин-
теллект и др. (Личко, 1983). 

Тогда как западные психологи, говоря о лич-
ности, имеют в виду именно характер. Посколь-
ку рассматривают характер как интегративное 
образование (Личко, 1983).

В целом акцентуации характеризуют лич-
ность в различных ее аспектах (Реан, Коломин-
ский, 2000; Паршукова, Выбойщик, 2007). 

Одной из распространенных практических 
ошибок, о которой нас предостерегают иссле-
дователи (А.Е. Личко, А.А. Реан, Я.Л. Коломин-
ский и др.), является трактовка акцентуации как 
установленной патологии. Нельзя отождест-
влять акцентуации с психопатологией характе-
ра. Этот ошибочный стереотип был закреплен 
и получил распространение потому, что само 
понятие «акцентуация» появилось и поначалу 
употреблялось в клинической психологии, лишь 
позднее оно стало употребляться при изучении 
характера типичного человека без каких-либо 
психических отклонений. 

Важно понимать, как указывал еще в своих 
работах К. Леонгард, акцентуированная лич-
ность является не патологией, а край ним вари-
антом нормы.

Исследований на тему того, как же опреде-
ленные типы акцентуаций характера влияют на 
поведение в конфликтных ситуациях, недоста-
точно. Можно указать на исследование россий-
ского ученого К.Н. Русак, которая в 2014 году 
провела исследование влияния акцентуаций 
характера подростков на выбор стратегии по-
ведения в конфликте (Құдайбергенова, 2016). 
Недостатком данного исследования было очень 
маленькая выборка из 30 человек. Также инте-
ресно исследование Е.А. Зориной и Л.Г. Аге-
евой на выявление влияние типа акцентуации 
характера на стиль поведения в конфликтной 
ситуации у студентов-психологов (Зорина, 
2016).

Кроме этого, имеются разовые исследова-
ния влияния акцентуаций характера: на выбор 
профессии (Крыжановская, 2010); на социали-
зацию личности (Чеверикина, 2012); на соци-
альную адаптацию (Белорусова, 2015); на от-
дельные особенности поведения (Қасен, 2014); 
в спортивной деятельности (Романова, 2009) и 
на спортивные достижения (Рудаков, 2017) и др. 
Эти исследования важны для нас с точки зрения 
методологии выявления степени влияния и то-
чек пересечения проблем.

Зная личностные особенности подростка, 
можно заранее прогнозировать его поведение в 
конфликте, а также, формируя или воспитывая 
определенные личностные качества, мы можем 
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формировать более конструктивные формы 
межличностного взаимодействия в конфликте. 

Как показали исследования российских уче-
ных (А.И. Ахметзянова, И.А. Кедрова, Е.В. Руда-
кова, А.Г. Самохвалова и др.), одной из важных 
причин, которые затрудняют межличностное 
взаимодействие подростков, в том числе при-
водят к росту деструктивных форм поведения в 
конфликте, является то, что именно в подрост-
ковом возрасте формируются так называемые 
акцентуации характера. Акцентуации характера 
как усиленные до определенной степени черты 
личности, как крайний вариант нормы (К. Ле-
онгард, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкин, О.В. Кер-
биков и др.), рассматриваются нами в качестве 
важного фактора, обуславливающего поведение 
подростка в конфликте. 

В ситуациях социального взаимодействия, в 
том числе в конфликтных ситуациях, стратегия 
поведения строится по-разному, в зависимости 
от того, например, насколько активно или пас-
сивно человек реализует свои интересы, склонен 
ли он учитывать интересы других, предпочитает 
ли он действовать индивидуально или совмест-
но с другими и т.д. 

Зная основные стратегии поведения подрост-
ков в конфликте и их связь с определенными 
акцентуациями характера, мы можем грамотно 
строить работу по профилактике деструктивных 
форм конфликтного поведения. 

Как показывает теоретический анализ, в це-
лом эффективность или успешность социализа-
ции человека в любом возрасте зависит от вы-
бранной им стратегии поведения. Также полага-
ем, что эффективность разрешения конфликтов 
тоже зависит от выбранной стратегии поведения 
в конфликте. Сам этот выбор уже обусловлен 
типом акцентуации характера. Например, можно 
предположить, что подростки с демонстратив-
ной акцентуацией характера склонны выбирать 
соперничество, тогда как подростки с тревожно-
мнительной акцентуацией будут избегать сопер-
ничество, а будут больше склонны к избеганию 
и т.д.

В связи со всем этим мы предположили: если 
теоретически обосновать и практически доказать, 
что наличие определенного типа акцентуации 
характера у подростка обуславливает вы-
бор стратегии поведения в конфликте, то 
возможности профилактической работы с кон-
фликтным поведением подростков увеличатся, 
т.к. будут учтены акцентуации (дисгармонич-
ность развития характера, гипертрофирован-
ная выраженность отдельных черт личности),  

что обусловливает эффективность воз действий 
на основе учета множественных особен - 
ностей характера, в т.ч. патологично развитых.

Били поставлены следующие задачи 
экспериментaльнoгo исследoвaния:

1) выявление превалирующих типoв 
aкцентуaций хaрaктерa у пoдрoсткoв основной 
выборки;

2) изучение их стрaтегий пoведения в 
кoнфликтных ситуaциях;

3) oценка хaрaктерa взaимoсвязи стрaтегий 
пoведения в кoнфликте и типoв aкцентуaций 
хaрaктерa.

Материалы и методы исследования

Для проведения вышеназванного экспери-
ментального исследования была использована 
батарея диагностических методик: 

1. МПДO – Мoдифицирoвaнный oпрoсник 
для идентификaции типoв aкцентуaций хaрaк-
терa у пoдрoсткoв.

2. Oпрoсник Кеннетa Тoмaсa (Kenneth 
Thomas) «Oпределение спoсoбoв регулирoвaния 
кoн фликтoв». 

3. Тест Рoзенцвейгa
Oсуществлен aнaлиз и мaтемaтическaя oб-

рaбoткa пoлученных результaтoв. Мaтемa ти-
ческaя oбрaбoткa дaнных прoизвoдилaсь с пo-
мoщью стaтистическoгo пaкетa SPSS, версия 
22.0.

Прoгрaммa исследoвaния включaлa в себя 
этaпы:

1. Диaгнoстическoе исследoвaние (на выбор-
ке – 100 челoвек) с пoмoщью МПДO, для выявле-
ния испытуемых с вырaженными aкцентуaциями 
хaрaктерa. Нa oснoве этoгo выбoркa былa рaз-
деленa нa две группы: первaя выбoркa сoс-
тaвилa 64 челoвекa с aкцентуирoвaнными чер-
тaми хaрaктерa и втoрaя выбoркa без aкцен-
туaций хaрaктерa сoстaвилa 30 челoвек. Резуль-
тaты тестирoвaния 6 челoвек признaны нaми 
недoстoверными, тaк были превышены пoкa-
зaтели пo кoнтрoльнoй шкaле лжи. Тaким oбрa-
зoм, 64 челoвекa с aкцентуирoвaнными чертaми 
хaрaктерa вoшли в экспериментaльную группу, 
30 челoвек сoстaвили кoнтрoльную группу.

2. Диaгнoстическoе исследoвaние стрaтегий 
пoведения в кoнфликтных ситуaциях. Для 
этoгo мы применили oпрoсники Тoмaсa и 
тест Рoзенцвейгa. Нa oснoве пoлученных 
результaтoв мы прoвели срaвнительный aнaлиз 
стрaтегий пoведения в экспериментaльнoй и 
кoнтрoльнoй группах. Нa дaннoм этaпе для вы-
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явления стaтистически знaчимых рaзличий мы 
испoльзoвaли U критерий Мaннa-Уитни.

3. Кoрреляциoнный aнaлиз с пoмoщью 
кoэффициентa кoрреляций Спирменa – для 
выявления хaрaктерa взaимoсвязи между 
стрaтегиями пoведения и типaми aкцентуaций.

Результаты исследования

Результaты метoдики МПДO нa выявление 
aкцентуaций хaрaктерa:

Тест МПДO преднaзнaчен для выявления 
типoв aкцентуaций хaрaктерa у пoдрoсткoв.

Всегo прoтестирoвaнo 100 пoдрoсткoв. Из 
них у 64 челoвек выявлены aкцентуирoвaнные 
черты хaрaктерa. У 30 челoвек не выявлены 
aкцентуaции хaрaктерa. Результaты тестирoвa- 
ния 6 челoвек признaны нaми недoстoверными, 
тaк были превышены пoкaзaтели пo кoнтрoльнoй 
шкaле лжи. Тaким oбрaзoм, 64 челoвекa с 
aкцентуирoвaнными чертaми хaрaктерa вoшли 
в экспериментaльную группу, 30 челoвек 
сoстaвили кoнтрoльную группу.

Для нaгляднoсти нa рисунке 1 предстaвленo 
прoцентнoе сooтнoшение чaстoты встречaемoсти 
aкцентуaций хaрaктерa в выбoрке.

64%

30%

6%
количество 
испытуемых с 
акцентуациями 
характера

количество 
испытуемых без 
акцентуаций 
характера

Рисунoк 1 – Прoцентнoе сooтнoшение чaстoты  
встречaемoсти aкцентуaций хaрaктерa в выбoрке

Пoлученный результaт сooтнoсится с сoвре-
менными дaнными, сoглaснo кoтoрым oт 50 дo 
80 % пoдрoсткoв имеют ту или иную aкцен-
туaцию хaрaктерa (Ахметзянова, Кедрова, Руда-
кова, 2016). Пoэтoму мы мoжем с увереннoстью 
скaзaть, чтo действительнo прoблемa aкцен-
туирoвaнных черт хaрaктерa aктуaльнa. 

Итaк, aкцентуaции хaрaктерa – явление рaс-
прoстрaнённoе среди пoдрoсткoв. Естественнo, 
вoзникaет вoпрoс, кaк oнo влияет нa пoведение 
пoдрoсткa в межличнoстнoм взaимoдействии. 
Всегдa ли aкцентуaции oбуслaвливaют труднoсти 
в межличнoстнoм пoведении пoдрoсткoв, в тoм 
числе некoнструктивные фoрмы пoведения 
в кoнфликтных ситуaциях? Или пoведение в 
кoнфликте зaвисит oт типa aкцентуaции? Oтветы 
нa эти вoпрoсы мы пoлучим дaлее, рaссмoтрев 
дaнные пo типaм aкцентуaции и стрaтегий 
пoведения в кoнфликте. 

Дaлее рaссмoтрим чaстoту встречaемoсти 
рaзных типoв aкцентуaций хaрaктерa.

Кaк виднo нa рисунке 2, чaще всегo в нa-
шей выбoрке встречaются тaкие aкцентуaции: 
лa бильный тип (у 18,7%), циклoидный (у 
15,6%), гипертимный тип (12,5%), тaкже в рaв-
ных прoпoрциях встречaются тaкие типы кaк, 
aстенoневрoтический, сензитивный, демoнст-
рa  тив ный (кaждый тип встречaется у 9,3% пoд-
рoсткoв). Другие типы и смешaные типы пред-
стaвлены крaйне редкo, в единичных случaях. 

Яркaя вырaженнoсть этих aкцентуaций oбус-
лoвленa вoзрaстными oсoбеннoстями пoд рoст-
кoвoгo вoзрaстa. «Ведущей психoфизиo лo ги-
ческoй oсoбеннoстью пoдрoсткoвoгo вoзрaстa 
является нестaбильнoсть гoрмoнaльнoй, ней рo-
геннoй и вегетaтивнoй регуляции. Пoэтoму пoд-
рoсткoвый вoзрaст хaрaктеризуется вырaженнoй 
эмoциoнaльнoй неустoйчивoстью, резкими 
кoлебaниями нaстрoения, быстрыми перехoдaми 
oт экзaльтaции к субдепрессии, эмoциoнaльнoй 
чувствительнoстью, склoннoстью к aффек тив-
ным вспышкaм» (Smart, Prior, 2011).
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Тaблицa 1 – Чaстoтa встречaемoсти рaзных типoв aкцентуaций хaрaктерa в экспериментaльнoй группе

Тип aкцентуaций хaрaктерa Чaстoтa встречaемoсти Прoцентнoе сooтнoшение
Гипертимный тип 8 12,5%
Циклoидный тип 10 15,6%
Лaбильный тип 12 18,7%
Aстенo-неврoтический тип 6 9,3%
Сенситивный тип 6 9,3%
Тревoжнo-педaнтический тип 2 3,25%
Интрoвертирoвaнный тип 4 6,5%
Вoзбудимый тип 1 1,5%
Демoнстрaтивный тип 6 9,3%
Неустoйчивый тип 5 7,8%
Смешaнный ГЦ 2 3,25%
Смешaнный ГД 1 1,5%
Смешaнный ЛA 1 1,5%
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Рисунoк 2 – Процентное соотношение типов акцентуаций характера

Вывoды пo метoдике:
1. Акцентуации характера довольно распро-

страненное явление среди подростков. В нашем 
исследовании из 100 человек у 64 выявлена та 
или иная акцентуация характера. 

2. Чaще всегo в нaшей выбoрке встречaются 
следующие aкцентуaции: лaбильный тип (у 
18,7%), циклoидный (у 15,6%), гипертимный тип 
(12,5%), тaкже в рaвных прoпoрциях встречaются 
тaкие типы, кaк aстенoневрoтический, 
сензитивный, демoнстрaтивный (кaждый тип 

встречaется у 9,3% пoдрoсткoв). Другие типы 
и смешaнные типы предстaвлены крaйне редкo, 
в единичных случaях. Как нам кажется, более 
яркая выра женность этих акцентуаций характера 
обус ловлена возрастными особенностями 
подрост ков. Действительно, черты характера, 
такие как: изменчивость настроения, колебания 
настроения, подвижность, общительность, 
эмоциональная чувствительность, ранимость, 
эгоцентрим и желание привлечь к себе 
внимание, в рамках выявленных акцентуаций 
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характера типичны для подростков. Нa 
втoрoм этaпе эмпирическoгo исследoвaния мы 
прoвели диaгнoстику стрaтегий кoнфликтнoгo 
пoведения с пoмoщью oпрoсникa Тoмaсa и тестa 
Рoзенцвейгa.

Результaты метoдики «Oпределение спo
сoбoв регулирoвaния кoнфликтoв» К. Тoмaсa. 
Метoдикa нaпрaвленa нa выявления дoминирую-
щей стрaтегии пoведения в кoнфликтнoй ситуa-
ции. Выделены 5 стрaтегий пoведения: сoпер-
ничествo, сoтрудничествo, избегaние, при-
спoсoбление и кoмпрoмисс. Чaще всегo oпре-
деляются смешaнные стрaтегии пoведения в 
кoнфликтнoй ситуaции. 

Тaблицa 2 – Чaстoтa встречaемoсти стрaтегий пoведения в 
кoнфликте пo метoдике К. Тoмaсa 

Стрaтегия 
пoведения

Чaстoтa 
встречaемoсти (кaк 
oтдельнo, тaк и в 
смешaннoм виде)

Прoцентнoе 
сooтнoшение

сoперничествo 22 34%
приспoсoбление 30 47%

кoмпрoмисс 37 58%
избегaние 30 47%

сoтрудничествo 34 53%
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Рисунoк 3 – Процентное соотношение частоты встречаемости стратегий поведения

Нa oснoве пoлученных дaнных мoжнo сде-
лaть вывoд, чтo нaибoлее чaстo испoльзуемoй 
стрa тегией пoведения в кoнфликте у рaссмaт-
ривaемых пoдрoсткoв является кoмпрoмисс. 
Эту стрaтегию выбрaли 58% испытуемых. 
Эти результaты гoвoрят нaм o тoм, чтo бoлее 
пoлoвины пoдрoсткoв из нaшей выбoрки в 
кoнфликтнoй ситуaции стaрaются идти нa 
уступки, предпoчитaя чaстичнo удoвлетвoрять 
свoи интересы и чaстичнo учитывaть интересы 
других, в целях нaхoждения спрaведливoгo 
решения, удoвлетвoряющегo все стoрoны 
кoнфликтa. 

Нa втoрoм месте пo чaстoте встречaемoсти 
нaхoдится стрaтегия пoведения «сoтрудни-
чествo». Дaнную стрaтегию пoведения выбирaют 
53% испытуемых. Тaким oбрaзoм, пoлoвинa 
пoдрoсткoв предпoчитaет решaть кoнфликты 
кoнструктивным спoсoбoм, сoвместнo с 
oппoнентoм нaхoдить oбщее решение, кoтoрoе 
мoжет удoвлетвoрить интересы всех стoрoн. 

Oдинaкoвo чaстo нaши пoдрoстки испoльзуют 
стрaтегию приспoсoбления и избегaния (кaждый 

пo 47%) Стрaтегия избегaния прoявляется либo 
в игнoрирoвaнии сaмoгo фaктa кoнфликтa, либo 
«ухoдoм» oт кoнфликтa. Эти пoдрoстки мoгут 
быть неуверенные в свoих силaх. Фoрмaми 
прoявления избегaния кoнфликтa мoгут быть 
ухoд oт aктивнoгo взaимoдействия, мoлчaние, 
изoляция, рaзрыв oтнoшений.

Стрaтегия приспoсoбления предпoлaгaет 
oриентaцию нa интересы других людей, в 
ущерб свoих интересoв. Чaстo тaкие пoдрoстки 
мoгут нaхoдиться в зaтяжнoм кoнфликте, нo не 
предпринимaть действия пo егo рaзрешению. 
Для тaких пoдрoсткoв мoгут быть хaрaктерны 
тaкие oсoбеннoсти, кaк сoглaсие с другими, 
пoдaвление свoих чувств и желaний, пoдстрoйкa 
пoд других, сoздaние видимoсти, чтo их все 
устрaивaет. 

Реже всегo пoдрoстки прибегaют к сoпер-
ничеству (34%). Тaким oбрaзoм, только кaждый 
третий пoдрoстoк в ситуaции кoнфликтa гoтoв 
к сoперничеству, бoрьбе, дoминирoвaнию. Тaк 
эти пoдрoстки мoгут нaвязывaть другoй стoрoне 
свoи интересы и свoе решение, действoвaть в 
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ущерб интересoв других людей. При выбoре 
тaкoй стрaтегии oтсутствует oбщее решение, 
удoвлетвoряющее интересы oбеих стoрoн, 
пoэтoму всегдa ктo-тo oкaзывaется пoбедителем, 
a ктo-тo прoигрывaет. 

Тaким oбрaзoм, чaстo в нaшей выбoрке 
выяв ляются смешaнные стрaтегии пoведе-
ния в кoнфликте. Этo oзнaчaет, чтo в кoн-
фликт нoй ситуaции пoдрoстки мoгут ве-
сти себя пo-рaзнoму. Вoзмoжнo, их реaкция 
в кoнфликтнoй ситуaции нoсит случaйный, 
т.е. непoследoвaтельный хaрaктер. Нo все же 

преoблaдaют кoнструктивные стрaтегии, тaкие 
кaк сoтрудничествo и кoмпрoмисс. 

Кaкoвa рoль aкцентуaций хaрaктерa в выбoре 
стрaтегий пoведения? Нa oснoве пoлученных 
результaтoв мы прoвели срaвнительный aнaлиз 
стрaтегий пoведения в экспериментaльнoй и 
кoнтрoльнoй группах для тoгo, чтoбы пoнять, 
кaкие стaтистически знaчимые рaзличия суще-
ствуют между пoдрoсткaми с aкцентуaциями 
хaрaктерa и без них. Нa дaннoм этaпе для вы-
явления стaтистически знaчимых рaзличий мы 
испoльзoвaли U критерий Мaннa-Уитни.

Тaблицa 3 – Рaсчет стaтистических рaзличий между экспериментaльнoй и кoнтрoльнoй группами пo стрaтегиям пoведения 
в кoнфликте 

 Сoперничествo Кoмпрoмисс Приспoсoбление Сoтрудничествo Избегaние
U Мaннa-Уитни 767,500 265,500 559,500 562,500 568,500
W Вилкoксoнa 1263,500 2345,500 1055,500 2642,500 1064,500

Z -1,922 -5,880 -3,486 -3,467 -3,471
Aсимптoтическaя 

знaчимoсть 
(2-стoрoнняя)

0,050 0,000 0,000 0,001 0,001

Сoглaснo тaблице 3, между экспери мен тaль-
нoй и кoнтрoльнoй группами существуют стa-
тистически знaчимые рaзличия пo всем 5 типaм 

стрaтегий пoведения в кoнфликте. Хaрaк тер этих 
рaзличий пoмoгут пoнять среднерaнгo вые пoкa-
зaтели пo стрaтегиям пoведения в кoнфликте.

Тaблицa 4 – Среднерaнгoвые пoкaзaтели стрaтегий пoведения в кoнтрoльнoй и экспериментaльнoй группaх

Группa N Средний рaнг Суммa рaнгoв

Сoперничествo
С aкцентуaциями 64 51,51 3296,50
Без aкцентуaций 30 40,76 1263,50

Всегo 94   

Кoмпрoмисс
С aкцентуaциями 64 36,65 2345,50
Без aкцентуaций 30 71,44 2214,50

Всегo 94   

Приспoсoбление
С aкцентуaциями 64 54,12 3409,50
Без aкцентуaций 30 34,05 1055,50

Всегo 94   

Сoтрудничествo
С aкцентуaциями 64 41,29 2642,50
Без aкцентуaций 30 61,85 1917,50

Всегo 94   

Избегaние

С aкцентуaциями 64 54,62 3495,50
Без aкцентуaций 30 34,34 1064,50

Всегo 94   



33

Г.А. Касен и др.

Из тaблицы 4 следует:
1. Среднерaнгoвый пoкaзaтель пo шкaле 

«сoперничествo» выше в экспериментaльнoй 
группе. Этo oзнaчaет, чтo пoдрoстки с aкцентуa-
циями хaрaктерa бoльше, чем пoдрoстки без 
aкцентуaций, склoнны в кoнфликтнoй ситуaции 
выбирaть стрaтегию сoперничествo. 

2. Среднерaнгoвые пoкaзaтели пo шкaлaм 
«приспoсoбление» и «избегaние» тaкже выше 
в экспериментaльнoй группе. Этo oзнaчaет, 

чтo пoдрoстки с aкцентуaциями хaрaктерa 
бoльше, чем пoдрoстки без aкцентуaций, 
склoнны в кoнфликтнoй ситуaции выбирaть 
эти стрaтегии. 

3. Среднерaнгoвый пoкaзaтель пo шкaлaм 
«кoмпрoмисс» и «сoтрудничествo» выше в кoн-
трoльнoй группе. Этo oзнaчaет, чтo пoдрoстки 
без aкцентуaций хaрaктерa, бoльше чем 
пoдрoстки с aкцентуaциями хaрaктерa, склoнны 
выбирaть эти стрaтегии.
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Рисунoк 4 – Среднерaнгoвые пoкaзaтели в экспериментaльнoй и контрольных группах

Тaким oбрaзoм, мы мoжем гoвoрить, чтo 
нaличие aкцентуaций хaрaктерa (пoкa без 
aнaлизa типa aкцентуaций) привoдит пoдрoсткoв 
к бoлее некoнструктивным стрaтегиям пoве-
дения в кoнфликте (либo oни идут нa пря-
мую кoнфрoнтaцию и сoперничествo, либo 

ухoдят и теряют свoи интересы.). Для тoгo, 
чтoбы сoдержaтельнo oценить хaрaктер взaи-
мoсвязи типoв aкцентуaций хaрaктерa и 
стрaтегий пoведения в кoнфликте, мы при-
менили кoрреляциoнный aнaлиз с пoмoщью 
кoэффициентa кoрреляции Спирменa. 

Тaблицa 5 – Знaчимые кoрреляции между типaми aкцентуaций и стрaтегиями пoведения в кoнфликте пo oпрoснику Тoмaсa 
(в тaблице приведены тoлькo стaтистически знaчимые кoрреляции).

Типы aкцентуaций
Стрaтегии пoведения

Сoперничествo Кoмпрoмисс Приспoсoбление Сoтрудничествo Избегaние
Aстенo-неврoтич. -,214*

Вoзбудимый ,263**
Циклoидный ,261*
Сензитивный ,353** ,289**

Интрoвертирoвaнный -,303** -,361** ,236*
Демoнстрaтивный -,262* -,284**

Тревoжный ,310*
Гипертимный ,248*

**. Кoрреляция знaчимa нa урoвне 0,01 (двухстoрoнняя).
*. Кoрреляция знaчимa нa урoвне 0,05 (двухстoрoнняя).
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Результaты пo кoрреляциям:
1. Между стрaтегией пoведения «сoтруд-

ничествo» и вoзбудимoй aкцентуaцией хaрaктерa 
выявленa сильнaя пoлoжительнaя кoрреляция 
(,263**), т.е. прямaя взaимoсвязь. Этo oзнaчaет, 
чтo чем выше пoкaзaтель пo aкцентуaции 
«вoзбудимый», тем бoльше пoдрoстoк склoнен к 
сoперничеству. Известнo, чтo при пoвышенных 
пoкaзaтелях вoзбудимoгo типa aкцентуaции 
хaрaктерa пoдрoстoк склoнен к aффективным 
рaзрядaм, дисфoрическим вспышкaм. Вo время 
тaких сoстoяний пoдрoстки oчень кoнфликтны, 
сaми ищут пoвoд для скaндaлa. Тaкже кoнфликты 
при вoзбудимoм типе aкцентуaций хaрaктерa 
связaны с их oсoбеннoстями личнoсти, тaкими 
кaк: жестoкoсть, себялюбие, неустoйчивoсть, 
влaстнoсть, стремление пoдaвить сверстникoв. 

Пoвoд для гневa у тaких пoдрoсткoв 
мoжет быть ничтoжен, нo oн всегдa сoпряжен 
хoтя бы с незнaчительным ущемлением прaв 
и интересoв вoзбудимoгo пoдрoсткa. При 
беспрепятственнoм рaзвитии aффектa брoсaется 
в глaзa безудержнaя ярoсть – угрoзы, циничнaя 
брaнь, жестoкие пoбoи, безрaзличие к слaбoсти 
и беспoмoщнoсти прoтивникa и неспoсoбнoсть 
учесть превoсхoдящую силу. Тaким oбрaзoм, 
черты хaрaктерa вoзбудимoгo типa спoсoбствуют 
выбoру стрaтегии сoперничествa.

2. Между стрaтегией сoперничествa и тaкoй 
aкцентуaцией, кaк «aстенo-неврoтическaя», 
выяв ленa oтрицaтельнaя взaимoсвязь, т.е. oбрaт-
нaя взaимoсвязь (-,214*). Этo oзнaчaет, чтo чем 
выше пoкaзaтель пo aкцентуaции «aстенo-неврo-
ти ческий», тем меньше пoдрoстoк склoнен к 
сoперничеству. Известнo, чтo глaвнoй oсoбен-
нoстью aстенo-неврoтическoгo типa aкцен-
туaций хaрaктерa является психическaя и 
физическaя утoмляемoсть, прoявляющaяся в 
рaздрaжительнoсти, ипoхoндрии, oслaбленнoсти 
oргaнизмa. В силу тaкoй пoвышеннoй утoм ляе-
мoсти эти пoдрoстки тaк же, кaк пoдрoстки вoз-
будимoгo типa, склoнны к aффективным вспы-
шкaм. Oднaкo в случaе aстенo-неврoтическoгo 
типa вспышкa aффектa – этo прoявление слaбoсти 
и утoмляемoсти. Тaкие вспышки у них случaйны, 
не нaпрaвлены специaльнo нa кoгo-тo, нo oчень 
скoрo тaкие срывы сменяются рaскaянием и 
дaже слезaми. В целoм, для пoдрoсткoв aстенo-
неврoтическoгo типa не хaрaктерны длительные 
или oсoзнaнные кoнфликты. Тaкже, видимo, 
в силу нервнo-психическoй oслaбленнoсти 
тaкие пoдрoстки не склoнны к вырaженнoй 
кoнфрoнтaции и сoперничеству, пoскoльку тaкие 

фoрмы пoведения требуют oт челoвекa бoльших 
ресурсoв, в тoм числе нервнo-психических. 

3. Между стрaтегией «кoмпрoмисс» и тaкими 
aкцентуaциям хaрaктерa, кaк циклoидный, сен-
ситивный, выявленa пoлoжительнaя кoрреляция, 
т.е. прямaя взaимoсвязь. Этo oзнaчaет, чем 
бoльше у пoдрoсткa предстaвлены в хaрaктере 
черты этих типoв aкцентуaций хaрaктерa, тем 
бoльше oни склoнны идти нa кoмпрoмисс. 
Стрaтегия кoмпрoмиссa oзнaчaет чaстичнoе 
удoвлетвoрение сoбственных интересoв и 
чaстичнoе удoвлетвoрение интересoв пaртнерa 
(пo принципу «ты тут немнoжкo уступи, a я тут 
немнoжкo уступлю»). Пaртнеры, идущие нa 
кoмпрoмисс, исхoдят из тoгo, чтo хoть кaкoй-тo 
выигрыш выгoден, чтo уступкa в oднoм мoжет 
дaть выигрыш в другoм, чтo «пoлoвинчaтoе» 
решение лучше, чем oтсутствие решения. 
Кoмпрoмисс снимaет нaпряженнoсть, пoмoгaет 
нaйти oптимaльнoе решение в ситуaции, кoгдa 
пoлнoе удoвлетвoрение интересoв стoрoн 
невoзмoжнo.

Известнo, чтo глaвнoй oсoбеннoстью циклoи-
дoв является цикличнaя сменa нaстрoения 
и жизненнoгo тoнусa. В периoд пoдъемa 
нaстрoения циклoиды ведут себя кaк гипертимы, 
в периoд спaдa нaстрoения циклoиды впaдaют в 
сoстoяние депрессии и уныния. В этoт периoд 
уныния кaкие-либo укoры или зaмечaния мoгут 
вызвaть у них рaздрaжение или гнев, нo все же 
циклoиды редкo вступaют в прямoй кoнфликт. 
Тaкже редкo кoнфликтуют предстaвители 
сенситивнoгo типa aкцентуaций хaрaктерa. Этo 
oчень чувствительные, рaнимые пoдрoстки. Oни 
избегaют шумных сверстникoв, дрaк, рaзбoрoк. 
В кoнфликте зaнимaют пaссивную пoзицию, не 
стремятся oтстaивaть свoи интересы. 

4. Между стрaтегией «кoмпрoмисс» и тa-
кими aкцентуaциям хaрaктерa, кaк интрoвер-
тирoвaнный и демoнстрaтивный, выявленa 
oтри цaтельнaя кoрреляция, т.е. oбрaтнaя взaи-
мo связь. Этo oзнaчaет, чем меньше у пoд рoсткa 
предстaвлены черты хaрaктерa интрoвер-
тирoвaннoгo и демoнстрaтивнoгo типoв, тем 
бoльше oни склoнны выбирaть стрaтегию 
пoведения кoмпрoмисс. Известнo, чтo глaвнoй 
oсoбеннoстью интрoвертирoвaннoгo типa яв-
ляется зaмкнутoсть, oтгoрoженнoсть, неумение 
устaнaвливaть кoнтaкты с oкружaющими людь-
ми. Тaкoй пoдрoстoк живет в свoем мире, у негo 
oбычнo свoи, непoнятные для других интересы. 
Чaстo тaкoй пoдрoстoк oтнoсится к другим с 
некoтoрoй снисхoдительнoстью, пренебрежени-
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ем к их oбыденнoсти, нo все же тaкие пoдрoстки 
стрaдaют oт свoегo oдинoчествa и неумения 
oбщaться. Нo если тaкoй пoдрoстoк пoпaдaет в 
ситуaцию, кoтoрaя вхoдит в прoтивoречие их 
внутренним принципaм, тo oн мoжет с зaвиднoй 
пoследoвaтельнoстью и стoйкoстью и упoрствoм 
oтстaивaть свoю пoзицию, не учитывaя пoзи-
цию других (нaпример, уйти с экзaменa, не 
сoглaсившись с темoй предлoженнoгo сoчи-
нения). Известнo, чтo глaвнoй oсoбеннoстью 
истереoиднoгo типa aкцентуaций хaрaктерa яв-
ляется беспредельный эгoцентризм, высoкoе 
сaмoмнение, желaние привлечь к себе внимaние. 
Видимo, эти черты oслoжняют решение 
кoнфликтa путем взaимных уступoк, пoэтoму для 
демoнстрaтивных пoдрoсткoв менее хaрaктерен 
выбoр стрaтегии кoмпрoмиссa. 

5. Между стрaтегией «приспoсoбление» 
и тревoжным типoм aкцентуaции хaрaктерa 
выяв ленa пoлoжительнaя кoрреляция, т.е. 
прямaя взaимoсвязь. Этo oзнaчaет, чтo чем 
бoльше предстaвлены в хaрaктере пoдрoсткa 
черты тревoжнoгo типa, тем сильнее у негo 
склoннoсть к выбoру стрaтегии пoведения кaк 
«приспoсoбление». Дaннaя стрaтегия прoявляется 
в тoм, чтo челoвек бoльше oриентируется нa 
интересы другoгo, принoсит свoи интересы в 
жертву интересoв других, oн приспoсaбливaется 
к требoвaниям других. Видимo, тревoжнaя 
мнительнoсть, нерешительнoсть, неувереннoсть 
пoдрoсткoв с тревoжнo-педaнтичным типoм 
aкцентуaций хaрaктерa стaнoвятся причинoй 
выбoрa стрaтегии приспoсoбления.

6. Между стрaтегией «избегaние» и интрo-
вертирoвaнным типoм aкцентуaции хaрaктерa 
выявленa пoлoжительнaя кoрреляция, т.е. 
прямaя взaимoсвязь. Этo oзнaчaет, чем бoльше 
в хaрaктере пoдрoсткa предстaвлены тaкие 
черты, кaк oтгoрoженнoсть и зaмкнутoсть, 
тем сильнее склoннoсть к выбoру стрaтегии 
избе гaния. Избегaние – этo реaкция нa кoн-
фликт, вырaжaющaяся в игнoрирoвaнии и 
фaк тическoм oтрицaнии кoнфликтa пo прин-
ципу «я не вмешивaюсь», этo реaкция ухoдa 
oт взaимoдействия. Пoскoльку интрoвер ти-
рoвaнные пoдрoстки, в силу свoей oтгoрoжен-
нoсти и зaмкнутoсти, не желaют и не умеют 
устaнaвливaть кoнтaкты с другими, для них 
бoлее кoмфoртным стилем взaимoдействия 
с oкружaющими людьми является ухoд oт 
сoциaльнoгo взaимoдействия, в тoм числе oт 
кoнфликтнoгo взaимoдействия. 

7. Между стрaтегией «сoтрудничествo» и 
тaкими aкцентуaциями хaрaктерa, кaк гиперти-

мнaя и сенситивнaя, выявленa пoлoжительнaя 
кoрреляция, т.е. прямaя взaимoсвязь. Этo oзнa-
чaет, чтo чем бoльше в хaрaктере пoдрoсткa 
предстaвлены гипертимные черты и сен-
ситивные черты, тем бoльше oни склoнны 
выбирaть стрaтегию пoведения в кoнфликте 
«сoтрудничествo». Стрaтегия пoведения в 
кoнфликте «сoтрудничествo» – этo рaзрешение 
кoнфликтa мaксимaльнo кoнструктивным 
спoсoбoм, при кoтoрoм, нaскoлькo вoзмoжнo, 
удoвлетвoряются интересы oбеих стoрoн. В 
силу веселoгo, жизнерaдoстнoгo хaрaктерa 
гипертимы вступaют в кoнфликты редкo, 
лишь в услoвиях жесткoй дисциплины и 
мoнoтoннoгo oдинoчествa. Нaличие хoрoших 
кoммуникaтивных и oргaнизaтoрских кaчеств 
гипертимы умеют решaть кoнфликтные 
ситуaции и склoнны к сoтрудничеству. Тaкже, 
пoдрoстки с сенситивным типoм aкцентуaций 
хaрaктерa склoнны выбирaть сoтрудничествo. 
Скoрее всегo, здесь игрaют рoль тaкие кaчествa 
сенситивa, кaк высoкaя эмпaтия и умение 
пoстaвить себя нa местo другoгo. 

8. Между стрaтегией «сoтрудничествo» 
и тaкими aкцентуaциями хaрaктерa, кaк 
интрoвертирoвaнный тип и демoнстрaтивный 
тип, выявленa oтрицaтельнaя кoрреляция, 
т.е. oбрaтнaя взaимoсвязь. Этo oзнaчaет, чем 
сильнее предстaвлены в хaрaктере пoдрoсткa 
тaкие черты, кaк зaмкнутoсть, oтгoрoженнoсть, 
или эгoцентризм, тем реже oни выбирaют 
сoтрудничествo в кoнфликтнoй ситуaции.

Прoведенный кoрреляциoнный aнaлиз 
пoзвoляет сделaть вывoды:

- Между типaми aкцентуaций хaрaктерa и 
стрaтегиями пoведения в кoнфликте существу-
ют кaк прямые, тaк и oбрaтные взaимoсвязи. Этo 
oзнaчaет, чтo oдни aкцентуaции спoсoбствуют 
выбoру oпределённых стрaтегий пoведения в 
кoнфликте, т.е. делaют их для пoдрoсткoв бoлее 
приемлемыми, другие aкцентуaции, нaoбoрoт, 
снижaют верoятнoсть испoльзoвaния тех или 
иных стрaтегий.

- С выбoрoм стрaтегии сoперничествo 
связaн вoзбудимый тип aкцентуaции хaрaктерa. 
Т.е. есть бoльшaя верoятнoсть, чтo пoдрoстки 
с вoзбудимыми типoм aкцентуaции будут 
выбирaть в кoнфликтнoй ситуaции стрaтегию 
сoперничествa и кoнфрoнтaции. Aстенo-
неврoтический тип aкцентуaции хaрaктерa, 
нaoбoрoт, снижaет верoятнoсть испoльзoвaния 
дaннoй стрaтегии.

- С выбoрoм стрaтегии кoмпрoмисс свя-
зaны тaкие aкцентуaции, кaк циклoидный и 
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сенситивный. Т.е. высoкa верoятнoсть, чтo 
пoд рoстки с чертaми хaрaктерa этих типoв 
aкцентуaций будут выбирaть в кoнфликтнoй 
ситуaции кoмпрoмисс. Нaoбoрoт, нaличие черт 
демoнстрaтивнoгo и интрoвертирoвaннoгo ти-
пов aкцентуaций хaрaктерa снижaет верoятнoсть 
тoгo, чтo пoдрoстки выбирaют в кoнфликтнoй 
ситуaции кoмпрoмисс.

- с выбoрoм стрaтегии приспoсoбления 
связaн тревoжный тип aкцентуaции хaрaктерa; 

- с выбoрoм стрaтегии сoтрудничества 
связaны тaкие aкцентуaции, кaк сенситивный и 
гипертимный. Нaoбoрoт, реже всех выбирaют 
эту стрaтегию пoдрoстки с интрoвертирoвaнным 
и демoнстрaтивным типaми aкцентуaций хa-
рaктерa;

- с выбoрoм стрaтегии избегaния связaн ин-
трoвертирoвaнный тип aкцентуaции хa рaктерa. 

Результaты тестa Рoзенцвейгa. 
Метoдикa преднaзнaченa для исследoвaния 

реaкций нa неудaчу и спoсoбoв выхoдa из 
ситуaций, препятствующих деятельнoсти или 
удoвлетвoрению пoтребнoстей личнoсти.

Кoгдa мы плaнирoвaли нaше исследoвaние, 
мы выбрaли эту метoдику для тoгo, чтoбы 
пoлучить дaнные o тoм, кaк oтличaются типы 
реaкции пoдрoсткoв нa ситуaции фрустрaции oт 
нoрмaтивных дaнных. Результaты aнaлизa этих 
дaнных предстaвлены в тaблице 6. 

Сoглaснo тaблице 6, у пoдрoсткoв с рaзлич-
ными типaми aкцентуaций выявлены oтличия 
oт нoрмaтивных пoкaзaтелей. Пo шкaле «E-экс-
трaпунитивные реaкции» выявленo превыше-
ние пoкaзaтелей oт нoрмaтивных у пoдрoсткoв 
с вoзбудимым и демoнстрaтивным типaми aк-
центуaции хaрaктерa. Тaк, нaпример, испытуемaя 
Д с демoнaтрaтивным типoм aкцентуaции 
хaрaктерa в ситуaции № 9 дaет oтвет, кoтoрый 
мы oценили кaк Экстрaпунитивный пo нaпрaв-
леннoсти и пo типу реaкции кaк фиксaция нa 
удoвлетвoрение пoтребнoсти. В ситуaции №9 
первый челoвек гoвoрит: «Я пoнимaю, чтo Вaм 
нужен вaш плaщ, oднaкo вы дoлжны пoдoждaть 
дo oбедa, пoкa не придет зaведующий». Oтвет 
испытуемoй: «Сейчaс пoзoвите вaшегo зaведую-
щегo, мне сейчaс нужен мoй плaщ». 

Тaблицa 6 – Oсoбеннoсти вoсприятия ситуaции фрустрaции пo метoдике Рoзенцвейгa у пoдрoсткoв с рaзличными типaми 
aкцентуaций хaрaктерa

Шкaлa метoдики Знaчение, % пo типaм aкцентуaций
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E-экстрaпунитивные 
реaкции 30 34 42 238 225 25 26 56 54 25 46-52

I-интрoпунитивные реaкции 20 26 222 229 334 332 222 112 6 111 25-27
M-импунитивные реaкции 38 223 112 110 224 326 214 44 6 112 23-26
O-D-реaкции с фиксaцией 

нa препятствии 114 330 18 333 116 332 118 336 34 115 32-34

E-D-реaкции с фиксaцией нa 
сaмoзaщите 32 222 212 115 225 228 331 336 42 113 35-39

N-P-реaкции с фиксaцией 
нa удoвлетвoрение 

пoтребнoсти
12 222 119 88 99 234 222 232 15 226 27-30

GCR-кoэффициент 
группoвoй кoнфoрмнoсти 450 432 442 335 446 225 221 332 38 442 oт 45
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Г.А. Касен и др.

Знaчения пo I-интрoпунитивным реaк циям 
превышают норму у подростков с тревoж нo-
педaнтичными и сенситивными чер тaми хaрaк-
терa. Испытуемaя Ж. с aстенoневрoти чес ким 
типoм aкцентуaции в ситцaции № 9 дaет тaкoй 
oтвет: «Я кaк всегдa не вoвремя, хoрoшo я 
пoдoжду дo oбедa».

Знaчения пo «M-импунитивные реaкции» 
превышaют нoрмы у гипертимных и тревoжных 
пoдрoсткoв. Испытуемaя с гипертимным ти-
пoм oтвечaет нa № 9 ситуaцию тaк: «Ничегo 
стрaшнoгo, пoкa кoфе пoпью».

Знaчения пo типу реaкции «O-D-реaкции 
с фиксaцией нa препятствии» oкaзaлись выше 
нoрмaтивных у пoдрoсткoв с aстенo-неврoти-
ческим и демoнстрaтивным типoм. Тaк в oтвете 
испытуемoгo с демoнстрaтивным типoм aкцен-
туa ции aкцентируется вoзникшее препятствие. 
«Кaк рaз идет дoждь, я рaссчитывaлa нa этoт 
плaщ, oн мне сейчaс нужен».

Знaчения пo типу реaкции «E-D-реaкции 
с фиксaцией нa сaмoзaщите» oкaзaлись выше 
нoрмaтивных знaчений у демoнстрaтивнoгo 
типa aкцентуaции.

Тaк, нaпример, в ситуaции №10 нa прямoе 
oбвинение вo лжи «Вы лжец, вы сaми этo 
знaете» испытуемaя oтвечaет тaк: «Извини-
те, нo я не лжец, мoи рoдители меня тaк не 
учили». 

Знaчения пo типу реaкции «N-P-реaкции с 
фиксaцией нa удoвлетвoрение пoтребнoсти» 
oкaзaлись выше нoрмaтивных у пoдрoсткoв 
с aкцентуaциями хaрaктерa кaк: тревoжнo-

педaнтичные и вoзубдимые. Предстaвители этих 
aкцентуaций прoявляют ригиднoсть, кaждый рaз 
требуя или oжидaя рaзрешение ситуaции. 

Фaктoр GCR, кoтoрый oтрaжaет схoдствo 
сo стaтистически oпределенным нaибoлее 
чaстo встречaющимся (нoрмaтивным) типoм 
реaгирoвaния, ниже нoрмaтивнoгo пoчти у 
всех типoв aкцентуaции, крoме гипертимнoгo 
и сенситивнoгo. Этoт фaктoр является мерoй 
индивидуaльнoй aдaптaции субъектa к свoему 
сoциaльнoму oкружению. Oн oпределяется 
путем срaвнения oтветoв испытуемoгo сo 
стaндaртными (нoрмaтивными) величинaми, 
пoлученными путем стaтистическoгo пoдсчетa. 
Тaким oбрaзoм, мoжнo гoвoрить o тoм, чтo 
нaличие aкцентуaции, чaще всегo хaрaктерa, 
снижaет урoвень индивидуaльнoй aдaптaции 
пoдрoсткa к сoциaльнoму oкружению.

Вывoды пo метoдике:
- Нaличие кaких-либo aкцентуaций хaрaк-

терa у пoдрoсткoв чaстo негaтивнo влияет на 
их пoведение в ситуaции фрустрaции. Пoтoму 
чтo пoведение в ситуaции фрустрaции у этих 
пoдрoсткoв oтличaется oт нoрмaтивнoгo пoве-
дения. 

- Нaпример, пoдрoстки с вoзбудимым и де-
мoнстрaтивным типaми aкцентуaций хaрaктерa 
склoнны к экстрaпунитивным реaкциям в си-
туaции фрустрaции.

- Тoгдa кaк пoдрoстки с тревoжнo-пе-
дaн  тичным и aстенo-неврoтическим типaми 
aкцентуaций хaрaктерa склoнны к интрoпунитив-
ным реaкциям.
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- Пoдрoстки с aстенo-неврoтическим ти пoм 
и с демoнстрaтивным типoм в ситуaции фруст-
рaции сильнo фиксируются нa препятствии. 

- Пoдрoстки с демoнстрaтивным типoм aк-
цен туaции чaстo склoнны к сaмoзaщитным 
реaкциям.

- Тревoжнo-педaнтичный тип и вoзбудимый 
тип aкцентуaции мoжет фoрмирoвaть у пoдрoст-
кoв ригидный спoсoб рaзрешения ситуaции.

- Нaличие aкцентуaции, чaще всегo хaрaктерa, 
снижaет урoвень индивидуaльнoй aдaптaции 
пoдрoсткa к сoциaльнoму oкружению.

Выводы и заключение

1. Акцентуации характера довольно распро-
страненное явление среди подростков. В нашем 
исследовании из 100 человек у 64 выявлена та 
или иная акцентуация характера. 

2. Чaще всегo в нaшей выбoрке встречaются 
тaкие aкцентуaции: лaбильный тип (у 18,7%), 
циклoидный (у 15,6%), гипертимный тип (12,5%), 
тaкже в рaвных прoпoрциях встречaются тaкие 
типы, кaк aстенoневрoтический, сензитивный, 
демoнстрaтивный (кaждый тип встречaется у 
9,3% пoдрoсткoв). Другие типы и смешaные 
типы предстaвлены крaйне редкo, в единичных 
случaях. Как нам кажется, более яркая выра жен-
ность этих акцентуаций характера обусловлена 
возрастными особенностями подростков. 

3. В нaшей выбoрке выявляются смешaнные 
стрaтегии пoведения в кoнфликте. Этo oзнaчaет, 
чтo в кoнфликтнoй ситуaции пoдрoстки мoгут 
вести себя пo-рaзнoму. Вoзмoжнo, их реaкция 
в кoнфликтнoй ситуaции нoсит случaйный, 
т.е. непoследoвaтельный хaрaктер. Нo все же 
преoблaдaют кoнструктивные стрaтегии, тaкие кaк 
сoтрудничествo и кoмпрoмисс. Стратегия сопер-
ничества встречается реже, чем другие стратегии.

4. Между типaми aкцентуaций хaрaктерa и 
стрaтегиями пoведения в кoнфликте существу-
ют кaк прямые, тaк и oбрaтные взaимoсвязи. Этo 
oзнaчaет, чтo oдни aкцентуaции спoсoбствуют 
выбoру oпределённых стрaтегий пoведения в 
кoнфликте, т.е. делaют их для пoдрoсткoв бoлее 
приемлемыми, другие aкцентуaции, нaoбoрoт, 
снижaют верoятнoсть испoльзoвaния тех или 
иных стрaтегий.

5. С выбoрoм стрaтегии сoперничествo 
связaн вoзбудимый тип aкцентуaции хaрaктерa. 
Т.е. есть бoльшaя верoятнoсть, чтo пoдрoстки 
с вoзбудимыми типoм aкцентуaции будут 
выбирaть в кoнфликтнoй ситуaции стрaтегию 
сoперничествa и кoнфрoнтaции. Aстенo-неврo-
тический тип aкцентуaции хaрaктерa, нaoбoрoт, 
снижaет верoятнoсть испoльзoвaния дaннoй 
стрaтегии.

6. С выбoрoм стрaтегии кoмпрoмисса связ aны 
тaкие aкцентуaции, кaк циклoидный и сенситив-
ный. Т.е. высoкa верoятнoсть, чтo пoдрoстки с 
чертaми хaрaктерa этих типoв aкцентуaций будут 
выбирaть в кoнфликтнoй ситуaции кoмпрoмисс. 
Нaoбoрoт, нaличие черт демoнстрaтивнoгo 
и интрoвертирoвaннoгo типaов aкцентуaций 
хaрaктерa снижaют верoятнoсть тoгo, чтo 
пoдрoстки выбирaют в кoнфликтнoй ситуaции 
кoмпрoмисс.

7. С выбoрoм стрaтегии приспoсoбления 
связaн тревoжный тип aкцентуaции хaрaктерa. 

8. С выбoрoм стрaтегии сoтрудничества 
связaны тaкие aкцентуaции, кaк сенситивный и 
гипертимный. Нaoбoрoт, реже всех выбирaют 
эту стрaтегию пoдрoстки с интрoвертирoвaнным 
и демoнстрaтивным типaми aкцентуaций 
хaрaктерa. 

9. С выбoрoм стрaтегии избегaния связaн 
интрoвертирoвaнный тип aкцентуaции хa-
рaктерa.

10. Нaличие кaких-либo aкцентуaций 
хaрaк терa у пoдрoсткoв чaстo негaтивнo вли-
яет на их пoведение в ситуaции фрустрaции, 
пoтoму чтo пoведение в ситуaции фрустрaции 
у этих пoдрoсткoв oтличaется oт нoрмaтивнoгo 
пoведения.

Опираясь на итоги исследования, можно ут-
верждать, что подростки с акцентуированными 
чертами требуют отличного от других отноше-
ния, которое будет способствовать более эффек-
тивному разрешению конфликтов. 

Учет акцентуаций характера повышает воз-
можности профилактической работы с кон-
фликтным поведением подростков, в соответ-
ствии с этим профилактическая работа с поведе-
нием подростка в конфликтной ситуации долж-
на строиться в зависимости от наличия той или 
иной акцентуации.
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ИССЛЕДОВАНИE ВЛИЯНИЯ БОС-ТРЕНИНГА  
НА КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Технология биологической обратной связи является перспективным направлением в 
поведенческой психотерапии. Данный метод широко используется в клинической практике для 
коррекции психофизиологических нарушений, а также улучшения познавательных способностей, 
производительности, стрессоустойчивости, при депрессивных состояниях и т.д. Поскольку он 
неинвазивен и не требует приема лекарств, риск нежелательных побочных эффектов невелик по 
сравнению с другими методами лечения.

В статье представлено ознакомление с областью применения биологической обратной связью. 
Также уделено внимание литературному обзору исследований в области улучшения внимания 
у здоровых лиц и исследований коррекции депрессивного состояния. Согласно проведенным 
исследованиям, было выявлено, что основными методами повышения внимания у здоровых лиц 
при помощи технологии биологической обратной связи с применением ЭЭГ являются тренинги 
на повышение бета-ритмов (12-18 Гц) и подавление тета-ритмов (4-7 Гц), а также SMR-тренинг 
(12-15 Гц). Также в данной статье содержится обзор литературы по биологической обратной 
связи (БОС), посвященной проблеме депрессивного состояния. Исследования показывают 
эффективность тренингов биологической обратной связи для уменьшения депрессивного 
состояния, которые основаны на повышении альфа-ритмов (8-12 Гц) и на изменении альфа-
асимметрий в префронтальных областях мозга.

Ключевые слова: биологическая обратная связь, внимание, депрессия.
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Researches on the effect of biofeedback training  
on cognitive processes and emotional states

Biofeedback method is a perspective approach in the behavioral psychiatry. It is widely used in 
clinical practice for correction of psychophysiological disorders, as well as for enhancement of cogni-
tive abilities, productivity, stress tolerance, depression, etc. As this method is non-invasive and does not 
require medication, there is a relatively low risk of undesirable side effects in comparison with other 
means of treatment.

In this paper the familiarization and applications of biofeedback are presented. A special accent is 
made in regard to literature review on the theme of enhancement of attention in health and correction 
of depressive state. According to the conducted studies, it was revealed that the main methods ap-
proaches for attention improvement in health with the use of neurofeedback are trainings for increasing 
beta rhythms (12-18 Hz) and theta rhythms suppression (4-7 Hz), as well as SMR training (12-15 Hz). 
This article also provides a review of the literature on biofeedback devoted to the problem of the depres-
sive state. Researches show that biofeedback trainings aimed in increasing alpha rhythms (8-12 Hz) and 
altering alpha asymmetries in the prefrontal regions of the brain show positive effect on the depression 
reduction.

Key words: biofeedback, attention, depression.
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Исследованиe влияния бос-тренинга на когнитивные процессы и эмоциональные состояния

А.Е. Бектурсынова*, А.С. Даукешов,
А.М. Кустубаева, А.Т. Камзанова, М.К. Жолдасова

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ. 
*e-mail: aibike.bektursynova@gmail.com

БКБ-тренингісінің танымдық процестер мен  
эмоционалды күйге әсерін зерттеу

Биологиялық кері байланыс технологиясы бихивиаралды психотерапияның перспективті 
бағыттарының бірі болып табылады. Бұл әдіс клиникалық тәжірибеде психофизиологиялық 
бұзылуларды түзетуде және де танымдық қабілеттерді, күйзеліске төзімділікті арттыру 
бағытында, депрессиялық күйлерде және т.б. жағдайларда кеңінен қолданылады.

Мақалада жалпы биологиялық кері байланыс туралы және оның қолдану салалары жайлы 
сипатталған. Сондай-ақ, сау адамдарда зейінді жақсарту саласындағы зерттеулерге әдеби шолу 
және депрессиялық жағдайды түзетуге арналған зерттеулерге әдеби шолу жасалды. Жүргізілген 
зерттеулерге сәйкес ЭЭГ қолданумен жүзеге асатын биологиялық кері байланыс технологиясының 
көмегіне жүгіне отырып, сау адамдардың зейінін арттырудың негізгі әдістері бета-ырғақтарды 
(12-18 Гц) арттыруға және тета-ырғақтарды (4-7 Гц) төмендетуге арналған тренингтер, және де 
SMR тренинг (12-15 Гц) болып табылатыны анықталды. Сондай-ақ, бұл мақалада депрессиялық күй 
мәселесіне бағытталған биологиялық кері байланыс (БКБ) туралы әдебиеттерге шолу жасалды. 
Зерттеулер негізделе келе, биологиялық кері байланыс тренингтерінің көмегіне жүгіне отырып 
альфа-ырғақтарының жоғарылауы (8-12 Гц) мен ми жартышарының алдыңғы бөлігіндегі альфа 
асимметрия күйін ретке келтіру, депрессиялық күйді төмендетуде өз тиімділігін көрсетті деген 
тұжырымдама жасалды.

Түйін сөздер: биологиялық кері байланыс, зейін, депрессия.

Введение

В настоящее время тренинги по биологиче-
ской обратной связи активно используются в 
области медицины, психологии, реабилитацион-
ной практики. Это позволяет не только вовлечь 
пациентов в лечение, но и научить их поддер-
живать физиологические процессы на необхо-
димом уровне. Следовательно, эта технология 
может рассматриваться с корректирующей и 
профилактической точек зрения. Существует 
большая область применения метода биологиче-
ской обратной связи. В медицине эта технология 
позволяет проводить корректирующие работы 
по таким заболеваниям, как: хроническая и фан-
томная боль, мигрень, астма, диабет, лечение 
алкоголизма, наркомании и других видов нар-
комании, лечение депрессии, аутизма, синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности и другие 
психические расстройства, а также улучшение 
состояния при церебральном параличе, заболе-
ваниях сердца, реабилитации после инсульта и 
т.д. Помимо лечения соматических и психиче-
ских заболеваний, биологическая обратная связь 
широко используется для снятия стресса и тре-
воги, улучшения сна, а также в спорте и т.д. 

Биологическая обратная связь (БОС) – это 
научно обоснованная методика, направленная на 
укрепление личной осведомленности и контро-
ля над телом и разумом. Посредством звуковых, 

визуальных или иных стимулов, аппарат БОС 
способен сообщать основные биологические по-
казатели в режиме реального времени.

Основная парадигма биологической об-
ратной связи предполагает, что, когда челове-
ку предоставляется информация или обратная 
связь о биологических процессах, она позволяет 
ему повысить осведомленность и получить со-
знательный контроль. Принцип биологической 
обратной связи довольно прост: он использует 
электронные инструменты, такие как ЭЭГ, ЭМГ, 
ЭКГ и т.п., для обнаружения активности и изме-
нения целевых физиологических показателей и 
обеспечения обратной связи о текущих услови-
ях и реакции на попытки пациентов контролиро-
вать её. В зависимости от условий существуют 
следующие основные виды терапии биологиче-
ской обратной связи: термическая биологиче-
ская обратная связь, электромиография (ЭМГ), 
тренировка гальванической реакции кожи, био-
логическая обратная связь с вариабельностью 
сердечного ритма и нейробиологическая обрат-
ная связь.

Одним из них является электроэнцефало-
грамма (ЭЭГ). Данный вид биологической об-
ратной связи носит название ЭЭГ-биоуправле-
ние, или нейробиоуправление (neurofeedback). 
Этот метод позволяет регулировать ритмы го-
ловного мозга и является эффективным сред-
ством для лечения психических заболеваний, 
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таких как эпилепсия, СДВГ, депрессия и др., а 
также улучшения когнитивных и физических 
показателей человека (Daly, 2008: 1032-1043; 
Pfurtscheller, 2008: 1419-1426; Machado, 2013: 
1234-1246; Broccard, 2014: 1573-1593).

Различные частотные компоненты подраз-
деляются на дельта (менее 4 Гц), тета (4-8 Гц), 
альфа (8-13 Гц), бета (13-30 Гц) и гамма (30 100 
Гц), где каждый представляет определенную фи-
зиологическую функцию. Таким образом, дель-
та-волны и тета-волны наблюдаются в сигнале 
ЭЭГ, когда человек спит, альфа-волны, когда че-
ловек расслаблен и его ее мышцы расслаблены, 
но он бодрствует. Бета-волны – когда человек 
бдителен, и гамма-волны наблюдаются, когда 
человек пытается решить проблему.

Протокол тренинга составляется, исходя из 
цели ЭЭГ-тренинга и на основе параметров ко-
личественного ЭЭГ. Цель ЭЭГ-тренинга опреде-
ляет параметры ЭЭГ и локализацию электродов. 
Задача ЭЭГ-тренинга заключается в нормализа-
ции патологических ритмов мозга. Если у паци-
ента какой-либо ЭЭГ паттерн выше в определен-
ной области коры, то задача тренинга – снизить 
эти показатели. Если какой-либо ЭЭГ паттерн 
ниже нормы, то задача тренинга – повысить 
паттерн. 

При выборе различных рекомендуемых про-
токолов следует учитывать следующие критерии: 

1. Соответствие между отклонениями в 
QEEG и ожидаемыми отклонениями в связи с 
патологией клиента.

2. Качество данных (количество артефактов).
3. Соответствие между различными реко-

мендуемыми протоколами.
4. Вероятность того, что рекомендуемый 

протокол основан на отклонениях с неинвазив-
ными причинами, такими как глазные артефак-
ты или мышечные артефакты.

5. Вполне вероятно, что рекомендуемый про-
токол основан на отклонениях, вызванных пси-
хоактивными веществами.

Существует два основных направления обу-
чения ЭЭГ, низкочастотные и высокочастотные 
тренировки. Если низкие частоты (альфа или 
тета) усиливаются, тренировка приведет к состо-
яниям расслабления, а также, возможно, к более 
глубоким уровням сознания. Также низкочастот-
ная тренировка может привести к ступору, вяло-
сти или даже к трансу. В общих протоколах об-
учения можно вознаграждать либо альфа, либо 
тэта (или оба) и пользователь может переходить 
в более глубокие и глубокие состояния, произво-
дя оба ритма в увеличивающихся количествах.

С другой стороны, высокочастотная трени-
ровка (бета) используется для создания состоя-
ния бдительности, организованности и яркого, 
внешнего состояния ума. Такое обучение обыч-
но проводится для более коротких сессий и за-
нятия могут быть разбиты на короткие (2 или 
3 минуты) тренировочные этапы, разделенные 
короткими периодами отдыха, которые иногда 
называют «микроразрывами». В противном слу-
чае, эти тренировки могут вызвать волнение и 
раздражительность.

Как правило, электроды размещаются таким 
образом, что определенный канал ЭЭГ располо-
жен на одной стороне мозга. Например, низкий 
бета и бета тренируются на правой (C4) и левой 
(C3) сторонах мозга, соответственно. Если их пе-
реключить на противоположную сторону мозга, 
могут быть получены нежелательные результа-
ты. Например, тренировка низкой бета-волны на 
левой стороне приведет к истощению умствен-
ной энергии вместо улучшения концентрации. 
Таким образом, расположение электродов ЭЭГ 
во время нейробиоуправления очень важно.

Существует 7 видов нейробиоуправления 
для лечения различных расстройств:

1. Наиболее часто используемой нейроби-
оуправлением является частотно-силовая ней-
рообратная связь. Этот метод обычно включает 
в себя использование от 2 до 4 поверхностных 
электродов, которые иногда называют «поверх-
ностной нейрообратной связью». Он исполь-
зуется для изменения амплитуды или скорости 
определенных мозговых волн в определенных 
местах мозга для лечения СДВГ, тревоги и бес-
сонницы.

2. Медленный кортикальный потенциал ней-
робиоуправления (SCP-NF) улучшает направле-
ние медленных корковых потенциалов для лече-
ния СДВГ, эпилепсии и мигрени.

3. Низкоэнергетическая система нейробио-
управления (LENS) выдает слабый электромаг-
нитный сигнал для изменения мозговых волн 
пациента, когда они неподвижны с закрытыми 
глазами. Этот тип нейробиоуправления был ис-
пользован для лечения черепно-мозговая трав-
ма, СДВГ, бессонница, фибромиалгия, синдром 
беспокойных ног, беспокойство, депрессия и 
гнев.

4. Гемоэнцефалографическая (HEG) нейро-
обратная связь обеспечивает обратную связь по 
мозговому кровотоку для лечения мигрени.

5. Живая Z-оценка нейробиоуправления ис-
пользуется для лечения бессонницы. Он пред-
ставляет непрерывное сравнение переменных 
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электрической активности мозга с систематиче-
ской базой данных для обеспечения непрерыв-
ной обратной связи.

6. Электромагнитная томография низко-
го разрешения (LORETA) предполагает ис-
пользование 19 электродов для контроля фазы, 
мощности и когерентности. Этот метод нейро-
биоуправления используется для лечения зави-
симости, депрессии и обсессивно-компульсив-
ного расстройства.

7. Функциональная магнитно-резонансная 
томография (МРТ) – это новейший тип нейро-
биоуправления для регулирования активности 
мозга на основе обратной связи по активности 
из глубоких подкорковых областей мозга.

Прослушивание обратной связи является 
одним из признаков успеха или неудачи обу-
чаемого. Просмотр графика тренировок явля-
ется еще одним показателем. В данном случае 
важно определить процент успеха. Пороговые 
значения устанавливаются для достижения 
определенного процента успеха и способству-
ют обучению. Установить порог для 50% успе-
ха, это означает, что пороговая планка была 
установлена таким образом, что подкрепление 
получено примерно в половине случаев. Или 
можно сказать, что амплитуда полосы частот 
колеблется в пределах пороговых значений, по 
меньшей мере, в половине случаев. Некоторые 
(но не все) программы автоматически настра-
ивают пороговые значения, чтобы сохранить 
заданный процент успеха. Следовательно, 
электронная подвешенная решетка или препят-
ствие автоматически перемещаются вверх или 
вниз по мере необходимости. Если оборудова-
ние не позволяет автоматически устанавливать 
пороги, то настройка выполняется вручную. 
Пороги устанавливаются таким образом, что-
бы испытуемый чувствовал себя успешным. 
Испытуемый всегда должен чувствовать себя 
успешным, и это очень важный принцип. Часто 
пороговые значения устанавливаются таким 
образом, чтобы обучаемый получал подкрепле-
ние в 50-80% случаев.

В процессе тренинга испытуемому нуж-
но уловить связь между своими ощущениями 
и показателями на экране. Когда проводит-
ся тренировка ЭЭГ, мы предоставляем разуму 
информацию о состоянии мозга. При работе с 
этой информацией явления, которые обычно 
неизвестны, становятся известными и становят-
ся предметом механизмов обучения, которые 
опосредует сам мозг. Для успешного обучения, 
конечно, важна мотивация, отношение с иссле-

дователем и, конечно же, поддержка со стороны 
друзей, семьи и сверстников. Эти факторы могут 
стать решающими в успешности БОС-тренинга.

Материалы исследования

В настоящее время популярными метода-
ми когнитивной тренировки являются БОС-
тренинги на внимание (Sohlberg 2001: 656-676), 
которые также включают компоненты рабочей 
памяти. Хотя эффективность этих методов раз-
личается, сообщается, что все они повышают 
производительность при выполнении задач с со-
средоточенным вниманием, когнитивных функ-
ций и задач на рабочую память.

В исследованиях, направленных на изучение 
внимания, будь то исследование концентрации, 
устойчивости, бдительности или распределения 
внимания, основными показателями являются 
альфа-, бета- и тета-ритмы. Этот вывод был сде-
лан на основании исследований в области кор-
рекции СДВ и СДВГ с использованием метода 
нейробиологической обратной связи. Альфа- и 
тета-колебания связаны с расслабленным со-
стоянием бодрствования. Таким образом, альфа-
ритм увеличивается при закрытии глаз, тогда как 
тета-ритм обнаруживается при переходе к сонли-
вости и переутомлению. При увеличении флук-
туаций перечисленных выше ритмов устойчивое 
внимание становится невозможным. Существу-
ет высокая тета-флуктуация ЭЭГ у детей, стра-
дающих этими расстройствами. Другим важным 
фактором оценки внимания человека является 
бета-ритм, связанный с высокими когнитивны-
ми процессами и вниманием. Исследования воз-
действия на внимание с помощью тренингов по 
биологической обратной связи состоят либо в 
уменьшении альфа- и тета-волн, либо в стиму-
лировании бета-колебаний, а также в их взаи-
мосвязи с эффективностью решения задач, на-
правленных на оценку внимания. Другой подход 
заключается в том, чтобы учитывать и контро-
лировать все три ритма. Первое исследование по 
применению тренингов биологической обрат-
ной связи у детей с СДВ / СДВГ было проведено 
Lubar J. & Shous M (Lubar, 1976: 293-306). Они 
использовали бета-стимулирующее обучение 
биологической обратной связи. Другой ученый  
R. Drechsler утверждает, что биологическая об-
ратная связь увеличивает флуктуации и подавля-
ет тета-активность (Drechsler, 2011: 131-146).

Бета-тренировка используется для улучше-
ния концентрации и внимания (симуляция по-
вышенного бета 12–14 Гц). Бета-ритм исполь-
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зуется в качестве «мишени» в подавляющем 
большинстве тренингов нейробиоуправления, 
поскольку напрямую связан с концентрацией и 
устойчивостью внимания, а также умственными 
нагрузками. 

По результатам исследований была выявлена   
эффективность использования метода биологи-
ческой обратной связи и повышенное внимание 
при лечении СДВ / СДВГ; однако эту динами-
ку также интересно изучать с точки зрения раз-
вития внимания у людей, которые не страдают 
от проблем с обучением. В отличие от лечения 
СДВГ, проблема улучшения внимания у здоро-
вых людей, то есть без умственных отклонений 
в обучении, изучена меньше.

Cicerone и соавторы пришли к выводу, что 
внимание тренируется лучше, чем другие обла-
сти познания (Cicerone, 2011: 519-530).

Существует несколько исследований в обла-
сти применения биологической обратной связи у 
субъектов здравоохранения для улучшения вни-
мания.

В 1974 году Beatty предположил, что тета-
ритм коррелирует с бдительным вниманием и 
может тренироваться при помощи биологической 
обратной связи (Beatty, 1974: 871-873). Beatty и 
соавторы (Beatty, 1974) провели один из первых 
экспериментов в области тренировки внимания у 
здоровых студентов. Исследователи разделили 19 
выпускников без клинических патологий в обуче-
нии на две группы. Первая группа должна была 
усиливать тета-ритм с помощью ЭЭГ-тренингов 
с биологической обратной связью, а вторая – на-
оборот, подавлять тета-колебания. Для оценки 
внимания до и после тренировки было использо-
вано 130-минутное задание радиолокационного 
контроля. В результате, одна тренировка с биоло-
гической обратной связью привела к изменению 
тета-флуктуации по сравнению с исходным уров-
нем. Кроме того, группа, ответственная за пода-
вление тета-ритма, показала значительно лучшие 
результаты в задаче радиолокационного монито-
ринга в конце экспериментов.

Это исследование показало, что снижение 
тета-ритмов улучшает внимание. Тем не менее, 
поскольку в этом исследовании одновременно 
проводился тренинг нейробиологической об-
ратной связи и радиолокационный мониторинг, 
существует вероятность того, что индивидуум 
должен будет одновременно использовать тре-
нировки и когнитивные задания для обеспечения 
эффективности этого метода. В таком случае это 
создает ограничения в применении биологиче-
ской обратной связи в повседневной жизни.

Другое исследование, проведенное для про-
верки эффективности биологической обратной 
связи ЭЭГ у здоровых людей, было разработано 
H. Rasey и соавторами в 1996 году (Rasey, 1995: 
15-21). Исследование состояло из 20 сеансов 
биологической обратной связи для обучения 
участников повышению бета-активности (16-22 
Гц) и одновременному подавлению высокой те-
та-активности и низкой альфа-активности (6-10 
Гц). Внимание испытуемых измеряли до и по-
сле тренировок с помощью теста IVA, состоя-
щего из пяти элементов: коэффициент полного 
внимания, коэффициент слухового внимания, 
коэффициент визуального внимания, среднее 
время ответа на визуальные стимулы и среднее 
время ответа на слуховые стимулы. В экспери-
менте участвовали 4 студента без клинических 
патологий внимания. Все они прошли тренинги 
с нейробиологической обратной связью. Однако 
положительный значимый эффект тренировок 
был обнаружен только в 50% случаев, то есть 
у 2 субъектов из четырех. В качестве объясне-
ния этого результата ученые предположили, что 
количество сеансов было недостаточно, чтобы 
показать эффект. Также может случиться так, 
что биологическая обратная связь не является 
подходящим вмешательством для некоторых 
людей, но оказывает влияние на других. Другой 
недостаток исследования заключался в том, что 
не учитывались возможные различия в развитии 
словарного запаса субъектов, что может приво-
дить к улучшениям, не связанным с сеансами с 
биологической обратной связью.

Исследование T. Egner и J. Gruzelier (2001), 
направленное на тестирование влияния низкой 
частоты бета-ЭЭГ на внимание, показало его зна-
чительные улучшения (Egner 2001: 4155-4159). 
Однако изменений в ЭЭГ участника зарегистри-
ровано не было, что ставит под сомнение роль 
биологической обратной связи в улучшении вни-
мания. Кроме того, не было контрольной группы 
для проверки, не было ли улучшение внимания 
вызвано практическим эффектом. Принимая во 
внимание эти ошибки, ученые повторили свой 
эксперимент в 2004 году, включая на этот раз 3 
группы: группу SMR, группу бета-протокола и 
контрольную группу (Egner, 2004). Результаты 
их исследования показали значительное влияние 
на внимание у здоровых людей.

Другой эксперимент, включающий нейро-
биологическую обратную связь ЭЭГ с бета / 
сенсорным двигателем (SMR), был проведен 
Fritson K. и соавторами (2008) для улучшения 
внимания, реакции на контроль и интеллекту-
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альных показателей (Fritson, 2008: 1-9). В ис-
следовании приняли участие 32 студента, 16 из 
которых были случайным образом распределе-
ны в экспериментальную группу и получили 20 
учебных тренингов по нейробиологической об-
ратной связи. Несмотря на увеличение других 
показателей, результаты эксперимента не пока-
зали улучшения внимания. Это может быть объ-
яснено предположением Rasey о недостаточном 
количестве тренировок для какого-либо влияния 
на внимание.

Депрессия и БОС

Депрессивное расстройство является одним 
из наиболее распространенных психических 
расстройств. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определила депрессию как рас-
пространенное психическое расстройство, ха-
рактеризующееся грустью, потерей интереса или 
удовольствия, чувством вины или низкой само-
оценки, плохой концентрацией, неспособностью 
выполнять повседневные действия, нарушением 
сна и потерей аппетита (World Health Organiza-
tion; 2017). В соответствии с опубликованными 
отчетами Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), прогнозируется, что к 2030 году 
депрессия станет основной причиной инвалид-
ности в мире (Mathers, 2008). Термин «депрес-
сия» – от латинского слова depressor и класси-
ческого латинского слово deprimere. Deprimere в 
переводе буквально означает ‘давить вниз’; De   
переводится как «вниз» и premere переводится 
как «нажимать». 

Основные симптомы депрессий включают 
подавленное настроение (снижение мотивации 
или безнадежности), ангедонию (снижение спо-
собности испытывать приятные занятия, такие 
как еда, секс и социальные взаимодействия), 
анергию, раздражительность, трудности с кон-
центрацией внимания, нарушение сна, аппетит и 
познание и склонность к самоубийству (Nestler, 
2002: 13-25). Депрессия не только сильно соче-
тается с тревожными расстройствами (Ressler, 
2007), но также тесно связана с деменцией 
(Byers, 2011), диабетом 2 типа, ишемической бо-
лезнью сердца (Knol, 2006: 837-845), болезнью 
Паркинсона, эпилепсией, болью, раком (Evans, 
2005: 175-189), старением (Epel 2004: 17312–
17315), остеопорозом (Cizza, 2010: 467–482) и 
синдромом раздраженного кишечника (White-
head, 2002: 1140–1156). К сожалению, хрониче-
ская и изнурительная природа депрессии услож-
няет прогноз многих хронических заболеваний и 

ухудшает ситуацию с заболеваниями и инвалид-
ностью в мире (Krishnan, 2008: 894–902). Если 
кто-то из членов семьи страдает депрессией, то 
увеличивается вероятность заболеть. Если один 
из однояйцовых близнецов страдает депресси-
ей, то в семидесяти процентах случаев у второ-
го близнеца также возникает депрессия (Golant, 
2001: 176).

Существует 5 основных критериев для диа-
гностики большого депрессивного расстройства, 
согласно критериям DSM IV, и 2 основных, и как 
минимум 2 дополнительных для депрессивного 
эпизода, согласно критериям МКБ-10.

Хотя эти классификации имеют различные 
степени совпадения и отличительных призна-
ков, их цель состоит в том, чтобы попытаться и 
точно классифицировать бремя пациентов, стра-
дающих психическими расстройствами.

Последние достижения в нейробиологии 
привели к лучшему пониманию роли различных 
областей мозга во время депрессивного состо-
яния. Люди с депрессией, как правило, имеют 
аномальную мозговую активность по сравнению 
со здоровыми людьми. Поэтому электроэнце-
фалографическая нейробиоуправления является 
ценным методом получения объективной ин-
формации об изменениях физиологии мозга, ха-
рактерных для депрессии.

На электрофизиологическом уровне боль-
шое депрессивное расстройство (MDD), по-
видимому, связано с относительно большей ле-
вой, чем правой альфа (8-13 Гц) активностью 
в префронтальных областях (Herrington, 2010: 
442–454). Исследования, проведенные Дэвидсо-
ном (Davidson, 1992: 39-43), показали, что левая 
лобная область связана с большим количеством 
положительного аффекта и воспоминаний, а пра-
вое полушарие больше вовлечено в отрицатель-
ную эмоцию. Когда существует биологическая 
предрасположенность к депрессии, возникает 
лобная асимметрия с большей левой лобной аль-
фа-активностью (Henriques, 1991: 535-545). Это 
различие в альфа-активности между обеими пре-
фронтальными областями стало известно, как 
альфа-асимметрия при депрессии. Такая асим-
метрия была обнаружена у младенцев, которые 
были разлучены со своими матерями (Davidson, 
1989: 127-131), и было обнаружено, что они 
указывают на признак, идентифицированный у 
уязвимых к депрессии людей, даже когда они не 
испытывали депрессии. Кроме того, асимметрия 
мозга в состоянии покоя была обнаружена у под-
ростков, чьи матери имели историю депрессии, 
по сравнению с группой детей, у матерей кото-
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рых не было депрессии в прошлом (Tomarken, 
1994: 97-98). Дэвидсон не поддерживает строго 
биологическую модель депрессии, но считает, 
что асимметрия предсказывает уязвимость к де-
прессии.

Опираясь на большое количество исследова-
ний, показывающих важную роль фронтальной 
Альфа-асимметрии при депрессивных состояни-
ях, Розенфельд разработал и усовершенствовал 
нейрофидбэк-протокол на основе альфа-асим-
метрии (Rosenfeld, 1997: 8-25). Его протокол 
ALAY, обозначающий альфа-асимметрию и на-
правленный на электроды F4-F3/F3+F4, с элек-
тродом сравнения в Cz, опирается на очень твер-
дую теоретическую основу, а предварительные 
результаты тематических исследований обнаде-
живают (Rosenfeld, 1995: 241-258).

В одном исследований приняли участие 4 
здоровых человека и 4 человека с депрессией. 
ЭЭГ с 32 каналами использовалась для опре-
деления разницы альфа-волн в депрессивной и 
нормальной группах. Целью этого исследования 
было определение различий альфа-волн между 
здоровыми людьми и депрессивной группами. 
Было обнаружено, что альфа-волны в группе де-
прессии были ниже по сравнению с нормальной 
группой как при закрытых, так и при открытых 
глазах. Статистический анализ T-теста пока-
зал, что были значительные различия в волнах 
альфа-1 в состоянии закрытых глаз и в волнах 
альфа-1 и альфа-2 в состоянии открытых глаз 
для группы депрессии. Лобная доля, теменная 
доля, затылочная доля и височная доля имеют 
гораздо более низкие альфа-волны в группе де-
прессии по сравнению с нормальной группой. 
Результаты исследования показали, что измере-
ние альфа-волн человека с помощью ЭЭГ может 
быть биомаркером для дифференциации здоро-
вого человека или человека с депрессией в буду-
щем (Kan, 2015: 156-161).

В другом исследовании были отобраны 23 
пациента с неврозом. Все пациенты имели за-
ключение невропатолога об отсутствии органи-
ческой патологии головного мозга. Возраст па-
циентов составлял 26-45 лет. Лечение включало 
поведенческую рациональную психотерапию и 
ежедневную биологическую обратную связь с 
электроэнцефалограммой биологической об-
ратной связи. Продолжительность процедуры 
ЭЭГ-БФБ составляла 20-30 минут. Курс функ-
ционального лечения составлял 15-20 процедур. 
Для процедуры ЭЭГ-биологической обратной 
связи акустическая обратная связь была орга-
низована в соответствии с альфа-ритмом ЭЭГ. 

В качестве обратной связи использовалась кра-
сивая мелодия, которая включалась, если ам-
плитуда текущей альфа-волны ЭЭГ превышала 
заданный порог и выключалась, если не дости-
гала его. Больной сидел с закрытыми глазами 
в удобном кресле, в состоянии покоя. Паци-
енту предлагалось расслабиться и найти такое 
состояние, в котором мелодия звучала бы не-
прерывно. ЭЭГ регистрировалась биполярно в 
лобно-затылочном отведении (отведения F1-P1 
или F2-P2). Лечение всех пациентов, отобран-
ных для обследования, было эффективным и 
прослеживалась положительная динамика в со-
стоянии больных. Улучшилось самочувствие и 
настроение, уменьшились жалобы на головные 
боли, учащенное сердцебиение, уменьшилась 
потливость, повысилась работоспособность. 
Клинические результаты были подтверждены 
данными психофизиологического обследова-
ния, которое было проведено после окончания 
курса процедур с биологической обратной свя-
зью. Положительные результаты наблюдались 
у 15 пациентов: улучшение состояния в процес-
се лечения сопровождалось регулярными пере-
стройками ритмической структуры ЭЭГ от про-
цедуры к процедуре (Bekshaev: 203-211).

Целью нашего исследования является раз-
работка и проведение БОС-тренинга на лицах 
с депрессивной симптоматикой. Мы ознакоми-
лись с современными исследованиями по этой 
теме и провели теоретический анализ проблемы. 
Перед сеансами БОС-тренинга мы провели те-
стирование на показатели самочувствия и эмо-
ционального состояние испытуемых. Для этого 
мы использовали такие методики, как: Опросник 
симптомов депрессии (IDS), Опросник Спил-
бергера, Методика PANAS, Опросник TMMS, 
Данди стресс-опросник (DSSQ). В данное время 
проводится БОС-тренинг с применением ЭЭГ на 
повышение показателей альфа-ритмов.

Выводы и заключение

Таким образом, нейробиоуправление – это 
эффективный современный метод коррекции 
и регуляции функций мозга, включая такие по-
казатели когнитивной деятельности, как внима-
ние. Уже было показано, что метод тренировки 
с биологической обратной связью на ЭЭГ очень 
эффективен при лечении людей с СДВГ. Однако 
на сегодняшний день не существует единой ис-
следовательской стратегии использования этой 
технологии для повышения внимания у здоро-
вых субъектов. Более того, не освещена пробле-
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ма использования тренингов биологической об-
ратной связи в условиях повышенного внимания 
сотрудников предприятий и организаций. Также 
следует отметить, что на данный момент иссле-
дования в области биологической обратной свя-
зи в Республике Казахстан не получили широко-
го развития.

Таким образом, биологическая обратная 
связь является современным, результативным 
и наиболее безопасным методом коррекции де-
прессивного расстройства. Правильная подбор 
протокола и регулярность БОС-тренинга опре-
деляет эффективность процедуры для пациен-
тов с депрессивными расстройствами. Однако, в 

настоящее время отсутствует общая процедура 
проведения БОС-тренинга для коррекции де-
прессивной симптоматики. Также можно отме-
тить, что исследования, связанные с применени-
ем биологической обратной связи, в настоящее 
время не получили широкого распространения 
в Казахстане. В связи с этим нами планируется 
разработка и проведение БОС-тренинга на лицах 
с депрессивной симптоматикой.
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INSTRUCTIONAL DESIGN OF E-LEARNING:  
OVERVIEW OF THE CURRENT LITERATURE

The covid-19 pandemic has changed the notion of education completely. All kind of educational 
institutions had to switch to distance learning urgently. Such immediate transmission to new educational 
format requires suitable approaches and methods to meet the students’ needs. Therefore, numbers of 
researchers started studying this issue to design an effective Instructional design for e-learning. The cur-
rent article is aimed to analyze existing researches in the field of Instructional Design to determine the 
most common approach to e-learning. To fulfill the goal various theories and model before and during 
quarantine were collected and reviewed. The study has shown that major part of authors assume that 
e-learning requires an instant and timely feedback to students. Moreover, it was derived that one of the 
necessary change differing from traditional face-to-face sessions is breaking down the topic and mate-
rial into smaller pieces. That will help student to perceive information more effectively. Some of the 
researchers suggest the idea that students must have a chance to study at their own pace, which will 
increase the understanding. 

Key words: COVID-19, Instructional design, pandemic, e-learning, distance learning, remote learn-
ing, online education.

K.T. Taировa, Г.O. Taжинa
Халықаралық Бизнес Университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

*e-mail: tazhina.g@uib.kz

Қашықтықтан оқытудың нұсқаулық дизайны:  
заманауи әдебиетке шолу

Ковид-19 пандемиясы адамдық білім туралы ойларын толығынан шығарды. Соңғы оқу 
жылында барлық оқу орындары қашықтықтан оқытуға көшуге мәжбүр болды. Университеттердегі 
білім беру бағдарламалары күтпеген жағдайларға қарамастан студенттердің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін тиімді оқу-әдістемелік бағдарламаларын қажет етеді. Жаңа білімге тез 
арада көшу шин оқушылярық қажеттіліктеріне сүйене келетин тусініктер мен адистер қажет. 
Сондықтан кейбір зерттеушілер бүл мселені олайн оқытудың тиімді оқу бағдарламасын құру 
мақсатында зерттей бастайды. Бұл мақала электронды оқитудың жаңа таралған түсінігі, оқуы-
әдістемелік жоғарыдағы салауаттағы зерттеулерді талдауға бағытталған. Мақсатқа жету ұшын 
әртүрлі теориялар мен моделдер карантині туралы карантин кездерінде таланды. Тағы да бұл 
мақалада нұсқаулық дизайнын анықтау тәсілдері қарастырылған. Біздің талдауымыз бойынша 
зертеу барысында авторлардың көпшілікті электронды оқуы студенттерден жедел және 
ұқтылы кери байланысты талап етеди деп санады. Сонымен қатар, сабақтардан басқа қажетті 
өзгерістердің бірі тақырып пен материалды кішірек бөліктерге бөлу екендігі анықталды. Мұндай 
бөлу студенттік ақпаратты тимди кабылдауга көмектеседи. Кейбiр зерттеушiлер студенттерге үз 
қарғанда білім алу қажет, бұл түсiнудi жақсартады деп ойлайды.

Түйін сөздер: COVID-19, оқыту дизайны, пандемия, электронды оқыту, қашықтан оқу, 
онлайн білім беру.
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Учебный дизайн дистанционного обучения:  
обзор современной литературы

Пандемия СOVID-19 полностью изменила представление об образовании. За последний 
год все учебные заведения были вынуждены срочно перейти на дистанционное обучение. 
Такой незамедлительный переход на новый образовательный формат требует соответствующих 
подходов и методов, отвечающих потребностям студентов. В связи с этим ряд исследователей 
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начали изучать этот вопрос, чтобы разработать эффективный учебный план для дистанционного 
обучения. Настоящая статья направлена на анализ уже существующих исследований в области 
учебного дизайна, чтобы определить наиболее распространенный подход к электронному 
обучению. Для достижения цели были собраны и проанализированы различные теории и модели 
до и во время карантина. Исследования показали, что большинство авторов полагают, что онлайн-
обучение требует мгновенной и своевременной обратной связи со студентами. Более того, было 
установлено, что одним из необходимых изменений, отличающихся от традиционных занятий, 
является разбивка темы и материала на более мелкие части. Это поможет студенту наиболее 
эффективно воспринимать информацию. Некоторые исследователи предполагают, что студенты 
должны иметь возможность учиться в своем собственном темпе, что улучшит понимание.

Ключевые слова: COVID-19, учебный дизайн, пандемия, электронное обучение, 
дистанционное обучение, удаленное обучение, онлайн-образование.

Introduction

Currently, there are four main forms of education 
in the system of higher education of the Republic of 
Kazakhstan: full-time, evening, correspondence and 
distance learning. Distance education is implement-
ed using three technologies (or their combination). 
In the first case, we are talking about the creation of 
certain cases, which, virtually or in reality, should 
be handed over to students for study. These can be 
CDs with audio recordings or handouts in electronic 
(less often paper) media, which enable listeners to 
understand the main essence of the issue being stud-
ied, in order to subsequently continue working with 
the help of virtual libraries. Intermediate certifica-
tions in this case are in the form of submission of 
abstracts (in electronic or paper form) and online 
exams using special programs (Malceva, 2012). E- 
learning has become quite widespread over the last 
20 years (Debattista, 2020). Sapargaliyev (2012) in 
his study called E-Learning in Kazakhstan: Stages 
of Formation and Prospects for Development pre-
dicted that online learning would become one of the 
main forms of education during the next ten years. 
There are numbers of reasons which facilitated the 
popularity of online instructions, such as, globaliza-
tion and digitalization. However, large-scale switch 
to the e-learning adaptation occurred in 2020 due to 
the world pandemic and compulsion to be isolated 
(Aguilera-Hermida, 2020). Such urgent transition to 
remote learning format may lead to certain obstacles 
such as, decreasing quality of education and unpre-
paredness of educational system to harsh changes 
(D’Orville, 2020). Therefore, the educational pro-
grams at Universities require effective instructional 
design programs to meet students need despite un-
expected circumstances. The main purpose of the 
paper is to find out a suitable instructional design in 
order to enhance effectiveness of learning process. 
To fulfill the aim certain objectives are set up. First 
of all, this article discusses ways to define Instruc-

tional Design. Then it demonstrates its theories and 
models and ways of their application for e-learning 
based on previous researches. Finally, there is a 
comparative analysis of the ID of e-learning before 
COVID- 19 pandemic and during the quarantine pe-
riod. This paper consists of the following parts: in-
troduction; literature review, methodology, findings 
and discussion, limitations, conclusion, and further 
implementation.

Definition and models of the Instructional 
design 

The Instructional design notion can be defined 
as a process of course planning and its professional 
application (Branch & Merrill, 2011). The term 
was first introduced in the middle of the 20th century 
in the US. Schott & Seel (2015) suggests various 
interpretations of Instructional Design (ID). For 
instance, in narrow sense ID is the planning of 
a certain instructional approach, while broadly 
besides planning it also concerns the construction 
of educational setting and outcomes. However, 
the common interpretation of the notion refers to 
the process of education including instructions, 
classes, curriculum etc. Moreover, the ID can be 
elucidated from perspectives of three levels, such 
as: macro-level which refers to the bigger periods 
of time from several month to years. It covers the 
whole programs, curricular or systems. While at 
meso-level the period of time of ID varies from 
weeks to hours. The micro – level concerns 
smaller part of lesson plans, such as, certain class 
activities or presenting materials. It is noted that 
meso – level is used more frequently, although 
the levels limits are still not identified clearly 
(Schott & Seel, 2015). Jiwak (2019) suggests that 
Instructional Design are certain rules that make 
up the sequence of process and includes certain 
methods, namely, analysis, design, development, 
application and assessment. Shortly, Instructional 
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Design is aimed to fulfill particular educational 
program objectives.

Besides, Jiwak (2019) claims that ID models 
can vary depending on program purposes and needs. 
For instance, ID model for regular classes may differ 
from online courses, job training or educational 
workshops. Smith and Ragan (2005) define models 
as visual description of ID process indicating key 
components and their correlation. The purpose of ID 
models to guide the procedure of organization and 
structuring of certain instructional activities. 

The ID models can be classified into three 
following categories: system-oriented, product-
oriented and classroom-oriented (Gustafson & 
Branch 2002). System-oriented model is considered 
to be high level model. This type of modal is focused 
on the aim of the course before developing the 
instruction. Whereas, the product-oriented model 
is focused on instructional product development in 
terms of self- learning or online learning. 

Classroom oriented models are focused on 
enhancing teaching and learning process and include 
such kid of models as Kemp and ASSURE. ASSURE 
ID model, which is oriented on development of 
technology-integrated instructions, was worked out 
in 1996. The authors of the model Heinich, Molenda, 
Russel, and Smaldino. The acronym can be explained 
by six stages which imply: analyse students (this 
means, that instructors are supposed to know their 
students abilities and characteristics); state standards 
and objectives (the outcomes of the learning process 
must be determined before the learning process); 
select strategies, technology, media and materials 
(including different teaching and learning strategies, 
implementing some technology and approaches 
during the learning process); utilise technology, 
media and materials (implementation of electronic 
devices, media sources in the learning process to 
provide technology integrated ID); require students 
participation (learners engagement in the learning 
procedure), evaluate and revise (the assessment of 
learners achievements and lesson plans) (Heinich et 
al., 1996).

Turning to the following model related to 
classroom-oriented category, Kemp’s Instructional 
Design model is structured in non-linear way and 
considered to be innovative. The model consists 
of nine stages. The first stage concerns certain 
instructional problems. At this phase a tutor sets up 
goals and determines related issues. The second phase 
is aimed to identify learner’s abilities. The next is 
called task analysis and deals with potential content. 
Tutors at this stage examine the correspondence 
of content to the course aim. The fourth phase 

concerns the instructional objectives, when the 
course objectives are identified and specified. The 
fifth stage is sequence of content, where elements 
of instructions are organized logically in a specific 
order. The next step is about instructional strategies. 
It is aimed to fulfill the set up objectives. After that 
message design comes. At this particular stage tutors 
deal with planning and developing instructions. The 
eights stage is the instruction development. Certain 
learning activities are selected at this phase. At the 
final stage tutors have to assess hoe the objectives 
are completed by the end of the course (Morrison, 
Ross, Kemp, & Kalman, 2010).

The apparent difference between ASSURE and 
Kemp’s models is that stages of the last are not 
correlated with each other, therefore it is possible 
to start from any of the given nine phases. Thus, the 
main advantage of the Kemp’s is that it provides 
flexibility.

Another similar model, called ADDIE, was 
suggested in the Florida State University in 1975. 
The model stands for Analyze, Design, Develop, 
Implement and Evaluate. Such model allows 
instructional designers to organize learning process 
in clear stages, thus tutors will meet certain learner’s 
needs, obtain learning objectives and achieve 
expected outcomes (Pappas, 2017).

Instructional design theories

Reigeluth (n.d.) believes that ID theory is 
a tool that suggests assistance for learning and 
development. He suggests certain characteristics 
that are peculiar to ID theories. For instance, the 
author assumes that instructional – design theories 
are design- oriented, which means that it focuses on 
the special tools and ways to achieve learning aims. 
Moreover, ID theories describe particular methods 
of instruction and cases of their usage. Finally, 
it is possible to divide those methods into smaller 
detailed elements.

As an example, he describes Perkins’s (1992) 
instructional design theory ‘Theory One’. It claims 
that in order to activate cognitive thinking in learning, 
following aspects must be followed. First of all, the 
tutor must provide clear information and explain 
expected outcomes, goals and content. Besides, 
Perkins’ states that learners must participate actively 
in the learning process and reflect the received input. 
Moreover, the instant feedback is required. If tutor 
gives certain comments on learners’ achievement, 
that may help them perform more effectively. 
Finally, according to the Theory One, learners must 
be motivated by both internal and external factors. 
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Thus, the essential goal of the theory is to improve 
learning process, so it is beneficial for tutors as they 
have assistance for teaching and instructing. 

Besides Perkin’s ID theory, there are other 
theories introduced earlier. For instance, Situated 
Cognition theory came to the existence in 1989. The 
theory, which was introduced by Brown, Collins, 
and Duguid, presents the idea that learning must 
always occur within a certain context, because it 
is impossible to separate knowledge and actions. 
That is why learners are supposed to obtain the 
skills and knowledge followed by immediate 
practice. Obviously, any information given in class 
is presented within a context. Therefore, Instruction 
designers have to come up with various case studies 
or interactive scenarios based on real life, where 
students are expected to apply obtained knowledge 
(Brown, Collins and Duguid, 1989).

Another well-known instructional design theory 
was suggested by Lev Vygotsky in the beginning 
of the 1930s (Vygotsky, 1994). The theory is called 
Sociocultural Learning Theory and includes three 
key components, namely, language, culture and 
zone of proximal development. They essential idea 
of the theory is the importance of environment in 
learning process. According to Vygotsky, culture, 
which is one of the components of the theory, is 
the main sign of distinction between humans and 
animals. Therefore, taking into account cultural 
peculiarities while designing a course or lesson can 
increase efficiency of learning process. Another 
aspect of the theory is language, which is dependent 
on the cultural peculiarities. Vygotsky suggests 
three phases of development of speech. Firstly, 
children are involved in so-called “social speech”, 
occurring at the age of 2. The second phase begins 
when learners are 3 and when they can announce 
their personal thoughts. Finally, “inner speech” 
stage begins. At this stage language impacts the 
behavior and thoughts. Usually it starts at the age of 
7 (Kozulin et al, 2003).

Thus, while implementing Sociocultural 
Learning ID Theory, instructors have to take into 
account environmental aspects and role of peers 
while designing learning activities. 

Turning to another theory, which is called 
Individualized Instruction Theory, it suggests 
that the course curricular is supposed to allow 
students to learn at their own pace. Instructors are 
required to differentiate instructions and activities 
for different levels. The theory emerged in the 
middle of 1960s and was developed by number 
of authors, such as, Fred Keller (1968) . Another 
similar theory was presented by Merill. His theory 

as well as Individualized Instruction is focused 
on the facilitation of learning process. There are 
four chronological stages, namely, demonstration, 
elicitation of prior knowledge, implementation and 
relating to the real life context (Merill, 2002). 

Jerome Bruner describes another theory which 
was basically a method of Inquiry-based Instruction. 
The Discovery learning theory focuses on the idea 
of searching of new facts, correlations and using 
past experience with creativity. There are five 
basic principles in the theory. The first principle 
for instructors is called Problem Solving Principle. 
It claims that they must provide guidance to search 
for solutions using background knowledge and 
new information. The second principle is Learner 
Management. In this case, teachers must take into 
account students’ preferences to work alone or in 
teams, so the learning process is much more flexible 
for those who have different pace while learning. 
According to the third principles learners must be 
able to connect learning material to the real life 
situations. Therefore the course should combine 
familiar scenarios and life based situations. The next 
principle proposes the idea that learners must be 
able analyze and interpret the obtained knowledge, 
rather than memorize it. Finally, learners must get 
instant feedback as the are involved in discovering 
new knowledge (Discovery Learning, 2011). 

Methods

The current research paper is aimed to find out 
effective Instructional Design models for online 
learning. We have compared various studies within 
the last decade. To complete the analysis we have 
examined N researchers following certain principles: 
year, ID theory, model/approach, Instructors role 
and assessment ways. The main focus of the paper 
is to compare the approaches to online education 
before and during the Covid-19 pandemic.

Results and Discussions

After reviewing several articles suggesting 
various approaches to the distance learning 
during the quarantine time we have compared the 
findings and presented in form of the table (table 1. 
Comparative analysis of e-learning ID models)

The history of online learning goes past to the 
beginning of the 21st century. Therefore, by 2002 
the term of “e-learning” was quite recognized and 
perceived as a new tendency, although different in-
stitutions could not still clearly define the concept 
(Young, 2002). 

https://elearningindustry.com/sociocultural-learning-theory
https://elearningindustry.com/sociocultural-learning-theory
https://elearningindustry.com/sociocultural-learning-theory
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Table 1 – Comparative analysis of e-learning ID models

Author (s) Theory Model/approach Learning design Instructors’ role assessment

Scalise & R. 
(2012, p. 1)

Sociocultural 
Learning Theory

reciprocal 
leadership 
approaches

Structured reciprocal 
leading model

Semi-structured reciprocal 
model

Cascading reciprocal 
model

Assign leaders and 
groups, monitor and 

assess
observation

Chen (2016) Situated Cognition 
theory ICCEE Identify, Choose, Create, 

Engage, Evaluate Designer, facilitator holistic and
formative

Dabattista 
(2018)

Situated Cognition 
theory

Comprehensive 
rubric

10 interrelated aspects of 
rubric 

Clear guidance, 
facilitator, observer

Goal achievement 
grading, feedback

Rapanta et al. 
(2020)

Situated Cognition 
theory and 

Individualized 
Instruction Theory

pedagogical 
content 

knowledge

combination of the 
context, tools and 

resources, concrete tasks 
and relations between 

three components

Cognitive, social, 
facilitator 

Self-reflections, 
portfolios,
Feedback

Soni (2020)
Mahmood 

(2020)

Individualized 
Instruction Theory

Instructional 
strategies

Dividing the content into 
smaller modules, diverse 

discussion 

Educator, 
facilitator, mentor Timely feedback

There have been some changes in Instructional 
design then, as instructors have become learners as 
well as their students. Thus, teacher-centered ap-
proach shifted to student-centered learning.

There are numbers of literature on the topic of 
e-learning which suggest various approaches to new 
educational conditions and their difficulties. 

One of the approaches to e-learning was sug-
gested by Scalise & R (2012, p. 1). They claim that 
one of the harshest obstacle in online and combine 
learning is effective group interaction, as it would 
differ from traditional classroom approach. Thus, 
the authors suggest three reciprocal leadership ap-
proaches. The concept of reciprocal leadership (or 
teaching) was originally used for reading compre-
hension, when one group member had a role of in-
structor in small reading groups (Palincsar & Brown, 
1985). However nowadays the method has broaden 
its usage towards other learning activities. The au-
thors describe three reciprocal leading models of ID. 

Another model of ID was described by Chen 
(2016) presents five principles ICCEE. It stands for 
identify, choose, create, engage and evaluate. The 
author claims that the given model can guide tutors 
while designing an Instructional Design for online 
learning in a very effective way. Besides using the 
model students will be engaged and well motivated. 
Another peculiarity of ICCEE model is that it can 
be either linear or circular. Which means in online 
environment it is possible to return to any phase of 
the learning procedure.

The first traditional model was basically imple-
mented for reading classes. The instructors assign 
groups and their leaders to facilitate the reading 
discussion. Leaders are supposed to post a compre-
hensive summary of a certain piece of text. Then, 
other group members are expected to respond and 
give comments on the reading. Leaders may ask 
content checking questions and continue discussion. 
The role of instructors here is to monitor the whole 
process without interfering. 

Another model designed for e-learning is semi-
structured reciprocal leadership. The aim of the 
model to elicit certain analyzing and critical skills, 
as students have to write a critique or review for giv-
en research papers. They are supposed to share their 
opinion with the rest of the group and after that stu-
dents are involved in discussion threads where they 
are free to comment each other’s critiques. The pa-
per provides some detailed examples of such kind of 
activity. The authors believe that using these model 
during online classes will help to improve their 
writing and collaborative skills. Moreover, the ac-
tivity does not require to follow strict frameworks, 
so participants are free to choose the format of the 
critique. Some students may write their recommen-
dations for further improvement while others can 
give comments on structure and grammar. 

The final model, which is called “cascading”, is 
considered to be the lest structured model for distant 
learning, as here learners are not limited by certain 
frameworks. Instructors set a certain goal, for in-

https://elearningindustry.com/sociocultural-learning-theory
https://elearningindustry.com/sociocultural-learning-theory
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stance, to find out how a particular software works. 
Students share their ideas and come to certain so-
lution. The idea of the model is that those students 
who completed the task first are supposed to become 
reciprocal leaders of the rest of the group. The mod-
el corresponds to individualized learning theory as 
learners are free to seek for solution at their own 
pace (Scalise and Ketterlin-Geller,2014).

Debattista (2018), in his Comprehensive Rubric 
For Instructional Design In E-Learning demon-
strates one comprehensive rubric based analysis of 
four different rubrics worked out in different institu-
tions. The rubric includes ten following aspects:

1) the instructional design, which covers pro-
gram structure, aims, objectives, outcomes, methods 
and approaches; 

2) Course beginning when instructors provide 
clear information on online learning course, brief 
description of the e-learning course, some aspects 
of class behavior, technical competences, which in-
clude certain aspects of technical equipment for suc-
cessful course; 

3) E-assessment, which includes achievement of 
goals, grading, instant feedback and management, 
so learners can observe their grades and feedback 
at any time;

4) Community relations include teacher – stu-
dent interactions and peer learning;

5) Instructional resources, when tutors have to 
effectively select compulsory and secondary learn-
ing material;

6) Learning support when students have techni-
cal, instructional, academic and administrative sup-
port;

7) design of technology, when technology meet 
learning objectives and outcomes;

8) Evaluation of the course. Students are given 
an opportunity to reflect on the course advantages 
and weaknesses, to improve instructional design; 

9) Ending of the course. Teachers have to pro-
vide clear assessment and make sure that all issues 
have been resolved;

10) Instructional design cycle. At this stage, tu-
tors and organization conducts review of the techno-
logical, administrative and academic aspects. That 
will help to improve e-learning process.

However, online learning has become the core 
format of getting education within the last year, due 
to the Covid-19 World pandemic (World Health Or-
ganization, n.d.),. 

Thus university instructors had to switch from 
familiar traditional face-to-face instructions to the 
online atmosphere (Rapanta et al., 2020). The re-
search paper concerns readiness of university staff, 

particularly teachers who have no experience in 
e-learning, for new instructional design. Besides 
lack of experience, some of the difficulties are con-
ditioned by poor technical equipment and mainly 
by changing program curriculum to fit online for-
mat. Rapanta et al., in their study have worked out 
a new instructional design for e-learning based on 
the interview with four experts in online education. 
The questions were formed to find out difference 
between online ID and face-to-face teaching; some 
tips for non-experts to improve online teaching; 
some crucial tools for teachers while instructing on-
line and certain assessment ways. The results have 
shown that all the experts expressed the opinion 
that teaching activity must focus on a certain goal 
and highlighted necessary learning activities, such 
as, the students’ objectives, resources and instru-
ments, certain class activities and the ways to com-
bine all three activities to work together. Instructors 
have three main responsibilities, namely, cognitive 
presence when teachers have to assess learners pre-
paredness for learning process; social presence, to 
be ready for interaction with students and the role 
of facilitator to guide learner throughout the online 
learning process. As the situation with the Covid 
– 19 is unaccustomed for many students, teachers 
have take into account the period of time students 
have to take in order to regulate themselves, there-
fore the authors suggest account learners individual 
pace .

Soni (2020) in his research paper Global Impact 
of E-learning during COVID 19 suggest certain tips 
to design an online course and involve students. 
He believes that educators of different levels could 
drop their course into smaller pieces to provide 
comprehensive material and take into account 
learners individual pace and reaction. Furthermore, 
he claims that teaches must think about convenient 
platforms, such as, Google Classroom, Zoom, 
messengers and etc., and control the speed of their 
speech to make sure that learners comprehend given 
information in a right way. Finally, the author focuses 
on the importance of detailed and timely feedback to 
increase learners motivation and involvement into 
the learning procedure. 

The similar idea of ID model for e –learning 
was suggested by Pakistani researcher Samreen 
Mahmood (2020) in his research paper called 
Instructional Strategies for Online Teaching in 
COVID‐19 Pandemic. The article consists of 
several instructional strategies for effective online 
learning classes in higher educational institutions. 
Although the article does not suggest certain 
model, it still has a set of tips for tutors to enhance 
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the e-learning process. He claims that course must 
be divided into smaller parts, as he believes that 
will help keep student involved and develop their 
online learning abilities. Besides, he highlights the 
role of instant feedback and creative thinking. In 
addition, the author promotes the idea of involving 
of telecommunication into the learning process to 
decrease internet problems during online courses. 

Limitations 

The current paper contains analysis of various 
approaches in field of e-learning. Even though authors 
give clear examples of suggested Instructional 
design the reliability is still limited by the fact that 
such urgent switch to the online education has still 
instructional gaps and requires improvement as the 
results of online education are not clearly seen at 
current stage. Moreover the authors of the analyzed 
article refer to different countries, therefore some 
of the aspects cannot be applicable for certain 
cultures. In addition, there is still dependence on 
the technical issues, that may prevent successful 
distant learning. The final limitation of the current 
paper is the lack of Kazakhstani studies in the field 
of Instructional design during the quarantine time, 
so the comparative analysis is based only on foreign 
studies. 

 
Conclusion

After analyzing the different studies in the field 
of online learning and its ID models and approaches, 
the noticeable difference between online learning 
ID before the pandemic and during this time is 

that there is an obvious common idea about giving 
students to learn at their own pace and provide 
instant feedback. Another peculiarity is that all the 
approaches are focused on context learning. Besides, 
tutors have to take into account learners’ individual 
peculiarities and drop the teaching material for 
more comprehensive input. Moreover, Instructors 
may assign certain leaders and groups to improve 
collaborative skills and facilitate assessment. 

Considering the table 1 and the literature we 
came to the conclusion that one of the effective way 
of designing an effective e-learning program is to 
focus on students’ individual peculiarities and pace 
of learning. Moreover, the larger topics and units 
might be divided into smaller parts to make sure 
that students absorbed the input. Finally, the ID 
model should consider the assessment in the way of 
feedback of both instructors and students to guide 
and lead the learning process. 

As the compulsory e-education has been 
applying for the first year the effective ID model 
is still debatable. It requires broader studies and 
collecting more empirical date. Thus, the results of 
the e-learning can be only predicted. 

Further implementation

This paper may be used as a guidance for 
educators who has a little expertise in online 
teaching, as it provides some tips and describes 
general models of ID for e-learning based on 
previous studies and experience of other countries. 
Moreover, this overview of the literature will be 
used for further empirical examination of ID models 
and developing new ID approach for e-learning. 
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ҚҰНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН  
НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕР: ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Бұл мақала құндылық мәселелерін зерттеудегі негізгі теориялық және әдіснамалық 
тәсілдерді анықтауға арналған. Мақаланың мақсаты – ежелгі философтардың еңбектерінен 
бастап, психологтардың заманауи зерттеулерімен аяқталған осы мәселеге қатысты шетелдік 
түсініктер мен көзқарастарды талдау. Құндылық мәселелері жөніндегі ғылыми философиялық 
көзқарас Г. Лотце, И. Кант, Г. Гегель және басқалардың негізгі идеяларын талдау арқылы 
ұсынылады. Құндылық мәселесі В. Дильтей, Э. Дюркгейм және басқалардың еңбектері ұсынған 
социологиялық зерттеулерді талдау тұрғысынан да қарастырылады.

Мақалада Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, Ф.М. Рокич, Г. Олпорт, Г. Хофстеде,  
Г. Триандис және басқалардың көзқарастарына деген айтарлықтай жүйелеу қарастырылған.  
Ш. Шварц құрған құндылықтар тұжырымдамасын қарастыруға ерекше мән беріледі, себебі ол 
құндылықтарды зерттеуге түбегейлі жаңа көзқарас ұсынған болып табылады.

Сонымен, құндылық мәселелерін зерттеу философия, әлеуметтану және әсіресе психология 
тұрғысынан – құндылықтар, құндылық бағдарлары индивидтер мен қоғамдастықтардың мінез-
құлқын реттеуші механизмдер, маңызды реттеушілер ретінде қарастырылуына болады деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік берді.

Мақаланың практикалық маңыздылығы оның адамзаттың қазіргі кездегі бастан кешіп 
отырған жаһандық проблемаларына байланысты өзекті болып табылатын құндылық мәселелерін 
зерттеуге белгілі бір үлес қосатындығымен анықталады.

Түйін сөздер: құндылық мәселелері, құндылықтар, құндылық бағдарлары, теориялық және 
әдістемелік тәсілдер, шетелдік зерттеушілер.
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Basic approaches to the study  
of value problems: foreign experience

This article is devoted to the study of the main theoretical and methodological approaches to the 
study of value problems. The purpose of the article is to analyze foreign concepts and points of view 
on this problem, starting with the works of ancient philosophers and ending with modern research by 
psychologists. The scientific philosophical view on value issues is presented by the analysis of the main 
ideas of G. Lotze, I. Kant, G. Hegel and others. The value issue is also considered in the context of the 
analysis of sociological research presented by the works of W. Dilthey, E. Durkheim and others.

The article contains a fairly serious systematization of the views of E. Fromm, K. Rogers, A. Maslow. 
FM Rokich, G. Allport, G. Hofstede, G. Triandis and others. A special place is given to the consideration 
of the concept of values created by Sh. Schwartz, who proposed a fundamentally new approach to the 
study of values.

Thus, the study of value problems allowed us to conclude that from the point of view of philoso-
phy, sociology and especially psychology – values, value orientations can be considered as regulatory 
mechanisms, the most important regulators of the behavior of individuals and communities.

The practical significance of the article is determined by the fact that it makes a certain contribution 
to the study of value problems, which is relevant in connection with the global problems that humanity 
is experiencing today.

Key words: value problems, values, value orientations, theoretical and methodological approaches, 
foreign researchers.
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Основные подходы к изучению ценностной проблематики:  
зарубежный опыт 

Данная статья посвящена изучению основных теоретико-методологических подходов 
к исследованию ценностной проблематики. Целью статьи является проведение анализа 
зарубежных концепций и точек зрения на эту проблему, начиная с трудов античных философов, 
заканчивая исследованиями современных психологов. Научный философский взгляд на 
ценностную проблематику представлен анализом основных идей Г. Лотце, И. Канта, Г. Гегеля 
и др. Ценностная проблематика рассматривается также в контексте анализа социологических 
исследований, представленных трудами В. Дильтея, Э. Дюркгейма и др. 

В статье проведена достаточно серьезная систематизация взглядов Э. Фромма, К. Роджерса, 
А. Маслоу. Ф. М. Рокича, Г. Олпорта, Г. Хофстеде, Г. Триандиса и др. Особое место отведено 
рассмотрению концепции ценностей, созданной Ш. Шварцем, предложившим принципиально 
новый подход в изучении ценностей.

Таким образом, изучение ценностной проблематики позволило сделать вывод, что с точки 
зрения философии, социологии, и особенно психологии ценности, ценностные ориентации 
можно рассматривать как регулятивные механизмы, важнейшие регуляторы поведения 
индивидов и общностей.

Практическая значимость статьи определяется тем, что она вносит определённый вклад 
в изучение ценностной проблематики, что является актуальным в связи с теми глобальными 
проблемами, которые сегодня переживает человечество.

Ключевые слова: ценностная проблематика, ценности, ценностные ориентации, теоретико-
методологические подходы, зарубежные исследователи.

Кіріспе

Құндылық мәселелерін зерттеудің бастаула-
ры ежелгі философтар Демокриттің, Платонның, 
Аристотельдің және басқалардың еңбектерінен 
бастау алады. Демокриттің зерттеулері бойынша 
барлық құндылықтар арасында алғашқылардың 
бірі болып, әділеттілік, адалдық пен шындық әр 
адам үшін маңызды орында тұруы қажет және әр 
адам оған ұмтылуы керек. «Қорыққаннан емес, 
парызды сезінгендіктен, жаман істерден аулақ 
болу керек», – деп жазды (Мотрошилова, 1995: 
311). Атап айтқанда, ол іс-әрекеттердегі шынайы 
ізгілік туралы сөйлеуге қарсы тұруы керек деп 
атап өтті, сондықтан «біз ізгілік туралы сөйлеуге 
емес, ізгі істер мен әрекеттерге үйренуіміз ке-
рек», «... біз әділетсіздікке ықпал етпеуіміз ке-
рек» (Мотрошилова, 1995: 311).

Ол сондай-ақ күншілдікке, арам пиғылға, 
ашкөздікке күрт қарсы шығатын болған: «Нағыз 
қайырымдылық жасаушы, қайтарымды күтетін 
адам емес, жақсылық жасағысы келетін адам», 
«... Әр жанның бойында жазылған заң болуы ке-
рек: Ұятсыз нәрсе жасамаңдар!» деген (Мотро-
шилова, 1995: 82-85).

Көріп отырғанымыздай, тұтастай алғанда, 
Демокриттің құндылықтар туралы идеяла-
ры өзін-өзі тәртіпті ұстайтын, ізгілікті, руха-
ни бағытталған адамды қарапайым күнделікті 

– моральдық тұрғыдан түсінуге өте жақын 
болып келеді. Рухани игіліктерге ұмтылған 
адамның этикалық идеалын қорғай отырып, 
ол адамгершілік мінездің тартымдылығы мен 
даналығын, салмақты, тыныш өмір салтын ерек-
ше атап өтеді.

Философиядағы идеалистік бағыттың 
негізін қалаушы – Платон, жақсылық пен идея-
лар әлемін (нәзік әлем) ең жоғарғы құндылық 
ретінде бөліп көрсетеді, егер біздің жанымыз 
мінсіздікке және адамгершілікке ұмтылса, ол 
сол әлемнің бір бөлігі бола алады. Бақытымызға 
орай, оның түсінігінде бұл келесі барлық идея-
лардан шығатын белгілі бір Абсолют, абсолютті 
идея. Сондықтан Платон Жақсылықты өзінің 
барлық іс-әрекетін, өзінің амалдары мен ойларын 
жақсылықпен байланыстыруы керек адамның ең 
жоғарғы құндылығы ретінде бөліп көрсетеді, 
сонда ғана оның жаны сұлу және кемелді бола 
алады.

Ізгілік, әділеттілік, адалдық, адамгершілік, 
әдемілік сияқты жоғары құндылықтар идеялар 
әлемінде және шынайы идеалды өмірге ие (Ас-
мус, 2001).

Аристотель, ізгіліктің туа біткен табиғатын 
жоққа шығарған Платоннан айырмашылығы, 
оны әлеуметтік мәні бар іс-әрекетке, яғни 
адамгершілік тәрбиесіне байланысты деп санады. 
«Жалпы адамгершілік қасиеттерді біз жанның 
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мақтауға лайық иелік етілген қасиеттері деп 
атаймыз, – деп атап өтті ол, – бұл табиғат берген 
нәрсе емес, оны тәрбиелеу керек. Ол өзінің «Ал-
тын орта туралы» еңбегінде ізгілікті маңызды 
құндылық деп санайды, оның пікірінше, алтын 
орта: «Ізгілік дегеніміз – белгілі бір орташа, 
өйткені ол сол орташаға ұмтылады ...» (Аристо-
тель, 2011).

Сол кездегі қоғамда қалыптасқан дәстүрге 
құрмет көрсете отырып, Аристотель бақытты 
(рахатты) ең жоғарғы игілік деп атап өтті, оны 
ол жетілдірілген (ізгілікті) қызметтен алынған 
қанағаттанудың ерекше күйі деп түсінді. Арис-
тотель адамгершілік пен бақыттың бірлігін атап 
өтіп, өмірден жоғары қанағаттану күйіне жету 
сананың белгілі бір ұйымына ғана емес, соны-
мен қатар іс-әрекетке де байланысты екенін баса 
айтты. Бақытты болудың көптеген шарттарының 
ішіндегі негізгілері – моральдық және интел-
лектуалды жетілдіру, денсаулық және сыртқы 
артықшылықтардың болуы, белсенді азаматтық 
ұстаным және достық сияқты қасиеттер болып 
табылады.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Құндылықтардың ғылыми теориясының 
пайда болуы «құндылықты», ең алдымен, 
философиялық ұғым ретінде қарастырған 
және «құбылыстар әлеміне» қарсы қоя оты-
рып, «ішкі құндылықтар әлемі» деп анықтаған 
философияның ерекше бөлігін бөліп көрсеткен 
неміс философы Г. Лотценің есімімен байланыс-
ты: «Адам санасы үшін тұңғиық құндылықтар 
әлемін құбылыстар әлемінен бөледі» (Lotze, 
2017). 

Бұл бөліну Г. Лотцені «құралдар патша-
лы ғы» және «мақсат патшалығы» бар деген 
қорытындыға әкелді. «Құндылықтар әлемін» 
түсіну үшін ол Канттың «мақсаттар патшалығы» 
құндылықтар мекені деген идеясын негізге алды: 
«Мақсаттар патшалығында әр нәрсенің бағасы 
да, қадір-қасиеті де бар» (Кант, 1965). 

И. Кант «Морфизм метафизикасының негіз-
дері» деген еңбегінде «барлық объектілердің, 
бейімділіктердің тек шартты мәні болады, 
өйткені егер оларға негізделген бейімділіктер 
мен қажеттіліктер болмаса, онда олардың заты 
да ешқандай мәнге ие болмас еді» (Кант, 1965). 

Алайда құндылықтардың өзі, неміс фило-
софы атап өткендей, салыстырмалы және 
абсолютті бола алады: «Заттар, олардың болуы, 
біздің еркімізге емес, табиғатқа байланысты бол-
са да, егер олар ақылға ие болмаса, тек салыс-

тырмалы мәнге ие болады; құралдар сондықтан 
заттар деп аталады ... » (Кант, 1965). 

Неміс философы «Сын айту қабілетінде» 
құндылықтың болуы мәселесін келесідей 
қарастырады: «... егер әлем тек жансыз неме-
се жартылай тіршіліктен тұрса, бірақ тіршілік 
иелері үшін себепсіз мұндай әлемнің болуы 
ешқандай құндылыққа ие болмас еді, өйткені 
онда бұл құндылық туралы кішкене болса да 
түсінікке ие болмыс жоқ болар еді » (Кант, 2001). 

Сол еңбегінде ол құндылықты парасатты 
адамның бастапқыда бар қасиеті және адамның 
әлемге қатынасы, адамзат пен бостандық 
өлшемі ретінде қарастырады. Атап айтқанда, 
ол адамның ақыл-ойы «заттардың болмысының 
құндылығын оларға табиғатқа қатысты (олардың 
әл-ауқатында)» көретіндігін ғана емес, соны-
мен қатар «бұл құндылықты өзіне (еркіндікте) 
бастапқыда бере алатындығын» ескертеді (Кант, 
2001). 

«...Бостандық арқылы мүмкін болатын 
әлемдегі ең жоғарғы жақсылық – осы түпкі 
мақсат», яғни адам өмірінің және моральдық 
заңмен анықталған әлемнің түпкі мақсаты.

Классикалық неміс философиясының тағы бір 
кем емес әйгілі өкілі – Г. Гегель де құндылықтар 
мәселесіне тоқталып, екі құндылықтар то-
бын – утилитарлық және рухани етіп бөліп 
көрсетті. Утилитарлық немесе экономикалық 
құндылықтар тауар ретінде әрекет етеді. Оның 
пікірінше, олар әрқашан сұранысқа байланыс-
ты, көпшіліктің талғамына тәуелді. Рухани 
құндылықтар рухтың бостандығымен байланыс-
ты, абсолютті құндылықтар «табиғаты бойынша 
рухани» болып табылады (Печенкин, 1996). 

Философия ғылымы тұрғысынан құнды лық-
тарды түсінуге деген заманауи көзқарастарға 
тоқталатын болсақ, ХХ ғасырдың басынан бас-
тап бүгінгі күні құндылықтардың бірнеше нақты 
теорияларына негізделген дербес бөлім – ак-
сиология бар екенін ескеру керек (Дж. Дьюи,  
В. Виндельбанд, Г. Коген, М. Шелер және тағы 
басқалары).

Сонымен, философия контексіндегі құн-
ды лықтар табиғаты туралы көзқарастардың 
айырмашылығына қарамастан, құндылық, ең 
алдымен, идеалдарда көрінетін маңыздылық, 
өмірдің жеке сезімі ретінде қарастырылады. 
Бірде-бір адамзат қоғамы құндылықтарсыз 
өмір сүре алмайды, бірақ сонымен бірге, 
осы қоғамның мүшесі ретінде әрбір адам сол 
құндылықтарды бөлісу немесе бөлісе алмауды 
таңдауға құқылы. Сонымен қатар құндылықтар 
жеке немесе әлеуметтік тірек нүктесі ретінде 
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қызмет ете отырып, адамдардың әлеуметтік 
өмірінің «реттеу механизмі» рөлін атқарады.

ХХ ғасырдан бастап құндылықтар жүйесінде 
ашылатын құндылық мәселелері, құндылық 
бағдары мен көзқарасы әлеуметтану аясында да 
өзекті болды.

Бұл жерде әлеуметтанулық ғылымның 
жарқын өкілдерінің бірі В. Дильтейді атап өткен 
жөн, ол адам үшін «тек сезімнің тәжірибесі 
ғана құндылыққа ие, ал оның мәні сезінуден 
бөлінбейді (Дильтей, 1996). Ол адамға ләззат 
пен қанағат сезіміне қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін нәрсені ғана айтады. Сонда ғана адам 
өмірдің, идеялардың, көзқарастардың, оның 
қызметінің құндылығын, осыдан таңдай ала-
тын кезде – біріншіден, өзіне пайдалы бола-
тын нәрсені, екіншіден, оның көмегімен жаңа 
құндылықтарды жасай алатындығын түсіне ала-
ды (Дильтей, 1996). 

Э. Дюркгейм «Құндылық» және «нақты» 
пайым дауларында «құндылық», «құндылық 
туралы пайымдау», «идеал», «оң құндылық», 
«теріс құндылық» ұғымдарын қолдана отырып, 
өзінің құндылықтар тұжырымдамасын ұсынады, 
онда ол құндылықтар мен бағалауларды ажыра-
тады. Ол, егер бағалау «белгілі бір жеке адам-
дармен байланысты болса және оларды бөліп 
алу мүмкін болмаса» деген тұжырымға келеді, 
демек, «құндылықтар, белгілі бір мағынада, 
менің сыртымда бар» деп пайымдайды (Дюрк-
гейм, 1995). Ол әрі қарай нақтылайды: «менің 
айтқанымдағы жағдай мүлдем басқаша: бұл 
адам жоғары моральдық құндылыққа ие; бұл 
кескіндеменің жоғары эстетикалық маңызы бар; 
бұл зергерлік бұйымның құны сонша (Дюрк-
гейм, 1995: 287).

Э. Дюркгейм мәдениет нысандарын құнды-
лықтар жүйесі ретінде қарастырды. Оның ай-
туы бойынша «Құндылықтардың әр түрлі 
түрлері бар. Экономикалық құндылық де-
ген бір бөлек, моральдық, діни, эстетикалық 
және метафизикалық құндылықтар бір бөлек. 
Жақсы, әдемі, шынайы және пайдалы идеялар-
ды біріктірудің мұндай жиі әрекеттері әрдайым 
нәтижесіз қалып келген» (Дюркгейм, 1995: 291), 
– деп сенді. Осылайша, Дюркгейм объектіні 
– құндылық пен құндылықты жеткізуші деп 
ажыратады және объектіні тасымалдаушының 
кез келген қасиеттер құндылығын төмендетуге 
тырысуға қарсы тұрады.

М. Вебердің көзқарасы бойынша құнды-
лықтар белгілі бір дәуірге тән қатынас болып 
табылады. Құндылықтарды зерттеу үшін ол 
бір-бірін қызықтыратын және қарсы тұратын 

негізгі құндылықтарды бейнелейтін «идеалды 
тип» ретінде анықтайтын әдістемелік құралды 
қолданады (Вебер, 1990: 46). 

Жалпы алғанда, М. Вебер осындай үш 
идеалды типті бөледі – дәстүрлі, рационал-
ды және харизматикалық, олардың негізінде 
құндылықтар қалыптасады – бауырластық ма-
хаббат; формальды рационалдылық, стихиялық 
экстатикалық бастама, харизма. Бұл идеалды 
типтер эмпирикалық шындықта таза күйінде 
пайда болмайды, бірақ, соған қарамастан, 
құндылық, М. Вебердің пікірінше, әлеуметтік 
субъект үшін белгілі бір мәнге ие норма болып 
табылады (Вебер, 1990: 46).

Т. Парсонс құндылықтарды әлеуметтік кон -
тексте зерттей отырып, өзінің «Қазіргі қоғамдар 
жүйесі» атты еңбегінде «құндылықтар әлеуметтік 
жүйелердің үлгіні сақтау және көбейту функция-
сын орындауға қатысты жетекші орын алады» 
деп атап өтті, өйткені олар өзіндік стандарт болып 
табылады, оның ішінен іс-әрекеттің мақсаттары 
таңдалады (Парсонс, 1997: 18). Ол құндылықтар 
жүйесі адамдарды бір уақытта біріктіреді және 
бөледі деп санайды, ол әр түрлі әлеуметтік 
таптардың, қабаттардың және ұлттардың пай-
да болуына ықпал етеді. Құндылықтар олардың 
түпнұсқалығын, бір-бірінен айырмашылығын 
белгілейді, кейбір қауымдастықтар үшін қолайлы 
және үйреншікті нәрсе басқаларға қолайсыз бо-
лып шығады (Парсонс, 1997: 18).

Америкалық әлеуметтанушы Д. Рисмен 
(Буреломова, 2013) құндылық мәселелерін 
зерттеудің дамуына үлкен үлес қосты, олар 
жеке тұлғаның құндылық бағдарларының ішкі 
және сыртқы көздерін ажыратқан. Құндылық 
бағдарларының ішкі қайнар көзі ерте балалық 
шақтағы нормалармен, құндылықтармен және 
өмірлік принциптермен анықталады. «Өзіне 
бағдарланған» тұлға неғұрлым мақсатты, 
серпінді, іскер, өзгеріске және жаңашылдыққа 
ашық, «позитивті көшбасшылықты» та-
лап етеді немесе жүзеге асырады. «Өзгеге 
бағдарланған» тұлғаның экстериоризацияланған 
мінез-құлқы өзінің принциптерімен емес, 
«басқалармен» анықталады, яғни басқалардың 
құндылықтарымен, сәнімен, сыртқы әсерімен, 
қалыптасқан әлеуметтік қатынастар жүйесімен 
анықталады (Буреломова, 2013). 

Сонымен, әлеуметтану тұрғысынан құн ды-
лықтар индивидтің де, тұтас қоғамның да ажы-
рамас бөлігі ретінде қарастырылады, ал әрбір 
адамның өзі сол құндылықтарды оның мінез-
құлқы реттелетін негізінде құруға ұмтылады. 
Қазіргі әлеуметтанушылардың көзқарастарын 
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тал дай отырып, құндылықтардың қоғамның 
қалып тасуына, сондай-ақ адамның өміріне, 
көзқа расы мен мінез-құлқына тікелей әсерін 
анық тай аламыз. Құндылықтар, мәдениеттің 
эле менті бола отырып, интегралдау функци-
ясын орын дайды, сол арқылы адамдарды кез 
келген әлеуметтік белгілеріне сәйкес біріктіреді 
немесе бөледі, сол арқылы қоғамды таптар мен 
топтарға бөледі. Жеке адамның сана-сезіміндегі 
құндылықтардың өзгеруіне келетін болсақ, бұл 
жерде адамның өзі әсер етеді. Қорытындылай 
келе, құндылықтар социологтардың түсінігінде 
ешқашан бір-бірінен бөлек өмір сүрмейтінін, 
олардың әрқашан тұтас жүйені құрайтындығын 
атап өтеміз. Әрбір қоғам өзінің құндылық 
құрылымын анықтайды, ол бекітілген болып та-
былады.

XX ғасырдың басында құндылықтарды 
зерттеу мәселесі ең алдымен америкалық әлеу-
меттік психологтар В. Томас пен Ф. Знанец-
кий ді қызықтырды, олар құндылық ретінде 
тек адам үшін маңызды сипаттамаларды бөліп 
көрсетті. Олар әрбір құндылық адамның іс-
әрекетімен және ол ұстанатын белгілі бір 
құндылықтар жүйесімен анықталады деп сенді. 
Құндылықтарды қызмет барысында ғана емес, 
сонымен бірге өзара әрекеттесу кезінде де 
адамдардың өздері құруы және жоюы мүмкін. 
Экономикалық, әлеуметтік, рухани, діни, 
ғылыми және басқа құндылықтарды бөліп 
көрсете отырып, олар осы құндылықтар тізіміне 
және адамның өзіне де қосылды (Томас, 1994: 
335-337).

Құндылықтарды зерттеу барысында У. Томас 
пен Ф. Знанецкий психологияда алғашқылардың 
бірі болып «әлеуметтік әлемдегі жеке тұлғаның 
нақты немесе мүмкін белсенділігін анықтайтын 
жеке сана процесі» ретінде көзқарасты байып-
ты зерттеді (Томас, 1994: 335-337). Тек қатынас 
адамның өміріндегі және оның қызметіндегі осы 
немесе басқа фактінің маңыздылығын анықтай 
алады. Сонымен қатар, белсенділік әрқашан 
құндылықтар мен қатынас арасындағы байла-
ныстырушы буын болып табылады, өйткені 
онда кез келген табиғи нәрсе оған белгілі бір мән 
қосылған кезде құндылыққа айналуы мүмкін, 
деп атап өтті олар.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарынан бастап 
құндылық мәселесі психологтардың еңбек-
терінде ерекше өзекті бола бастайды. Бұл 
мәселені ең белсенді зерттеуді Э. Фромм, К. 
Роджерс, А. Маслоу, Ф. Клакхон, Ф. Стродтбек,  
М. Рокич, Г. Олпорт, Г. Хофстеде, Г. Триандис, 
Ш. Шварц және басқалар қолға алды. 

Э. Фромм өзінің «Бостандықтан қашу» 
атты еңбегінде құндылықтарды адамның 
қажеттіліктерімен байланыстырады – оның 
өмір сүру қажеттілігі мен қауіпсіздіктен өзін-
өзі дамыту қажеттілігіне дейін, құндылықтар 
жүйесінің мұқтаждығын бөлек көрсетті. Ол 
«бізге қоршаған әлемді шарлауға көмектесетін 
көзқарастар мен құндылықтар жүйесі қажет деп 
пайымдайды. Құндылықтардың жетіспеушілігі 
адамның жалғыздықтан және өмірдегі 
мәнсіздіктен рухани өліміне әкеледі және «кейбір 
идеялармен, моральдық құндылықтармен неме-
се ең болмағанда әлеуметтік стандарттармен» 
байланысы оған қауымдастық пен «тиесілі» 
сезімін береді (Фромм, 2006:33-34). Құндылық 
жүйесінің арқасында адам өмір бойы кездесетін 
көптеген тітіркендіргіштер мен ынталандырулар-
ды ұйымдастыра алады. Э. Фромм, адамда оған 
сәйкес өмір сүруге тиісті белгілі бір нормалар 
мен құндылықтарды бөліп көрсету қажеттілігі 
бар деп санады. Осы тұжырымға сүйене оты-
рып, америкалық психолог құндылықтардың 
екі категориясын анықтады – бұлар ресми түрде 
танылады, іске асырылады, оған ол діни және 
гуманистік құндылықтарды жатқызды, сонымен 
қатар нақты жүйеде, бейсаналық деп аталатын, 
олар әлеуметтік жүйенің өнімі болып табыла-
ды, сонымен қатар олар нақты мінез-құлықтың 
тікелей мотивтері ретінде қолданылады, 
және белгілі бір иерархияны қалыптастыруға 
бейімделеді. Ол позитивті бостандық қоғамды 
саяси қайта құруға белсенді қатысумен, жалған 
құндылықтардың, оның ішінде фашизмнің, 
нацизмнің, тоталитаризмнің енгізілуіне қарсы 
тұрумен байланысты екенін баса айтты. Жалған 
құндылықтарға, Э. Фроммның пікірінше, бе-
дел, қоғамдағы сәттілік, материалдық әл-ауқат 
жатады, егер олар тұлғаның жарқын жақтарын 
жүзеге асырудан бас тартып, оны тоталитарлық 
жүйелерде болатын жалған тұлғаға ауыстыру 
арқылы қол жеткізілетін болса (Фромм, 2006: 
33-34).

Гуманистік психологияның өкілдері К. Род-
жерс, А. Маслоу құндылықтар мен олардың тұлға 
дамуындағы рөлін зерттеуге белсене қатысты. 
Атап айтқанда, К. Роджерстің пікірінше, 
«ішкі және сыртқы құндылықтар, егер оларды 
«физиологиялық аппарат» ағзаның сақталуы 
мен нығаюына ықпал етуші ретінде қабылдаса, 
олар қалыптасады немесе қабылданады».  
А. Маслоу өзінің жеке тұлғаны өзін-өзі актуали-
зациялау тұжырымдамасында өзін-өзі дамытуға 
жетелейтін адам әрқашан құндылықтарды 
жүзеге асыруға ұмтылатынын атап өтеді. Де-
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мек, құндылық бағдарлары тұлға қызметінің 
негізгі реттеушісі және оның даму бағыты бо-
лып табылады. Жалпы алғанда, америкалық 
психолог он төрт құндылықты анықтады, оны 
ол болмыстық құндылықтар деп атайды, олар-
ды «Б – құндылықтар» деп қысқартады. Оларға 
А. Маслоу шындықты, жақсылықты, әсемдікті, 
тұтастықты, қарама-қайшылықтардың бірлігін, 
процессуалдылықты, бірегейлікті, кемелдікті, 
қажеттілікті, толықтықты, әділеттілікті, тәртіпті, 
қарапайымдылықты, толықтығын, өзін-өзі 
қамтамасыз етуді және мәнділікті жатқызды. Ол 
бұл «Б – құндылықтар» көптеген адамдар тіпті 
білмейтіндігіне қарамастан, олар үшін өмірдің 
мәні болып табылатындығын атап өтті (Maslow, 
1967).

Сонымен қатар, ол Д – құндылықтарды (дефи-
циентті құндылықтар) анықтады, оған ол төменгі 
деңгей деп аталатын, әлі қанағаттандырылмаған 
немесе ашуланбаған кейбір қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға бағытталған құндылықтарды 
жатқызды.

Құндылықтар мен құндылықтар бағдар ла-
рының ең қызықты тұжырымдамаларының бірін 
Ф. Клакхон мен Ф. Стродтбек ұсынды, олар 
құндылықты қалаған, сыртқы және айқын, не-
месе жасырын ұғым ретінде қарастырды – бұл 
әрекеттің қол жетімді әдістерін, құралдары мен 
түпкі мақсаттарын таңдауға әсер ететін топтың 
ішкі, таза жеке сипаттамасы болып табылады 
(Kluckhohn, 1951: 388-433). 

Өздерінің тұжырымдамаларын қолданбалы 
іске асыру үшін олар жаңа зерттеу әдісін – 
«Құндылыққа бағдарлау тәсілі» атты әдістемесін 
құрды, олар оны әр түрлі мәдениеттерде шешім 
қабылдау ерекшеліктерін зерттеу үшін белсенді 
қолданды.

Олардың зерттеулерінің негізгі постулаты 
төмендегідей болды – барлық адамдар өздерінің 
мәдени деңгейіне қарамастан бірдей құндылық 
мәселелерін шешеді. Бұл оларға келесі 
ережелерді тұжырымдауға мүмкіндік берді:

1) барлық уақытта барлық адамдар шешуге 
мәжбүр болатын шектеулі мәселелер саны бар;

2) бір есептерді шешудің әр түрлі тәсілдерінің 
болуына байланысты, олардың шексіз саны 
жоқ, және олар кездейсоқ емес – бұл шектеулі 
мәндерді қабылдайтын белгілі айнымалы;

3) бүкіл шешімдердің толық баламалары 
барлық уақытта барлық қоғамдарда ұсынылған, 
бірақ адамдар оларды әр түрлі жолмен таңдайды.

Ф. Клакон мен Ф. Стродбек қолданбалы 
зерттеулер барысында құндылық бағдарлары 
жазылған бес құндылық өлшемдерін (dimensions) 

анықтады. Біріншіден, бұл басқару, үйлесімділік, 
бағынуды қамтитын «табиғатқа қатынас». Бұл 
«туылғаннан бастап адамның табиғаты», яғни 
зұлымдық, мейірімділік, аралас, бейтарап, со-
нымен қатар адамның өмір барысында өзгеру 
қабілеті. Ол сонымен қатар өткенде, қазіргіде, 
болашақта ашылатын «уақытша бағдар». 
Құндылық өлшемі – бұл өзіндік бар болу, даму, 
жетілу үшін өзін көрсететін «мінез-құлық 
мотивациясы». Соңғы құндылық өлшемі – 
«Өзгелерге деген қатынас» иерархиялық, теңдік, 
индивидуалдылықты білдіреді.

Америкалық психолог Г. Олпорт адамның 
өмірде оның шынымен маңызды екендігіне 
деген сенімін, адамның өмірдегі тәртіп пен 
мәнді табуға деген күш-жігерін құндылықтар 
анықтайды деп түсінеді (Allport, 1961). 1931 
жылы ол «Құндылықтарды зерттеу сынағын» 
құруға белсене қатысты, және де жеке тұлғаның 
(құндылықтардың) өте күрделі компоненті 
ретінде эмпирикалық өлшенген элементтерге 
бөлуге тырысты.

Бұл күрделі мәселені шешу үшін Г. Ол-
порт құндылықтар жүйесіндегі бар айырма-
шылықтарды түсіндіретін тұжырымда малық мо-
дель құрды.

Ол құндылықтар тұжырымдамасын адам-
дар арасындағы айырмашылықтар мен 
ұқсастықтарды анықтайтын тұлғаның типо-
логиясына негіздеді. Жалпы алғанда, оларға 
жеке тұлғаның өзегін құрайтын алты құндылық 
бағытына сәйкес келетін алты негізгі тип-
тер бөлінді. Ол атап өткендей: «құндылықтық 
бағдарлардың бұл типтері әр тұлғаның бойын-
да болады, бірақ әр түрлі пропорцияларда және 
олардың бірі басқаларға қарағанда басым болып, 
осы тұлғаның өмір философиясын анықтайды» 
(Allport, 1961).

Тұлғаның теориялық типі үшін құндылық 
ақиқатты түсіну немесе оны іздеу болып табыла-
ды. Экономикалық тұлға пайда мен кіріс әкелетін 
нәрсені бағалайды. Ақша – бұл адам өмірінің  
басты құндылығы. Ол үшін адамдар көп нәрсеге 
дайын. Эстетикалық типке өмірде барлық кере-
мет және әдемі нәрселерді бағалайтындар кіреді. 
Мұндай адамдар «әлемді сұлулық құтқарады» 
деген тұжырыммен келіседі. Әлеуметтік типтегі 
адамдар өмірдегі ең маңызды құндылық – 
айналасындағы адамдардың махаббаты және 
адамдар арасындағы қарым-қатынас тек сүйіс-
пен шілікке негізделуі керек деп санайды. Олар 
христиандардың келесі өсиетіне сәйкес өмір 
сүреді: «Жақыныңды өзіңдей сүй». Сондықтан 
олар діни құндылықтармен тығыз байланыс-
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ты, бірақ фанаттық түрде емес. Адамдар 
арасындағы барлық басқа қатынастар, мысалы, 
экономикалық қатынастар олар үшін маңызды 
емес. Саяси типке билікке, атаққа, даңққа, 
ықпалға деген мұқтаждық тән. Бұл типтегі адам-
дар өз мамандықтарын осы құндылықтардың 
барлығы саяси мансап арқылы болмаса, мүмкін 
басқа кез келген салада жүзеге асырылуы үшін 
таңдайды.

Жеке тұлғаның діни түрінің басты мақсаты 
– Құдайға қызмет ету, әр діни тип Құдайға 
қызмет етуді өзінше түсінеді: біреу тақуаға ай-
налады, біреу монах болады, ал біреуі шіркеудің 
қызметшісі ретінде жұмыс жасайды және т.б.

Сонымен бірге, автор адамгершілік нормала-
рымен ұйғарылмаған бірқатар құндылықтарды 
анықтайды, мысалы, жеке тұлғаның мақсаты 
болып табылатын ішкі құндылықтарға қол 
жеткізудің құралы, шарттары ретінде әрекет 
ететін қызығушылық, эрудиция, қарым-қатынас 
және т.б. Г. Олпорт құралдардың мақсаттарға, 
сыртқы құндылықтардың ішкі құндылықтарға, 
идеалдарға айналуын «функционалды 
дербестік» деп атайды, оны «білім категория-
ларын» «маңыздылық категорияларына» айнал-
дыру процесі деп түсінеді. Г. Олпорт жазғандай, 
құндылық – бұл «жеке мағынаның бір түрі».

Құндылықтар тұжырымдамасының дамуына 
үлкен үлес қосқан америкалық психологтардың 
бірі М. Рокич, ол өзінің жеке құндылықтық 
бағдарлар тұжырымдамасын жасады, соны-
мен қатар 1973 жылы жарық көрген «Адам 
құндылықтарының табиғаты» кітабында сол 
жайында сипаттады. М. Рокич құндылықтарды 
«белгілі бір іс-әрекет тәсілі немесе белгілі 
бір өмірлік мақсаттар жеке тұлға мен қоғам 
үшін басқа қызмет түрлерінен немесе басқа да 
түпкілікті мақсаттардан гөрі ұтымды болаты-
нына деген сенімділік» бар деп санады (Ро-
кич, 1973:20-28). Ол құндылықтар жүйесінің 
өзін маңыздылық континуумы бойынша 
құндылықтар рейтингісі негізінде құрылған 
олардың маңыздылығы дәрежесіне сәйкес 
иерархиялық ретке келтіру деп түсінді.

Ол адамдардың әлеуметтік мінез-құлқын 
анықтайтын психологиялық факторлар ретінде 
құндылықтар мен қатынастарды бөліп көрсетеді 
және олардың қарым-қатынасын зерттей оты-
рып, ол құндылықтардан, көзқарастардан 
айырмашылығы, абстрактілі болып қана қоймай, 
адамдардың өміріндегі ең маңыздысы болады 
деген тұжырымға келеді. Адами құндылықтар 
саны жағынан салыстырмалы түрде аз және 
жүйеге ұйымдастырылғандығына сүйене оты-

рып, ол құндылықтардың екі түрін анықтады – 
терминалдық (құндылықтар – мақсаттар) және 
инструменталды (құндылықтар – құралдар). Ол 
индивидуалды және әлеуметтік тұрғыдан жеке 
өмір сүрудің кейбір түпкі мақсаттарына ұмтылуға 
тұрарлық деген түпкілікті сенімдерге сілтеме 
жасады. Ол құралдық құндылықтарды келесі 
топтарға бөлді – этикалық, коммуникациялық 
құндылықтар, іскерлік құндылықтар; индиви-
дуалистік, конформистік, альтруистік; өзін-
өзі растау, басқа адамдарды қабылдау және 
т.б. Сонымен қатар, М. Рокич инструментал-
ды құндылықтарды кез келген жағдайда іс-
әрекеттің қандай-да бір тәсілі немесе жеке 
тұлғаның ерекшеліктері артық болатындығына 
сену ретінде қарастырды (Рокич, 1973:20-28).

Терминалды және құралдық құндылықтарды 
атап өтіп, ол жеке дара құндылықтар адамның 
балалық шағында әлеуметтену процесінде 
қалады, сондықтан оларды ересек жаста өзгерту 
мүмкін емес деп тұжырымдады. Осыған бай-
ланысты келесі сұрақ өте маңызды бола 
түседі, құндылықтар мен әлеуметтік мінез-
құлық олардың салыстырмалы тұрақтылығына 
қарамастан қалай өзгеруі мүмкін?

М. Рокичтың айтуы бойынша, иерархиялық 
позициядағы құндылықтардың түрленуі адам 
жеке құндылықтар арасындағы объективті бар 
қарама-қайшылықтарды білген кезде ғана пай-
да болады, яғни содан кейін, адам өзін «өзін-өзі 
қарсы қою» жағдайына қалдырғанда пайда бола-
ды. Сондай-ақ, М. Рокичтың құндылықтардың 
өзгеруі адам кейбір құндылықтар арасындағы 
сәйкессіздікті түсінген кезде пайда болады, бұл 
оның өзіне деген қанағаттанбаушылық сезімін 
қалыптастыруға әкеледі деген тұжырымы да 
маңызды. Керісінше, адам өзіне және оның іс-
әрекетіне қанағаттанған кезде құндылық тұ рақ-
танады. М. Рокич ұсынған «құндылық бағдар-
ларын зерттеу әдістемесінің» өзі терминалдық 
және құралдық құндылықтарды 18 баллға тікелей 
рейтингі енгізуге негізделген (Рокич, 1973:20-
28). Қазіргі кезеңде осы әдіснаманы қолдана 
отырып, көптеген қолданбалы зерттеулер әлі де 
жүргізілуде, бұл біздің барлық іс-әрекеттеріміз 
біздің басым құндылықтарымыздың нәтижесі 
болып табылады деген тұжырымдаманы 
растайды. 

Нәтижелері және талқылама

ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастап 
құндылықтар мен құндылық бағдарларын зерт-
теу мәдениетаралық психологтардың ғылыми 
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қызығушылығының басты бағыты болды. 
Белгілі голландиялық психолог Г. Хофстеде 
1962-1972 жылдар аралығында әлемнің 50-ден 
астам елдерін қамтитын IBM менеджерлерінің 
ауқымды мәдени зерттеулерін жүргізген кезде 
құндылықтарды зерттеу адамның нақты мінез-
құлқын және адамдар топтарының қызметін 
түсінудің қажетті шарты болып табылатынын 
түсінді, олардың мәдениеті – бұл «адамдардың 
бір тобының мүшелерін екіншісінен ажырата-
тын адам миының ұжымдық бағдарламасы» деп 
түсіндірді (Hofstede,1980). 

Ол топтағы көптеген адамдарға жақын бо-
лып келетін мәдениетті құндылықтар жүйесі 
ретінде бір уақытта қарастыра отырып, оларды 
10 жасқа дейін қалыптасатын және өзгерту қиын 
болатын мәдениеттің өзегі ретінде қарастыру ке-
рек деген қорытындыға келді, өйткені көптеген 
құндылықтар санадан тыс қалыптасады және 
шартсыз рефлекстер ретінде әрекет етеді. Со-
нымен қатар, олардың барлығы өзара байланыс-
ты, белгілі бір қарқындылыққа ие және белгілі 
бір жүйелерді немесе иерархияларды құрайды. 
Г. Хофстеде барлық құндылықтарды үш түрге 
бөлді. Бұл, ең алдымен, басқа адамдарға қатысты 
құндылықтар, заттар мен құбылыстарға қатысты 
құндылықтар және біздің ішкі «Мен» және 
Құдайға қатысты құндылықтар. Мәдениетті 
өлшеудің негізгі параметрлері ретінде жеті 
құндылық критерийлері анықталды, ол келесі 
1-кестеде келтірілген: 

1-кесте – Мәдениеттің құндылық өлшемдері 

Өлшем атауы Өлшем мазмұны
Билік 
қашықтығы

«Төменнен» анықталған және 
бекітілген теңсіздік

Белгісіздікке 
жол бермеу

Құрылымдалмаған жағдайлардағы 
жайсыздық, тұрақтылыққа, абсолютті 
шындыққа ұмтылу

Даралық Жеке адамдардың топтан автономды 
түрде бөліну дәрежесі 

Шыныққандық
Рөлдердің күшті гендерлік бөлінуі, 
агрессивтілігі және бәсекеге 
қабілеттілігі

Ұзақ мерзімді 
бағдар

Болашаққа бағытталған (жинақтау, 
үнемділік)

Тілектерге бой 
ұсыну/ Өзін-өзі 
бақылау 

Гедонизм, тұтыну, ұстамдылыққа 
қарсы сезімтал босаңдық

Монументализм 
/ Өзін-өзі кем 
тұту 

Икемділік пен қарапайымдылыққа 
қарсы тәкаппарлық пен өз-өзіне деген 
тұрақтылық

Мәдениетаралық аспекттегі құндылықтарды 
зерттеудің жаңа бағытын америкалық психо-
лог Г. Триандис ұсынды, ол мәдениет аясында 
құндылықтарды, нормалар мен қатынастарды 
зерттей отырып, алдымен «мәдени синдром» 
терминін енгізіп, олардың құндылықтарына 
сәйкес мәдениеттер классификациясын жаса-
ды. Ол мәдени синдромды бір тілде сөйлейтін, 
бір тарихи кезеңде болатын және географиялық 
аймақта өмір сүретін адамдар анықтай алатын 
бір тақырып төңірегінде ұйымдастырылған жал-
пы көзқарастардың, сенімдердің, нормалардың, 
әлеуметтік рөлдердің, өзін-өзі бағалау мен 
құндылықтардың үлгісі ретінде қарастырады 
(Триандис, 2010). Ол әмбебап және барлық 
мәдениеттерде кездесетін төрт мәдени синдром-
ды – индивидуализм, коллективизм, күрделілік 
пен тығыздықты анықтайды. Индивидуа-
лизм, Г. Триандистің пікірі бойынша, кейбір 
мәдениет терде өмірлік тәжірибе автономды 
индивидтерге сәйкес құрылымдалатыны пос-
тулатта айқындалады. Ұжымдастырушылық 
кейбір мәдениеттерде субъективті мәдени 
тәжірибелердің отбасы, тайпа, діни топ неме-
се ел сияқты бір немесе бірнеше ұжымның ай-
наласында ұйымдастырылуымен анықталады. 
Күрделілік, америкалық психологтың пікірінше, 
кейбір мәдениеттер өз ұйымдарында басқаларына 
қарағанда күрделірек болуында көрінеді. Соны-
мен, тығыздық кейбір мәдениеттерде әлеуметтік 
мінез-құлыққа қатысты көптеген нормалар, ере-
желер мен шектеулердің болуымен анықталады, 
ал басқалары еркінірек болады (Триандис, 2010).

Коллективизмнің негізгі құндылықтары – 
қауіпсіздік, міндет, топ ішіндегі үйлесімділік, 
иерархия, ынтымақтастық және эмоционалды 
тәуелділік (Триандис, 2010). Индивидуалистік 
мәдениеттерге келетін болсақ, мұнда басты 
құндылық басқаларға тәуелсіз «Мен» болып 
та былады. Нәтижесінде мұнда ішкі топтан 
эмо ционалды тәуелсіздік, адамның өз күшіне 
бағ дарлану, қиындықтарды өз бетінше жеңу, 
бәсе келестік пен жеке жетістікке ұмтылыс, 
гедо низм мен рахат сияқты құндылықтар 
тәрбиеленеді.

Қазіргі кезеңде ең танымал болып сана-
ла тын – Иерусалим университетінің профес-
соры Ш. Шварц құрған құндылықтар тұжы-
рым дамасы, олар Г. Хофстеде мен Г. 
Триандис тен айырмашылығы құндылықтарды  
зерттеуге түбегейлі жаңа көзқарас ұсынды. 
Орыс зерт теу шісі В.Н. Карандашев: «Ш. Шварц 
өз әдіс теріндегі басты айырмашылықты өзінен 
бұрын ғылардың мәдени құндылықтар мен жеке 
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құндылықтарды ажырата алмағандығынан көрді, 
дәл осыны Ш. Шварц өзінің зерттеу пәніне ай-
налдырды» (Карандашев, 2004:70). 

1992 жылдан бастап У. Бильски екеуі 
құндылықтарды зерттеу арқылы мәдениетке 
сандық талдау жасай бастады. Израильдік про-
фессор құндылықтар дегеніміз – бұл адамның 
өміріндегі негізгі қағидат ретінде қызмет ететін 
мақсаттар туралы идеялар деп тұжырымдайды. 
Олар адамның таңдауы мен оның іс-әрекетін 
бағалау критерийі, сонымен бірге басқа адам-
дар мен оқиғаларды бағалау критерийі бо-
лып табылады (Карандашев, 2009). Ол жеке 
құндылықтарды – «жеке адам өз өмірін 
бағдарлау үшін қалаған, яғни құндылықтар 
ретінде қабылдайтын» (Карандашев, 2009) 
ұғымдар немесе сенімдер ретінде қалаған соңғы 
күйлерге немесе мінез-құлыққа байланысты деп 
санайды; нақты жағдайлардан асып түсу, мінез-
құлық пен оқиғаларды таңдау немесе бағалауды 
басшылыққа алу деп түсіндіреді.

М. Рокичтан кейін Ш. Шварц пен У. Бил-
ски де барлық құндылықтарды терминалдық 
және құралдық деп бөлді. Олар терминалдық 
құндылықтарды адам қызметінің кейбір соңғы 
күйлері мен мақсаттары деп атады, олар нағыз 
достық, байлық, жер бетіндегі «бейбітшілік» 
көріністерінде және т.б. ашылады. 

Олар адамның іс-әрекетінің инструменталды 
қағидаларына, сондай-ақ оның мінез-құлқының 
модельдері мен әдістеріне сілтеме жасады. Со-
нымен, атап айтқанда, құндылықтардың бұл 
түрін, олардың пікірінше, қызмет ету қабілетінде, 
кешіруге дайын болуда, үлкендерге құрметпен 
қарауда, өз бетінше мақсат қоя білуде және т.б. 
ашылатын құндылықтарға жатқызуға болады.

Сонымен бірге Ш. Шварц мәдениетті 
өлшеуге арналған үш биполярлық осьтерді бөліп 
көрсетеді, олар қоғам алдында тұрған үш рөлдің 
әрқайсысының шешімдері болып табылады:

Енгізілген – автономия
Иерархия – теңдік
Игеру – үйлесімділік (Карандашев, 2009).
Осыған сүйене отырып, ол барлық мәде-

ниеттердегі құндылықтардың толық айырма-
шы лықтары мен жалпы адамзат қоғамын 
біріктіретін негізгі құндылықтар мен олардың 
түсінігі болатындығына назар аударды:

1) құндылықтар – бұл объективті суық идея-
ларға емес, эмоцияларға байланысты нанымдар;

2) құндылықтар – бұл адам қалаған мақсаттар 
және осы мақсаттарға жетуге ықпал ететін мінез-
құлық тәсілі;

3) құндылықтар – бұл белгілі бір әрекеттер 
немесе жағдайлармен шектелмеген дерексіз 
мақсаттар;

4) құндылықтар – бұл іс-әрекет барысын 
таңдау немесе адамдар мен оқиғаларды бағалауға 
басшылық ететін стандарттар немесе өлшемдер;

5) құндылықтар – бұл бір-біріне қатысты 
маңыздылығы бойынша сұрыпталған құндылық 
басымдылықтарының жүйесі.

Г. Триандис, Ш. Шварц ұсынған мәдени 
синдромдарды бөлуді негізге ала отырып, 
құндылықтар кеңістігін мәдениетаралық аспект-
те зерттей отырып, екі осьті анықтады: өзгеріске 
ашықтық – консерватизм, трансценденттілік – 
өзін-өзі жоғарылату, дөңгелек құрылымға ие бо-
лып табылады.

Осы осьтердің кеңістігіне сүйене отырып, 
барлық мәндерді Ш. Шварц пен У. Бильски тағы 
екі үлкен топқа бөлді:

- жеке тұлғаның мүдделерін білдіретін құн-
дылықтар. Бұл құндылықтар келесі құндылық 
(мо тивациялық) блоктарына біріктірілген: 
күш, жетіс тіктер, гедонизм, ынталандыру және 
тәуелсіздік.

- топтың мүдделерін білдіретін құндылықтар. 
Олар қайырымдылық, дәстүр, мойынсұну сияқты 
құндылық (мотивациялық) түрлеріне жатады. 
Универсализм мен қауіпсіздік жеке мүдделерді 
де, топтың мүдделерін де білдіреді.

Сонымен, Ш. Шварц 2-кестеде келтірілген 
10 негізгі мотивациялық типті бөліп көрсетеді 
(Карандашев, 2009).

Ғалым анықтаған құндылықтардың мотива-
циялық типтері биологиялық организмнің жеке 
тұлға болу қажеттілігімен, үйлесімді әлеуметтік 
өзара әрекеттесу қажеттілігімен және тіршілік 
ету мен әл-ауқатқа деген топтың қажеттілігімен 
анықталатын мотивациялық мақсаттарға негіз -
делген. Бұл израильдік профессорға 10 негізгі 
құндылықтың әрқайсысы үшін негізгі мотива-
циялық мақсаттарды бөліп көрсетуге мүмкіндік 
берді:

Күш-қуат құндылықтары мотивациялық 
мақсатқа сәйкес келеді, ол әлеуметтік мәртебеге, 
беделге және адамдардың үстемдігіне қол 
жеткізу болып табылады. Ол билікке, туыстық 
сезімге өте жақын және т.б.

Қол жетімділік құндылықтары осы елде 
танылған мәдени стандарттарға негізделген 
құзыреттіліктің көрінісі арқылы жеке жетістікке 
жетуге деген ұмтылыста көрінетін, әлеуметтік 
тануға жақын және т.б. мотивациялық мақсатқа 
сәйкес келеді.
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Гедонизм құндылықтары ләззат іздеуде, 
өмірден рахат алу, сезімдік махаббат және т.б. 
ізденісте өзін-өзі көрсететін мотивациялық 
мақсатқа сәйкес келеді. 

Ынталандыру құндылықтары өмірдегі бәсе-
келестікті табуға бағытталған, өзін-өзі баға-
лауда, өз мақсаттарын таңдау қабілетінде және 
т.с.с. негізделген мотивациялық мақсатқа сәйкес 
келеді.

Тәуелсіздік құндылықтары келесі мотива ция-
лық мақсатқа сәйкес келеді, ол адамның автоном-
ды және еркін болу қажеттілігімен анықталатын 
ойлар мен іс-әрекеттерде айқындалады, интел-
лект, шығармашылық және т.б.

Әмбебаптық құндылықтары барлық адам-
дар мен табиғаттың әл-ауқатын түсіну, баға-
лау, толеранттылық пен қолдауды дамытатын 
мотивациялық мақсатқа сәйкес келеді. Мақ-
саттың бұл түріне теңдік, әлеуметтік әділеттілік, 
еркіндік, жауапкершілік, адалдық сияқты 
құндылықтар кіреді.

Қайырымдылық құндылықтары олар үнемі 
байланыста болатын және жеке қарым-қатынасты 
сақтайтын адамдардың әл-ауқатын сақтау және 
арттыру мотивациялық мақсатына сәйкес келеді. 
Ол ізгілік, сыпайылық, кешірімділік және т.б. 
сияқты мақсаттарға негіз болады.

Дәстүр құндылықтары белгілі бір мәдениетте 
және дінде қалыптасқан әдет-ғұрыптарды, идея-
ларды құрметтеу мен сақтаудың мотивациялық 
мақсатына сәйкес келеді. Топтың ынтымағының 
белгісі ретінде ол өзінің ерекшелігі мен 
біртұтастығын білдіреді. Мақсаттың осы түріне 
әлеуметтік тапсырыс, дәстүрді құрметтеу, отба-
сын қорғау, өзін-өзі ұстау сәйкес келеді.

Мойынсұну құндылықтары өзгелерге зиян 
келтіретін немесе әлеуметтік үміттер мен нор-
маларды бұзатын әрекеттер мен импульстардың 
шектелуін анықтайтын мотивациялық мақсатқа 
сәйкес келеді. Ол топтың өзіндік өмір сүруге, 
өзара әрекеттесу қажеттілігінен дамиды. Олар 
ата-аналарға, үлкендерге деген құрметке, 
міндеттемелерге және т.б. негіз бола алады.

Қауіпсіздік құндылықтары адамның және 
топтың негізгі қажеттіліктерінен туындай-
тын қоғамның тұрақтылығы, қауіпсіздігі мен 
үйлесімділігінде көрінетін мотивациялық мақ-
сатқа сәйкес келеді. Олардың қатарына денсау-
лық, ішкі келісім, жер бетіндегі бейбітшілік, 
ұлттық қауіпсіздік және т.б. жатады.

Осы құндылықтар теориясына сүйене оты-
рып, сондай-ақ Рокичтың әдіснамасына сілтеме 
бере отырып, оны сапалы түрде өзгертіп, оның 
тұжырымдамалық базасын кеңейтіп, жетілдіре 

отырып, Шварц арнайы сауалнама – «Schwartz’ 
Value Survey» (SVS) жасады, бұл мотивациялық 
мақсаттарды, әлеуметтік топтың, этностың 
құндылықтарын анықтауға мүмкіндік берді, 
және олардың арасындағы байланысты талдауға 
көмегін тигізді (Schwartz et al., 2012: 663-688). 

2-кесте – Ш. Шварц бойынша құндылық түрлерінің клас-
сификациясы 

Құндылық 
түрлері

Негізгі құндылықтардың мазмұны 

Билік Әлеуметтік мәртебе мен бедел, бақылау 
немесе адамдар мен ресурстарға 
үстемдік ету

Жетістік Әлеуметтік стандарттарға сәйкес 
келетін қабілеттерді көрсету арқылы 
жеке жетістікке жету

Гедонизм Жеке рахат пен сезімталды ләззат
Ынталандыру Өмір. Толқулар, жаңалықтар мен 

қиындықтарға толы
Тәуелсіздік Ойлау мен шешім қабылдаудағы, 

шығармашылықтағы, зерттеушіліктегі 
тәуелсіздік

Әмбебаптық Барлық адамдар мен табиғаттың әл-
ауқатын түсіну, бағалау және қорғау, 
төзімділік таныту

Қайырымдылық Адам өзі жиі араласатын адамдардың 
әл-ауқатын сақтау және арттыру

Дәстүр Дәстүрлі мәдениеттен туындайтын 
әдет-ғұрыптар мен идеяларды сыйлау, 
қабылдау және дәріптеу

Мойынсұну Байсалдылық, қарапайымдылық, 
қоғамдық беделді сақтау

Қауіпсіздік Қоғамның, отбасының және жеке 
адамдардың тұрақтылығы, қауіпсіздігі 
мен келісімі 

Сауалнама 57 мәнді қосқанда екі құндылықтар 
тізімінен тұрады. Бірінші тізімде зат есіммен 
көрсетілген терминалдық құндылықтардың тізімі 
бар. Екінші тізімде сын есім түрінде көрсетілген 
құралдық құндылықтардың тізімі бар. Бұл 
жағдайда құндылықтар белгілі бір іс-әрекеттерді 
және адамдардың мінез-құлқын бағалау арқылы 
анықталатын іс-әрекет нұсқаулығы ретінде 
қарастырылатын зат есімдер мен сын есімдер, 
және де құндылықтарды бағалау барысында 
анықталатын дерексіз мұраттар ретінде әрекет 
ете алады.

Осы сауалнаманы жүргізген кезде респон-
денттерден әрбір құндылықтың маңыздылығын 
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олардың өміріндегі жетекші принцип ретінде 
бағалауды сұрайды. Бағалау кезінде келесі балл-
дар шкаласы қолданылады – 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Осы сауалнаманы қолдана отырып,  
Ш. Шварц 70 елден 28000-нан астам оқытушы 
мен студентке зерттеу жүргізді. Бұл зерттеу-
лер Еуропаның 33 елінен 3060000 респондент 
қатысқан Еуропалық әлеуметтік сауалнамаға негіз 
болды. Кейінірек дүниежүзілік құндылықтар бой-
ынша сауалнама жүргізіліп, оған 45 елдің өкілі 
қатысты (Schwartz et al., 2012: 663-688).

Қазіргі қоғамдардың өміріндегі әлеуметтік-
экономикалық, саяси, демократиялық салаларда 
әлемде болып жатқан өзгерістерге байланыс-
ты негізгі жеке құндылықтар тұжырымдамасы 
(«A refined theory of basic personal value») 
одан әрі дамыды және соған сәйкес Ш. Шварц 
құндылықтар санын ұлғайта түсті, ол өз кезегінде 
мотивациялық-құндылық континуумының ке-
ңеюі не алып келді (құндылықтардың нақты-
ланған теориясы, Ш. Шварц, Т.П. Бутенко) және 
ол 2-кестеде келтірілген.

3-кесте – Ш. Шварц бойынша құндылық түрлерінің нақтыланған классификациясы 

Құндылық Мотивациялық мақсат тұрғысынан тұжырымдамалық анықтама
Тәуелсіздік – Ой-толғаулар Өзіңіздің идеяларыңыз бен қабілеттеріңізді дамыту еркіндігі
Тәуелсіздік – Амалдар Өз іс-әрекетіңізді анықтау еркіндігі
Ынталандыру Толқуға, жаңалыққа және өзгеріске ұмтылу
Гедонизм Ләззат пен сезімтал рахат алуға ұмтылу
Жетістік Әлеуметтік стандарттарға (нормаларға) сәйкес жетістікке жету
Билік – Үстемдік Адамдарға бақылау жасау арқылы ықпал ету
Билік – Ресурстар Материалдық және әлеуметтік ресурстарды бақылау арқылы ықпал ету
Абырой Қоғамдық беделді сақтау және қорлауды болдырмау арқылы қорғау 

және әсер ету 
Қауіпсіздік – Жеке Тікелей қоршаған ортаның қауіпсіздігі
Қауіпсіздік – Қоғамдық Жалпы қоғамның қауіпсіздігі мен тұрақтылығы
Дәстүр Мәдени, отбасылық немесе діни дәстүрлерді сақтау және дәріптеу
Конформизм – Ережелер Ережелерді, заңдарды және ресми міндеттемелерді сақтау
Конформизм – Тұлғааралық Басқаларға зиян келтіруге немесе басқалардың ренжуіне жол бермеу
Қарапайымдылық Өмірлік циклда бір адамның болмысының маңызды еместігін мойындау
Әмбебаптық – Басқаларға деген қамқорлық Барлық адамдар үшін теңдікке, әділдікке және қорғауға ұмтылу
Әмбебаптық – Табиғатқа деген қамқорлық Табиғи ортаны сақтау
Әмбебаптық – Толеранттылық Сізден өзгеше адамдарды қабылдау және түсіну
Қайырымдылық – Қамқорлық Топқа деген адалдық және оның мүшелерінің амандығы
Қайырымдылық – 
Парыз сезімі

Топтың сенімді және адал мүшесі болуға ұмтылу

А. Маслоу тұжырымдамасына сүйене оты-
рып, Р. Инглхарт құндылықтарды қалыптастыру 
мен дамыту арқылы қоғамның даму динамика-
сын сипаттайтын өзінің «Жаңғыру теориясын» 
жасады. А. Маслоудан кейін ол «материалистік» 
және «постматериалистік» құндылықтарды 
анықтады, олардың әртүрлі қоғамдарда та-
ралуы оның экономикалық және әлеуметтік 
даму сатысын анықтайтынын пайымдады. 
Қоғамның дамуы, сондай-ақ модернизация мен 

демократия-ландыру үдерісі, оның пікірінше, 
мәдениеттің екі негізгі биполярлық өлшемдерін 
– өзін-өзі көрсетуге қарсы өмір сүру (survival/
self-expression) мен дәстүрлі және зайырлы-
рационалды билікке қарсы (traditional/secular-
rational authority) қолдана отырып жүзеге асы-
рылуы мүмкін. Сонымен қатар, материалистік 
және постматериалистік құндылықтарға балама 
осы өлшемнің негізгі компонентіне айналады 
(4-кестені қараңыз).



70

Құндылық мәселелерін зерттеуге арналған негізгі тәсілдер: шетелдік тәжірибе

4-кесте – Р. Инглхарт бойынша құндылықтардың класси-
фикациясы 

Материалистік Постматериалистік
Экономикалық дамудың 
жоғары деңгейіне жету 
немесе елдің жоғары 
қорғаныс қабілетін 
қамтамасыз ету

Қоғамдық өмірге үлес қосу 
немесе қалалардың сыртқы 
түрін жақсарту

Елдегі бағаның өсуіне 
қарсы күрес және тәртіпті 
сақтау

Үкіметтің шешімдеріне 
ықпал ету немесе сөз 
бостандығын қорғау 
мүмкіндіктері

Тұрақты экономика және 
қылмысқа қарсы күрес

Идеялары ақшадан гөрі 
жоғары бағаланатын 
қоғамға артықшылық беру 
немесе адамгершіліктен 
гуманистік қоғамға көшу

Көріп отырғаныңыздай, материалистік қоғам-
дар өмір сүру қажеттілігі, физикалық сақтау, 
қауіпсіздік және материалдық әл-ауқат сияқты 
белгілермен сипатталады. Постматериалистік 
қо ғамдар, керісінше, дербестікке, өзін-өзі көр-
сетуге, өркендеуге деген ұмтылыстың артуы-
мен, адамдар арасындағы қарым-қатынасқа де-
ген сенім мен толеранттылықтың тереңдеуімен, 
олардың белгілі бір топқа жататындығын 
білумен және т.б. сипатталады (Inglehart, 1997). 

Құрылған «Модернизация теориясы» аясын-
да Р. Инглхарт постмодернизация ауысымының 
негізгі шарттарын анықтады, оның дамуы-
на әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар-
ды қарастырды, сонымен қатар қоғамдарда 
қазіргі кезеңде болып жатқан барлық 
нәрселердің құндылық ерекшелігін анықтады. 
Бұл теорияға сәйкес «қоғамдардағы адам да-
муы адамның таңдауының бұқаралық деңгейде 
кеңеюін білдіреді», ал дамудың динамикалық 
ерекшеліктері «құралдар – мотивтер», «мотив-
тер – заңдар» сілтемесі арқылы анықталады.

Зерттеулер нәтижелеріне салыстырмалы 
талдау жүргізгеннен кейін (WVS: 1981–1982; 
1990–1991 және 1995–1998 жж.) Р. Инглхарт 
ғаламдық аспектіде ұтымдылыққа, толерант-
тылыққа және азаматтардың шешім қабылдау 
процесінде азаматтардың сеніміне негізделген 
құндылықтың маңыздылығы туралы қорытынды 
жасады, бұл саясат және экономика саларындағы 
мәселелерді реттеуге қатысты болып табылады.

Сонымен бірге рухани және діни құнды-
лық тардың маңыздылығы сақталады. Ғалым 
кішігірім атап өткендей, бұл үдеріс бір уақытта 

экономикалық дамыған елдерде де, посткеңестік 
жерлердегі елдерде де, оған іргелес елдерде де 
жүреді.

Осылайша, 2005-2007 жылдары Р. Инглхарт 
пен К. Вельцель жүргізген қолданбалы зерттеу-
лер көрсеткендей, тұрақты экономикалық және 
технологиялық дамумен анықталатын модер-
низация процесі азаматтық қоғам, гендерлік 
тең дік және демократиялық мекемелердің құн-
ды лықтарының дамуына ықпал ететін бұқа-
ралық қатынастардың өзгеруіне әкеліп соғады. 
Зерттеушілердің пікірінше, мұндай мета-
морфоздардың себебі жалпы халықтың білім 
деңгейі мен сапасының жақсаруы болып табы-
лады, бұл өз кезегінде әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылыққа әкеледі және олардың өзін-өзі 
көрсетуін анықтайтын құндылықтарды дамыта-
ды (Inglehart, 2010:551-556). 

Р. Инглхарттың «Жаңғыру теориясы» үнемі 
үлкен сынға ұшырап, оны әлі күнге дейін 
көптеген зерттеушілер дифференциалданбаған 
және тарихсыз деп санайтындығын жоққа 
шығаруға болмайды. Соған қарамастан құн-
дылық мәселесін зерттеумен айналысатын 
қазіргі психологияда ол орын алады және оны 
қолдаушыларға ие болады.

Шетелдік психология ғылымы тұрғысынан 
заманауи әлеуметтік-психологиялық зерттеу-
лерге келетін болсақ, ең қызықты зерттеулер 
сәйкесінше 2015 және 2017 жылдары жүргізілді.

Сонымен, 2015 жылы Германия, Ресей, 
Қытайдан келген психологтар тобы студент-
тердің – үш мәдениеттің өкілдерінің психикалық 
саулықты жанама болжаушылары ретінде жеке 
құндылық бағдарын зерттеуге бағытталған 
мәдениетаралық зерттеулер жүргізді (Maerckera 
et al., 2015). 

Үш елде де әлеуметтік қолдау мен зама-
науи құндылықтардың көмегімен психикалық 
денсаулықты болжайтын дәстүрлі құндылықтары 
бар жол моделі сыналды. Зерттеу көрсеткендей, 
дәстүрлі құндылық бағдары Қытайда, содан кейін 
Ресей мен Германияда күшті болды. Зерттеу ба-
рысында жүргізілген құрылымдық теңдеулермен 
модельдеу жалпы психикалық денсаулықтың 
құндылық бағдарларына жанама әсері туралы 
гипотезаны растады. Дәстүрлі құндылықтағы 
мейірімділік әлеуметтік қолдауды, ал қазіргі 
заманғы өзіндік бағдар тұрақтылықты ғана 
болжайды. Зерттеу барысында құндылық 
бағдарлар мәдениетаралық айырмашылықтарды 
эмпирикалық сипаттаудың сезімтал құралы бо-
лып табылады деген қорытындыға келді. Зерттеу 
нәтижелерін жүйелеу және талдау жеке құндылық 
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бағдарлары психикалық саулықты елеулі бол-
жаушылар екендігін дәлелдеді. Сонымен, жеке 
құндылықтарды зерттеу қоғамдық денсаулық 
сақтау, мәдениетаралық қатынастар мен мо-
дернизация мәселелерін байланыстырудың 
келешегін көрсетті (Maerckera et al., 2015). 

2017 жылы Прага зерттеушісі П. Анизова 
PIAAC халықаралық зерттеу жобасы шеңберінде 
жалпы адамзаттық құндылықтардың әлеуметтік-
психологиялық контексті: жеке қасиеттер мен 
құндылық бағдарлары арасындағы байланыс-
ты зерттеді. Рекурсивті емес құрылымдық 
модельдеуді қолдана отырып, басқа ықтимал 
маңызды айнымалыларды (жас, жыныс, 
тартымдылық, когнитивтік дағдылар) бақылау 
кезінде ол құндылықтар (PVQ) мен тұлғаның 
қасиеттері (NEO-FFI) арасындағы байланы-
сты зерттеді және тексерді. Зерттеу барысын-
да ол құндылықтар мен тұлғалық қасиеттер 
арасында күрделі байланыс бар екенін 
дәлелдеді, ал құндылық мәселелерін зерттейтін 
психологтардың көпшілігіне қарағанда, 
когнитивті компоненті бар кейбір жеке қасиеттер 
құндылықтар әсеріне көбірек ұшырайды, ал 
басқалары сияқты, керісінше, құндылықтармен 
әлсіз байланысты. Сонымен, чех психологы 
құндылықтардың қасиеттерге әсері көбінесе са-
налы деңгейде болады және когнитивтік негізге 
ие болады, сонымен қатар ұзақ мерзімді пер-
спективада өзгеріп, полярлығын әлеуметтік 
ортамен күшті қарама-қайшылықтарға  
жауап ретінде өзгерте алады деген пайымдау 
гипотезаны дәлелдеді және жеке қасиеттердің 
құндылықтарға әсер ету полярлығы уақыт өткен 
сайын тұрақты болып қалады деп тұжырымдады 
(Anýžová et al., 2017: 393-426). 

Қорытынды және тұжырамдама

Сонымен, шетелдік зерттеулердегі құндылық 
мәселелерін зерттеудегі негізгі тәсілдерді зерде-
леу мен талдау бұл мәселеге үлкен қызығушылық 
танытты. Философия контексінде құндылық ең 
алдымен идеалдарда көрінетін маңыздылық, 
өмірдің жеке сезімі ретінде қарастырылады. 
Сонымен қатар құндылықтар жеке немесе 
әлеуметтік тірек нүктесі ретінде қызмет ете оты-
рып, адамдардың әлеуметтік өмірінің «реттеу 
механизмі» рөлін атқарады.

Әлеуметтану тұрғысынан құндылықтар жеке 
адамның да, тұтас қоғамның да ажырамас бөлігі 
ретінде қарастырылады, ал әрбір адамның өзі сол 
құндылықтарды оның мінез-құлқы реттелетін 
негізінде жасауға ұмтылады. Құндылықтар 
әлеуметтанушылардың түсінігінде ешқашан бір-
бірінен бөлек өмір сүрмейді, олар әрқашан тұтас 
жүйені құрайды. Әрбір қоғам өзінің құндылық 
құрылымын анықтайды және де ол бекітілген.

Психология саласына келетін болсақ, мұнда 
құндылықтардың өзін емес, сонымен қатар 
адамның психикасы мен санасында, құнды-
лықтар тобында ерекше субъективті, дараланған 
және уәжделген көрініс болатын құндылық 
бағдарларын зерттеудің маңызы зор, олар 
қоғамдық-саяси, экономикалық дамудың белгілі 
бір кезеңінде болуы тиіс. Құндылық бағдарлары 
– бұл адамның өмірдегі мақсаттары және осы 
мақсаттарға жетудің негізгі құралы ретінде 
әрекет ететін, демек, индивидтердің мінез-
құлқының маңызды реттеушілерінің функция-
сын иемденетін адам бөлетін құндылықтар деп 
түсініледі.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ БАЗОВЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ И 
 КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ПСИХОЛОГИИ  

(обзор зарубежных исследований)

Целью данной статьи является обзор современных зарубежных исследований взаимосвязи 
личностных черт, кинематографических предпочтений и кинопотребления (мотивы). Результаты 
исследования показали, что зарубежные исследователи при изучении роли личностных качеств 
зрителей в восприятии содержания фильма, объяснении многочисленных разновидностей 
мотивов и психологических потребностей в основном применяют пятифакторную модель 
личности (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость 
опыту). Полученные результаты выявили значимую связь между преобладающими личностными 
характеристиками зрителей и их предпочтениями в кино, например, зрители с высокими баллами 
по доброжелательности, добросовестности и нейротизму показали предрасположенность к 
выбору популярных и развлекательных киножанров. Открытость опыту выступила основным 
предиктором предпочтений фильмов авторского кинематографа и показала связь с мотивами 
художественного удовлетворения, нейротизм и мотивы поиска ощущений выступили 
предикторами предпочтений к фильмам ужасов, в зависимости от гендерных различий 
участников были определены «мужские», «женские» и гендерно нейтральные жанры фильмов. 
Кинофильмы можно использовать в целях восстановительного опыта и регуляции настроения, 
важными предикторами повторного просмотра и кино рекомендаций являются социальное 
общение и возраст. Таким образом, данное исследование подчеркивает важность учета 
индивидуальных различий при изучении предпочтений к фильмам. Результаты исследования 
послужат расширению теоретических представлений и аналитических возможностей будущих 
исследований в области психологии кино на примере казахстанской выборки. 

Ключевые слова: базовые черты личности, кинематографические предпочтения, 
пятифакторная модель, «большая пятерка», медиапредпочтения, кинопотребление.
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Some theoretical and applied aspects of studying the ralationship between  
basic personality traits and film preferences in psychology (review of foreign studies)

The purpose of this article is to review contemporary foreign research on the relationship between 
personality traits, cinematic preferences, and film consumption (motives). The results showed that for-
eign researchers, when studying the role of personality traits of viewers in the perception of film content, 
explaining the numerous varieties of motives and psychological needs, mainly apply the five-factor 
model of personality (extraversion, conscientiousness, agreeableness, neuroticism, openness to experi-
ence). The results revealed a significant relationship between the prevailing personality characteristics 
of viewers and their film preferences, for example, viewers with high scores on benevolence, consci-
entiousness and neuroticism showed a predisposition to choose popular and entertaining film genres, 
openness to experience was the main predictor of preference for films of auteur cinema and showed a 
connection with motives of artistic satisfaction, neuroticism and sensation-seeking motives were pre-
dictors of preference for horror films, depending on the gender differences of the participants, “male”, 
“female” and gender-neutral film genres were identified, films can be used for restorative experience and 
mood regulation, social communication and age were important predictors of repeat viewing and film 
recommendations. Thus, this study highlights the importance of accounting for individual differences 
when examining film preferences. The results of the study will serve to expand theoretical insights and 
analytical possibilities for future research in the field of film psychology with a sample of Kazakhstan. 

Key words: basic personality traits, film preferences, five-factor model, «Вig five», media prefer-
ences, film uses.
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Психологиядағы тұлғаның жеке қасиеттері мен кинематографиялық талғамының  
өзара байланысын зерттеудің кейбір теориялық және тәжірибелік аспектілері 

 (шетелдік зерттеулерге шолу)

Бұл мақаланың басты мақсаты адамдардың тұлғаның жеке қасиеттерінің, кинематографиялық 
талғамы мен кино тұтынудың (мотивтердің) өзара байланысы туралы заманауи шетелдік 
зерттеулерге шолу жасау болып табылады. Зерттеу нәтижелері шетелдік зерттеушілердің 
фильмнің мазмұнын қабылдаудағы көрермендердің жеке қасиеттерінің рөлін зерттеуде, 
мотивтер мен психологиялық қажеттіліктердің көптеген түрлерін түсіндіруде негізінен жеке 
тұлғаның бес факторлы моделін (экстраверсия, ізгілік, ар-ождан, нейротизм және тәжірибеге 
ашықтық) қолданатындығын көрсетті. Зерттеу қорытындылары көрермендердің басым жеке 
сипаттамалары мен олардың кинодағы талғамының арасындағы маңызды байланысты анықтады, 
мысалы, ізгілік, ар-ождан, нейротизм факторлары бойынша жоғары балл жинаған көрермендер 
танымал және ойын-сауық фильмдерін таңдауға бейімділікті көрсетті, тәжірибеге ашықтық 
авторлық кино фильмдерінің негізгі алдын ала болжаушысы болып саналады және көркемдік 
қанағаттану мотивтерімен байланысын көрсетті, қатысушылардың гендерлік айырмашылығына 
байланысты фильмдер «ерлер», «әйелдер» және гендерлік бейтарап жанрлар болып анықталды, 
фильмдерді қалпына келтіру тәжірибесі ретінде және көңіл-күйді реттеу үшін пайдалануға 
болады, әлеуметтік қарым-қатынас пен жас ерекшеліктері киноны қайта қарау және кино 
ұсыныстарының алдын ала болжаушысы болып табылады. Осылайша, бұл зерттеу, фильмдерді 
зерттеудегі жеке айырмашылықтарды ескерудің маңыздылығын көрсетеді. Зерттеу нәтижелері 
қазақстандық кино көрермендерін зерттеу мысалында кино психологиясы саласындағы болашақ 
зерттеулердің теориялық түсініктері мен аналитикалық мүмкіндіктерін кеңейтуге қызмет етеді.

Түйін сөздер: тұлғалық жеке қасиеттер, кинематографиялық талғам, бес факторлы модель, 
«үлкен бестік», медиа-талғам, кинофильм, кино тұтыну.

Введение

Важность той роли, которую играет кино в 
современном обществе, подтверждается внима-
нием, которое уделяется развитию отечествен-
ного кинематографа. «Кинематограф как худо-
жественное явление ХХ века сегодня с позиции 
ХХІ века воспринимается как объект культурно-
го наследия. Одним из наиболее важных направ-
лений государственной политики Республики 
Казахстан в сфере культуры является сохране-
ние и развитие, изучение национального искус-
ства, бережное отношение к культурному насле-
дию» (Ногербек, 2012: 1). Национальное кино 
должно быть способно удовлетворять духовные 
потребности народа и служить государственным 
интересам, поддерживая эмоционально-нрав-
ственное развитие молодежи и приобщая их к 
высшим духовным ценностям своего народа и 
человечества. 

Киноиндустрия как синтез бизнеса и ис-
кусства является важным типом средств массо-
вой коммуникации, генерирующим обширные 
экономические выгоды и важные культурные 
убеждения. По данным в открытых источниках 
(интернет), число посетителей кинотеатров в 
Казахстане неуклонно растет, например, в 2018 

году 17,8 млн человек посетили кинотеатры, 
превысив показатель 2014 года почти в 1,4 раза, 
доходы организаций, осуществляющих кино-
показ, составили 18,4 млрд тенге (2013 г. – 12,3 
млрд тг.). В последнее время в отечественной 
киноиндустрии наблюдается тенденция пред-
почтений современных кинозрителей фильмов 
казахстанского кинематографа, например, из 
17,8 млн посетителей в 2018 году, 3,1 млн чело-
век (18%) выбрали национальное кино. В оте- 
чественной киноиндустрии акцент в первую 
очередь делается на духовные ценности фильма, 
а вопрос монетизации стоит на втором плане в 
связи с ростом уровня кинопотребления казах-
станского зрителя и тенденцией предпочтений 
казахстанских фильмов. 

Кинематограф в современном мире рассма-
тривается как средство массовой коммуникации, 
с развитием интернет-сервисов и появлением 
новых видов медиаконтента кино стало обще-
доступным, став наиболее востребованным ви-
дом времяпровождения. Благодаря специфике 
киноискусства, как воздействие технических 
особенностей создания и воспроизведения ки-
нофильма, так и смысловая и идеологическая 
содержательная составляющая кинофильма спо-
собны оказывать воздействие на аффективную 
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и когнитивную сферы личности. В настоящее 
время кино находится на этапе глобальных пре-
образований, развивается международное взаи-
модействие, расширяется география фильмов, 
кино становится общим языком общения, вне 
зависимости от географического положения, на-
циональной и культурной принадлежности. 

Медиапредпочтения людей изучались с са-
мых разных теоретических и дисциплинарных 
точек зрения. На принятие решений человеком 
влияет широкий спектр факторов, многочислен-
ные исследования показывают, что на медиа- 
предпочтения влияние оказывают множество 
демографических, личностных, социальных и 
психологических переменных (Nabi et al., 2006: 
690), среди которых более устойчивыми являют-
ся вопросы личного вкуса. Человек как субъект 
своей масс-медийной активности, осуществляет 
выбор медиаконтента на основе собственных мо-
тивов и ожиданий, ведущих к удовлетворению 
потребностей, на которые влияние оказывают 
индивидуальные и социально-психологические 
характеристики личности. Несмотря на наличие 
большого количества доступных данных и оче-
видные преимущества профилирования потре-
бительских предпочтений, понимание ключевых 
факторов индивидуальных различий в кинема-
тографических предпочтениях и мотивах выбо-
ра и просмотра фильмов является недостаточно 
разработанной областью исследований. 

Таким образом, целью нашего исследования 
является обзор зарубежных эмпирических иссле-
дований о взаимосвязи базовых черт личности, 
кинематографических предпочтений и мотива-
ции зрителей при выборе фильмов к просмотру, 
так как индивидуальные различия в предпочте-
ниях к фильмам отражают значимые характери-
стики психологического профиля человека. 

Научная методология исследования 

В рамках обзора зарубежных исследований 
была проведена работа со следующими интернет-
ресурсами: с крупнейшей единой базой данных 
Scopus, PsycINFO, бесплатной социальной сетью 
с возможностью поиска и обмена научными ра-
ботами ResearchGate, просмотрены зарубежные 
коллекции в открытом доступе: DART-Europe, 
Dialnet, HAL, OATD и другие. Осуществлен по-
иск по следующим ключевым словам: Individual 
differences; Personality; Big Five personality traits; 
Extraversion; Сonscientiousness; Аagreeableness; 
Neuroticism; Оpenness to experience; NEO-FFI; 
NEO PI-R; Cognition; Cognitive styles; Influence; 

Traits; User Interface; Movie preferences; Predict-
ing; Gender; Aesthetic; Movie genres; Author’s 
film; Mainstream; Action; Horror movies; Personal-
ity; Psychology; Film art; Media audiences; Movie 
viewing motives; Uses and gratifications; Recom-
mender Systems; User Personality; Multimedia; Art 
schema; Genre effects; Digital cinema; Film percep-
tion; Cinema experiment; Audience research; Nega-
tive emotions, Film и др. 

Для включения в данный обзор подходящих 
работ были прочитаны аннотации статей. В ста-
тью были включены психологические и меж-
дисциплинарные эмпирические исследования, 
посвященные взаимосвязи базовых личност-
ных черт, кинематографических предпочтений 
с мотивами выбора и просмотра кино, работы о 
связи с прогнозированием повторных кинопрос-
мотров, о взаимосвязях индивидуальных и ген-
дерных различий с кинопредпочтениями, статьи 
о методах изучения процессов и эффектов вос-
приятия медиа и их восстановительного потен-
циала, по исследованию рекомендательных си-
стем. 

Основная часть

Одним из основных теоретических направ-
лений в зарубежных медиаисследованиях яв-
ляется теория использования и удовлетворения 
(uses and gratification theory), по положениям ко-
торой потребители выбирают медиаконтент для 
удовлетворения своих индивидуальных потреб-
ностей. Часть исследователей считает, что тео-
рия зародилась в конце 1920-х годов в результа-
те исследований Фонда Пейна, проведенных под 
руководством Совета по кинематографическим 
исследованиям США с целью определения вли-
яния фильмов на поведение молодежи Америки. 
В 1940-е годы в США Г. Герцог, исследовавшая 
потребление сериалов по радио, пришла к вы-
воду, что они выполняют в жизни слушатель-
ниц функции эмоциональной разрядки, служат 
источником получения информации и советов 
для повседневной жизни (Ruggiero, 2000: 7).  
В 70-80-е годы ХХ века исследования, прово-
дившиеся в рамках теории использования и 
удовлетворения, все больше стали сосредоточе-
ны на демонстрации взаимосвязи между базовы-
ми чертами личности и использованием средств 
массовой информации. Дж. Блумлер и Э. Кац 
утверждали, что медиапотребности аудитории 
имеют социальные и психологические истоки, 
использование средств массовой информации 
носит избирательный характер и мотивировано 
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рациональным самосознанием собственных по-
требностей человека, а также ожиданием того, 
что эти потребности будут удовлетворены опре-
деленными типами СМИ и медиаконтентом. 
Следовательно, утверждается, что личность ау-
дитории играет важную роль в определении раз-
личных этапов отбора, использования и послед-
ствий средств массовой информации (Kraaykamp 
& Eijck, 2005: 1676; Ruggiero, 2000: 6). Инди-
видуальные потребности и ожидания приво-
дят к индивидуальным моделям использования 
средств массовой информации (Hall, 2005: 377), 
когда аудитория использует СМИ для удовлет-
ворения различных социальных и психологиче-
ских потребностей, а мотивы их использования 
могут смягчать медиаэффекты (Haridakis, 2002: 
378). 

В современное время в психологии кино 
очень популярны исследования предпочтений 
зрителями определенных киножанров. На се-
годняшний день исследования показывают, что 
любимые и лучшие фильмы человека всегда 
относятся к его или ее любимому жанру, а ки-
нематографические предпочтения являются от-
носительно стабильным выражением индиви-
дуальных предпочтений. Следовательно, при 
изучении кинематографических предпочтений и 
мотивации зрителей при выборе фильмов к про-
смотру причины необходимо искать в основных 
чертах личности.

Личностные характеристики рассматрива-
ются как ряд установок, убеждений и ценностей, 
которые направляют наше когнитивное/аффек-
тивное взаимодействие с социальной средой, 
это совокупность поведенческих точек, которые 
объединяются в черты, порождая различные 
типы личности. Определение соответствующих 
личностных свойств, которые могут быть ис-
пользованы в исследованиях кинематографиче-
ских предпочтений личности, является таким же 
сложным, как и определение соответствующих 
параметров предпочтений. Для того чтобы слу-
жить предикторами выбора и восприятия СМИ, 
личностные черты должны быть организованы в 
определенное число категорий. Таким образом, 
необходима надежная модель личностных черт.

Зарубежные исследователи при изучении 
роли личностных качеств зрителей в воспри-
ятии содержания фильма, объяснении много-
численных разновидностей психологических 
потребностей и мотивов выбора и просмотра 
фильмов в основном применяют пятифакторную 
модель личности, использующуюся при измере-
ниях эстетических предпочтений потребителей 

(Chamorro-Premuzic et al., 2009: 20; Chamorro-
Premuzic et al., 2014: 90). В междисциплинарных 
исследованиях личностные характеристики зри-
телей часто измеряются с помощью кратких вер-
сий оригинальной анкеты «Большой пятерки» 
(NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), Ten-Item 
Personality Inventory (TIPI), Big Five Inventory), 
которые подтвердили свою надежность (McCrae 
& Costa, 1999). 

Пятифакторная модель личности («Большая 
пятёрка» личностных особенностей в термино-
логии Л. Голдберга является диспозициональной 
(от англ. disposition – предрасположенность) мо-
делью личности человека и, предлагает пять раз-
личных черт личности: открытость опыту (ори-
гинальность и практичность), добросовестность 
(контролирование и импульсивность), экстра-
версия (энергичность и сдержанность), добро-
желательность (привязанность и отделенность), 
нейротизм (эмоциональность и спокойствие) 
(Радюк, 2016: 92). Популярность пятифакторной 
модели, разнообразие связанных с ней исследо-
вательских тем и большое количество вариаций 
методик для диагностики «большой пятёрки» 
говорит об универсальности ее ключевых харак-
теристик.

Результаты и обсуждение

Связь базовых черт личности, мотивов вы
бора и просмотра фильмов и кинематографи
ческих предпочтений зрителей (потребителей).

Одной из наиболее устойчивых и воспро-
изводимых черт «Большой пятерки» является 
экстраверсия (E). Экстравертов описывают, как 
дружелюбных, общительных, активных, жиз-
нерадостных людей с относительно высоким 
уровнем возбуждения (Costa & McCrae, 1988: 
861). Результаты исследований установили по-
ложительную корреляцию экстраверсии, то есть 
степени ориентации на внешний мир, с посе-
щаемостью кино и выявили кинопредпочтения 
к драматическим, комедийным и романтиче-
ским фильмам, жанру боевика (Cantador et al., 
2013: 1677), фильмам ужасов (Martin, 2019) и 
интерес к фильмам с содержанием сцен жесто-
кости (Romans A., 2015: 11), низкие баллы по 
экстраверсии выявили связь с предпочтениями 
трагедии, криминальных драм (нео-нуар), науч-
но-фантастических фильмов и фэнтези, анима-
ционных фильмов, фильмов ужасов (Cantador et 
al., 2013: 1679; Chausson, 2010).

Открытость опыту (O), то есть степень инте-
реса к новому опыту, характеризует творческих 
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личностей, обладающих ярким воображением, 
ценящих искусство, интересующихся приклю-
чениями и разнообразными эмоциональными 
переживаниями (Радюк, 2016: 96). Людям с вы-
сокими баллами по открытости опыту характер-
ны художественные и информационные мотивы 
просмотра фильмов, они предпочитают ориги-
нальный и серьезный медиаконтент и отличают-
ся стремлением к интеллектуальной стимуляции 
и художественно-эстетическим переживаниям 
(Chamorro-Premuzic, 2009: 147; Kraaykamp et al, 
2005: 1679), так как открытость опыту связана 
с экспертными знаниями о кино (Silvia & Berg, 
2010: 77) была обнаружена связь с позитивным 
отношением к эвдемоническим развлекатель-
ным мотивам выбора и просмотра фильмов, что 
в свою очередь отрицательно влияет на гедони-
стические мотивы кинопросмотров. Открытость 
опыту выступает предиктором предпочтений к 
фильмам авторского кинематографа, положи-
тельно коррелирует с интересом к драматиче-
ским, документальным (и/или основанных на 
реальных событиях фильмам), научно-фантасти-
ческим фильмам (Kallias, 2012: 202; Chausson, 
2010), низкие баллы по открытости опыту вы-
явили связь с пользовательскими предпочтени-
ями к жанру боевика, военных, романтических, 
комедийных фильмов (Cantador et al., 2013; 
Chausson, 2010).

Доброжелательность (А) (приятность) счи-
тается второй по значимости личностной чертой 
после открытости в предсказании предпочтений 
аудиовизуальных искусств. Черта характеризует 
дружелюбных, сочувствующих, щедрых людей, 
готовых прийти на помощь. По результатам ис-
следований, высокие баллы по доброжелатель-
ности показали связь с предпочтениями людей к 
популярному контенту и развлекательным жан-
рам, к приключенческим, романтическим, ко-
медийным и драматическим фильмам (Cantador 
et al., 2013; Chausson, 2010; Hall, 2005), низкие 
баллы, в свою очередь, положительно коррели-
руют с предпочтениями к жанру боевика, на-
пряженным, жестоким, драматическим филь-
мам или фильмам ужасов, фильмам нео-нуар, 
отрицательно коррелируя с гедонистическими 
мотивациями просмотра (Chamorro-Premuzic 
et al., 2014; Cantador et al., 2013; Kallias, 2012; 
Chausson, 2010; Krcmar & Kean, 2005). 

Добросовестность (С) характерна для орга-
низованных, дисциплинированных, исполни-
тельных, практичных и эффективных людей. 
Пользователи с высокими баллами по добро-
совестности показали предпочтения тради-

ционных, предсказуемых и структурирован-
ных форматов медиаконтента (Chausson, 2010; 
Kraaykamp et al., 2005). Исследования личных 
профилей пользователей социальной сети Фейс-
бук показали следующие результаты: пользова-
тели, набравшие высокие баллы по добросовест-
ности, предпочитают жанр арт-хаус (авторское 
кино), приключенческие и научно-фантастиче-
ские фильмы (Cantador et al., 2013), боевики и 
мелодрамы (Chausson, 2010), низкие баллы рас-
сматриваемого фактора выявили отрицательную 
корреляцию с предпочтениями фильмов ужасов 
(Kraaykamp & Eijck, 2005), и предрасположен-
ность к культовым и анимационным фильмам 
(Cantador et al., 2013).

Нейротизм (N), как черта личности, пока-
зывает неуверенных и импульсивных людей с 
частыми негативными аффективными состоя-
ниями (тревога, гнев, чувство одиночества, де-
прессия). Высокий уровень нейротизма, как сте-
пень эмоциональной нестабильности, влечет за 
собой сильную степень враждебности, социаль-
ной тревожности, неуверенности и уязвимости 
(Радюк, 2016; Cantador et al., 2013). Результаты 
эмпирических исследований продемонстрирова-
ли, что нейротические люди смотрят кинофиль-
мы в целях социальной коммуникации, релак-
сации и для отвлечения от повседневных забот 
(Chausson, 2010; Weaver, 2003). Кроме того, вы-
явлены связи между нейротизмом и предпочте-
ниями романтических фильмов, фильмов ужа-
сов (Chausson, 2010), культовых, трагических и 
анимационных фильмов (Cantador et al., 2013). 
По результатам исследований установлено, что 
нейротизм отрицательно коррелирует с предпо-
чтениями к приключенческим фильмам, коме-
диям, боевикам, фильмам ужасов, авторскому и 
массовому кинематографу, а также фильмам, со-
держащим жестокий и агрессивный контент, не-
гативное отношение к боевикам (экшн) (Cantador 
et al., 2013, Kallias, 2012; Chausson, 2010; Krcmar 
& Kean, 2005). Пользователи с низким уров-
нем нейротизма предпочитают легкие фильмы 
с приятным содержанием, позволяющие снять 
чувства тревожного напряжения (Сekrlija et al., 
2016). В.Латынов в своей статье отмечает, что 
одной из причин расхождения результатов ис-
следований является существование двух типов 
нейротиков, одни из которых стремятся при по-
мощи СМИ успокоиться и избавиться от нега-
тивных эмоций, а другие же ориентированы на 
просмотр передач, эмоциональное содержание 
которых соответствует их собственному эмоци-
ональному состоянию (Латынов, 2019: 186).
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Связь базовых черт личности, кинематогра
фических предпочтений и гендерных факторов.

Примечательными являются результаты за-
рубежных исследований, рассматривающих 
влияние личностных факторов «Большой пя-
терки» на предпочтения визуальных медиа во 
взаимосвязи с гендерными факторами. Боль-
шинство исследований личностных эффектов в 
медиапредпочтениях либо игнорировали либо 
контролировали пол участников. В целом, об-
зор зарубежных исследований показывает зна-
чительное взаимодействие между гендерными 
и личностными характеристиками, например, 
есть данные о существовании значительных рас-
хождений в большой пятерке личностных черт 
между полами и культурами (Romans, 2015: 5). 
О. Чоссон, исследуя предпочтения в кино жите-
лей Великобритании в возрасте 16-25 лет (n=29 
197) и на основе данных, собранных приложе-
нием Stillwell (2007) myPersonality на Facebook, 
подтвердила, что различные киножанры вызы-
вают дифференцированные аффективные реак-
ции между двумя полами. Данные ее исследо-
вания показали, что женщины набрали высокие 
баллы по нейротизму и доброжелательности в 
сравнении с мужчинами; женщины продемон-
стрировали кинематографические предпочтения 
в отношении романтических фильмов, а муж-
чин привлекают фильмы жанра боевик (экшн), 
также отмечено значительное взаимодействие 
между гендерными факторами и открытостью 
опыту в отношении кинопредпочтений к жан-
рам комедии, боевика и мелодрам (Chausson, 
2010). В рамках исследований роли гендерного 
влияния на кинематографические предпочте-
ния зрителей среди студентов и магистрантов 
государственного университета Германии было 
проведено эмпирическое исследование относи-
тельно точности гендерных стереотипов в от-
ношении предпочтений в кино, которое выявило 
три основных вывода: участники эксперимента 
правильно предсказали направление гендерных 
различий в предпочтениях фильмов для 65% ки-
ножанров; участники переоценили влияние ген-
дерных различий в предпочтениях фильмов для 
большинства жанров (59%); мужчины и женщи-
ны придерживаются очень схожих гендерных 
стереотипов в отношении предпочтений мужчин 
и женщин в кино. По результатам исследования, 
к «мужским жанрам» были отнесены: боевики 
(экшн), приключенческие фильмы, эротиче-
ские фильмы, фэнтези, исторические фильмы, 
фильмы ужасов, научно-фантастические филь-
мы, триллеры, военные фильмы и вестерны; к 

«женским» жанрам – анимационные фильмы, 
комедии, драмы, фильмы «heimat» (в пер. с нем. 
– родина), романтические фильмы, криминаль-
ные и детективные фильмы были восприняты 
как гендерно нейтральные (Wühr et al., 2017). В 
целом, согласно результатам исследований ген-
дерных различий в кинематографических пред-
почтениях, мужчины набрали меньше баллов 
по доброжелательности и добросовестности, у 
женщин наблюдаются предпочтения драмати-
ческих и романтических фильмов, мужчин ин-
тересуют боевики (экшн) и научно-фантастиче-
ские фильмы, при этом необходимо учитывать 
размытость жанровых границ и специфику со-
держания отдельно взятого фильма (Romans, 
2015: 12), Таким образом, можно предположить, 
что сочетание гендерных и личностных факто-
ров «Большой пятерки» вносит существенный 
вклад в понимание предпочтений людей в кино. 
Эмпирические исследования по исследованию 
влияния личностных характеристик на исполь-
зование аудиторией фильмов и их жанровые 
кинематографические предпочтения показыва-
ют использование упрощенной жанровой пере-
менной Холла. Упрощенная жанровая класси-
фикация Холла, применявшего в своих работах  
личностную модель Айзенка, была создана им 
на основе трех широких категорий жанров кино: 
легкие жанры (комедийные, романтические 
фильмы), серьезные жанры (драматические, до-
кументальные фильмы), жанры, ориентирован-
ные на действие (боевики, триллеры, фильмы 
ужасов, научно-фантастические фильмы) (Hall, 
2005: 385), где легкие фильмы ассоциировались 
с весельем, серьезные фильмы ассоциировались 
с печальными и созерцательными переживани-
ями, ориентированные на действие фильмы – с 
острыми ощущениями (Bartsch, 2012: 284). 

Связь кинематографических предпочтений с 
ценностными ориентациями и восстановитель
ным опытом.

При прогнозировании кинематографиче-
ских предпочтений зрителей, исследователи с 
базовыми личностными чертами применяют и 
ценностные измерения. Подразделяясь на груп-
пы с точки зрения личных предпочтений и воз-
зрений каждого индивида, ценности вступают в 
теснейшее взаимодействие с потребностным и 
акмеологическим планом. Соответствуя уровню 
«социальных» потребностей, ценностные ори-
ентации детерминируют направленность лично-
сти, т.е. совокупность доминирующих мотивов и 
потребностей, на признанные в социуме элемен-
ты материальной и духовной культуры (Белоу-
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сова, 2017: 21). Средства массовой информации, 
которые мы потребляем, оказывают влияние на 
развитие нашей личности и ценностей, поэто-
му модель, сочетающая эти два фактора, может 
быть особенно надежной. Исследователи про-
водят эмпирические исследования, изучая дан-
ные, полученные в результате взаимодействия 
пользователя с социальными сетями, например, 
Фейсбук, Twitter, обзоры и рейтинги фильмов 
в базе данных Internet movie database (IMDb), 
Netflix, HBO и др., необходимо отметить, что 
данные онлайн-платформ находятся в открытом 
доступе в интернете. Результаты исследования 
пользовательских данных в Twitter и обзоры в 
базе данных IMDb показали, что психографи-
ческие измерения лучше предсказывают пред-
почтения к жанру экшн (61%), а ценностные 
измерения – жанр триллера (59%) (Mukta et al., 
2017). Интересные результаты показали данные 
исследования личностных профилей пользова-
телей социальной сети Фейсбук (53226 человек), 
когда схожие личностные черты наблюдались у 
людей, имеющих схожие предпочтения к жан-
рам экшн и комедиям; люди, предпочитающие 
романтические фильмы, имели схожие черты ха-
рактера, близкие к тем, кто любит комедийные 
или драматические фильмы, так же, как и поль-
зователи, предпочитающие трагические, автор-
ские или культовые фильмы, в целом не похожи 
на всех остальных людей (Cantador et al., 2013). 

Другой научной проблемой, активно раз-
рабатываемой современными зарубежными 
исследователями в рамках данного контекста, 
является исследование методов изучения про-
цессов и эффектов восприятия медиа, восста-
новительного потенциала медиаразвлечений, а 
именно энергетического возбуждения и пози-
тивного аффекта (Rieger & Bente, 2018: 249). По 
теме преодоления стресса и копинг-поведения 
потребителей с помощью средств массовой ин-
формации в повседневной жизни был проведен 
научный обзор современных исследований (318 
научных статей), по итогам которого авторами 
работы были синтезированы различные подхо-
ды и определены три основные точки зрения на 
использование медиа для совладания: (1) стресс 
и совладание, (2) управление настроением и ре-
гулирование эмоций и (3) зависимость от медиа 
и проблемное использование медиа. В рассмо-
тренных статьях наиболее часто были использо-
ваны теория управления настроением (MMT) – 
51%, модель процесса регуляции эмоций Гросса 
– 20%, теория использования и удовлетворения 
(U&G) – 18%. Исследование показало, что 6% 

потребителей медиа используют кинофильмы 
для управления своим настроением (Wolfers et 
al., 2020). При исследовании мотивации удов-
летворения в определенных типах содержания 
фильма авторами были применены теория чув-
ствительности к подкреплению Дж. Грея и мо-
дель личности Цукермана (Pekic & Milovanovic, 
2016). 

В работе Ригера и Бенте связь между про-
смотром фильма и опытом восстановления была 
установлена путем измерения кортизола (био-
маркера стресса), уровень которого менялся в 
зависимости от просмотра фильма. Результаты 
их исследования показали, что гедонистическое 
потребление фильма было связано с более высо-
кими уровнями релаксации, чем просмотр эвде-
монического фильма, в то время как просмотр 
более спокойного и успокаивающего фильма 
привел к снижению его уровня (Rieger & Bente, 
2018: 240). Концепция эвдемонической мотива-
ции предполагает, что в дополнение к гедони-
ческим мотивациям использование медиа также 
может быть мотивировано путем поиска инди-
видами более глубокого понимания, смысла и 
цели своей жизни. Например, в исследовании, 
посвященном урокам, извлеченным из культо-
вых фильмов, Оливер и Хартманн (2010) обна-
ружили, что зрители размышляют о ценности и 
быстротечности жизни, важности человеческой 
добродетели и выносливости, а также о неиз-
бежности печали, жестокости и боли как части 
человеческого состояния (Rieger & Bente, 2018: 
234; Bartsch, 2012: 273). Таким образом, они 
пришли к выводу, что развлекательный опыт 
кинофильмов можно использовать для пользы 
человека, предполагая, что физиологическая ак-
тивация может усиливать опыт развлечений и 
эмоциональные показатели, так как с помощью 
кинофильма можно регулировать свое настро-
ение, ведь перечень всевозможных эмоций так 
же велик, как и список жанров в кинематографе 
(Reinecke & Rieger, 2020). 

Роль индивидуальных различий в прогнози-
ровании возможности повторного просмотра и 
рекомендации фильмов.

При исследовании предикторов возможно-
сти повторного просмотра фильмов и рекомен-
даций Фребер и Томашке одними из первых 
исследовали влияние кинематографического 
контекста, изучив его влияние на эстетический 
опыт от просмотра художественного фильма, на 
просмотра кинофильма в кинотеатре в сравне-
нии с домашним кинопросмотром. Под эстети-
ческим опытом авторы обозначили весь спектр 
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эмоций, возникающих в ответ на эстетическую 
привлекательность художественного фильма. 
Просмотр кинофильмов вне кинотеатра в насто-
ящее время является обычной практикой, осо-
бенно учитывая современные реалии пандемии, 
связанной с COVID 19. Данные их исследования 
показали, что первый просмотр фильма в кино-
театре дает лучший кинематографический опыт 
по сравнению с домашним кинопросмотром и 
может повлиять на повторный просмотр кино-
фильма (Fröber et al., 2019). Одними из основ-
ных факторов, больше всего оказавших влияние 
на прогнозирование рекомендаций фильма и за-
интересованность в повторном просмотре, вы-
ступили социальное взаимодействие и возраст. 
Социализация является сильной мотивацией че-
ловека к развитию и поддержанию социальных 
связей (Rime, 2009), участники опроса ответили, 
что при выборе фильма для просмотра в киноте-
атре они в основном доверяют отзывам о фильме 
от друзей, знакомых и родственников, возраст, 
являющийся вторым важным предиктором про-
гнозирования повторного просмотра, продемон-
стрировал высокий уровень интереса к повтор-
ному просмотру у молодых участников (Bentley 
et al., 2016), среди личностных черт предикто-
ром собственной заинтересованности человека 
в повторном просмотре фильма выступила экс-
траверсия. 

При исследовании кинематографических 
предпочтений современных зрителей (потреби-
телей) важное значение имеет анализ данных 
рекомендательных сервисов. Популярные при-
ложения, например, такие как Netflix (лидер 
2020 года), HBO (лидер 2019 года), являющие-
ся поставщиками фильмов и сериалов на осно-
ве потокового мультимедиа, могут использовать 
огромные массивы данных для понимания ки-
нопотребления, для создания хорошо продуман-
ной стратегической коммуникации с целевыми 
профилями потребителей фильмов, а также в 
целях психологического профилирования своих 
потребителей. Рекомендация в указанных серви-
сах формируется через контентную фильтрацию 
(content-based filtering), исходя из поведения че-
ловека. При использовании этого подхода также 
может браться за основу история кинопросмо-
тров конкретного участника. Зарубежные иссле-
дователи на основе данных пяти черт, истории 
кинопросмотров и оценок 73 зрителей-пользо-
вателей Netflix исследовали взаимосвязи между 
базовыми чертами личности, кинематографиче-
скими предпочтениями и рекомендательными 
системами. Результаты их исследования пока-

зали значимую корреляцию между добросовест-
ностью и позитивным отношением к рекомен-
дательным системам, самим рекомендациям и 
частоте их использования, что показывает важ-
ность анализа пользовательских черт, поскольку 
они выступают более устойчивыми вопросами 
личного вкуса (Golbeck & Norris, 2013). Сре-
ди 318 студентов-выпускников специальности 
«Психология» Португальского университета 
было проведено исследование, главной целью 
которого являлось прогнозирование кинема-
тографических предпочтений и определение 
предикторов повторного просмотра фильмов. 
Опрос проводился с помощью следующих ин-
струментов: шкала эмоционального удовлет-
ворения (EGS), шкала потребности в познании 
(NFC), португальская версия анкеты «Потреб-
ность в аффекте» (NFA). Полученные результа-
ты свидетельствуют, что факторами, влияющи-
ми на прогнозирование рекомендаций фильмов 
и заинтересованность в повторном просмотре, 
являются социальное взаимодействие и возраст, 
авторы отмечают, что социальная комуникация 
является сильной мотивацией человека к разви-
тию и поддержанию социальных связей, когда 
при рекомендации фильмов зрители делятся сво-
им социальным опытом, при этом совместные 
просмотры фильмов являются основной при-
чиной повторного просмотра. Также исследова-
ния показали, что более молодые зрители более 
заинтересованы и в повторном просмотре, и в 
рекомендации фильмов. Таким образом, данное 
исследование подчеркивает важность учета ин-
дивидуальных различий при прогнозировании 
повторных кинопросмотров и рекомендаций к 
фильмам (Arriaga, P. et al., 2020). Полученные 
данные также могут применяться специалиста-
ми по маркетингу и рекламе в киноиндустрии.

Заключение

Приведенные выше результаты зарубежных 
исследований дают ответ на поставленный ис-
следовательский вопрос, работы зарубежных 
исследователей выявили связь между базовы-
ми личностными чертами зрителей с кинемато-
графическими предпочтениями и мотивацией 
при выборе и просмотре фильмов. В исследо-
вании были сделаны следующие выводы: во-
первых, в зарубежных эмпирических работах 
по исследованию связи личностных черт и ки-
нематографических предпочтений в основном 
доминирует пятифакторный подход, принятый 
в качестве универсальной модели при исследо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Video_on_Demand
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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вании индивидуальных различий; во-вторых, 
исследования продемонстрировали, что кине-
матографические предпочтения в отношении 
конкретных жанров художественных фильмов 
могут быть чувствительны к базовым личност-
ным чертам представителей киноаудитории, 
например, такие личностные черты, как добро-
желательность, добросовестность и нейротизм, 
показали предрасположенность к выбору попу-
лярных и развлекательных киножанров, откры-
тость опыту выступила основным предиктором 
кинопредпочтений фильмов жанра авторского 
кинематографа, показала связь с мотивами ху-
дожественного и эстетического удовлетворения, 
предпочтениями сложных жанров, нейротизм 
и мотивы поиска ощущений выступают преди-
кторами предпочтения жанра фильмов ужасов, 
в-третьих, по результатам исследования связи 
кинопредпочтений и гендерных различий были 
определены «мужские жанры» (боевики (экшн), 
приключенческие фильмы, эротические филь-
мы, фэнтези, исторические фильмы, фильмы 
ужасов, научно-фантастические фильмы, трил-
леры, военные фильмы и вестерны), «женские 
жанры» (анимационные фильмы, комедии, дра-
мы, фильмы «heimat», «гендерно нейтральные 
жанры» (романтические фильмы, криминальные 

и детективные фильмы), в-четвертых, развлека-
тельный опыт кинофильмов можно использо-
вать для пользы человека в целях восстанови-
тельного опыта и для регуляции настроения, так 
как физиологическая активация может усили-
вать опыт развлечений и эмоциональные показа-
тели, в-пятых, важными предикторами повтор-
ного просмотра и рекомендаций кино являются 
социальное общение, созерцательный опыт, вы-
свобождение эмоций и возраст, предикторами 
повторного кинопросмотра выступили социаль-
ное общение, поиск острых ощущений, возраст 
и экстраверсия. Таким образом, результаты за-
рубежных исследований, интерес психологов 
к обоснованию своих концепций посредством 
социальных теорий продемонстрировали меж-
дисциплинарный вектор развития современной 
психологической науки, когда сотрудничество 
может принести новые интересные идеи в этой 
чрезвычайно актуальной предметной области. 
При многообразии исследований, посвященных 
кинопотреблению, исследования кинематогра-
фических предпочтений в казахстанской науке 
отсутствуют, в связи с этим появился большой 
интерес к изучению отечественной кинемато-
графии и составлению психологического пор-
трета казахстанского кинозрителя.
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ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ӨЗІНДІК ТИІМДІЛІГІ:  
СИПАТТАМАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

Мақалада психология ғылымындағы өзіндік тиімділік феноменіне қызығушылықтың артуына 
байланысты ғылыми зерттеулердегі өзіндік тиімділікті зерттеу бағыттары қарастырылады. Бұл 
мақаланың мақсаты студенттердің өзіндік тиімділігін зерттеу. Өзіндік тиімділік феноменінің 
басқа психологиялық құбылыстармен, мысалы, табысқа жету мотивациясы және сәтсіздіктен 
аулақ болу, тұлғаның өзіне сенімділігі сияқты өзара байланысын ашатын зерттеулерге, жалпы 
өзіндік тиімділік ерекшеліктеріне арналған зерттеулерге баса назар аударады. Өзіндік тиімділік 
ұғымының мәні, оның құрылымы, жоғары оқу орындарының болашақ түлектерін даярлаудағы 
өзіндік тиімділіктің рөлі, сондай-ақ университетте оқу кезінде студенттердің өзіндік тиімділігін 
дамыту мүмкіндіктері қарастырылады. Студенттердің жалпы өзіндік тиімділік деңгейін, 
пәндік және коммуникативтік әрекеттегі өз тиімділігін бағалаудағы ерекшеліктерін анықтау 
мақсатында тұлғаның жалпы өзіндік тиімділігі шкаласы (Р. Шварцер, М. Ерусалем, В. Ромекпен 
бейімделген нұсқасы); Дж. Маддукс және М. Шеердің өзіндік тиімділік деңгейін анықтау тесті 
(Л.Р. Кричевский басшылығымен жасалған Л. Бояринцеваның модификациясы), әдістемелері 
жүргізілді және зерттеу нәтижелері көрсетілді. Зерттеу студенттердің өзіндік тиімділігінің белгілі 
бір сипаттамаларын және нақты проблемалық аспектілерін айқындауға мүмкіндік берді. Зерттеу 
нәтижелерінің статистикалық өңдеуі мен талдауы университетте оқу үрдісінде студенттердің 
өзіндік тиімділігін дамыту іс-шаралары тиімді болғандығын көрсетті. Психология мамандығының 
әр түрлі курстарында оқитын студенттердің өзіндік тиімділігін бағалау ерекшеліктері 
салыстырылып сипатталған. Мақалада зерттеліп отырған мәселенің өзектілігі ғана емес, сонымен 
бірге психолог-студенттеріне кәсіби шеберліктерін арттыру мақсатында ұсыныстар әзірлеу үшін 
кәсіби сенімдер мен өзіндік тиімділікті одан әрі зерттеудің маңыздылығы дәлелденген.

Түйін сөздер: тұлғалық өзіндік тиімділік, студент-психолог, пәндік өзіндік тиімділік, 
коммуникативтік өзіндік тиімділік.

N.A. Kudusheva*, I.K. Amanova
Turan University, Kazakhstan, Almaty, 

*e-mail: nurgaisha72@mail.ru

Personal effectiveness of university students:  
descriptive research

The article considers the directions of self-efficacy research in scientific research in connection with 
the growing interest in the phenomenon of self-efficacy in psychological science. The purpose of this ar-
ticle is to study the self-efficacy of students.. Special attention is paid to research that reveals the relation-
ship of the phenomenon of self-efficacy with other psychological phenomena, such as the motivation 
to achieve success and avoid failure, self-confidence of the individual, research on the features of self-
efficacy in general. The essence of the concept of self-efficacy, its structure, the role of self-efficacy in 
the training of future graduates, as well as opportunities for the development of self-efficacy of students 
while studying at University In order to determine the level of general self-efficacy of students, features 
in assessing self-efficacy in the subject and communicative activity, the following methods were carried 
out – the Scale of General Self-Efficiency by R. Schwarzero, M. Jerusalem (revised by V. Romek); self-
efficacy test J. Madduksa, M .; Scheera (modified by L. Boyarintseva under the direction of R. Krichevsky) 
and demonstrated the research results. The study revealed certain characteristics and specific problemat-
ic aspects of students ‘ self-efficacy. Statistical processing and analysis of the results of the study showed 
that measures to develop students ‘ self-efficacy in the educational process at the university were effec-
tive. The features of self-assessment of students studying at various courses of the specialty Psychology 
are compared and described. The article proves not only the relevance of the problem under study, but 
also the importance of further study of professional beliefs and self-efficacy to develop recommendations 
for psychology students in order to improve their professional skills.

Key words: personal self-efficacy, student-psychologist, subject self-efficacy, communicative self-
efficacy.
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ЖОО студенттерінің өзіндік тиімділігі: сипаттамалық зерттеу
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Личностная эффективность студентов вуза:  
описательное исследование

В статье рассматривается личностная эффективность в научных исследованиях в связи 
с возрастающим интересом к феномену самоэффективности в психологической науке. 
Целью данной статьи является изучение самоэффективности студентов. Особое внимание 
уделяется исследованиям, выявляющим взаимосвязь феномена самоэффективности с 
другими психологическими явлениями, такими как мотивация достижения успеха и избегание 
неудач, самоуверенность личности, и исследованиям особенностей самоэффективности 
в целом. Рассматривается сущность понятия самоэффективности, его структура, роль 
самоэффективности в подготовке будущих выпускников вузов, а также возможности развития 
самоэффективности студентов во время обучения в университете.  С целью определения уровня 
общей самоэффективности студентов, особенностей в оценке собственной эффективности в 
предметной и коммуникативной деятельности были использованы методики – Шкала общей 
самоэффективности личности Р. Шварцеро, М. Ерусалема (адаптированная В. Ромеком); тест 
на определение уровня самоэффективности Дж. Маддукса, М. Шеера (модифицированная 
Л. Бояринцевой под руководством Р. Кричевского), и продемонстрированы результаты 
исследований. Исследование позволило выявить определенные характеристики и конкретные 
проблемные аспекты самоэффективности студентов. Статистическая обработка и анализ 
результатов исследования показали, что меры по развитию самоэффективности студентов 
в образовательном процессе в вузе оказались эффективными. Сопоставлены и описаны 
особенности оценки собственной эффективности студентов, обучающихся на различных курсах 
специальности “Психология”. В статье доказана не только актуальность исследуемой проблемы, 
но и важность дальнейшего изучения профессиональных убеждений и самоэффективности для 
выработки рекомендаций для студентов- психологов с целью повышения их профессионального 
мастерства.

Ключевые слова: личностная самоэффективность, студент-психолог, предметная самоэф-
фективность, коммуникативная самоэффективность.

Кіріспе

Жоғары мектептің міндеті – түлекті іргелі 
білім жиынтығымен қаруландыру ғана емес, 
сонымен бірге өзінің білім және кәсіби деңгейін 
үнемі жетілдіріп отыруға, оның кәсіби қызметінде 
талап етілетін әртүрлі ақпарат көздерін пай-
далануға негізделген тұлғаны қалыптастыру. 
Осыған байланысты жоғары кәсіби білім 
берудің құзыреттілік моделін енгізу өзекті және 
стратегиялық тұрғыдан орынды. Университет 
қабырғасында білім алу кезінде студенттердің 
негізгі бөлігі әрі қарай оқу мен жұмысқа қажетті 
жеке қасиеттер мен белгілі бір құзыреттерді 
қалыптастыруы, өмірдің барлық салаларында 
бел сенділік атқаруға дайын, бәсекеге қаб і-
леттілік, стресске төзімділік, мақсаттылық және 
жетістік сияқты сипаттамаларға ие болуы керек. 
Біздің ойымызша, өзіндік тиімділік осындай 
сипаттамаларға ие болуда маңызды рөл атқара 
алады. Өзіндік тиімділік – өмірдің барлық 
салаларында табысқа жетудің негізгі факторы. 

Өзіндік тиімділікті зерттеу қажеттілігі психо-
логияның алдында тұрған маңызды қолданбалы 

міндеттерге байланысты: өзін-өзі дамытуға 
психологиялық көмек бағдарламаларын әзірлеу 
және практикаға енгізу, қиын жағдайларға 
бейімделу, өмірде субъектінің сәтті өзін-
өзі жүзеге асыруы; маманның, оның ішінде 
психологтың кәсіби дамуы жүретін білім беру 
процесін психологиялық қолдау.

Өзіндік тиімділік, белгілі бір тапсырмаларды 
орындау қабілетіне деген тұлғаның сенімділігі 
(Jordan & Carden, 2017), бұл білім беру саласында-
ғы зерттеулердің маңызды бағыты болды. 
Бірнеше зерттеулер студенттердің таңдаған 
міндеттеріне, күш-жігеріне, табандылығы мен 
жұмысына әсер ету арқылы үлгерім мен оқудағы 
өзіндік тиімділіктің маңызды рөлін анықтады 
(Schunk, 2003). Студенттердің жетістіктерін, 
мотивациясын және студенттердің білім алуын 
болжайтын делдал және болжаушы ретіндегі 
өзіндік тиімділік құрылымының рөлі жоғары 
оқу орындарында да анықталды (Van Dinther, 
Dochy, & Segers, 2011).

Өзіндік тиімділік проблемасының қазіргі 
заманғы контексті оны кәсіби даярлық пен 
қызмет саласында зерттеу болып табылады. 
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Қазіргі уақытта психолог ғалымдар арасында 
өзіндік тиімділіктің әртүрлі аспектілері тура-
лы эмпирикалық зерттеулер орын алады (Гор-
деева, 2006; Гайдар, 2008; Betz, 2000 және т.б). 
Зерттеудің келесі бағыттарын атап өтуге болады: 
онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі өзін дік 
тиімділік факторлары (Гайдар, 2008; Гончар, 
2012); кәсіби өзін-өзі жетілдірудің дина микалық 
ерекшеліктері, пәндік іс-әрекеттің сәттілігі мен 
қарым-қатынастың өзіндік тиімділік деңгейімен 
байланысы, жеке өзіндік тиімділіктің даму 
процесі (Шифано, 2000; Гайдар, 2008; 
Гордеева, 2006 және Шепелева, 2006) өзіндік 
тиімділіктің полярлық тенденциясы – төмен 
өзіндік тиімділік тұжырымдамасымен (Ban-
dura, 1997) байланыстырылған үйренген 
дәрменсіздікпен (Seligman, 1975). Өзіндік тиімді-
лікті зерттеушілер тұлғаның ерекшеліктері 
сияқты психологиялық құбылыстарға қатысты 
зерттеді. Осылайша, өзіндік тиімділіктің іс-
әрекеттегі белсенділіктің дәрежесі мен икем-
ділігі арасындағы өзара байланысын (Nauta, 
2004) зерттеп, растады; (Schyns, 2004) жұмыс-
тарында кәсіби өзіндік тиімділік, көшбас-
шылық қасиеттердің айқындылығы және 
ұйымдастырушылық өзгерістерге дайындық 
арасындағы байланыстар табылды.

 Кәсіби маманның мансабында жетістікке 
жетуге әсер ететін жеке факторлардың бірі – 
тұлғаның өзіндік тиімділігі деп көрсетті (Бажин, 
2008). Шетелдік психологтар А. Бандура және 
Дж. Роттер әлеуметтік оқыту теориясы аясында 
тұлғаның өзіндік тиімділігі тұжырымдамасын 
құруға және дамытуға үлкен үлес қосты”. 
Өзіндік тиімділікті “адамның өміріне әсер 
ететін оқиғаларды басқару қабілетіне деген 
сенімі” ретінде анықтайды. Біздің белгілі бір 
нақты жағдайдағы іс-әрекеттеріміз қоршаған 
ортаның және біздің санамыздың өзара 
әсеріне, атап айтқанда, жағдайды жақсы жаққа 
өзгерту үшін қажет болатын кейбір әрекеттерді 
жасай аламыз немесе жасай алмаймыз деген 
сенімдермен қатысты болатын саналы процестер 
ерекшеліктеріне байланысты. Бандура дәл 
осындай күтілетін жағдайды өзіндік тиімділік 
(self-efficacy) деп атады. Оның пікірінше, 
адамды басқаратын күш оған сыртқы ортада 
емес, қоршаған ортаның, оның мінез-құлқы мен 
жеке басының өзара әрекеттесуінен туындайды.

Өзіндік тиімділік – бұл тұлғаның маңызды 
қасиеті және нақты мақсаттармен және не істеу 
керектігін білумен үйлескенде, болашақ мінез-
құлыққа айтарлықтай әсер етіп, тұлғаның жалпы 
жеке тиімділігін жақсарта алады.

Өзіндік тиімділік тұжырымдамасы білім беру 
зерттеулерінде жақсы белгілі, зерттеушілердің 
бұл терминді түсіндіруі және қолдануы 
салыстырмалы түрде сәйкес келеді.

Өзіндік тиімділік мәселесі шетелдік және 
отандық психологтардың еңбектерінде қарасты-
рылған. Дегенмен, халықаралық зерттеу 
қауым дастығында өзін-өзі тиімді ету үшін 
дәлелдер жинау үшін қолданылатын ең жақсы 
әдістемелер туралы пікірталастар болып жатыр. 
Зерттеулер көрсеткендей, өзіндік тиімділікке 
деген сенімдер академиялық үлгерімге әсер 
етеді, сонымен бірге өзіндік тиімділік тұрақты 
тұжырымдама емес, бірақ уақыт өте келе дамып, 
жандануы мүмкін. Өзіндік тиімділік сонымен 
қатар тапсырманың сипатына, хабардарлығы 
мен ауқымына байланысты өзгеруге бейім және 
пәндік салаға байланысты өзгеріп отырады.

Өзіндік тиімділік оқытушылар үшін 
де, студенттер үшін де маңызды. Сенімнің 
студенттер үлгеріміне қалай әсер ететіндігін 
дәлелдейтін дәлелдер көбейіп келеді. Өзіндік 
тиімділікке деген жоғары сенімнің нәтижеге 
оң әсерін тигізетін себептердің бірі – бұл 
студенттердің қойылған міндеттерді шешуде 
күш-жігер мен табандылық деңгейіне әсер етуі.

Өзіндік тиімділік сенімдері өзін-өзі реттеу 
және метакогнитивті стратегиялар сияқты тиімді 
оқыту стратегияларын қолданумен байланысты, 
және сәттілікке ықпал ететін белгілі бір мінез-
құлыққа әкеледі, мысалы:

- проблемаларды қиындықтар ретінде 
қарастыру және оларды шешуге мақсат қою, 
олардан аулақ болу;

- мақсатқа қол жеткізудегі мақсаттылық пен 
табандылықтың жоғары деңгейін көрсету;

- адамның қабылдаған қабілеттеріне емес, 
міндеттерге және оларды орындау үшін не қажет 
екеніне назар аудару. 

Өзіндік тиімділіктің маңызды аспектісі 
оның пәндік аймағы немесе нақты міндет 
(жағдай) болып табылады. Яғни, студент өзінің 
қабілеттерін нақты пәндік салаға байланысты 
бағалайды. Бұл жағдайда, жеке өзіндік тиімділік 
деңгейін барлық пәндер мен жағдайлар 
бойынша дәйекті деп қарастырудың орнына, 
оқытудың нақты бағыттары мен міндеттеріне 
қатысты өзіндік тиімділікке деген сенімді 
ескеру және өлшеу маңызды. Өзіндік тиімділік 
сонымен қатар болашаққа бағытталған болады, 
яғни ол адамның нақты құзыреттілігіне немесе 
тапсырманы немесе іс-әрекетті орындаудағы 
жетістіктеріне емес, қол жеткізуге болатын 
нәрсеге негізделген.
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Қазіргі психологиядағы тұлғалық өзіндік 
тиімділік ұғымы тұлғаның алдағы іс-әрекеттерді, 
қарым-қатынасты, мінез-құлықты жүзеге 
асыруда нәтижелі болу қабілеті, әлеуеті мен 
қабілеттері туралы идеялары, ол өзін оларда 
жүзеге асыра алатындығымен және күтілетін 
объективті және субъективті әсерге қол жеткізе 
алатындығымен түсініледі. Студенттердің 
тұлғалық өзіндік тиімділігі – бұл оның кәсіби 
құзыреттілігіне деген сенімділік, ол арқылы 
маман ретінде оның алдында тұрған міндеттерді 
сәтті орындауды және адамдармен жұмыс жасауда 
белгілі бір мінез-құлық стратегияларын құруды 
болжайды, яғни, шын мәнінде, бұл кәсіби құрал. 
Тұлғалық өзіндік тиімділіктің болуы болашақ 
мұғалім үшін кәсіби қызметке психологиялық 
дайындықтың қажетті шарты болып табылады, 
өйткені ғалымдар өзіндік тиімділік мен 
психологиялық әл-ауқаттың қабылдануы 
студенттердің мінез-құлқы мен көзқарастарына 
оң әсерін тигізетіндігін және білім беру 
қызметінде сәттіліктің артуына әкелетіндігін 
дәлелдеді. Өзіндік тиімділік құбылысының басқа 
психологиялық құбылыстармен байланысын 
зерттеу (Гайдар, 2008; Nauta, 2004; Schyns, 
2004) еңбектерінде келтірілген. М.И. Гайдар 
психологтың жеке өзіндік тиімділігін зерттей 
отырып, кәсіби маңызды қасиеттер мен өзіндік 
тиімділік арасындағы маңызды байланысты 
анықтады. Автор болашақ психологтың кәсіби 
функцияларды толтырған кезде сұранысқа ие 
болатын кәсіби маңызды қасиеттердің бар екенін 
түсінуі оларды өзектендіру қабілетіне деген 
сенімділікпен байланысты екенін алға тартты 
және дәлелдеді. 

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Зерттеуге 96 ерікті сыналушы (орташа 
жасы – 21,5, SD=5,5) қатысты. Сыналушылар 
эксперименттің мақсаты, міндеттерімен таны-
сады, экспериментке қатысу үшін Абай атындағы 
Қазақ ұлттық универитетінің Педагогика және 
психология институтының «Психология» бағы-
тында білім алушы студенттері қатыстырылды. 
Психологиялық эксперименттің талабына сәйкес 
студенттерден шынайы жауап берулері сұралды.

Зерттеуде екі әдіс қолданылды: Р. Шварцер, 
М. Ерусалемнің тұлғаның жалпы өзіндік 
тиімділігі шкаласы (В. Ромекпен бейімделген 
нұсқасы); Дж. Маддукс және М. Шеердің өзіндік 
тиімділік деңгейін анықтау тесті (Л.Р. Кри-
чевский басшылығымен жаслаған Л. Боярин-

цеваның модификациясы), әдістеме өзіндік 
тиімділіктің екі деңгейін – пәндік қызмет 
сала сындағы өзіндік тиімділік деңгейін және 
тұлғааралық қарым-қатынас саласындағы өзін-
дік тиімділік деңгейін өлшейді. 

Зерттеудің негізгі мінддеттері болып та-
былады:

- студенттердің жалпы өзіндік тиімділік 
деңгейін анықтау, бұл студенттердің өмірдегі 
әртүрлі мақсаттарға жетуге деген көзқарасын, 
олардың осы жолдағы қиындықтарды жеңудегі 
мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді;

- студенттердің пәндік және коммуникативтік 
әрекеттегі өз тиімділігін бағалаудағы ерекше-
ліктерді анықтау.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау

Қазіргі зерттеулерде өзіндік тиімділік 
көбінесе интегративті жеке сипаттама ретінде 
анықталады, ол көптеген көріністерге ие. 
Өзіндік тиімділік адамның метасапасы ретінде 
әрекет етеді, оның ішінде өз күшіне сену, өз 
жұмысына деген сенімділік, өткен тәжірибені 
өзгерту қабілеті, туындаған қиындықтарды жеңе 
білу. 

Шварцер-Ерусалемнің жалпы өзіндік тиім-
ділік шкаласы әдістемесін жүргізгеннен кейін 
біз психолог студенттеріндегі жалпы өзіндік 
тиімділік көрсеткіштеріндегі айырма шы-
лықтарды анықтай алдық.

Зерттеу нәтижелерін талдау негізінде респон-
денттердің 24%-ында жалпы өзіндік тиімділіктің 
төмен деңгейі байқалды; орташа деңгей – 
62%-да; жоғары деңгей – 14%-да. Алынған 
мәліметтер студенттердің басым көпшілігінің 
өздерінің өзіндік тиімділігін орта деңгейде 
бағалайтындығын көрсетеді, бұл кедергілерді 
жеңу үшін жасалатын іс-әрекет стратегиясын 
таңдауға, мотивация мен күш-жігерге жақсы 
әсер етпейді.

Төмендегі суретте жалпы өзіндік тиімділіктің 
үш тобы бойынша пайыздық қатынаста алынған 
мәліметтер келтіріледі.

Алдымен төмен өзіндік тиімділік нәти же-
лерін талдаймыз. Зерттеу барысында біз сұралған 
студенттердің 22%-ында жалпы өзіндік тиімділік 
деңгейі төмен екенін анықтадық. Бұл мән психо-
лог студенттерінің өзіндік қабілеттеріне деген 
сенімділігі төмен және кез келген нақты тапсыр-
маларды орындау кезіндегі сенімсіздігі ретінде 
сипаттайды. Орташа көрсеткіштегі мәнділік 
деңгейі 21,2-ге тең.
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Алынған нәтижелерден біз психология сту-
денттерінің көпшілігінде жалпы өзіндік тиім-
діліктің орташа деңгейі бар екенін көреміз. 
Осыған байланысты оларды өздерінің 
тиімділігіне сенімді адамдар ретінде сипаттауға 
болады, олар өз білімдерін қолдана алады және 
жағдайды бақылау үшін қажетті әрекеттерді 
орындай алады. Орташа көрсеткіштегі мәнділік 
деңгейі 30,5-ке тең. 

Зерттеу барысында біз студент-психо лог-
тардың тек 16%-ында жалпы өзін-өзі жетілдірудің 
жоғары деңгейі бар екенін анықтадық. Сондық-
тан оларды өз мүмкіндіктеріне сенімді және 
қоғаммен оңай және сындарлы қарым-қатынас 

жасай алатын адамдар ретінде сипаттауға бола-
ды. Орташа көрсеткіштегі мәнділік деңгейі 37,4-
ке тең.

Университетте оқу процесінде әр түрлі 
курс тардағы студенттер тұлғасының өзіндік 
тиімділік динамикасын зерттеу үшін 2-ші және 
4-ші курс психологтарындағы Шварцер-Еру-
салемнің жалпы өзіндік тиімділік шкаласы 
әдістемесінің көрсеткіштерін салыстырамыз. 
Алынған мәліметтер пайыздарға аударылды 
және әдістеме аясында түсіндірілді: тұлғаның 
жалпы өзіндік тиімділігі шкаласы (Р. Шварцер, 
М. Ерусалем В. Ромекпен бейімделген нұсқасы); 
Әдістеме нәтижелері 4-суретте көрсетілген.
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орташа өзіндік тиімділік

жоғары өзіндік тиімділік

1-сурет – Студент-психологтардың жалпы өзіндік тиімділік деңгейінің арақатынасы 
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2-сурет – Шварцер-Ерусалемнің жалпы өзіндік тиімділік шкаласы әдісіне сәйкес  
студенттердің өзіндік тиімділік динамикасының көрсеткіштері

Суретте көрсеткендей, екі курстағы студент-
тердің өзіндік тиімділігінің орташа деңгейі 
шамалас болды. Өзіндік тиімділік деңгейі 
төмен студенттердің ең көп саны екінші курс 
студенттерінде анықталды. Болжам бойынша, 
төменгі курстағы студенттер әлі де болса өздерін 
іздеу бағытында, өз-өздерін іс-әрекетте сынап 

көре алмаған және бұл олардың іс-әрекеттерінің 
тиімділігіндегі кейбір белгісіздіктермен байла-
нысты. Суретте екінші курсқа қарағанда өзіндік 
тиімділігі жоғары студенттер көп екенін көре 
аламыз, бұл жоғары оқу орнын бітірген кез-
де олардың іс-әрекеттерінің тиімділігіне деген 
сенімділіктің артқанын көрсетеді. Бұл, мүмкін, 
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кәсіби білімнің кеңеюіне, жұмыс іздеумен бай-
ланысты өмірдегі маңызды кезеңге дайындалуға 
байланысты шығар. 

Шварцер-Ерусалемнің жалпы өзін-өзі 
тиімділігі шкаласы әдіснамасын сипаттау 
нәтижесінде біз респонденттердің курсқа 
қарамастан, өзіндік тиімділігі орташа деңгейде 
деген қорытынды жасауға болады, біздің  
ойымызша, бұл психолог мамандығы үнемі жеке 
дамуды және өзін-өзі жетілдіруді қамтамасыз 
етеді. Дегенмен де, студенттердің көпшілігі 
өздерінің қабілеттеріне сенбейді, әсіресе бұл 
төменгі курстардың нәтиже көрсеткіштерін 
талдауда айқын көрінеді. Үшінші, төртінші 
курстарға қарай өзіндік тиімділіктің жал-
пы индексінің өсуі байқалады, атап айтқанда, 
өзіндік тиімділік құрылымында табандылық пен 
өзін-өзі бақылау артады. Пәндік іс-әрекеттегі 
өзіндік тиімділікті талдауға келетін болсақ, 
респонденттердің 17%-ында төмен деңгей, 73%-
нда орташа деңгей, 10%-нда жоғары деңгей 
анықталды. Ұсынылған нәтижелер пәндік іс-
әрекетке қатысты студенттердің көпшілігінде 
өзін-өзі жетілдірудің орташа деңгейі бар, олар 
жоспарлауға қабілетті және жұмыста қойылған 
мақсаттарды орындау қабілетіне сенімді, олар 
қиын қызмет жағдайларында табандылық таныта 
алады, бірақ сонымен бірге қиындықтардан аулақ 
болу үшін жоғары көрсеткіштер анықталды. 
Сондай-ақ, өз-өзіне сенімділіктің, мақсаттылық 
пен табандылықтың жоғарылауымен төменгі 
курстардан жоғары курстарға дейінгі пәндік 
өзіндік тиімділіктің оң динамикасы анықталды.

Коммуникативтік өзіндік тиімділік бойын-
ша деректерді талдау нәтижелері респондент-
тердің көпшілігінің өзіндік тиімділік дамуы-
ның төмен деңгейі – 51%, орташа деңгейі 
– 47%, жоғары деңгейі – 12% екенін көрсетті. 
Бұл студенттердің коммуникативті жұмысы-
ның төмен деңгейі, тұлғааралық қарым-қаты-
нас тың әртүрлі жағдайларында олардың ком-
муникативті қабілеттерін төмен бағалау туралы 
айтуға мүмкіндік береді. Респонденттердің көп-
ші лігі адамдардың үлкен топтарында өздерін 
ың ғайсыз сезінетінін, белсенді болу керек жерде 
ұял шақтықты, қақтығыстардан қорқатындығын 
және тұлғааралық қарым-қатынаста сыртқы ізгі-
ліктің маңыздылығын көрсететінін байқатады. 

Енді Шварцер-Ерусалемнің жалпы өзіндік 
тиімділік шкаласы әдістемесі бойынша алынған 
нәтижелердің сенімділігін растау үшін біз 
Манна-Уитнидің U-критерийін пайдалана оты-
рып, зерттелуші топтардың қалыптастырушы 
эксперименттен кейінгі нәтижелері арасындағы 

айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін 
анықтадық. 

Ол үшін эмпирикалық зерттеу болжамдарын 
құрдық.

Н0 болжам: 2-ші және 4-ші курс студенттері 
арасында жалпы өзіндік тиімділік бойынша 
айырмашылықтар жоқ.

Н1 болжам: 2-ші және 4-ші курс студенттері 
арасында жалпы өзіндік тиімділік бойынша 
айырмашылықтар бар.

Р. Шварцер, М. Ерусалемнің тұлғаның 
жалпы өзіндік тиімділігі шкаласы әдістемесі 
бойынша анықталған топтар арасындағы 
айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін 
есептеу нәтижелері төмендегі 1-кестеде 
көрсетілген.

1-кесте – Р. Шварцер, М. Ерусалемнің тұлғаның 
жалпы өзіндік тиімділігі шкаласы әдістемесінен 
алынған көрсеткіштер бойынша топтар арасындағы 
айырмашылықтардың статистикалық мәнділігі

Өлшем Жалпы өзіндік 
тиімділік

Манна-Уитни U-критерийі 303,500
Вилкоксон W-критерийі 768,500

Асимптотикалық мәнділік (2-жақты) 0,022
Ортаңғы ранг 2-курс (n=48) 121,38

4-курс (n=48) 145,62

Ескерту: Мұндағы топтастырушы айнымалы – курс

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2-ші және 
4-ші курс студенттерінің жалпы өзіндік тиімділік 
шкаласы көрсеткіштері арасында статистикалық 
мәнді айырмашылық (р<0,05) анықталды. 
Мұның өзі зерттелуші топтар арасында жалпы 
өзіндік тиімділік бойынша мәнді айырмашылық 
барын білдіреді. Бұл алынған нәтижелер Н0 
болжамының шеттетіліп, Н1 болжамының 
дәлелденгендігін көрсетеді.

Осылайша, зерттеу студенттердің өзіндік 
тиімділігінің белгілі бір сипаттамаларын және 
нақты проблемалық аспектілерін айқындауға 
мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелерінің статис-
тикалық өңдеуі мен талдауы университетте оқу 
үрдісінде студенттердің өзіндік тиімділігін да-
мыту іс-шаралары тиімді болғандығын көрсетті. 

Сондықтан жоғары оқу орындарында су-
дент тердің өзіндік тиімділік сияқты маңызды 
кәсіби сапасына ерекше мән беру керектігін 
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ескеру қажет. Себебі бұл болашақ маманның 
келешектегі тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 
жүзеге асыруының маңызды шарты болып 
табылады.  

Зерттеушілердің көпшілігі (Sherer, Mad-
dux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, Ro-
gers, 1982) және басқалар өзіндік тиімділік 
статикалық және өзгермейтін құндылық емес, 
өмір барысында әр түрлі факторлардың әсерінен 
қалыптасады деп санайды. Жетістікке жетудің 
жеке тәжірибесі өзін-өзі тиімді етуге ең көп 
әсер етеді. Өзіндік тиімділік сезімі табысқа өз 
бетімен қол жеткізілгенде жоғары дәрежеде 
өседі, қиындықтарды жеңу арқылы күш-жігер 
жұмсалады, бұл адамға қажетті нәтижелерге же-
ту қабілетіне сенуге көмектеседі және кейіннен 
сәтсіздіктерге деструктивті реакциялардан 
қор ғайды. Өзіндік тиімділік, әдетте, жалпы-
ланып, ұқсас іс-әрекеттің барлық саласына 
ауысады. А. Бандураның айтуынша, жетістіктер 
олардың қызметін бағалауды арттырады, ал жиі 
сәтсіздіктер оны бұзады, әсіресе сәтсіздіктер 
дамудың алғашқы кезеңдерінде болса. Қол 
жеткізген жетістіктерден кейін тиімділікті күту 
күшейтіледі, ал кездейсоқ сәтсіздіктердің теріс 
әсері әлсірейді. Өзін-өзі жетілдіруді дамыту 
үшін қиындықтарды еңсеру тәжірибесі қажет, ал 
адам табысты өзінің күш-жігерімен байланысты 
деп қабылдауы керек.

Өзіндік тиімділікке жанама тәжірибе де 
әсер етеді. Адам өзін-өзі басқару қабілеті 
басқалардың қиын мәселелерді шешуде қалай 
табысқа жететінін байқаған кезде жоғарылайды, 
ал өзі сияқты басқалардың (бірдей құзыретті) 
табанды әрекетке қарамастан бірнеше рет 
сәтсіздікке ұшырағанын көргенде төмендейді. 
Басқа адамдардың тәжірибесі тұлғаның өзіндік 
тиімділігін қалыптастыру проблеманы шешу 
үшін қажетті тәжірибе немесе мәліметтер бол-
маған кезде оның қабілеттеріне қатысты белгі-
сіздік болған кезде ерекше маңызды болады. 
Өзіндік тиімділікке әсер етудің тағы бір әдісі – 
вербалды сенімдер.

Өзіндік тиімділік адамның мақсатқа жету 
үшін қажетті қабілеттерге ие екендігіне сендіру 
әрекеттерінің вербалды ықпал етуі әсерінен 
өзгеруі мүмкін. Ауызша сенімнің тиімділігі 
бас қа ақпарат көздерімен салыстырғанда жоға-
ры емес. А. Бандура (2000) сенімдердің әсері 

әлсіз және ұзаққа созылмайды, сонымен қатар 
кейбір жағдайларда олар керісінше әсер етуі 
мүмкін дейді. Зерттеулерге сәйкес, мадақтау 
және мақұлдау сияқты ауызша сенімдер белгілі 
бір өмірлік мәселелерді сәтті шешудің жеке 
тәжі ри бесімен расталған кезде жақсы нәтижеге 
қол жеткізіледі. Зерттеу нәтижелерін талдау 
білім беру процесінде өзіндік тиімділікті 
дамыту үшін арнайы психологиялық жұмысты 
ұйымдастыру қажеттілігін көрсетеді. Бұл 
тұрғыда ең перспективалы болып мақсаттар 
құруға, оларға қол жеткізу үшін қажетті ресурс-
тарды түсінуге және жаңартуға мүмкіндік 
беретін оқыту технологиялары мен заманауи 
коуч-технологиялар табылады.

Қорытынды

Жүргізілген жұмысты қорытындылай келе, 
қазіргі уақытта психологиялық ғылым адамның 
әлеуетін дамытуға және оның тиімді болуына 
мүмкіндік беретін ішкі ресурстарды табуға көп 
көңіл бөлетінін атап өткен жөн. Қазіргі жағдайда 
өзін өзі жұмылдыратын іс-әрекетте жоғары 
құзыреттілік деңгейі ғана емес, сонымен қатар 
өзіндік тиімділігі туралы ойдың болуы талап 
етіледі, бұл өмірдің түрлі салаларында, соның 
ішінде мамандықта жетістікке жетудің маңызды 
психологиялық шарты болып табылады. Бұл 
жерде біз зерттеудің өзектілігін көреміз. 
Зерттеу барысында біз өзіндік тиімділікті 
адамның ішкі ресурстарын ашатын, өмірдің әр 
түрлі салаларында даму әлеуетін арттыратын, 
іс-әрекеттің алуан түрлі нұсқаларын беретін, 
әр түрлі пәндік және коммуникативті жағдай-
лардағы мінез-құлықтың тиімді стратегиясын 
құрайтын негізгі детерминант ретінде қарас-
тырдық. Өзіндік тиімділік жеке адамның жағ-
дайлық сипаттамасы емес. Өзіндік тиімділігі 
жоғары адам өзінің ішкі әлеуетін барынша 
өнімді жүзеге асыра алады, өзін физикалық 
және психикалық денсаулығын сақтай 
отырып, кез келген бағытта үйлесімді тұлға 
ретінде дамыта алады. Өзіндік тиімділікті 
мұндай түсіну адамның ресурстарын және 
оның даму әлеуетін өзектендіретін заманауи 
психологиялық технологияларды пайдалана 
отырып, білім беру процесін неғұрлым өнімді 
және тұтас құруға мүмкіндік береді.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ

В последние годы актуальной, особенно в условиях пандемии коронавируса, становится 
проблема формирования психологической устойчивости, способствующая не только успешной 
адаптации личности к социуму, но и развитию способности быстро восстанавливаться и принимать 
нужную форму в плане психического и физического здоровья. Душа и тело взаимосвязаны, а 
самоконтроль и понимание этого механизма помогают человеку двигаться активнее к своим целям. 
Эта проблема сегодня особенно значима для выпускников детских домов, которые, как правило, 
выходят в социум совершенно неподготовленными к нему. Данная статья посвящена изучению 
проблемы развития психологической устойчивости выпускников детских домов. Ее целью является 
поиск тех путей и методов, способствующих успешной реализации этого процесса. Для решения 
этой цели, способствующей социализации выпускников детдомов в обществе и формирования 
устойчивого поведения воспитанника, было проведено исследование, состоящее из двух этапов 
– теоретического и практического, в ходе которого была предложена комплексная программа-
тренинг для развития психологической устойчивости. Кроме того, проведенный аналитический 
обзор помог выявить пути и особенности в формировании устойчивого поведения, а также круг 
концептуальных идей, влияющих на успешную социализацию и устойчивое поведение личности в 
работе с воспитанниками детского дома.

Ключевые слова: воспитанники детского дома, психологическая устойчивость, образова-
тель ный процесс, программа психологически устойчивого развития личности.
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Psychological stability of the individual 

In recent years, the problem of the formation of psychological stability has become relevant, espe-
cially in the context of the coronavirus pandemic. The psychological stability contributes not only to the 
successful adaptation of the individual to society, but is also determined by the ability to quickly recover 
and take the desired shape in terms of mental and physical health.The soul and body of a person are 
interconnected; self-control and understanding of this mechanism helps a person to move more actively 
towards their goals.This problem is especially significant today for graduates of orphanages, who, as a 
rule, enter society completely unprepared for it. This article is devoted to the study of the problem of the 
development of psychological stability of graduates of orphanages.Its purpose is to find those ways and 
methods that would facilitate the successful implementation of this process. To solve this goal, contribut-
ing to the socialization of graduates of orphanages in society and the formation of sustainable behavior 
of the pupil, a study was carried out consisting of two stages – theoretical and practical, during which 
a comprehensive training program was proposed for the development of psychological stability. The 
analytical review helped to identify ways and features in the formation of sustainable behavior, as well 
as to determine the range of conceptual ideas for work with children of the orphanage, contributing to 
successful socialization and the formation of sustainable behavior of the individual. 

Key words: children of the orphanage, psychological stability, educational process, program of psy-
chologically sustainable development of the individual.
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Тұлғаның психологиялық тұрақтылығы

Соңғы жылдары психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру проблемасы, әсіресе 
коронавирустық пандемия аясында өзекті болып отыр. Психологиялық тұрақтылық жеке 
тұлғаның қоғамға ойдағыдай бейімделуіне ғана емес, сонымен қатар тез қалпына келу және 
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психикалық және физикалық денсаулық тұрғысынан қажетті форманы қабылдау қабілетімен 
анықталады. Жан мен тән бір-бірімен байланысты; өзін-өзі бақылау және осы механизмді түсіну 
адамға мақсатына қарай белсенді қозғалуға көмектеседі. Бұл проблема қазіргі кезде балалар 
үйінің түлектері үшін өте маңызды, олар әдетте қоғамға мүлдем дайын емес болып келеді. Бұл 
мақала балалар үйінің түлектерінің психологиялық тұрақтылығын дамыту проблемасын зерттеуге 
арналған. Оның мақсаты – осы процестің сәтті жүзеге асырылуына ықпал ететін әдістер мен 
тәсілдерді табу. Осы мақсатты шешу үшін қоғамдағы балалар үйі түлектерінің әлеуметтенуіне 
және тәрбиеленушінің тұрақты мінез-құлқын қалыптастыруға ықпал ете отырып, екі кезеңнен 
тұратын зерттеу жүргізілді – теориялық және практикалық. Оның барысында психологиялық 
тұрақтылықты дамыту үшін кешенді оқыту бағдарламасы ұсынылды. Аналитикалық шолу тұрақты 
мінез-құлықты қалыптастырудың жолдары мен ерекшеліктерін анықтауға, сондай-ақ балалар 
үйінің балаларымен жұмыс жасау кезінде тұлғаның табысты әлеуметтенуіне және орнықты 
мінез-құлқына әсер ететін бірқатар тұжырымдамалық идеяларды анықтауға көмектесті. 

Түйін сөздер: балалар үйінің тәрбиеленушілері, психологиялық тұрақтылық, оқу үдерісі, 
тұлғаны психологиялық тұрақты дамыту бағдарламасы.

Введение

Период пандемии коронавируса 2019-2020 
года показал, что психологическая устойчивость 
личности необходима всем людям в современном 
обществе, но особенно она актуальна для воспи-
танников детских домов для их успешной адапта-
ции и самореализации себя как личности. В связи 
с этим сегодня получила развитие превентивная 
образовательная программа «Психологическая 
устойчивость личности», внедренная в казах-
станских детских домах в период пандемии-2020, 
имеющая большой практический потенциал.

Данная программа показала необходимость 
и важность развития психологической устойчи-
вости у воспитанников детских домов, особенно 
подросткового возраста перед их вхождением во 
взрослую жизнь, в социум.

С целью проведения диагностики особенно-
стей социализации воспитанников детского дома 
и определения круга вопросов для развития на-
выков психологической устойчивости личности, 
формируемых на мероприятиях в учебно-вос-
питательном процессе, командой специалистов 
из разных областей (помогающих в будущем 
воспитаннику успешно справиться с задачами, 
которые могут встретиться на пути его дальней-
шего становления как личности) было проведе-
но исследование.

В рамках исследования была проведена не 
только диагностика трудностей социализации 
воспитанников детского дома, но также предло-
жена комплексная программа-тренинг для раз-
вития психологической устойчивости. 

Методология и методы исследования

Проведенное исследование состояло из двух 
частей: теоретической и практической. В кон-

тексте теоретической части были систематизи-
рованы знания о психологической устойчиво-
сти личности, которые были структурированы 
в комплексную программу, интегрированную в 
серии вебинаров для старшеклассников и педа-
гогов, явившиеся связующей нитью в реализа-
ции мероприятий по социализации личности.

В ходе организации практической части ис-
следования в октябре 2020 года среди выпускни-
ков детского дома был проведен опрос «Адап-
тация личности воспитанников детского дома», 
целью которого являлось выявление трудностей 
в процессе их адаптации к социуму. В опросе 
приняли участие 56 выпускников детских домов 
Республики Казахстан. Проведенная психодиаг-
ностическая работа позволила выявить те труд-
ности, с которыми могу столкнуться воспитан-
ники в процессе социализации после их выпуска 
из детского дома. На основе полученного мате-
риала, а также результатов исследования были 
разработаны и проведены вебинары через си-
стему Zoom по формированию психологической 
устойчивости. 

Обсуждение и результаты 

В исследовании приняли участие 56 человек 
– выпускников казахстанских детских домов, 
из них 67,9% – представители женского пола,  
32,1% – мужского. По результатам исследования 
в целом, на вопрос о том, сталкивался ли опраши-
ваемый с трудностями после выпуска из детского 
дома, были даны ответы в следующем соотноше-
нии: 35,7 % – «Нет», 28,6% – «Да», 35,7% – «Были 
психологически подготовлены в детском доме». 

На второй вопрос анкеты «Были люди в ва-
шей жизни, на которых можно было положить-
ся?» «Да» ответили 67,9% респондентов, «Нет» 
– 32,1%. 
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На вопрос «С какими чаще всего сталкива-
лись трудностями?» были получены следую-
щие ответы: финансовая культура (неумение 
распоряжаться наличными деньгами), трудоу-
стройство, жилищный вопрос, культура приго-
товления пищи, планирование и распределение 
времени, несамостоятельность. Также встреча-
лись такие ответы, как страх, коммуникация, от-
ветственность, отсутствие привычной обстанов-
ки, друзей, близких людей.

В ходе проведения опроса его участникам 
был задан вопрос об осведомленности респон-
дента о таких понятиях, как «жизнестойкость», 
«стратегии совладания в стрессе». Как показа-
ло проведенное исследование, более половины 
участников опроса были не знакомы с ними и 
поэтому в стрессовой ситуации могли бы про-
явить себя как психологически неустойчивые. 
Всего 57,1% участвующих в опросе воспитанни-
ков детских домов ответили «Не знакомы были 
и даже не слышали», 25% – «Немного знакомы», 
и только 17,9% отметили, что именно знание и 
понимание этих понятий помогло им легко адап-
тироваться в жизни. 

В одном из вопросов участникам опроса сле-
довало выбрать из предложенного списка тем 
наиболее предпочтительные, на их взгляд, для 
обсуждения в детских домах. Отвечая на этот 
пункт опроса, воспитанники детских домов ука-
зали в качестве желательных: культура финан-
сов, то есть финансовая грамотность; коммуни-
кативная грамотность, гендерная культура, сила 
воли, стрессоустойчивость и жизнестойкость, и 
особенно актуальна проблема нахождения смыс-
ла жизни и выбора профессии по призванию. 

Если говорить о процентном соотношении 
ответов, по результатам опроса, для облегчения 
процесса адаптации во взрослой жизни в детских 
домах следует проводить мероприятия на такие 
темы: гендерное воспитание и культура (46,6%), 
поиск смысла жизни и профессиональное само-
определение 58,9%, экономическая грамотность 
(51,8%), позитивное мышление (37,5%); моти-
вационная грамотность, эмоциональный интел-
лект и эмоциональная культура, несмотря на то, 
что они набрали несколько меньшее количество 
голосов (каждая 37,5%).

Итак, по мнению участников опроса, нужно 
обращать внимание воспитанников детских до-
мов на такие темы, как коммуникация и этикет, 
культура финансов, профессиональная деятель-
ность (выбор профессии, учеба и работа). По-
мимо этого, были отмечены качества, которые 
нужно развивать у воспитанников детских до-

мов: уверенность в себе, ответственность, уме-
ние планировать и принимать решения, волевые 
качества и, конечно, самостоятельность. 

По результатам опроса (рис. 1) большинство 
опрошенных участников не знакомы с копинг-
стратегиями адаптации личности. Процент тех, 
кому о них известно, как видно из диаграммы, 
составляет 17,9%. Следовательно, стоит зада-
ча ознакомления воспитанников детского дома 
со стратегиями преодоления стресса. Кроме 
того, согласно результатам опроса, лишь 35,7% 
участников опроса «Были психологически под-
готовлены в детском доме» перед вступление во 
взрослую самостоятельную жизнь. Следователь-
но, нужно усиливать и проводить работы по раз-
витию этих навыков.

Таким образом, проведенное с помощью 
опросника «Адаптация личности воспитанников 
детского дома» исследование воспитанников 
детских домов позволило выявить те трудности, 
с которыми придется столкнуться им после вы-
пуска из детских домов. Кроме того, исследова-
ние дало возможность выделить те темы, на ко-
торые следует особо обратить внимание с целью 
формирования психологической устойчивости 
личности.

Результаты исследования были апробирова-
ны в октябре 2020 года на совещании МОН РК, 
проводимом для всех директоров и интернатных 
учреждений Республики Казахстан. Была также 
проведена разъяснительная работа с педагога-
ми-психологами, которые могли бы учитывать 
результаты исследования в планировании об-
разовательного процесса в условиях детского 
дома.

Теории психологической устойчивости

Определение понятия. Проведённый анализ 
и систематизация понятия «Психологическая 
устойчивость» показали, что разными авторами 
понятие определятся по-разному. Ряд авторов 
детерминирует это понятие, как жизнеспособ-
ность, жизнестойкость, устойчивость к стрессу, 
сопротивляемость, эластичность психики, ре-
зильентность (способность восстанавливаться), 
компетентностное функционирование. Проана-
лизировав разные определения этого понятия, за 
рабочее было принято следующее определение: 
«психологическая устойчивость – это способ-
ность предвидеть и предотвращать неприятные 
события жизни, а в случае их возникновения – 
без существенных потерь выходить из них» (Се-
кач, 2019). 
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Теория устойчивости. Эдит Гротберг (2019) 
проводил исследование в 20-х странах мира и 
выявил компоненты, которые влияют на вы-
здоровление, психологическую устойчивость 
личности: (1) у меня есть; (2) я являюсь; (3) я 
могу:«Я -МОГУ» – возможность пробовать свои 
силы, себя, определяя свои границы, силу во-
левых действий в себе, чувствовать эти грани-
цы. «Я-ЯВЛЯЮСЬ» – кем я являюсь. Что я за 
личность. Что во мне есть? «У МЕНЯ ЕСТЬ» 
– связано с фактором поддерживающей среды 
(коммуникативной среды общения, субъектов 
окружения). Это семья, мать отец, т. е. то, что 
первоначально является глобально важным, не-
оценимым, что является «связью» отношений.

Опираясь на эти детерминанты, определяю-
щие психологическую устойчивость человека, 
были выделены следующие навыки и способно-
сти: позитивные убеждения о себе, воля, способ-
ность фокусироваться на положительном опыте, 
умение вести внутреннюю дискуссию и осущест-
влять самоподдержку, укреплять надежду и раз-
вивать сильные стороны личности (теория «Вы-
ученная беспомощность» М. Селлигман, 2006); 
грамотная и конструктивная реакция на стресс 
(теория стресса Г. Селье, 1946); способность це-
ленаправленно решать проблемы, перевод про-
блемы в задачу (Р. Лазарус и С. Фолкман, 1984); 
гибкость мышления+позитивное мышление 
(Каплан, 1984); умение управлять как внутри 
себя, так и во внешней среде (А. Антоновский, 
1970, Ш. Мельник, 2014); умение управлять из-
менениями (К. Левин, 1940, Ю. Аппело, 2019); 

думать по-другому и уметь своевременно вно-
сить коррективы в мышление (теория формата 
Л. де Барабандер, А. Ни, 2016); жизнестойкость, 
действия самопощи и стратегии совладания в 
стрессе (Концепция жизнестойкости З.М. Сад-
вакасова, 2016), когнитивно-феноменологиче-
ская теория совладания стрессом (Р. Лазарус и 
С.Фолкман, 1984); искусство не раздражаться, 
система саморегуляции, идеалы (концепция 
«Регуляционная психология: внутреннее равно-
весие» Макс Люшера, 2008); решать проблемы 
(Гарбер, Решке, 2019); инструментальные навы-
ки безопасно входить в стресс («Колоны компе-
тенций в стресс-менеджменте» Г.Калуца, 2015); 
построение мощной нервной силы» на уровне 
здоровья, действий, эмоций (Непо 2013, Кабако-
ва, 2017; Куликов, 2003). 

В понимание психологической готовности 
также можно включить такие навыки: созда-
вать собственную энергетическую подпитку на 
духовном и физическом уровне (Брэгг, 2008); 
инвестировать ресурсы: восстанавливать, об-
новлять, пополнять ресурсы (Эриксон, Бабич, 
Водопьянова, Старченко, Никифорова, 2003); 
управлять своими когнитивными мыслями, схе-
мами, содержанием, которые напрямую влияют 
на поведение и процесс адаптации (Когнитивно-
поведенческий подход А. Бэк, А. Элис, 2002); 
вырабатывать гормоны счастья: серотонин, до-
фамин, эндорфин, окситоцин (теория счастья 
Л.Г. Бройнинга, 2018); управлять эмоциональ-
ным фоном (теория расширяющих и улучшаю-
щих позитивных эмоций Б. Ли Фредриксона); 

Рисунок 1 – Темы желательно включать в воспитательный процесс в условиях детского дома

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD
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навыки самоконтроля в критической ситуации 
(Селевко, Болдина, Левина и др., 2006). Анализ 
всех этих концепций и точек зрения позволил 
расширить эти детерминанты, включая ориента-
цию на «мастерство», проявляющуюся в стрем-
лении к решению трудных задач, увеличении 
настойчивости и продуцировании эффективных 
стратегий решения задач при столкновении с 
трудностями, которая характеризуется сохране-
нием позитивного настроя при встрече с ними 
(теория социокогнитивного подхода К. Двека, 
2016).

Далай-Лама (2009) психологическую устой-
чивость личности связывал с эмоциональной 
культурой, которые напрямую отражаются на 
психическом самочувствии и психологической 
устойчивости человека. Эмоции – это наши 
умозаключения, и если у человека преоблада-
ет негативная природа мыслей, то идет цепная 
реакция. Поэтому, чтобы изменить свое пове-
дение, состояние, необходимо пересмотреть 
свои мысли, обратить внимание на непривлека-
тельные стороны и качества; исправить, устра-
нить искажения и избавиться от неправильного 
восприятия. Включить рассудочную деятель-

ность – и тогда наше психическое состояние 
уравновеситься. Вследствие этого, бờльшая 
часть исследований по теме «Психологическая 
устойчивость» делает акцент на развитии по-
зитивного мышления и обладания эмоциональ-
ной культурой. 

Результаты исследования 

В период ковидпандемии-2020 нами были 
разработаны и внедрены вебинары через онлайн-
платформу «Zoom» для психологов-педагогов, 
воспитанников детского дома. Больший упор 
был сделан на работу с педагогами-психолога-
ми, так как именно они, являясь проводниками, 
способствуют формированию психологической 
устойчивости человека.

В результате по запросам практиков (воспи-
тателей, педагогов, психологов, завучей) в рам-
ках проекта «Мы Рядом!» (в период coronovirus 
2020 кафедрой общей и прикладной психологии 
факультета философии и политологии КазНУ 
имени аль-Фараби) была разработаны концеп-
туальная программа «Психологическая устойчи-
вость личности» (рис. 2).

 
 

 
 

  Рисунок 2 – Программа «Психологическая устойчивость личности»
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Для формирования и развития психоло-
гической устойчивости личности воспитан-
ников детских домов была разработана ин-
дивидуальная программа с использованием 
методики «Окна возможности», предложенной  
З.М. Садвакасовой, благодаря которой под-
ростки выделяют определенные темы (колонны 
компетенции), которые, по их мнению, помогут 
им совладать собой и стать уверенной и устой-
чивой личностью. Темы могут обновляться в 
зависимости от противоречий, потребностей и 
условий в УВП. 

Формированию психологической устойчи-
вости воспитанников детских домов способ-
ствуют такие задания, как «Встреча» (лучший 
опыт и практики специалистов), «Мастерская», 
через которые человек знакомится и пополняет 
свой когнитивный багаж, включающий лучший 
опыт, определенные модели поведения, схемы 
действий, алгоритмы, инструкции, правила. Вы-
полняя эти задания, подросток может выстро-
ить свой собственный подход к тому, как быть 
психологически устойчивым, как справляться со 
стрессовой ситуацией.

В программу также были включены и ре-
ализованы следующие темы в работе с деть-
ми детских домов: «Психология адаптивной 
личности: стрессоустойчивость» (природа 
адаптивной личности); «Сохранение психиче-
ского здоровья: управление стрессом» (куль-
тура сохранения психического здоровья, куль-
тура здоровых привычек); «Искусство быть 
счастливым» (через форму марафон), «Куль-
тура Выбора и РешениЯ проблем» (искус-
ство решения проблем маленькими шагами); 
«Культура Тайм-менеджмент. Тайм-драйв, 
искусство успевать»; «Укрепление и разгруз-
ка нервной системы» (умение перезагрузки и 
делать паузы, навык резилиенс, то есть уме-
ние быстро восстанавливаться и развиваться); 
«Жизнестойкость: стратегии совладающего 
поведения в стрессе» (копинг-стратегии по-
ведения в стрессе); «САМоОЦЕНКА лично-
сти и УВЕРЕНность в себе» (формирование 
позитивной я концепции); «Химия настро-
ения» (искусство управлять своим эмоцио-
нальным фоном и регуляции настроения); 

«Обида. Почему возникает заноза обида 
 и как с ней справиться?» (культура прощать, 
отпускать); «Как перестать беспокоиться и 
жить счастливо!» (навыки формировать и вы-
рабатывать гормоны счастья); «Позитивная 
психология: ключи счастья» (формирование 
позитивного мышления); «Сохранение пси-
хического здоровья: РЕГУЛЯЦИЯ и управле-
ние собой в стрессе»; «Как стать успешным, 
или зачем Вам Эмоциональный интеллект?»; 
«Как успокоить внутри дракона: АГРЕССИЯ»; 
«Психология смысла жизни и профессиональ-
ного самоопределения»; «Психологическая 
устойчивость личности»; «Моббинг: противо-
стояние и профилактика». В программе от-
дельно выделяется «Конфликтологическая 
грамотность: инструменты предупреждения и 
разрешения конфликта», которой способству-
ет использование Методики «Сундучок кон-
фликтологическая грамотность», включающей 
77 методов разрешения конфликта через тех-
нологию светофор (Садвакасова, 2021).

В практике работы с «группой риска» для 
развития психологической устойчивости и фор-
мирования позитивного мышления применяемы 
также методики «Окна возможности» через Сун-
дучок «Личностного роста» (рис. 3), «Звезда ро-
ста» (рис. 4), «Мудрец из жизни» (рис. 5). 

Формированию психологической устойчиво-
сти воспитанников детских домов способствует 
также методика «Сундучок Личностного роста», 
предложенная З.М. Садвакасовой (Садвакасо-
ва, 2019), способствующая развитию навыков 
целенаправленно решать проблемы, грамотно 
принимать решения, конструктивно и грамотно 
делать выбор. 

Основная идея этих предложенных методик 
заключается в том, что мир и гармония начи-
наются с нас самих, с того, какой внутренний 
диалог мы ведем с самим собой. Чтобы снизить 
уровень тревожности, совладать собой, быть 
психологически устойчивым, желательно сфор-
мировать инструментализированное сознание 
и мышление, чтобы в случае стрессовой и кри-
зисной ситуации человек смог сам активно дей-
ствовать и предпринимать психологически про-
думанные и грамотные шаги.
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   Рисунок 3– Сундучок Личностного роста. 132 карточки (Садвакасова, 2019)

 
 

 
 

   Рисунок 4 – Методика «Звезда РОСТа» (Садвакасова, 2019)
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Заключение 

Таким образом, развитие культуры психо-
логической устойчивости воспитанников дет-
ского дома связано с развитием определенных 
навыков и умений, которые мы рассмотрели 
в программе «Психологическая устойчивость 
личности», явившейся результатом практиче-
ской работы. В ходе проведения исследования 
было установлено, что воспитанники, которые 
не смогли адаптироваться к окружающей соци-
альной среде, это, как правило, те, которых не 
обучали навыкам и культуре жизнестойкости. 
Это, те подростки, с кем не затрагивали опре-
деленный круг вопросов, которые могли бы им 
помочь эффективно адаптироваться в обществе 

и быть психологически устойчивыми. Для раз-
вития психологической устойчивости человека 
важно осуществлять превентивный подход на 
основе мониторинга, проектирования и модели-
рования в учебно-воспитательном процессе. Де-
ятельность по формированию психологической 
устойчивости воспитанников следует осущест-
влять через формы: «встреча» (с разными спе-
циалистами, экспертами разного направления и 
характера деятельности); «мастерские» (лучшие 
мастера своего дела); тренинги (от слова тре-
нировка) и, конечно же, через воспитательные 
мероприятия, классные часы, часы по формиро-
ванию позитивного мышления и стратегии со-
владания в стрессовых, непредвиденных обсто-
ятельствах. 

 
 

 
  

Рисунок 5 – Методика «Мудрец из жизни» (Садвакасова, 2020)
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ КӘСІБИ  
ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ

Мақалада мемлекеттік қызметшілердің кәсіби және психологиялық мәдениеті қарас-
тырылады. Жаңа реформаларды енгізу, азаматтық қоғам қалыптастыру және халық пен 
мемлекет арасындағы өзара іс-қимыл сипаты мемлекеттік қызметшілердің қызмет тиімділігінен 
тәуелді болып табылады. Сонымен қатар мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіби-тұлғалық қасиеттеріне және беделіне де байланысты екені анық. Осы 
орайда қазіргі таңда жаңа формациядағы мемлекеттік қызметші қалыптастыруда олардың 
имиджімен тікелей байланысты кәсіби және психологиялық мәдениетін негіздеу өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. 

Жоғарыда айтылған мәселелерге орай бұл мақалада мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
және психологиялық мәдениетінің құрылымдары мен көрсеткіштері талданады. Кәсіби 
мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылатын мемлекеттік қызметшілердің мінез сипаттамалары 
мен құндылықтары зерделенеді. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мәдениеттілік мәні 
сипатталады.

Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби және психологиялық мәдениет компоненттерін негіздеу 
мақаланың басты мақсатының бірі болып табылады. Мақалада кәсіби мәдениетті құндылықтар 
кешені мен мінез-құлық нормалары құрайтындығы тұжырымдалады. Сондықтан мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіби мәдениеті мінез-құлық көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Ал 
психологиялық мәдениет негізінде мемлекеттік қызметшінің жеке қасиеттері жатыр. 

Тәжірибелік жұмыста мемлекеттік қызметшілердің психологиялық мәдениетінің 8 компоненті 
айқындалды. Әрбір компонентке сипаттама беріліп, мемлекеттік қызметшілердің көзқарасында 
олардың маңыздылығы зерделенеді. 

Тәжірибеде көрсетілгендей, мемлекеттік қызметшілердің психологиялық мәдениеті олардың 
өзіндік санасымен, өзіндік танымымен, қоршаған ортамен және өзіне қатынасымен, өзінің іс-
әрекетін реттеуімен, өзіндік бағалауымен, мансаптық өсу жолындағы талаптану деңгейімен 
тұжырымдалады. 

Түйін сөздер: кәсіби және психологиялық мәдениет, құндылықтар, психологиялық мәдениет 
компоненттері.

А.Zh. Аyaganova1*, А.B. Тurgazy2

Branch of the Academy of Public Administration under the President of the Republic  
of Kazakhstan in the Kyzylorda region, Kazakhstan, Kyzylorda 

2Practical psychologist, Kazakhstan, Nur -Sultan 
*e-mail: ayaganova_alma@mail.ru

Рrofessional and psychological culture of civil servants

The article examines the professional and psychological cultures of civil servants. The effectiveness 
of civil servants depends on the implementation of new reforms, the formation of civil society and the 
nature of interaction between the population and the state. At the same time, it is obvious that the effec-
tiveness of the public administration system also depends on the professional and personal qualities and 
reputation of civil servants. In this regard, currently one of the most pressing problems is the justification 
of the professional and psychological culture of civil servants of the new formation, directly related to 
their image.

In connection with the information above, this article analyzes the structures and indicators of pro-
fessional and psychological culture of civil servants. Character traits and values of civil servants which 
are an integral part of professional culture are studied. The guarantee of professional culture of civil 
servants is determined.

Substantiation of the components of the professional and psychological culture of civil servants is 
one of the main objectives of the article. The article states that professional culture is a complex of values 
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and norms of behavior. Therefore, the professional culture of civil servants is one of the indicators of 
behavior. And the psychological culture is based on the personal qualities of a civil servant. 

In the practical work, 8 components of the psychological culture of civil servants are identified. 
There will be studied the characteristics of each component and their significance in relation to civil 
servants.

As shown in practice, the psychological culture of civil servants is formulated by their self-aware-
ness, attitude to the environment and themselves, the regulation of their actions, self-esteem, the level 
of demand on the path of career growth.

Key words: Professional and psychological culture, values, components of psychological culture.
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Профессиональная и психологическая культура  
государственных служащих

В статье рассматриваются профессиональная и психологическая культура государственных 
служащих. От эффективности деятельности государственных служащих зависит внедрение новых 
реформ, формирование гражданского общества и характер взаимодействия между населением 
и государством. Вместе с тем, очевидно, что эффективность системы государственного 
управления зависит и от профессионально-личностных качеств и репутации государственных 
служащих. В этой связи в настоящее время одной из актуальных проблем является обоснование 
профессиональной и психологической культуры государственных служащих новой формации, 
непосредственно связанной с их имиджем.

В связи с вышеизложенным в данной статье анализируются структуры и показатели 
профессиональной и психологической культуры государственных служащих, изучаются 
черты характера и ценности государственных служащих, являющиеся составной частью 
профессиональной культуры, определяется сущность профессиональной и психологической 
культуры государственных служащих.

Обоснование компонентов профессиональной и психологической культуры государственных 
служащих является одной из главных целей статьи. В статье формулируется, что профессиональную 
культуру составляют комплекс ценностей и норм поведения. Поэтому профессиональная 
культура государственных служащих является одним из показателей поведения. А в основе 
психологической культуры лежат личностные качества государственного служащего. 

В практической работе определены 8 компонентов психологической культуры государственных 
служащих. Дается характеристика каждого компонента и изучается их значимость в отношении 
государственных служащих. 

Как показано на практике, психологическая культура государственных служащих 
формулируется их самосознанием, отношением к окружающей среде и себе, регуляцией своих 
действий, самооценкой, уровнем востребованности на пути карьерного роста.

Ключевые слова: профессиональная и психологическая культура, ценности, компоненты 
психологической культуры.

Кіріспе

Бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет жүйесінің 
мазмұны мен рөліне деген көзқарастардың 
өзгеруі осы сала мамандарының кәсіби және 
психологиялық мәдениетіне талапты күшейтіп 
отыр. Билік пен халық арасындағы өзара ынты-
мақ тастыққа қол жеткізуде, әлеуметтік-экономи-
калық жаңғыруды жүзеге асыруда басқарушылық 
тетіктерді оңтайландырып қоймай, сонымен 
қатар мемлекеттік қызметшілердің қызмет 
тиімділігін арттыру жолдарын анықтау маңызды 
мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасында мемлекеттік 
қызметшілер жұмысының тиімділігін артты-
ру мақсатында арнайы дайындығы бар кадр-
ларды тарту мәселесіне назар аударылады 
(Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақ тылығы мен өркендеуінің негізі, 2019 ж). 
Аталмыш тұжырымдамаға сәйкес мемлекет-
тік қызметшілердің қызметтік міндеттеме-
лерін орындауда, халықпен қарым-қатынас 
орна туда ескеру қажет маңызды кәсіби және 
психо ло гиялық мәселелер алға шығады. Осы 
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орайда мемлекеттік қызметтің негізгі қағидат-
тарының біріне мамандардың кәсібилігі мен 
құзыреттіліктері кіреді. Сонымен қатар мем-
ле кеттік қызметшілердің кәсіби және психо-
логиялық мәдениеті халықпен оңтайлы қарым-
қатынас орнатудағы маңызды тетіктерінің бірі 
екені анық. 

Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің 
кәсіби құзыреттілігі, қызмет тиімділігі және 
оны бағалау, оларды мотивациялау жүйесі 
бағытында біршама зерттеулер бар. Деген-
мен ақпарат заманында және өзгермелі әлемде 
мемлекеттік қызметшілердің заманауи кәсіби 
тұрпатын, әсіресе кәсіби және психологиялық 
мәдениетін жаңа бағытта зерттеу маңызды 
мәселелердің бірі ретінде алға шығады. Со-
нымен қатар жаңа формациядағы мемлекеттік 
қызметшіні қалыптастыру бағытында заманауи 
зерттеулердің қажеттілігі туындады. 

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби маман 
ретіндегі тұлғасын қалыптастыру мемлекеттік 
басқару жүйесінің маңызды бағыттарының 
қатарында. Әрине кәсіби маман сипатына 
мемлекеттік басқарудың әртүрлі саласындағы 
мемлекеттік қызметшілердің білімі, жоғары 
біліктілігі мен қабілеті кіреді. Бұлар кәсіби 
мәдениет қалыптасудың қайнар көзі болып та-
былады. 

Зерттеулерде көрсетілгендей мемлекеттік 
қызметшілердің психологиялық ерекшеліктер 
жүйесіне мотивациялық-мағыналық аймақ, 
құндылық бағдарлары, тұлғаның жалпы бағыт-
тылығы, интеллектік сапалар, тұлғаның әлеуеті 
жатады. Сондай-ақ кәсіби-психологиялық қа-
сиеттер жиынтығы енгізіледі. Психологиялық 
қасиеттер жиынтығынан мемлекеттік қызмет-
шілердің кәсіби мәдениеті көрінеді.

Жалпы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
мәдениетін құндылықтар кешені мен мінез-
құлық нормалары құрайды. Әсіресе бұл мем-
лекет тік басқару жүйесінің көрсеткіші болып 
табылады. Осы орайда біз құндылықтарға 
тоқталып өтуді жөн санаймыз. Құндылық – бұл 
адам қол жеткізуі үшін барлық ресурсын: күш-
қуатын, уақытын, ақшасын және т.б. жұмсайтын 
нәрсе. Құндылықтарды мінез-құлықтың мәнді 
реттеушісі (мотиватор) ретінде тұжырымдауға 
болады. Зерттеулерде құндылықтардың көптеген 
сипаттамалары қарастырылады (Яницкий 
2000:11, Лаврентюк 2011: 45). Осы зерттеулер-
де көр сетілгендей құндылықтарға бағдарланған 

басқару қарапайым тәжірибеге және шешім 
қабылдауға бағытталған болуы тиіс. Зерттеуші  
П. Кенсок құндылықтарға негізделе оты-
рып, өмірді ұйымдастырудың тиімді құралын 
ұсынады. Аталмыш ғалым еңбектерінде 
көрсетілген құрал жеке тұлғаның, сонымен 
қатар команданың құндылықтары мен рөліне 
талдау жасауға көмектеседі (Кенсок, 2014: 45).

Ғалым К. Харскийдің зерттеулеріндегі 
құндылық түрлерін төмендегі суретте көрсетеміз 
(Харский, 2019: 25). 

1-сурет – Құндылықтар түрі (Х. Харский бойынша)

Аталмыш ғалым ұсынған құндылықтар 
жүйесіне сипаттама беріп өтеміз. Идеологиялық 
– адамнан тыс, сезілмейтін құндылықтар жүйесі. 
Идеологиялық құндылықтар ізденіске адамның 
ұмтылысын, ақпараттармен және идеялармен 
жұмыс жасауды анықтайды. Идеологиялық 
құндылықтары басым тұлғалар қызу түрде 
өз позицияларын қорғайды. Ынта-жігерімен 
өзінің жақтастарына және пікірлестеріне тар-
тылады. Өз идеяларының салтанаты үшін идео-
лог тар көптеген құрбандыққа дайын болып 
келеді. Ғалым С.И. Абреч идеологиялық құнды-
лықтарды рухани әлеует қалыптастыру факторы 
ретінде тұжырымдайды (Абреч, 2017: 12). 

Эмоциялық құндылықтар – адамның 
ішіндегі сезілмейтін жүйе. Осы ретте эмоция-
ның табиғатын зерттеуші ғалым К.Э. Изард 
эмоциялық көріністер мен эмоциялық қалып-
ты тұтастық ретінде қарастырып, «жағым ды-
жағымсыз», «қысым-босаңсу» категория ла-
рында бағалайды (Изард, 1999: 24). Х. Харский 
эмоциялық құндылықтары басым тұлғ аларды 
реакциясы жанды, өмірдегі құбылыс тарға 
әсерленгіш, болып жатқан жағдай ларға өткір 
жауап қату ерекшелейді деп тұжы рымдайды 
(Харский, 2019: 38). Олар үшін тек жасап 
жатқан әрекеттері ғана емес өзі және айналасын-
дағылардың не сезінетіні маңызды болып келеді.

Келесі витальді – адамнан тыс, сезілетін 
құндылықтар. Виталистер денсаулық үшін ненің 
жақсы, ненің жаман екенін біліп ғана қоймай, 
өз біліміне сәйкес әрекет етеді. Виталистерің 
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ең басты құндылығы өмір және оның сапасы 
болғандықтан денсаулық пен отбасының айна-
ласына шоғырлануы басым болып келеді. 

Материалдық – адамның ішінде, сезілетін 
құндылықтар. Материалистер практикалық ой-
лауымен және айналадағылардың ғана емес, 
өзінің күшін де бағалай алуымен ерекшеленді.
Олар ережеге сәйкес өзінің күшін теңгерімді 
қолдана алады және шынайы өмірге басқаларға 
қарағанда тезірек бейімделеді. Олардың ман-
сап тық өсуі көбіне қарқынды болып келеді. 
Материалистердің әрдайым мақсаты бар, бұл 
әдетте ақшамен және аман-саулықпен байланыс-
ты. Материалистер епті, нақты, бірізді болып 
келеді. 

Жоғарыдағы мәселелерге орай мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіби мәдениетінің қалып-
тасуында құндылықтар жүйесінің рөлі ерекше 
деп атап кетуге негіз бар. 

Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі кәсіби 
мәдениеттің тағы бір құрамдас бөлігі тұлғаның 
жеке қасиеттері болып табылады. Мемлекеттік 
қыз метші құзыреттіліктерінің бірыңғай шеңбе-
ріндегі жеке қасиеттерге жауапкершілік, бас-
та  ма шылдық және стресске төзімділік жата-
ды. Жауапкершілік – бұл өз іс-әрекеті мен 
нәтижелеріне жауапкершілік таныту. Бастама-
шыл дық дегеніміз жаңа идеяларды әзірлеу және 
ұсыну, негізгі міндеттерінен бөлек қосымша 
жұмыстарды орындау болып табылады. Ал стрес-
ске төзімділік – сынға сабырлық таныту және ол 
негізделген болса, кемшіліктерді жою бойын-
ша шараларды қабылдау деп тұжырымдалады 
(Мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез-
құлық нормалары, 2017: 84). 

Құндылықтар мен нормаларға сәйкес мінез-
құлық стилі көрінеді, коммуникативтік қа-
рым-қатынас туындайды, дүниетанымдық мақ-
саттар мен ойлау образы және т.б. көптеген 
психологиялық құрылымдар қалыптасады. 
Осы ретте айта кететін жайт Қазақстан-2050 
стратегиясында кәсіби мемлекет құру мәселесі 
көтеріледі. Мұнда әкімшілік-әміршілік жүйенің 
басқару дәстүрінен түбегейлі бас тартып, бас-
қарушылардың заманауи әрі тиімді корпусын 
құру керектігі айтылады (“Қазақстан-2050” Стра-
тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты, 2012:9). Бұл мемлекеттік қызметшілер-
дің тұлғалық қасиеттеріне жаңа көзқарасты 
туын дата отырып, олардың басқарушылық 
құзыреттілік негіздерінің бірі болып табылатын 
кәсіби және психологиялық мәдениетіне жаңа 
талаптар қоюға бағыттайды. 

Кез келген іс-әрекеттегі мәдениет мемле-
кетт ік қызметшінің еңбек үдерісінің және 
іскерлік қарым-қатынасының көрсеткіші. Жал-
пы мемлекеттік қызметтегі кәсіби мәдениет 
төмендегі сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік 
береді:

• мемлекеттік қызметші қандай болуы 
қажет?

• қоғамдық статустың күтілетін нәтижесіне 
және талаптарына қаншалықты сәйкес келеді?

• кәсіби деформация және психологиялық 
жанып күю болмай ма? 

Жоғарыдағы көрсетілген сұрақтарға жа уап  
іздеудегі ең басты мәселе мемлекеттік қыз   мет-
шілер қызметінің және тұлғасының жо ғары 
мәдениеттілік мәнін анықтау болып табылады.

Мемлекеттік қызметші тұлғасының жоғары 
мәдениеттілік мәніне төмендегілер жатады: 

• кәсіби білімі;
• білім қорын беретін кәсіби құзырет ті-

ліктерін жетілдіруі;
• эрудиция.
Бүгінде мемлекеттік қызметшілердің кәсі-

би мәдениетін қалыптастыруда дәстүрлі 
ақпа   рат тық білім беруден жобалық, топтық, 
тренинг тік және іскерлік ойын технология-
лары қарқынды қолданылуда. Бұл әрине за-
манауи мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға, практикалық 
икемділіктерді игеруге және басқару дағдыларын 
дамытуға мүмкіндік береді. Мұның барлығы 
мемлекеттік қызметші тұлғасын: эрудициясын; 
ойлаудың орамдылығы мен нұсқалылығын; 
шығармашылық белсенділігін; инновациялық 
іс-әрекетті орындауын; өз әрекеттері мен 
қылықтарында сенімділігін; тұтастай қызметтік 
мінез-құлығын жетілдіруге бағытталады. 

Психологиялық мәдениет Л.Д. Дёмина және 
оның әріптестерінің зерттеулерінде адамның 
жалпы мәдениетінің бір бөлігі, сонымен қатар 
қоршаған әлемнің психикалық көрінісі мен 
өзіндік психикалық шындықтың пайда болу 
заңдылықтары, әлем бейнесі негізінде ішкі және 
сыртқы әрекеттерді басқару әдістері туралы ха-
бардар болуын қамтамасыз ететін өзара байла-
нысты және тәуелді компоненттердің күрделі 
функциялық жүйесі болып табылады (Дёмина 
2008).

Ғалым Н.И. Исаеваның тұжырымдамасында 
психологиялық мәдениет тұлғаның ішкі әлемінің 
үйлесімділігі, «Мен» жүйесін қалыптастырушы 
және сыртқы ортамен үндестігі ретінде көрсеті-
леді (Исаева, 2003: 8).
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Мемлекеттік қызметшінің психологиялық 
мәдениетін талдауда ең алдымен оның негізгі 
сипаттамаларына тоқталуды жөн деп санаймыз. 
Мемлекеттік қызметшілердің психологиялық 
сипаттамалар жүйесіне мыналар енгізілген:

• жалпыланған мотивациялық-мағыналық 
аймақ;

• құндылық бағдарлары;
• тұлғаның жалпы бағыттылығы;
• интеллектік сапалары;
• тұлға әлеуеті және кәсібилігі;
• психологиялық кәсіби маңызды қасиеттері. 
Зерттеулерді талдай келе біз мемле кет тік 

қызметшілердің психологиялық мәдениетін сегіз 
компонентте тұжырымдаймыз. Оларға өзіндік 
сана, өзіндік таным, өзіндік бағалау, өзін-өзі 
бақылау, өзін-өзі реттеу және талаптану деңгейі, 
өзін-өзі өзектендіру және өзін-өзі құрметтеу. 

Өзіндік сана – бұл тұлға өзін субъект ре-
тінде ұғынуы және қоршаған ортадан ерекше-
ліктерін ажырата білуі болып табылады. Өзіндік 
сана психикалық феномен ретінде тұл ғаның 
өзін іс-әрекет субъектісі ретінде танытады. 
Сана – қоғамдық болмыс ретінде де тұжырым-
далатындықтан мемлекеттік қызметшілер өзін-
дік сананы маңыздылығына қарай алғашқы 
қатарда деп есептейтіндігін атап көрсетті. 

Шетелдік зерттеулерде өзіндік сана даму 
және эволюция көзқарасында психология ғылы-
мының ең іргелі мәселелерінің бірі ретінде 
қарастырылады (Rochat, 2003: 717). Әртүрлі 
эмоциялық қалып өзіндік сана арқылы күшейеді. 
Адам өзін ұғынғанда өзінің стандарттары-
на сәйкес мінез-құлықты танытады. Көптеген 
сыртқы ортадағы сигналдар мен жағдаяттар 
тұлғада өзіндік ұғынуды туындатады (Thomas, 
Paul, 2001: 15). Осы орайда, өзіндік сананың 
мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық стан-
дарттарының көрінуінде рөлі ерекше деп атап 
өтеміз. 

Өзіндік сананың құрамдас бөлігі ретінде 
өзіндік танымға тоқталамыз. Мемлекеттік 
қызметші ретінде өзіне, тілектеріне, сезімдеріне 
және қылықтарына құрметпен, құштарлықпен 
қатынас таныту – өзіндік танымның бірінші 
қадамы болып табылады. 

Екінші қадам өзін-өзі зерттеу, мәселен, 
психо логиялық әдістерді қолдану, өзіндік 
бақылау нәтижесін жалпылау, өзінің дамуының 
мүмкін боларлық келешегін ойластыру арқылы 
іске асырылады. 

Мемлекеттік қызметшінің «Болашақта мен 
өзімді қалай көргім келеді?» деген сұраққа жауа-
бы үшінші қадам болып табылады. 

Өзін-өзі тану арқылы адам өзі туралы белгілі 
бір білімге ие болады. Дегенмен бұл үдеріс 
ешқашан түпкілікті бір сипатты, абсолютті, 
толық танымға әкелмейді. Өзін-өзі тану үздіксіз 
үдеріс, әсіресе мемлекеттік қызметші үшін оны 
үнемі кеңейтуге, нақтылауға, тереңдетуге тура 
келеді. Өзіндік танымның мүмкіндіктері әр 
адамның үлкен танымдық ресурстарының бо-
луына байланысты таусылмайды, бұл оның ішкі 
мәдениеті ретінде көрініс береді.

Мемлекеттік қызметшілердің мотивациясы 
және құндылық бағдарларының ерекшеліктері 
кәсіби өзіндік бағалауына байланысты болып 
келеді. Өзіндік бағалау мемлекеттік қызмет-
шілердің мінез-құлқын реттеудің маңызды 
компоненті. 

Өзіндік бағалау өзін және жеке мүмкіндігімен 
сапаларын, өзге шенеуліктердің қасында ор-
нын бағалауда көрінеді. Өзіндік бағалаудан 
қоршаған ортамен қарым-қатынасы, өзіне 
сыни қарауы және талап қоюы, жетістіктер мен 
сәтсіздіктерге қатынасы тәуелді болып келеді. 
Өзіндік бағалау мемлекеттік қызметшінің 
тиімді кәсіби іс-әрекетіне, тұлғалық кәсіби даму  
траекториясын таңдауға, кәсіби мансап жолының 
табыстылығына әсер етеді. 

Кеңестік ғалым Е.В. Козиевская зерттеу-
лерінде өзіндік бағалау кәсіби өзіндік сананың 
жүйе қалыптастырушы бөлшегі болып табы-
лады. Бұл жағдайда кәсіби өзіндік бағалау 
мемлекеттік қызметшілердің жетістікке жету 
мотивациясының факторы ретінде алға шығады 
(Козиевская, 1998: 122). 

Кәсіби маманның табыстылығы адамның өзін 
бағалауына байланысты болады. Сонымен қатар 
өзіндік бағалау адамның күшін ұтқырланды руға, 
жасырын мүмкіндігін, шығармашылық әлеуетін 
жүзеге асыруға жағдай туындататын маңызды 
фактор болып табылады. Осы тұста айта кететін 
жайт төмен өзіндік бағалауды шетелдік зерттеу-
лерде ұят сезімінде тұжырымдайды (Ehrenreich 
2007: 680). Бұл зерттеулерде ұят сезімі тұлғаның 
әлеуметтік Мен құрылымын құнсыздандырады. 
Мәселен өзіндік бағалаудың төмен бо-
луы әлеуметтік тұрғыда нашар бағаланатын 
қызметте көрініс береді. Қызмет тиімділігінің 
төмендеуі әлеуметтік жағдайға қауіп төндіретін 
психологиялық күйлердің жоғары реакцияла-
рына әкеледі. Атап айтқанда, әлеуметтік өзін-
өзі бағалаудың төмендеуі және ұят сезімінің 
жоғарылауы (Gruenewald, Kemeny, Aziz, Fahey 
2004: 924). Бұл жағдай әсіресе халық пен мем-
лекет арасындағы байланыс тетігі қызметіндегі 
мемлекеттік қызметшілер үшін қауіп болып 
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табылады. Өзіндік реттеудің тетігі бола оты-
рып, өзіндік бағалау адамның барлық өмірлік 
әрекетіне, яғни кез келген нақты іс-әрекетке, 
мінез-құлыққа, танымға және қарым-қатынасқа 
кіріктірілген. 

Адам өзінің тәжірибесі мен трансформа-
ция ланған әлеммен өзара іс-қимылын қалай 
талдауы, өзін және айналасындағы адамдарды 
қабылдауы, жеке даму шеңберін және қоршаған 
ортамен қатынасы – бұл өзіндік бағалау 
көрсеткіші болып табылады. 

Психологиялық мәдениетті тұжырымдайтын 
келесі категория – бұл өзіндік бақылау. Өзіндік 
бақылау сана және өзіндік сананың міндетті 
белгілерінің бірі. Өзіндік бақылау тұлғаға 
өзінің ішкі әлемін және қоршаған шындықты 
адекватты психологиялық бейнелеу шарты 
ретінде алға шығады. Өзіндік бақылаудың 
қалыптаспауы, оны дұрыс қолдана алмау не-
месе оны пайдалануға деген ниеттің болма-
уы – мұның бәрі жағымсыз салдарларға алып 
келеді. Атап өтетін болсақ, кәсіби сәтсіздіктер, 
асоциалды әрекеттер, тұлғаның құлдырауы 
сияқты жағымсыз жағдайлар орын алады. Де-
генмен шектен тыс рефлексивтілік, жоғары 
өзіндік бақылау белсенділікті төмендететіндігін, 
бастамашылдықты басып тастайтынын, сәтсіз-
дік терге алып баратындығын естен шығар-
маған жөн. Тағы бір мәселе мемлекеттік қыз-
метшілердің мінез- құлық стандарттары бар екені 
белгілі. Осы орайда мінез-құлық пен іс-әрекетті 
өзіндік бақылауы мемлекеттік қызметшілерге 
ерекше тән деп айтуға болады. 

Мемлекеттік қызметшінің кәсіби маман 
ретіндегі сенімділігі, белсенділігі, өнімділігі 
және жоғары сапа стандарттарына қол жеткізу 
қабілеті өзін-өзі реттей алу қабілетіне тікелей 
байланысты болып табылады. Жалпы өзін-өзі 
реттеу тұлғаның негізгі екі қабілетіне байланыс-
ты болады: 

- нәтижеге жету үшін психикасын, жеке ре-
сурстарын белсендіру, жұмылдыру; 

- қиын немесе стресстік жағдайды жеңу және 
демалу, шамадан тыс психикалық қысымнан ары-
лу, оны жеңгеннен кейін өзін “тыныштан дыру”. 

Өзін-өзі реттеу әртүрлі жағымсыз эмоциялар 
мен әсерленулерді тез арада жояды. Мемлекеттік 
қызметшілердің өзін-өзі реттеу қабілеті күшін 
қарқынды түрде қалпына келтіруге ғана емес, 
сонымен қатар алдағы іс-шараларға тиімді 
бейімделуге көмектеседі. Өзін-өзі реттеу арқылы 
психика мен дене бір әрекеттен екіншісіне оңай 
ауысады, алдыңғы оқиғалардың жағымсыз 
әсерін тезірек бейтараптайды.

Өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеру ар-
қылы тұлға өзіне қамқорлық жасай алу, физи-
калық және психологиялық денсаулықты сақтау 
және қолдау, жеке және кәсіби даму үшін 
жағдай жасау, өмір сапасын жақсарту сияқты 
мүмкіндіктерге ие болады. 

Өзін-өзі реттеудің жоғары деңгейі объективті 
түрде барлық мінез-құлық пен эмоциялық 
реакциялардың, әрекеттердің, қарым-қатынас-
тың нәзіктігімен, саралануымен көрінеді және 
жетілген тұлғаға сәйкес келеді. Бұл әрине ең ал-
дымен мемлекеттік қызметшіге қажет.

Психологиялық мәдениет категориялары-
ның бірі талаптану деңгейі болып табылады. 
Мемлекеттік қызметшінің кәсіби мансаптық 
стратегиясының сипаты талаптану деңгейі 
арқылы анықталады. Егер талаптану деңгейі 
өзіне қойылған талаппен оңтайлы қиысатын 
болса, онда кәсіби іс-әрекетте күтілетін 
нәтижеге жету үшін белсенділікті жоғарылатуға 
мүмкіндік береді. Бұл жағдайда тұлға өзіндік 
реттеудің икемділігі, таңдалатын стратегияның 
тереңдігі, шешім қабылдаудың нұсқалылығы, 
тұтастай жағдаятқа жауапкершілік сезімі арқылы 
нәтижеге қол жеткізу жағдайын өзі үшін құруға 
ұмтылады. Талаптанудың төмен деңгейі өзіне 
талапты, белсенділікті төмендетеді. Сондықтан 
кәсіби өсу мүмкіндігі мемлекеттік қызметшінің 
талаптану деңгейімен тікелей байланысты бо-
лып келеді. 

Бүгінде мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
әлеуетін толық пайдалануы үшін өзін-өзі да-
мыту қажеттілігі туындап отыр. Өзін-өзі дамы-
ту бағытында өз әлеуетін тиімді қолданып, ре-
сурстарын толықтырып отыратын мемлекеттік 
қызметші өзін қызметте толыққанды жүзеге асы-
ра алады. Дегенмен мемлекеттік қызметшілер 
көзқарасында өзін-өзі жүзеге асыру, өзектендіру 
маңыздылығы төмен деңгейді көрсетті. 

Психологиялық мәдениет компоненттерінің 
біріне өзіндік сынды енгізіп отырмыз. Бұл жер-
де өзіндік сынды өзінің пікірлеріне, іс-әрекетіне 
және мінез-құлығына сырттай қарай алу ептілігі 
деп түсінеміз. Өзіндік сын конструктивті 
құрылатын болса, онда мемлекеттік қызметші 
өзінің даму аймағын анықтай алады. Егер 
конструктивті болмайтын болса, жоғарыда 
атап өткен өзіндік бағалауға кері әсер етіп, 
сенімсіздік сияқты жағымсыз қасиеттердің 
қалыптасуына алып келуі мүмкін. Өзіндік сын 
арқылы мемлекеттік қызметші өзіне кері бай-
ланыс береді. Сонымен қатар өзінің күшті және 
әлсіз тұстарын анықтай алады. Сондықтан қазіргі 
қоғамдағы сырттың сыны басым уақытта өзіне 
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сыни қарау арқылы мемлекеттік қызметшілердің 
өз кемшіліктерін дер кезінде анықтауы, оны 
жою бағытында жұмыс жасауы маңызды болып 
табылады. 

Нәтижелерді талқылау

Кәсіби психологиялық мәдениет компонент-
терін мемлекеттік қызметшілер көзқарасында 
зерделеу үшін теңгерім шеңбері арқылы ма-
ңыздылығы анықталды. Ол үшін мемлекеттік 
қызметшілер (25 қатысушы) 1-8 дейінгі шкала-
да (1-ден 8-ге дейін маңыздылығы төмендейді) 
психологиялық мәдениет компонентін баға-
лайды. 

Тәжірибеге қатысқан 25 мемлекеттік қыз-
мет шінің 18-і, яғни 72 пайызы өзіндік сана-
ны ең жоғары деңгейдегі маңызды компонент 
деп көрсетті. Ал қатысушылардың 28 пайы-
зы, яғни мемлекеттік қызметшілердің 7-еуі 
екінші деңгейді көрсетті. Бұл мемлекеттік 
қыз метшілердің сана қоғамдық болмыс деген 
тұжырымымен түйінделді. 

Өзіндік танымды 14 мемлекеттік қызметші, 
яғни 56 пайызы маңыздылығы бойынша екінші 
деңгейде бағалады. Қатысушылардың 5-еуі, 20 
пайызы – бірінші, 4-еуі, 16 пайызы – үшінші, 2-еуі, 
яғни 8 пайызы алтыншы деңгейлерге орнала-
стырды. Талқылау барысында әрбір мемлекеттік 
қызметші өзінің ішкі күйін түсініп, мүмкіндіктері 
мен әлеуетін толық ұғынған жағдайда қызмет 
тиімділігі артады және кәсіби-психологиялық 
мәдениет таныта алады деген тұжырым жасалды.  

Мемлекеттік қызметшілердің 12-і, яғни 48 
пайызы өзіндік бағалауды маңыздылықтың 
үшін ші деңгейіне қойды. Ал мемлекеттік 
қызмет шілердің 5-еуі, 20 пайызы – төртінші, 
6-ы, 24 пайызы – алтыншы, 2-еуі, 8 пайы-
зы – бірінші деңгейлерді көрсетті. Өзіндік 
бағалау ды сенімділікпен байланыстыра тұжы-
рым дап, мемлекеттік қызметшінің қызмет жа-
уапкерші лігін ескере отырып, нық және нақты 
мақсатқа қарай бағыттала жұмысын үйлестіруі 
талқыланды. Мемлекеттік қызметшілердің 
шешім қабылдау құзыреттіліктерін өзіндік 
бағалаумен байланысы зерделенді. 

2-сурет – Психологиялық мәдениет компоненттері
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Келесі компонент өзіндік бақылаудың 
маңыздылығын 11 мемлекеттік қызметші, яғни 
44 пайызы маңыздылығын төртінші деңгейде 
бағалады. Мемлекеттік қызметшілердің 4-еуі, 16 
пайызы – екінші деңгейге орналастырды. Бесінші 
деңгейге 6 мемлекеттік қызметші, яғни 24 пай-
ызы, 4-і, яғни 16 пайызы сегізінші деңгейлерде 
бағалады. Мемлекеттік қызметшілер кәсіби 
іс-әрекеттегі сәтсіздіктердің алдын алу үшін 
өзіндік бақылаудың рөлін талқылады. Қызмет 
барысына әсер ететін ішкі және сыртқы 
факторларға жүйелік қатынас таныту арқылы 
өзіндік бақылауды басшылыққа алу қажеттілігі 
талданды. 

Өзін-өзі реттеуді мемлекеттік қызмет-
шілердің 13-і, яғни 52 пайызы бесінші деңгейге 
қойды. Ал 6 мемлекеттік қызметші, яғни 24 
пайызы – жетінші, 3 мемлекеттік қызметші, 12 
пайыз – үшінші, 3 мемлекеттік қызметші, 12 
пайызы сегізінші деңгейлерге орналастырды. 
Өзін-өзі реттеу стресстік жағдайда өзінің ре-
сурстарын тиімді пайдалану мүмкіндіктерімен 
негізделетіндігі тұжырымдалды. Бұл жерде 
мемлекеттік қызметшілердің стресске төзімділік 
құзыреттіліктері алға шығады. 

Мемлекеттік қызметшілердің көзқарасында 
талаптану деңгейі алтыншы деңгейде орналас-
ты. Тәжірибеге қатысушылардың 9-ы, 36 пайызы 
талаптану деңгейін алтыншы, 7-еуі, 28 пайызы 
– жетінші, 3-еуі, 12 пайызы – төртінші, 3-еуі,12 
пайызы – үшінші, 3-еуі, 12 пайызы – бесінші 
деңгейлерді белгіледі. Талаптану деңгейінде 
мемлекеттік қызметшілердің мансаптық өсуіне 
әсер ететін факторлар қарастырылды. 

Психологиялық мәдениеттің келесі ком п о-
нентінде өзін-өзі өзектендіру қарастырылды. 
Мемлекеттік қызметшілердің 9-ы, яғни 
36 пайызы өзін – өзектендіруді – жетінші, 
2-еуі, 8 пайызы – үшінші, 5-еуі, 20 пайызы – 
төртінші, 3-еуі, 12 пайызы – бесінші, 6-уы, 
24 пайызы – сегізінші деңгейлерге орналас-
тырды. Өзін-өзі өзектендіру мемлекеттік 
қызметшінің назар аудармаған ай мағы 
екендігі байқалды. Мемлекеттік қызмет-
шілер көп жағдайда ағымдағы жұмыстарды 
басымырақ назарда ұстайтындығын атап өтті. 
Бұл жерде мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 

құзыреттіліктер шеңберіндегі өзін-өзі дамыту 
мәселесі талқыланды.

Мемлекеттік қызметшілердің өзіндік сынға 
қатынасы сегізінші деңгейде көрініс тапты. 
Тәжірибеге қатысушылардың 12-сі, 48 пайызы 
өзіндік сынды – сегізінші, 8-і, 32 пайызы – алтын-
шы, 3-еуі, 12 пайызы – жетінші, 1-еуі , 4 пайызы 
– төртінші, 1-еуі, 4 пайызы – үшінші деңгейлерді 
белгіледі. Мемлекеттік қызметшілердің өзіне 
сынмен қарау бейімділіктерінің төмен екендігі 
байқалды. 

Тәжірибеге қатысқан 25 мемлекеттік қыз мет-
шілердің психологиялық мәдениет компонент-
терінің маңыздылығына орай анықталған көз-
қарастары арқылы теңгерім шеңбері жасалды. 
Осы теңгерім шеңберін төмендегі суретте 
көрсетеміз.
 

Қорытынды

Жалпы мәдениет арқылы тұлғаның өмір сүру 
мақсаты мен құндылықтар жүйесі және қоршаған 
ортамен қарым-қатынас жасауы көрінеді. 
Мемлекеттік қызметшінің мәдениеттілігі кәсіби 
іс-әрекеті мен мінез-құлық сипатындағы әдеп 
қағидаттарында тұжырымдалады. Осы орай-
да мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық 
стандарттары әдеп кодексінде көрсетілгені 
белгілі. Шетелдік зерттеулерде психологиядағы 
әдеп қағидалары мен тәжірибенің эволюция-
сы өткен ғасырдағы әлеуметтік және мәдени 
құндылықтардың өзгеруін көрсетеді деген 
пікір дәлелденген. Сондықтан қазіргі өзгермелі 
әлемде мемлекеттік қызметшілердің кәсіби және 
психологиялық мәдениеті тарихи қалыптасқан 
деп айта аламыз.

Қорытындылай келе мемлекеттік қыз мет-
шінің кәсіби және психологиялық мәдениеті 
мемлекеттік басқару нысаны мен субъектісінің 
арасындағы әлеуметтік қатынастардың жүйесі 
және белгілі бір әлеуметтік-кәсіби мақсатқа 
жетумен байланысты адамдардың бірлескен 
іс-әрекеті болып табылады. Зерделенген мәсе-
лелерге орай, мемлекеттік қызметшінің кәсіби 
және психологиялық мәдениетін негіздеуді 
мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландырудың 
бірден бір жолы деп атап көрсетуге болады.
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ҰЖЫМДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛДЫ  
РЕТКЕ КЕЛТІРУДЕГІ АДАМГЕРШІЛІКТІҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Кез келген ұжымның беріктігі және өмірінің ұзақтығы сол ұжым мүшелерінің арасындағы 
қарым-қатынас, олардың эмоционалды байланыстары, конфликтілі жағдайлардың деңгейі, 
басшының басқару стилі және т.б. сияқты маңызды эталондарының көріністері. Мақаланың 
мақсаты – ұжымның психологиялық ахуалын ретке келтірудегі адамгершілікті қалыптастырудың 
маңыздылығының теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеу. Мақаланың теориялық бөлімінде 
ұжымның әлеуметтік-психологиялық маңызды сапалары, ұжым мүшелерінің эмоционалды 
ерік-жігер мүмкіндіктері, қызметтік құндылық бағдарлары мен психологиялық ерекшеліктері 
туралы ғалымдарының еңбектеріне сипаттама берілді. Практикалық бөлімде респонденттің 
өзі қызмет атқаратын ұжымның психологиялық ахуалы және ұжымның үйлесімділігі үшін 
адамда қандай құндылықтардың болуының маңыздылығын тексеру мақсатында әр түрлі 
кәсіби саладағы мамандардан сауалнамаға қатысқан 103 респонденттің нәтижелері көрсетілді. 
Зерттеу нәтижесінен қазіргі нарық кеңістігінде адамда адамгершілік қасиеттерінің басым болуы 
ұжымның психологиялық үйлесімділігін қалыптастырумен қатар оның еңбек өнімділігіне де 
оң ықпалын тигізетіні анықталды. Өйткені, ұжымның психологиялық ахуалына ықпал ететін 
басым бағыттарына респонденттердің 72,8% адамгершілікті белгілесе, 42,7% – корпоративтік 
(ұжымдық) мәдениет, 43,6% – сыйластық, 60,1% – әділдікті таңдаған. Осыдан, адамгершілік 
– адам бойындағы ізгілік, инабаттылық, әділдік ұғымдарымен сипатталатын мәдениет 
құндылықтары болса, ал еңбек ұжымында ол сенімділік, іскерлік, сөзге беріктік, толеранттылық 
екені анықталды. 

Түйін сөздер: ұжым, мәдениет, адамгершілік, психологиялық ахуал, қарым-қатынас, 
құндылық.
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Theoretical and methodological basis of morality  
in the regulation of psychological climate in the collective

The strength and longevity of any team depends on the manifestation of such important standards 
as the relationship between team members, their emotional connections, the level of conflict situations, 
the manager’s management style, and so on. The purpose of this article is to study the theoretical and 
methodological substantiation of the importance of the formation of morality in the regulation of the 
psychological state of the collective.

The theoretical part describes the research of scientists about the significant socio-psychological 
qualities of the team, the emotional potential of team members, career values   and psychological char-
acteristics. In the practical part, the results of 103 respondents from various professional spheres are 
presented in order to check the psychological state of the team in which the respondent works, the role 
of values   in the harmonious development of the team.

The study showed that in the modern market space, the predominance of human moral qualities, 
along with the formation of psychological harmony of the team, has a positive effect on their productiv-
ity. Therefore, 72.8% of respondents chose morality, which affects the psychological state of the team 
in priority areas, 42.7% – corporate (collective) culture, 43.6% – respect, 60.1% – justice. The results 
allowed us to conclude that morality is a cultural value characterized by ideas of goodness, decency, 
justice in a person, and in relation to labor force, it is reliability, business acumen, loyalty, and tolerance.

Key words: collective, culture, morality, psychologicalclimate, relationships, value.
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Теоретико-методологические основы морали  
в регулировании психологического климата в коллективе 

Сила и существование любого коллектива зависят от проявления таких важных стандартов, 
как взаимоотношения между членами коллектива, их эмоциональные связи, уровня конфликтных 
ситуаций, стиля управления менеджером и так далее. Целью данной статьи является исследование 
теоретико-методологического обоснования значимости формирования нравственности в 
регуляции психологического состояния коллектива. Теоретическая часть описывает исследования 
ученых о значимых социально-психологических качеств коллектива, эмоционального потенциала 
членов коллектива, карьерных ценностей и психологических особенностей. В практической части 
представлены результаты исследования 103 респондентов из разных профессиональных сфер с 
целью проверки психологического состояния коллектива, в котором работает респондент, роли 
ценностей в гармоничном развитии коллектива.

Исследование показало, что в современном рыночном пространстве преобладание 
моральных качеств человека, наряду с формированием психологической гармонии коллектива, 
положительно влияет на их продуктивность. Поэтому 72,8% респондентов выбрали 
нравственность, влияющую на психологическое состояние коллектива в приоритетных сферах, 
42,7% – корпоративную (коллективную) культуру, 43,6% – уважение, 60,1% – справедливость. 
Результаты позволили сделать вывод, что мораль – это культурная ценность, характеризующаяся 
представлениями о добре, порядочности, справедливости в человеке, а в отношении рабочей 
силы – это надежность, деловая хватка, верность, толерантность.

Ключевые слова: коллектив, культура, мораль, психологический климат, отношения, 
ценность.

Кіріспе

Ұжымның әлеуметтік-психологиялық ахуа-
лы қазіргі таңда менеджмент, әлеуметтік және 
басқару психологиясы ғылымдарында үл кен 
зерттеу мәселесіне айналып отыр. Оның ма-
ңыз  дысы ұжым мүшелерінің адамгершілік 
қасиет тері мен құндылықтары. Ұжымдық мәде-
ниеттің көрсеткіші ұжымның ішкі жағдайы, 
қа шанда ұжым дамуының негізгі факторы 
ретінде қарастырылады. Отандық психология 
ғылымында «ұжымдағы әлеуметтік-психоло-
гиялық ахуал» ретінде қарастырылса, шетелдік 
психология ғылымында «ұжымдық мәдениет» 
ұғымымен сипатталады. Ұжымдық мәдениетті 
кең мағынада «ұжымдық қарым-қатынас», 
«психо логиялық ахуал», «ұжымды басқару», 
«корпоративтік мәдениет» сынды түсініктермен 
байытылған. 

Ұжымның мәдениеті, табиғаты, құрылымы 
мен тұлғааралық қарым-қатынас туралы шетел 
ғалымдары А. Кеннеди, Т. Петерс, Э. Штейн,  
Р. Уотерман, сондай-ақ Р.С. Немов, Б.Д. Пары-
гин, В.Н. Мясищев және т.б. еңбектерінде зерт-
телген. Олар ұжымның психологиялық ахуалын 
зерт теуден бұрын, ұжымдық мәдениетке аса 
мән берген. Кәсіби іс-әрекеттегі қарым-қатынас  
С.М. Жақыпов, Н. Тоқсанбаева, кәсіпке бейім-

делу мен кәсіби мәнді құндылық бағдар, моти-
вациялық құрылымы, Э.К. Қалымбетова, Г.М. Ка-
рибаева, менеджмент психологиясы, ұжымның 
әлеуметтік-психологиялық ахуалы М.Қ. Бапае-
ва, Н.С. Ахтаева және т.б. отандық ғалымдардың 
еңбектерінде кеңінен қарастырылған.

Ұжымдық мәдениеттің компоненттеріне: 
ұжым, адамгершілік, басқару жүйесі, психоло-
гиялық ахуал кіреді. Соның бірі, америкалық 
психолог Э. Штейн өзінің «Басқару психология-
сы және лидерлік» атты еңбегінде ұжымдық 
мәдениет жайлы зерттеген (Штейн, 2002).Ол 
ұжымның үйлесімді қалыптасуы бірлескен 
іс-әрекеттің нәтижесі еңбек өнімділігінен 
бұрын ұжым мүшелерінің өзара қатынасының 
маңыздылығына еркеше мән берді.

С.М. Жақыповтың пікірінше, адамдардың 
мақ сатты қарым-қатынасына негізделген психи-
калық процестердің дамуы бірлескен диалогтық 
танымдық белсенділікті қалыптастыру, субъек-
тілердің өзара әрекеті (бірлескен іс-қимыл) мен 
қарым-қатынас процесінде жүзеге асырылады 
(Жақыпов, 2004).

Өндірістік ұжымдағы қолайлы адамгерші-
лік-психологиялық ахуал еңбек қызметіне 
бері ліп, жетістіктерге жетуге бағытталса, ал 
қолай сыз адамгершілік-психологиялық ахуал 
ұжымдағы қақтығыстар мен еңбек қызметінде 
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жетістікке деген мотивацияның жоғалуына 
әке ліп соқтырады. Ересек тұлғаның өмірінің 
негізгі бөлігі қашанда еңбек іс-әрекетімен байла-
нысты. Бірден ұйымшыл, ұжым мүшелерінің 
адамгершілік қасиеттері қалыптасқан, копо-
ративтік мәдениеті жоғары, психологиялық  
ахуалы орнаған ұжым пайда болмайды. 
Ұжымның толықтай сыйластығы жарасқан 
ұжым болып қалыптасуына ұжым мүшелері 
мен оларды ұжым ретінде қалыптастыратын 
көшбасшы, сонымен қатар корпоративтік 
мәдениетті қа лып тастыратын уақыттың үлесі 
қажет. Қазіргі таңда ұжымның психологиялық 
ахуалын ретке келтіру өндірістік мекеменің бас-
ты мәселелерінің бірі. Алайда, бұл мәселенің 
маңыздылығы мен өзектілігі күннен күнге артып 
келеді. Бұл ұжымдық мәдениеттің қоғамдағы 
рөлінің жоғарылап, оны құрайтын ұжымның 
қызметі мен психологиялық ахуалына деген 
қызығушылықтың белсенділігі жоғары деңгейде.

Бүгінгі заманғы ұжымдық қызметтің сәт-
тілігінің негізі – конфликтілерге қарсы адам-
гершілік пен өзара татулық қатынас. Ұжымның 
үйлесімді қарым-қатынасын нығайтуда қолайлы 
психологиялық ахуалды қалыптастыру үшін 
көшбасшы ұжымдағы тұлғааралық, тұлғаішілік 
қатынастарды жетік басқара алуы маңызды. Кез 
келген ұжымда қандай да бір штаттық кестеде 
көрінбейтін белгілі бір қатынастар бар. Мұндай 
қатынастар еңбек әрекетін ұйымдастыруда, 
қарым-қатынасқа түсуі барысында байқалады. 
Бұл қатынас неғұрлым жақсы болса, ұжымды 
үлкен жетістіктерге жеткізеді. Сондықтан, 
ұжымның психологиялық ахуалы еңбек қызметі 
тиімділігінің негізгі күші ретінде зерттеу өзекті 
болып отыр.

Бұл мәселенің өзектілігі, ең алдымен, 
ұжымдағы тұлғалардың, еңбек қызметінде 
орын алып отырған әлеуметтік-психологиялық 
қатынастардың дұрыс болмауынан, конфликтілі 
жағдайлардың күрт жоғарылауымен, ең ма-
ңыз дысы адамдарда қалыптасқан адамгершілік 
құндылықтарының ұжымдық қарым-қаты нас-
тағы көріністерінен анықталып отыр.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Бүгінгі күнде ұжым қоғам дамуының не-
гізгі көрсеткіші. Осы орайда, ұжымның қа-
лып тасып, бір мақсатта қызмет етуде пси хо-
логиялық ахуалдың дұрыс орнауының ма-
ңызы зор. Ұжымның психологиялық ахуа-
лын ретке келтіру кәсіби еңбек қызметінде 
маңызды фактор рөлін атқарады. Өйткені еңбек 

қызметінде адамдармен қарым-қатынас жасау, 
олардың психологиялық ерекшеліктерін еске-
ру әлеуметтік ортаның талабы. Сәйкесінше 
ұжымды бір арнаға тоғыстыру, қалыптасқан 
ұжымның адамгершілік-психологиялық ахуа-
лын орнатып, оны ретке келтіру басты жағдай. 
Ұжымның психологиялық ахуалы, тұлғалардың 
өзара адамгершілік, тәрбиелік қасиетінің бо-
луымен, өз көзқарастырын берік ұстануымен, 
түрлі конфликтілі жағдайлардан шыға білуімен, 
еңбекқорлығы мен тәрбиелік қасиетінің болуы-
мен көрінеді.

Ұжымдағы еңбекті және оның қызметін 
ұйымдастыруда әртүрлі әлеуметтік-психоло гия-
лық кедергілер кездеседі. Ұжымның контингенті 
үлкен болғандықтан тұлғалық, психологиялық 
қиындықтар туындап отырады (Бапаева, 2011; 
Парыгин, 2010). 

Ұжымның адамгершілік-психологиялық ах-
уа лы – бұл ұжым қызметкерлерінің тыныс тір-
шілігінің әртүрлі қарым-қатынас, қызметімен 
қанағаттану дәрежесін көрсететін кәсіби ұжым-
ның кешенді эмоционалды-психологиялық жай-
күйі (Парыгин, 1999).

Психологиялық ахуал, жалпы мағынада, 
тұл ғалар арасындағы қарым-қатынас сипа ты-
ның көрінісі, өмір сүру жағдайларына, адам-
гершілігіне, басқару деңгейіне және басқа фак-
торларға қанағаттанумен байланысты ұжымдағы 
қоғамдық көңіл-күйдің басым бағыты болып та-
былады. Ол ұжым мүшелерінің қарым-қатынасы, 
жанашырлығы, тұлғалардың қызығушылықтары 
мен бейімділіктерінің сәйкес келуі негізінде 
пайда болатын психологиялық байланыстардың 
белгілі бір эмоционалды түсімен байланысты. 
Ұжымның әлеуметтік-психологиялық ахуалы:

- бір жағынан, бұл адамгершілік қатынас, 
тұлғалар бойындағы тәрбиелілік пен әдептің 
ұштасуы, жақсы мінез бен ақыл күшінің 
бірігуінен туындайтын ауызбіршілігі;

- екінші жағынан, объективті және субъек-
тивті факторлардың ұжымдық санаға тікелей 
және жанама әсері арқылы пайда болған 
өзара қарым-қатынас бірлігі, ұжымның ортақ 
мақсаты және ұжымдық іс-әрекетке және жеке 
тұлғалардың өзара байланысы.

Ұжымдағы психологиялық ахуалды рет-
ке келтіру, біріншіден, еңбек әрекетін орындау 
кезінде шамадан тыс жүктеме ықтималдығын 
азайтуға көмектеседі. Екіншіден, ұжым ішін-
дегі күйзелістік жағдайларда эмоционалды 
тұрақтылықты сақтауға және қалыптасқан ах-
уал дарға реакцияны қауіпсіз басқаруға мүм-
кіндік береді. Үшіншіден, дағдарыс жағдайында 
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қызметкерлердің эмоционалды денсаулығы мен 
оңтайлы көзқарасын сақтайды. Нәтижесінде 
қызметкерлер кез келген жағдайда ұтымды ойлау 
және тиімді қарым-қатынас жасау қабілеттерін, 
адамгершілік сипаттарын жоғалтпайды.

Э. Штейннің көзқарасы бойынша, ұжымның 
мәдениеті – күрделі жүйе және ол үш деңгейде си-
патталады. Ұжымдық мәдениетті сипаттаған әр 
деңгей күрделі, әрі өзара байланысқан жүйеден 
тұрады. Ол ұжымдық мәдениетті күрделі үш 
деңгейге бөледі: артефактар, ұжымның ұстанып 
отырған құндылықтары және базалық болжам-
дар мен принциптер. 

Э. Штейн бойынша ұжымдық мәдениеттің 
көрінетін деңгейі – ол, артефактар болып та-
былады. Артефактар – бұл ұжымның сыртқы 
мәдени көрінісі болып табылады. Онда сырт 
көзге ұжымның қалай көрінетіндігі, бейта-
ныс тұлғалардың ол ұжым туралы ойларының 
қалыптасуымен, олардың сыртқы бейнесі, 
имиджіне, ұжымның өзін көрсете білуіне деген 
сыртқы көзқарасы болып табылады. Ұжымның 
мәдениетіне зерттеушілер ұйымның стратегия-
сын, құрылу міндетін, сондай-ақ ұжымның 
адамгершілік қатынастарын жатқызады.  
Ұжы мның ұстанып отырған құндылықтары – 
бұл, ұжымның ең бай, әрі тамыры тереңде жатқан 
түпсаналық сезімдерін жатқызады. Мұнда 
тұлғалар өздерінің түпсаналарына қарай әрекет 
жасап, адамгершілік құндылықтарды ұстануы. 
Сондай-ақ, ішкі сезімдері мен ойларының 
ортақтығы, еңбек қызметін қабылдап, біріге 
отырып қызмет жасауын айтады (Штейн, 2002).

Демек, Э. Штейннің зерттеуіне сүйенсек, 
ұжымдық мәдениеттің құрылымына тұлғалардың 
біріге отырып қызмет жасауы негіз болады, 
және оны ұстап тұрушы негізіне адамгершілік-
психологиялық ахуалын жатқызамыз. Ол, 
кез келген ұжымды бір мақсат пен мүддеге 
негіздейтін құрал, ол – ұжымның адамгершілік-
психологиялық ахуалы. Ұжымдағы мәдениет 
қалай қалыптасса, қандай деңгейде еңбек етуі, 
ұжымның психологиялық ахуалына, іскерлік 
және тұлғалық дамуында әсері зор. Сондықтан, 
ұжымның психологиялық ахуалын дұрыс 
ұстануы арқылы, ұжымдағы қақтығыстар мен 
қиындықтардың алдын алуға болады.

Әрбір жеке тұлғаның тәрбиелік, психоло-
гиялық және әлеуметтік құндылықтарын ескере 
отырып, біріктіргенде ұжымның ұнамды еңбек 
қызметі қалыптасады. Осындай ұнамды еңбек 
қатынасы негізінде ұжымның психологиялық 
ахуалының деңгейін көрсетеді. Ұжымның 
мәде ниетінің көрінісі, әрбір ұжымдағы тұлға-

лардың бірін-бірі қалай қабылдауы мен баға-
лауынан көрінеді. Демек, басқа тұлғаны 
қабылдай отырып, адамгершілік пен сыйластық 
қатынасын таныту арқылы ұжымдық мәдениетті 
қалыптастырамыз. Ұжымдағы еңбек қызметінің 
қалыптасуы, тұлғалардың адамгершілік қарым-
қатынасының дұрыс орнауы, іскерлік және 
жеке қарым-қатынастардың ұйымдастырылуы, 
осының барлығы тікелей психологиялық 
ахуалдың дамуына әсер етеді.

Кеңестік психологияда ұжымның психо-
ло гиялық ахуалының төрт негізгі тәсілі қа-
лыптасқанын сипаттайды. Бірінші тәсіл туралы 
Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Пла-
тонов, А.К. Уледовтың пікірінше психологиялық 
ахуалды қоғамдық-психологиялық құбылыс 
деп таниды. Ұжымның психологиялық ахуа-
лы, қоғамдық еңбек жағдайында көрініс тауып, 
адамдардың арасындағы өзара қарым-қатынас 
жасауы деп түсіндіреді. Ал, Е.С. Кузьмин бой-
ынша ұжымдағы жиналған шағын топтағы адам-
дардың психологиялық жағдайларды түсіне 
біліп, мүшелері арасындағы қарым-қатынас-
тарының жиынтығын құрайды (Кузьмин, 1979).

Екінші тәсіл бойынша, А.А. Русалинова мен 
А.Н. Лутошкиннің пікірінше, ұжымның пси хо-
логиялық ахуалы олардың жалпы көңіл-күй-
леріне байланысты. Демек, ұжымдағы жағымды 
қалыптасқан көңіл-күй оның психологиялық 
ахуалын ретке келтіреді деп санаған.

Үшінші тәсіл бойынша, В.М. Шепель,  
В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин зерттеулері 
бойынша, ұжымның әлеуметтік-психологиялық 
ахуалы қарым-қатынас стиліне байланыстылығы 
анықталған. 

Төртінші тәсіл бойынша, В.В. Косолапов, 
А.Н. Щербан, Л.Н. Коган ұжымның адамгер-
шілік-психологиялық ахуалы топ мүшелерінің 
үйлесімдігімен, олардың адамгершілік бірлі-
гі мен, әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерді ұс-
тануымен, сондай-ақ ұжымдық тұтастықты 
қалыптастыра білуімен сипаттайды.

Демек, қай тәсілді алып қарасақ та, ұжым-
ның адамгершілік-психологиялық ахуалын 
қа лып тастыруда өзіндік көзқарастары мен 
тү сініктері бар. Бірінші тәсілге сүйенсек, 
тікелей қоғамдық еңбек қатынасы мен адамдар 
арасындағы қарым-қатынасқа тікелей байла-
нысты. Екінші тәсілде, ұжымдағы адамдардың 
көңіл-күйлерімен тікелей байланысын ашып 
көрсеткен. Демек, ұжымдағы психологиялық 
ахуал сол топта жиналған адамдардың көңіл-
күйлеріне тікелей қатысты. Сонымен қоса, 
үшінші тәсілде, сол ұжымның көңіл-күйіне әсер 
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ететін факторларға тікелей қатысты болатынын 
айтқан. Ал, төртінші тәсілді қарасақ, ол ұжым 
мүшелерінің үйлесімдігіне, әдет-ғұрып пен салт-
дәстүрді ұстануымен, ұжымның тұтастығымен 
қалыптасады. 

Ұжымдағы ахуал әрбір тұлғаның әлеуметтік 
және психологиялық ерекшеліктерін ескере 
отырып, жасаған өзара қарым-қатынасынан 
қалыптасады. Сондай-ақ, Б.Д. Парыгин ұжым-
дағы адамгершілік-психологиялық ахуал тек 
тұлғаның ерекшеліктерімен ғана емес, соны-
мен қоса сол ұжымдағы тұлғалардың көңіл-
күйлеріне әсер ететін күшті факторлармен 
байланысты екенін айтқан (Парыгин, 1999).  
Б.Д. Парыгин ұжымның әлеуметтік-психо ло-
гиялық ахуалының құрылымында адамның 
еңбекке деген қатынасы мен еңбек ұжымының 
өзара қарым-қатынас сияқты негізгі екі бөлімді 
көрсетті.

Ұжымның психологиялық ахуалы бұл өзара 
сыйластық қарым-қатынасы орнаған, сенімділік 
пен сыйластық сезімі бар, өзара жылулық пен 
адамгершілікті ұстанған адамдар тобы болып 
табылады. Ұжымның қолайсыз психологиялық 
ахуалы керісінше, ұжымдағы қатынастардың 
жоғары шиеленісі мен қақтығысын, сенімсіздікті, 
түсінбеушілікті, дұшпандық пен күдіктілікті, 
бір-біріне деген алауыздық сынды қарым-
қатынастың болуымен сипаттайды.

Ұжымдағы әр тұлғаның ерекшелігін, 
әлеу меттік құндылықтарын ескере отырып,  
ұжы мның мүшелері арасындағы адамгершілік, 
кәсіби қарым-қатынасы орнайды. Осы аталған 
құндылықтарды ескере отырып, ұжым бір мақсат 
пен мүддеге негізделе отырып дамиды. Осын-
дай құндылықтар мен қатынастар ұжымдық 
этиканы ұстана отырып, ұжымның үйлесімді 
психологиялық ахуалын қалыптастырады.
Ұжымның бірлескен қызметінің жетістігі көп 
жағдайда үйлесімді қарым-қатынас тәжірибесі 
мен қажырлы еңбегінде көрінеді. Олай болса 
бүгінгі таңда кәсіби тұлғаларға қойылған міндет 
әлемдік деңгейге сәйкес білім мен тәрбиені 
алу, бойында адамгершілік, рухани байлығы 
мен мәдениеті қалыптасқан тұлға болу, кәсіби 
деңгейде көріне алатын дәрежеге сай жұмыс 
істеуі. Сондай-ақ, ұжым мүшелерінің қарым-
қатынас ерекшеліктері, бірлескен іс-әрекеттегі 
үйлесімдік, мақсаттың анықтылығы, ұжымдағы 
мінез-құлық ерекшеліктерінің көрінісі туралы 
зерттеу отандық әлеуметтік психология сала-
сында Қ.Б. Жарықбаев, С.М. Жақыпов, С.Қ. Бер-
дібаева, Х.Т. Шерьязданова, Н.Қ. Тоқсан баева 
және т.б. еңбектерінде де кеңінен зерттелген. 

Қ.Б. Жарықбаевтың пікірінше, кез келген 
адамның психологиялық ерекшеліктері, оның 
өмір сүретін ортасына қоғамдық тікелей әсер 
етуінен қалыптасып отырады. Ол жеке адам 
қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Өйткені оның 
психикасы тек айналасындағылармен қарым-
қатынас жасау процесінде ғана қалыптасады, 
қоғамдық тәрбие арқылы адам белгілі мазмұнға 
ие болады (Жарықбаев, 1970). Сондықтан, 
ұжымды қалыптастыруда адамның жеке 
басының психологиясы мен бағытын көрсететін 
компоненттер әлеуметтік ортасы, білімі, кәсібі 
маңызды. 

Жалпы ұжым мәселесін зерттеуде «психо-
логиялық ахуал» терминін Н.С. Мансуров өз 
зерттеуінде кеңінен қолданған (Мансуров, 1966). 
В.М. Шепельдің пікірінше, психологиялық  
ахуалды ұжымның мүшелерімен эмоционалдық 
жақындық, мінез-құлықтарының ұқсастығы, 
қызығушылықтары мен ойларының бірдей бо-
луынан туындайды (Шепель, 1986). 

В.М. Шепель ұжымдық ахуалдың үш мо-
делін ұсынады: әлеуметтік, адамгершілік, 
және психологиялық. Әлеуметтік ахуал оның 
түсінігінде, ұжымдағы жалпы ортақ мақсат 
пен еңбек қызметінің шарттарымен сипатта-
лады. Ұжымдағы әлеуметтік ахуал: Тұлғаның 
ұжымға келген мақсаты қандай? Ұжымда неге 
қол жеткізгісі келеді?... сынды сұрақтарға жауап 
берген жағдайда ғана, тұлғаны еңбек ұжымына 
қосуға болады деп санайды. Бұл сұрақтарға  
жауап бере алған тұлғалардан құралған ұжым, 
өзінің міндеті мен ұжыммен жұмыс істеу шарт-
тарын біледі деп санаған. 

Адамгершілік ахуал ұжымдағы әрбір тұл-
ғаның адамгершілік қасиетіне мән берген, 
адамгершілігі бар тұлғалардан құралған ұжым 
қашанда қолайлы болады деп санаған. Ұжымдағы 
адамгершілік ахуал тұлғалардың бірін-бірі 
түсінуіне және сыйластық қарым-қатынас ор-
натуына бағытталған. Ал, психологиялық ахуал 
ұжымдағы тұлғаларда кездесетін тұлғааралық, 
тұлғаішілік конфликтілерді болдырмауға ба-
ғытталған. Демек, психологиялық ахуалды 
ұстанған тұлғалардың қарым-қатынасы жақсы 
болғанда, ұжымдағы ахуал қолайлы болады. 
Осылайша, В.М. Шепель ұжымдық ахуал-
ды ретке келтірудің үш моделін ұсынды. Осы 
аталған моделдерді ұстана отырып құрылған 
ұжымда адамгершілік-психологиялық ахуал 
үйлесімділігімен ерекшеленетінін сипаттаған. 
Бұл моделдерді орындау арқылы, ұжым қызметін 
жақсартуға, қақтығыстарды алдын алуға, адам-
гершілік қарым-қатынасты орнатуға болады.
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С.С. Паповян ұжымдық ахуалды сақтаудың 
төрт перспективалық нұсқасын ұсынған:

1. Құрылымдық – бұл ұжымның құрылға-
нында қабылданған қағидаларды ұжымдағы 
әрбір тұлғаның ұстануы. Бұл қағидалар жал-
пы ұжымдағы қызметкерлердің этикалық 
қатынастарына негізделген.

2. Перцептивті – ұжымның психологиялық 
көрінісі болып табылады. Бұл тұлғалардың бірін-
бірі өзара сыйлауы мен түсінуіне негізделген.

3. Интерактивті – ұжымның өзара әрекет-
тесуі. Еңбек қызметін дамытуда, шығармашылық 
ізденістерді біріге отырып орындауы. Бұл ұжым-
ның қарым-қатынасын жақсартуға бағытталады.

4. Мәдениетті – ұжымның адамгершілік  
ахуалын ұстануымен байланысты. Ұжымдағы 
әрбір тұлға кей жағдайда туындаған қиындық-
тарда ымыраға келіп, бірін-бірі түсінуіне 
негізделеді (Паповян, 1978). 

Демек, осы аталған перспективалық нұс-
қа  лар ұжымдағы психологиялық ахуал дың 
қалыптасуына белгілі бір үлесін қосады. Осы 
нұсқаларды орындау арқылы ұжымда ұйым-
дастырушылық мәдениет пен қолайлы адам-
гершілік-психологиялық ахуал қалыптасады. 
Ұжымның адамгершілік-психологиялық қалып-
тасуына сыртқы жағдайлар емес, ұжымның ішкі 
ортасы, ұжымның бағыты мен ұйымшылдығы 
әсер етеді.

Еліміз тәуелсіздігінің іргесін бекітіп, өрке-
ниетті өрісін кеңейте түсу үшін бізге еліміздің 
ертеңі үшін еңбек ететін жан-жақты дамыған 
тұлғалар керек. Ал бұл мақсатқа жету үшін ең ал-
дымен адамгершілік өлшемдерін егжей-тегжейлі 
білетін, адамгершілік асыл қасиет термен 
тәрбиені бойында жиған ұрпақты тәр биелеу бас-
ты мақсат. Дегенмен арамызда пендешіліктен аса 
алмай, өзінің азаматтық ар-намысын, ожданын 
дүниенің алдамшы қызығына айырбастап алып 
жүргендерді кездестіріп жатамыз. Міне, осы 
көңілге кірбің ұялататын жайт кез келген орта-
да болып отырады, сондықтан өскелең болашақ 
ұрпаққа адамгершілік, иман дылық, саналылық 
қасиеттерін сіңіру міндетін алға қояды.

Ұжымдағы психологиялық ахуалын ретке 
келтірмес бұрын, біз бірінші кезекте жеке тұлғаға, 
соның ішінде оның тәрбиесі мен адамгершілік 
қасиетіне тоқталамыз. Ұжым тұлғалардың бір-
лескен жиынтығынан құралатыны және бір-
лескен танымдық-диалогтық іс-әрекеттегі қа-
рым-қатынасының нәтижесі туралы С.М. Жақы-
пов, С.Қ. Бердібаева, Н.Қ. Тоқсанбаеваның зерт-
теулерінде сипатталған. 

Ұжымдық бағыт – топтың мақсатына ба сым-

дық беру (көбінесе бұл отбасы немесе жұмыс то-
бын қамтиды) және біреудің жеке тұлғасын соған 
сәйкес анықтау, ал ұйымшылдық – «Біз» сезімі, 
топ мүшелерінің арасындағы бауырмалдық 
секілді жақын қарым-қатынас (Майерс, Туенж, 
2018)

Әрбір жеке тұлғаға қойылатын басты талап 
– асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойы-
на сіңірген, тәрбиелі елін көркейтіп, биікке 
шығаратын азамат болу. Өйткені әрбір тұлға – 
өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, 
адалдығымен және әділеттігімен ардақты. 
Халқымыз бен ата-бабамыз қашанда тәрбиеге 
аса үлкен мән беріп, қайырымды, ізгі жан-
ды «адамгершілігі мол тұлға» деп дәріптеген. 
Адамгершілік – әрбір тұлғаның рухани арқауы, 
баға жетпес бойына дарыған қазынасы. 

Халқымыздың мәдениетінде адамгершіліктің 
әр түрлі жағымды жақтары осы ұғымнан тара-
тылады. Тәрбие мен адамгершілік көзге: адам-
ды қастерлеу, сыйлау, сену, ар-ұятты сақтау, 
имандылық пен рахымдылық, ізеттілік пен 
кішіпейілділік, әділдік, қанағатшылдық, секілді 
қасиеттермен көрінеді.

Хакім Абай атамыздың отыз екінші қара 
сөзінде осы бір асыл қасиет адамгершіліктің мәні 
жатыр. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез 
деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын! 
Көрсеқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің 
орын сыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқа-
лып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. 
Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға 
орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? 
Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде 
тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды 
сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын! Бұл 
беріктік бір ақыл, ар үшін болсын! – деп айтқан 
(Абай, 2016). 

Демек, әрбір жеке тұлға адамгершілігі 
мол, ақылды мінез иесі болуы керек. Осындай 
тұлғалардан құралған ұжым қашанда өзінің 
көрегендігімен, сыйластығы орнаған ортада 
еңбек етеді. Әрбір тұлғаның мінез көркемдігі, 
сыйластығы қашанда асыл қасиет болып қала 
береді. Осындай көркем мінезді тұлғалардан 
құралған ұжымның еңбегі қашанда жоғары бо-
лып, тұлғааралық қарым-қатынастары жағымды 
болмақ.

Ұжым жалпыға ортақ мақсаты мен міндеті 
бар тұлғалардың жиынтығы. Ұжымдағы адам-
гершілік-психологиялық ахуал тұлғаралық қаты-
нас негізінде құралып, өзінің кәсіби білімінің 
ортақтығымен, бірлігімен көрінеді. Э. Аронсон 
пікірінше, адамдардың басқа жандардың сені мі-
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не және жүріс-тұрысына тигізетін ықпалы әлеу-
меттік әсер болып табылады (Аронсон, 2018). 
Автор ұжымдағы психологиялық ахуал дың 
басқаларға ықпалы туралы сипаттама берген.  

«Біздің тәрбиеміздің міндеті ұжымшылдыққа 
тәрбиелеу болып табылады» – деген А.С. Ма-
ка ренко. Оның пікірінше, ұжым дегеніміз 
тұлғалардың жай ғана жиынтығы, немесе кез-
дейсоқ топтасуы емес, ол жалпы мақсатқа 
жетуді алға міндет етіп қойған, қоғамға пайда 
тигізуге ұмтылушылардың жиынтығы (Мака-
ренко, 2016).

Ұжым болған жерде түрлі еңбек іс-әре-
кетінде қиындықтар туындап, тұлғааралық кон-
фликтілер орын алады. Осындай конфликтілер 
мен қиындықтардан ұжымның ауызбіршілігіне 
нұқсан келіп, ұжымдағы психологиялық ах-
уалдың теріс болуына әкеліп соқтырады. Демек, 
ұжым жәй ғана тұлғалардың жиынтығы емес. 
Ұжым ол белгілі мақсатқа жетуге ұмтылған, ойы 
мен мінез-құлық үйлесімдігі орнаған тұлғалар. 
Кез келген ұжымның мақсаты айқын болса, 
ұжымдағы тұлғалар үйлесімді бір-бірін түсіне 
отырып, сыйласа, онда ұжымның психологиялық 
ахуалы оң болады.

Ұжымдағы қақтығыстар мен қиындықтарды 
бірнеше қоғамдық ғылымдар зерттейді. Әлеу-
меттік ғылымдар саласында «ұжым» ұғымы 
ең бір маңызды категория болып есептеледі. 
Әлеуметтік психология мен басқару психология-
сы тұлғалардың әлеуметтік ортада қалыптасуын, 
өзара қарым-қатынас құру барысы мен еңбек 
қызметін анықтайды. 

Ең алғашқылардың бірі болып, осы адам-
гершілік қасиетін, ұжым мәселесін зерттеген 
ғалым Аристотель. Ол өзінің «Үлкен этика» 
атты еңбегінде адамгершіліктің табиғатын 
ашып, оның саясатпен, тұлғалармен, қоғамдық 
игілік туралы ілімдермен байланысын атап 
көрсетті. Адамгершіліктің тұлғаны тәрбиелеуде 
рөлі ерекше маңызды. Бұл жайлы Аристотельдің 
еңбегінен байқауымызға болады. Қоғамның да-
муында адамгершіліктің алатын орны ерекше. 
Қоғам бұл тұлғалардың бірігуі, қарым-қатынасы 
(Аристотель, 2020). Демек, адамгершілік қа-
шанда тұлғаның ажырамас бөлігі, қарым-
қатынас жасау мәдениеті болып табылады.

Тұлғалардың бірігіп қызмет етуі ұжымның 
қалыптасуына әкелді. Ұжымдық еңбек, бірлесіп 
қызмет етуі келісілген ортақ мінез-құлықты та-
лап етті. Ұжымдық тәртіп пен психологиялық 
ахуал кәсіби этикалық нормалардың көмегімен 
орнады. Дегенмен, кәсіби этикалық норма 
салт-дәстүрлер негізінде туындап, қалыптасты. 

Тұлғалардың ұжымдық психологиялық жағ-
дай ларға негізделген мінез-құлық нормаларын 
сақтап, ретке келтіруі: адамгершілік қасиет-
терінің сақталуымен, салт-дәстүр жоралғыларын 
білуімен, сыни көзқарас пен қақтығыстан дұ-
рыс шыға алуынан көрінеді. Сондықтан да, 
әрбір тұлғаның адамгершілігі ұжымның ішкі 
психологиялық ахуалын реттеушісі болып 
табылады. 

Ұжымның психологиялық ахуалы өз ал-
дына тұлғааралық қарым-қатынастың тұрақты-
лығымен, ортақ ойлары мен оң көзқарасты 
көңіл-күйлерінен көрінеді және ұжымдық 
мәдениет негізі. Оның ерекшелігі, ол өзінің 
бойында ұжымға сай: кәсіби еңбек қызметіне 
деген қатынасты, еңбек ұжымындағы өзара 
қатынастарды, тұлғалар арасындағы ресми 
және бейресми көшбасшылық қатынастарды, 
сондай-ақ тұлғалардың сол ортада қалай сезінуі 
сынды фактілерді біріктіреді. Жалпы ұжымның 
психологиялық ахуалының қандай деңгейде 
болуы, еңбек ұжымына әсер етуі мүмкін. Егер 
ұжымдағы өзара қарым-қатынас дұрыс ретке 
келтірілген болса, еңбек етуге ынталандырып, 
қажырлық пен сенімділікті ұялатуы мүмкін неме-
се ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық ахуал 
бұрыс болған жағдайда, ұжымның қақтығыстарға 
ұшырауына, еңбек қызметінің нашарлауына, 
адамгершілік қасиеттердің жоғалуына әкеліп 
соқтырады. Бұл жағдайлардың болуы немесе 
болмауы ұжымның дұрыс ұйымдастырылып, 
түрлі жағымды немесе жағымсыз жағдайларды 
уақытында ретке келтіріп отыруында іске асады. 
Осылайша, ұжымдағы психологиялық ахуалы 
оң немесе теріс көрініске ие болуы мүмкін.

Нәтижелері және талқылама

Қазіргі таңда ұжым мүшелерінің бойында 
адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 
негізінде психологиялық ахуалды ретке келтіру 
және сақтау өте өзекті мәселе болып отыр. За-
манауи ұйымдар мен әлеуметтік психология, 
басқару психологиясы, еңбек психологиясы 
салаларды және басшылар мен кадрлық бөлім-
дердің, кәсіби саладағы психологтардың басты 
назарына айналып отыр. 

Әлеуметтік және психологиялық зерттеулер 
еңбек ұжымының психологиялық ахуалының 
ретке келтіруге негіз болатын түрткілерді атап 
көрсетті:

- өз жұмысына деген жауапкершілікпен қарау;
- адамгершілік қасиетінің тұлға бойында болу;
- еңбек қызметіне деген қызығушылық;
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- еңбектің әлеуметтік маңызын түсіне білу;
- психологиялық ахуал туралы түсінікті 

қалыптастыру.
Жүргізілген зерттеулер, ұжымның қолайлы 

психологиялық ахуалын қалыптастырып, ретке 
келтіруіне мүмкіндік беретін түрткілерді атап 
көрсетеді.

И.В. Егошин, Е.В. Зарубина бойынша ұжым-
дағы қолайлы психологиялық ахуалға мыналар-
ды жатқызады:

1) еңбек ұжымының өзара ынты мақта стығы 
мен сыйластығының жоғары болуы, еңбек 
өнімділігін дамытып отыруы;

2) ұжымның мүшелерінің арасындағы тұл-
ғааралық қатынастардың оң болып, достық 
және сыйластық қатынастың болуымен, сыни 
көзқарасты дұрыс қабылдауы;

3) басшы тарапынан ұжым мүшелеріне 
деген қатынасында қысымның болмауымен, 
тәрбиелеу мақсатында өз тәжірибесімен бөлісе 
отырып, ұжымға ықпал етуі;

4) басшының ұжымға орнымен ескертулерді 
жасап, ұжымдағы тұлғалардың адамгершілік 
қасиеттеріне қысымның болмауы;

5) ұжымның өзара психологиялық ахуалды 
дұрыс ұстанып, ортақ жаңашылдыққа ұмтылуы 
(Егошин, 2015).

Әрине, ұжымдағы психологиялық ахуал-
дың дұрыс орнауы әр ұжым мүшесіндегі 
қыз меткерлердің ерік-жігері мен ынтасы-
на бай ланысты. Дегенмен, ең бірінші кезекте 
ұжымдағы жағымды психологиялық ахуалдың 
қалыптасуында жетекші рөлді басшы ала-
ды. Ұжымды басқарып отырған басшының 
мінез-құлқы, басқару стилі, оның бойындағы 
адамгершілік қасиеті, біліми дәрежесі мен мол 
тәжірибесінің болуы, ең бастысы ұжымдағы 
кәсіби қарым-қатынасының қолайлы немесе 
қолайсыз қалыптасуына әсер етеді.

Ең маңыздысы, басшының ұжым қыз-
мет керлеріне қарым-қатынасы мен басқару 
стилін қалай ұстанатындығына байланысты. 
Басшының ұжымға қарым-қатынасы обьективті, 
айыптау және қорғаныстық типтеріне бөлінеді 
(Егошин, Зарубина, 2015). Объективті қарым-
қатынас типінде, басшы ұжымдағы қарым-
қатынастың маңызды аспектілеріне баса назар 
аударады. Өзінің сол ұжымда алып отырған 
рөліне қарай қызмет етуге тырысып, сондай-
ақ қызметкерлердің де ұжымдағы рөліне сый-
ластықпен қарайды. 

Айыптау қарым-қатынас типінде, басшы 
өзінің жеке принциптеріне негізделе отырып 
ұжымдағы қарым-қатынасты ұйымдастырады. 

Бұл жағдайда басшы жауапкершіліктен жал-
тарып, қол астындағы ұжымның адамгершілік 
қасиеттеріне сөз келтіріп, кемшіліктері мен  
айыптауларды жаудырады. Осындай басшының 
басқару стилі ұжымның психологиялық ахуал-
дың нашарлауына әкеліп соқтыратыны сөзсіз.

Қорғаныстық қарым-қатынас типінде, басшы 
ұжымдағы қиындықтарға байланысты барлық 
кінәні өз мойнына алып, ұжым мүшелерін 
жауапкершіліктен толықтай босатады. Осындай 
қарым-қатынас типінде екі жағы болуы мүмкін:

- басшының өз қателігін мойындауы арқылы, 
ұжымдағы психологиялық ахуалды жақсартса;

- екінші жағынан, ұжым алдындағы 
өзінің беделін жоғалтуына, бейресми қарым-
қатынастың орнауына ықпал етуі мүмкін.

Авторитарлы басқару стилі ұжымға кейде 
кері ықпал етеді. Қашанда, басшы ұжымға де-
ген қарым-қатынасында эмоционалды күйін 
басқаруы маңызды. Себебі ұжыммен орнаған 
жағымды эмоционалды қарым-қатынас еңбек 
қызметінің табыстылығын арттыруға өз үлесін 
қосады. Басшы да, ұжым қызметкерлері де ең 
бірінші кезекте, адамгершілік, адамшылдық, 
жылы шырай мен қамқорлық сынды сезімдерін 
көрсете білуі қашанда ұжымдағы қарым-
қатынасқа оң ықпалын тигізеді. Демек, бас-
шы кеменің желкені секілді, қайда бұрса кеме 
солай жүзеді. Ұжымның кәсібилігін дамыту-
да оның еңбек өнімділігін арттыру, бәсекеге 
қабілетті бағытын арттыру қызметкерлердің 
ауызбіршілігін қалыптастырса, ұжым қолайлы 
өзара сыйластық пен татулықта табысқа жетеді.

Ұжымның тұрақты қарым-қатынасы мен 
бірлескен іс-әрекеті, әлеуметтік-психологиялық 
қатынасы – ұжым мәдениетінің ажырамас бөлігі. 
Ұжымның психологиялық ахуалының көрінісі 
ұжым мүшелерінің адамгершілік қасиетінің бо-
луымен, бірлескен еңбек іс-әрекетінде, тұлға-
лардың көңіл-күйі мен пікірлерінің сәйкес 
келуінен көрінеді. Ұжымның әрбір мүшесі жеке 
тұлға болып табылады. Әрбір жеке тұлғаның 
өзіндік ерекшелігі, адамгершілік қасиеті, білім 
мен білік дағдылары, өзіндік көзқарастары бар. 
Осындай тұлғалық ерекшеліктерді біріктіре 
отырып ұжым құралып, қызмет етеді. Бұл еңбек 
қызметін арттырып, тұлғаның психологиялық 
ерекшелігінің дамуына, тұлға болып қалып-
тасуына, өзін-өзі толықтай жетілдіруіне ықпал 
етеді (Тоқсанбаева, 2016).

Біз кәсіби іс-әрекеттегі қызметкерлердің өзі 
еңбек ететін ұжымының психологиялық аху-
алын анықтау, ұжымның үйлесімділігі үшін 
адамда қандай құндылықтардың болуының 
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маңыздылығын тексеру мақсатында арнайы 
зерттеу жүргіздік.

Сауалнама жалпы 6 сұрақтан тұрады. 
Сұрақтың ерекшелігіне байланысты жауаптары 
да сәйкесінше топтастырылған. Сауалнамаға 
103 респондент (әр түрлі сала мамандары) 

қатысты. Сауалнаманың алғашқы тапсырмасы 
бойынша респонденттер өздерінің қызмет ететін 
мекемелері туралы мәлімет берді. Төмендегі 
1-суретте көрсетілгендей респонденттердің ба-
сым көпшілігі (48,5%) білім беру саласының 
қызметкерлері.

1-сурет – Сауалнамаға қатысқан респонденттердің еңбек саласы

Сауалнаманың екінші сұрағы «Сіз өзіңіздің 
ұжымыңыздың психологиялық ахуалына 
қанағаттанасыз ба?» – деген сұраққа 72 респон-
дент «иә» (60,1%), «жоқ» деген жауапты 29 рес-
пондент (28,1%), ал қалған 12-сі «білмеймін» 
(11,6%) деп жауап берді. 

Үшінші «Сіздің ұжымдағы әріптестеріңіз 
(серіктесіңіз) туралы сипаттама» сұрағына 
төмендегі түсініктердің бірін таңдау арқылы 
өзінің пікірін білдіреді:

- ұжымда өте белсенді әріптестер бар – 36,8%
- ешкіммен араласпайтын әріптестер бар – 

4,8%
- ұжымды толық танымаймын – 9,7%

- біздің ұжым ұйымшыл – 35,9%
- біздің ұжым ұйымшыл емес – 13,6%
Сауалнамаға қатысқан 10 респондент (9,7%) 

ұжымын толық танымайтыны, ал 13 респондент 
(13,6%) өзінің ұжымының ұйымшыл емес екенін 
көрсетті.

Төртінші, «Сіз жұмыс жасайтын ұжым мү-
шелерінде адамгершілік құндылықтар сақтал-
ған ба?» – сияқты сұрақтарға сауалнамаға қаты-
сушылар «иә», «жоқ» немесе «жауап беруге 
қиналамын» деген жауаптар бойынша өз таң-
дауларын жасады. Осы сұрақтарға берілген 
респонденттердің жауабы төмендегі 2-суретте 
сипатталды.

2-сурет – Ұжымда қалыптасқан адамгершілік құндылықтар

Респонденттердің пікірінше, ұжымда кон-
флик тілі жағдайлардың де жиі орын алатыны 
бесінші сұрақтың көрсеткіштерінен анықталды. 

Респонденттер «Сіздің ұжымда конфликтілі 
жағдайлар орын алады ма?» – деген сұрақтың 
көрсеткіштері төмендегі 3-суретте сиптталды.
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3-сурет – Ұжымдағы конфликтілі жағдайға бейімділігі

Сонымен қатар, «Сіз жұмыс жасайтын 
ұжымда психологиялық ахуалды ретке кел-
тіру үшін адамда қандай қасиеттерді қалып-
тастыру маңызды?» – деген сауалнаманың ал-
тын шы сұрағына қатысушылар төменде бе-
рілген нұсқаларды таңдады және соңында 
өздерінің қосымша ұсыныстары туралы мәлімет 
береді. Қатысушылар бірнеше нұсқаны таңдау 
мүмкінідігі бар. Олар: 

- рухани сауаттылық –14,5%
- мансап – 21,3%
- салауатты өмір салты – 33,9%
- стресске беріктілік – 28,1%
- сыйластық – 43,6%
- қаталдық – 21,3%
- әділдік – 60,1%
- мансап құмарлық – 8,7%
- корпоративтік (ұжымдық) мәдениет – 42,7%
- адамгершілік –72,8
- қатысушылардың қосымша пікірлері: 

сөзге беріктік, жоғары айлық, басшының басқару 
мәдениеті. 

Демек, біз ұжымда психологиялық ахуал-
ды ретке келтірудің бірден бір жолы тікелей 
ұжым мүшелерімен байланысты екенін 
анықтадық. Ұжым мүшелерінің өзара қарым-
қатынасы, корпоративтік мәдениеті, олардың 
бойындағы адамгершілік қасиеті, салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрыпты ұстануы, қарым-қатынас 
барысында өзара сыйластық пен түсіністікке 
негізделеді. Сондай-ақ, сол ұжымды басқарып 
отырған басшының ұжымды басқару стилі, 
қызметкерлеріне деген қарым-қатынасы мен 
түсіністігі аса маңызды. Басшының мінез-құл-
қы, басқару стилі ұжымдағы психологиялық 
ахуалдың қолайлы немесе қолайсыз болып 
қалыптасуының бастапқы нүктесі болып 
табылады.  

Ұжымдағы жағымды психологиялық ахуал  
ұжымның еңбек қызметіндегі белсенділігін 
арттыруға, тұлғалар арасындағы қарым-қаты-

настың оң болуына мүмкіндік береді, сондай-
ақ ұжымның ішкі әлеміне ықпал етіп, тұлғалық 
қарым-қатынаста, еңбек қызметінде сыйластық 
пен жауапкершілікті, дамуды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Бұл ұжым мүшелерінің тұ-
рақты адамгершілік, психологиялық қарым-қа-
тынасы, бір-біріне, еңбек қызметіне, әлеуметтік 
және жеке тұлғалық құндылықтары мен бағ-
дарлары негізінде жалпы ұйымшылдық қарым-
қатынасының көрінісі.

Адамгершілік – бұл әрбір тұлғаның бойын-
дағы тәрбиелік құндылық, өзгелер алдындағы 
жауапкершілік, құрметпен түсінісу, кәсіби 
этикаға сәйкес өзінің іс-әрекеттері мен мінез-
құлқын қадағалау және түзету.

Қорытынды 

Ұжымдағы психологиялық ахуал оның 
әрбір мүшелерінің адамгершілік қатынасы 
мен психологиялық жағдайына сәйкес өзгеруі 
мүмкін. Әрбір тұлға ұжымды қалыптастырудың 
бір бөлігі болып табылады және ондағы 
адамгершілік-психологиялық ахуалға тікелей 
әсер етеді. Ұжымдағы психологиялық ахуалдың 
дамуы басшы мен оның қол астындағы ұжым 
қызметкерлері арасындағы алтын көпір. Осын-
дай, ұжымдағы алтын көпірді сақтап, жақсартуда 
адамгершілік құндылықтарды бірінші орында 
ұстанып, психологиялық ахуалды ретке келтіріп 
отырудың бүгінгі күнде маңызы зор.

Ұжымда психологиялық ахуалды рет-
ке келтірудің әдіснамалық және теориялық 
негіздері бірлескен ойлау іс-әрекетіндегі мақсат 
құрылым процесіндегі субъектілердің қарым-
қатынасы барысында қалыптасатын мағыналық 
құры лым дардың жалпы қорының ықпалының 
әсері туралы С.М. Жақыповтың, қарым-қатынас 
үде рісінде мінез-құлықтың қалыптасуы туралы  
Қ.Б. Жарықбаевтың, Н.Қ. Тоқсанбаеваның қарым-
қатынас бірлескен іс-әрекетті жүйелендіру 
факторы ретіндегі тұжырымдамасы. Сонымен 
қатар, В.М. Шепельдің ұжымдық ахуалды рет-
ке келтірудің арнайы жүйелі моделінің болуы, 
С.С. Паповянның ұсынған ұжымдық ахуал-
ды сақтаудың төрт перспективалық нұсқасы, 
И.В. Егошин мен Е.В. Зарубинаның басшының 
ұжыммен қарым-қатынас типтері, ұжымның 
әлеуметтік-психологиялық ахуалының диагнос-
тикасы мен оны реттеу әдістері, социумның 
дамуында қоғамдық көңіл-күйінің рөлі, ди-
намикасы және мәні туралы Б.Д. Парыгиннің 
тұжырымдамасы, Э. Штейннің ұжымдық 
мәдениет пен көшбасшылықты топтық қарым-
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Ж.Т. Сарыбекова және т.б.

қатынастың феномені ретінде қарастырған 
еңбектері, С.С. Паповян ұсынған ұжымдық 
ұйымдастырушылық ахуал және т.б. зерттеулері. 

Ұжымның психологиялық ахуалын ретке 
келтіруде адамгершілікті қалыптастырудың 
теориялық-әдіснамалық негіздері, ұжымдағы 
басшы мен ұжым мүшелерінің бір-біріне 
өзара ықпалы, ұжымдағы психологиялық 
ахуалдың төмендеу себептері мен факторла-
ры туралы отандық және шетел ғалымдарының 
зерттеулеріне теориялық талдау жасалды. 
Бұл ұжымдағы психологиялық ахуал дұрыс 
орнамаған жағдайда еңбек қызметінің нашар-
лауына әкелуі мүмкін. Сондықтан, қазіргі таңда 
ұжым мүшелерінің арасындағы адамгершілік 
қарым-қатынас, ұжымдағы салауатты өмір 
салтын ұстану, ізгілік, үйлесімді мінез-құлық 
пен сыйластық орнаған қарым-қатынас 
қалыптастыру барынша басты назарда.

Бүгінгі күні ұжымның тек еңбек қызметіне 
ғана емес, сондай-ақ ондағы тұлғалардың 
адамгершілік-психологиялық ахуалының жағ-
дайына, ұжымда туындауы мүмкін болған қиын-
дықтарды ретке келтірудің жолдары жан-жақты 
қарастырылуда. Бұл ұжымның мүшелерімен 
орнаған қарым-қатынас, өзара түсіністік, бір-
біріне деген сыйластық пен жауапкершілік 
сынды қарым-қатынастарының жиынтығы. 
Ұжымның адамгершілік-психологиялық ахуа-
лы ның ретке келуі тек адамгершілік-психоло-
гиялық ерекшеліктеріне ғана емес, сонымен 
қоса, қаншалықты өз қызметіне, еңбек ұжымына 
қанағаттануы, басқарушы тұлғалардың комму-

никативті басқару мәдениеті мен менеджерлік 
құзыреттілігіне де байланысты.

Сонымен қатар, адамгершілік – ұжымның 
психологиялық ахуалын ретке келтіру негізгі 
ықпал ететін факторы ретінде:

1. Бір жағынан, ұжымның психологиялық 
ахуалы адамдардың бірлескен іс-әрекетінің 
нәтижесі мен қарым-қатынас ерекшеліктеріне 
қоса әсер етеді, анықтайды, оның құрылымын 
өз мазмұнымен талдайды, ұжымның қалып-
тасуының өзіндік жүйесі, үйлесімділігі, яғни 
ұжымға қалай әсер ететіні, ұжымда психо ло-
гиялық ахуалды ретке келтіру процесінің сапа-
сында сипатталады;

2. Екінші деңгейде, ұжымның әлеуметтік-
психологиялық ахуалы бірлескен іс-әрекеттің 
құрылуымен сипатталады, адамдар қарым-
қатынасының барлық маңызды белгілерінің 
жиынтығымен қарастырылады;

3. Үшіншіден, ұжымның психологиялық 
ахуалы адамдардың кәсіби біліктілігін ба-
ғалау, адамдармен сыйласа алу, тілтабыс-
қыштық деңгейі, мінез-құлық ерекшеліктері, 
басшының басқару стилі, басшы мен қыз-
меткерлердің өзара қарым-қатынасы жүйе-
сінде анықталады.

Ұжымның психологиялық ахуалын ретке 
келтіру, әрбір тұлғаның біліміне, адамгершілік 
қасиетіне, тұлғааралық қатынастарда өзара 
түсіністігіне, сонымен қоса бірлескен іс-
әрекеттегі қабілеттері мен ойларының ортақ 
болуына,ұжымдағы алауыздық пен конфликтілі 
жағдайларды алдын алуға көмектеседі.

Әдебиеттер

Абай. Книга слов (Слова назидания). – Алматы: Атамұра, 2016. – 200 б.
Аронсон Э. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе / ауд. Д.Д. Дүйсенбеков, М.К. Жолдасова,  

Э.К. Калымбетова [ж.т.б.] // Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Алматы, 2018.
Аристотель. Большая этика. – М.: АСТ, 2020.
Ахтаева Н.С., Әбдіғаппарова А.І., Бекбаева З.Н. Әлеуметтік психология. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 243 б.
Джакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения. – 2 изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 308 с.
Егошин И.В., Зарубина Е.В. О структуре морали // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития. 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Тамбов. – 2015. – С. 62-63.
Жарықбаев Қ.Б. Психология. – Алматы: Мектеп, 1970. – 323 б.
Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. – 173 с.
Майерс Д.Г., Туенж Ж.М. Әлеуметтік психология / ауд. Г.Қ. Айқынбаева, А.М. Айтышева, Б.Ш. Байжұманова [ж.т.б.] 

// Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. – Алматы, 2018. – 684 б.
Мансуров Н.С. Актуальные проблемы общественной психологии. – М., 1968. – 275 с.
Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – М.: АСТ, 2016. – 179 с.
Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: ИГУП, 1999. – 317 с.
Парыгин Б. Д. Социальная психология. Истоки и перспективы / Б.Д. Парыгин. – СПб: ГУП, 2010. – 533 стр.
Паповян С.С. Исследования «организационного климата» в американской психологии // Вопросы психологии. – 1978. 

– № 2. – С. 163-170. 



124

Ұжымдағы психологиялық ахуалды ретке келтірудегі адамгершіліктің теориялық-әдіснамалық негіздері

Тоқсанбаева Н.Қ. Қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті жүйелендіру факторы ретінде: монография. – Алматы: Қазақ 
университеті, 2016. – 326 б.

Шепель В.М. Психология управления. – М.: Экономика, 1984. – 248 с.
Штейн Э. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ., под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

References

Abay. (2016) Knigaslov. Slovanazidaniya [The Book of Words]. Almaty: Atamura, 200 p.
Aronson E. (2018) Vvedenenye v psychology [The Social animal]. trans. / Novoye gumanitarnoe obrazovanye [Modernization 

of Kazakhstan’s identity]. 100 novyh uchebnikov [New Humanitarian 100 knowledge] New Textbooks In The Kazakh Language – 
Almaty, 2012 p.

Aristotle. (2020) Bolshayae tica [Great ethics]. Moscow: AST, 196 p.
Akhtaeva N.S, Abdigapparova A.I, Bekbaeva Z.N. (2007) Aleumettik psychologya [Social psychology] А.: Qazaq universitety, 

243 p.
Dzhakupov S.M. (2009) Psychologicheskaya structura processa obuchenya [The psychological structure of the learning pro-

cess]. Almaty: Kazakh University, 308 p.
Egoshin I.V., Zarubina E.V. (2015) O structure morally [On the structure of morality]. Science, education, society: problems 

and development prospects. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Confer-
ence. Tambov, рр. 62-63 pp.

Zharykbaev K.B. (1970) Psychologya [Psychology]. Almaty:Mektep, 323 p.
KuzminE.S. (1967) Osnovy socialnoy psychology [Foundations of Social Psychology]. L.: Publishing house Leningrad. un-

that, 173 p.
Myers D.G.,Twenge J.M. (2018) Aleumettik psychology [Social psychology] trans. /Ruhani jangyru. Zhana gumanytarlyq 

bilim. [Modernization of Kazakhstan’s identity. New Humanitarian Knowledge. 100 New Textbooks In The Kazakh Language]. 
Almaty, 684 p.

Mansurov N.S. (1968) Aktualnye problem obshestvennoi psychology [Actual problems of social psychology]. – M, 275 p.
Makarenko A.S. (2016) Pedagogicheskaya poema [Pedagogical poem]. Moscow: AST, 179.
Parygin B.D. (1999) Socialnaya psychology [Social psychology]. SPb: GUP, 317 p.
Parygin B.D. (2010) Socialnaya psychology [Social psychology]. Origins and prospects SPb: GUP, 317 p.
Papovyan S.S. (1978) Issledovanya «organizacionnogo climate» v americanscoi psychology [Studies of the “organizational 

climate” in American psychology]. Questions of psychology, no 2, рр.163-170. 
Toksanbaeva N.K. (2016) Qarym-qatynas birleskenis-areketty zhuielendiru factory retinde: monografya [Communicationis a 

jointactionas a factorof systematization]. Almaty: Kazakh University, 326 p.
Shepel V.M. (1986) Psychologya upravlenya [Psychology of management]. M., 248 p.
Stein E. (2002) Organizacionnaya cultura I liderstvo [Organizational culture and leadership] / trans. from english ed. V.A. 

Spivak. SPb: Piter, 336 p.



© 2021  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 2617-7544, еISSN 2617-7552                        Психология және социология сериясы. №1 (76). 2021                       https://bulletin-psysoc.kaznu.kz

125

МРНТИ 15.21.51                                                                    https://doi.org/10.26577/JPsS.2021.v76.i1.012

Б.Р. Кадыров1, К.Б. Кадыров2* 
1Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте, Узбекистан, г. Ташкент 
2Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров  

при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан, г. Ташкент 
*e-mail: kkamol@rambler.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АСИММЕТРИИ И  
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье исследуется взаимосвязь индивидуальной асимметрии и типологических 
особенностей личности в юношеском возрасте, а также разрабатываются рекомендации по 
повышению эффективности учебной деятельности в юношеском возрасте. Исследование, в 
котором приняли участие в общей сложности 912 молодых людей, проводилось в три этапа. На 
первом этапе исследования приняли участие 357 учащихся академических лицеев (74 девушки 
и 283 юноши). Во второй этап исследования были вовлечены 244 учащихся профессиональных 
колледжей (в том числе, 218 девушек и 26 юношей) и 80 военнослужащих срочной военной службы. 
На третьем этапе исследования участвовал 231 студент (138 девушки и 92 юноши). Взаимосвязи, 
выявленные между индивидуальным профилем асимметрии и типологическими особенностями 
личности (когнитивный стиль и стиль деятельности, которые выражаются в прагматичности, 
рефлексивности, теоретическом и практическом стиле мышления, в особенностях вербального 
и невербального мышления, ведущей сигнальной системе, эмоциональности, образной памяти, 
воле, аналитических способностях, саморегуляции и др.), дали возможность сформулировать 
научно-обоснованные выводы о тесной связи индивидуального профиля асимметрии и 
типологических особенностей личности. Например, если функциональная проба “Сплетение 
пальцев рук” в основном связана с таким свойством личности, как легкость перехода от 
размышления к практическим действиям (прагматичность), то “Прицеливание” и “Аплодисменты” 
оказывают значительное влияние на проявление первой и второй сигнальных систем у личности. 
Функциональная проба “Поза Наполеона” служит важным фактором в формировании качества 
экстраверсии-интроверсии личности. 

Ключевые слова: индивидуальный профиль асимметрии, типологические особенности 
личности, юношеский возраст, когнитивный стиль, учебная деятельность.
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Individual asymmetry profile and typological personality

This article examines the relationship between individual asymmetry and typological personality 
traits in adolescence, and also develops recommendations for improving the effectiveness of educational 
activities in adolescence. The study, which involved a total of 912 young people, was carried out in three 
stages. At the first stage of the study, 357 students of academic lyceums (74 girls and 283 boys) took 
part. The second stage of the study involved 244 students of vocational colleges (including 218 girls and 
26 boys) and 80 conscripts. The third stage of the study involved 231 students (138 girls and 92 boys).  
The relationships identified between the individual profile of asymmetry and typological personality 
traits (cognitive style and style of activity, which are expressed in pragmatism, reflexivity, theoretical and 
practical style of thinking, in the features of verbal and non-verbal thinking, the leading signaling system, 
emotionality, figurative memory, volition, analytical abilities, self-regulation, etc.) made it possible to 
formulate scientifically grounded conclusions about the close relationship between the individual profile 
of asymmetry and typological personality traits. For example, if the functional test “Plexus of fingers” is 
mainly associated with such a personality trait as the ease of transition from thinking to practical action 
(pragmatism), then “Aiming” and “Applause” have a significant impact on the manifestation of the first 
and second signaling systems in personality. The functional test “Pose of Napoleon” serves as an impor-
tant factor in the formation of the quality of extraversion-introversion of a person.

Key words: individual profile of asymmetry, typological personality traits, adolescence, cognitive 
style, learning activity.
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Жеке асимметрия профилі және  
тұлға типологиялық ерекшеліктері

Бұл мақалада жеке асимметрия мен жасөспірім шағында тұлғаның типологиялық қасиетте-
рінің арақатынасы қарастырылады, сонымен бірге жасөспірім кезіндегі оқу қызметінің тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасалады. Барлығы 912 жас қатысқан зерттеу үш кезеңде жүргізілді. 
Зерттеудің бірінші кезеңінде академиялық лицейлердің 357 оқушысы қатысты (74 қыз және 283 
ұл). Зерттеудің екінші кезеңіне кәсіптік колледждердің 244 студенті қатысты (оның 218-і қыздар 
мен 26-ы ұлдар) және 80 әскери міндеттілер. Зерттеудің үшінші кезеңіне 231 студент қатысты 
(138 қыз және 92 ұл). Асимметрияның жеке профилі мен тұлғаның типологиялық қасиеттері 
(прагматизмде, рефлексивтілікте, ойлаудың теориялық және практикалық стилінде, вербалды 
және вербальды емес ойлау ерекшеліктерінде көрінетін танымдық стиль мен іс-әрекет стилі) 
арасындағы жетекші сигнал жүйелік, эмоционалдылық, бейнелі жады, ерік, аналитикалық 
қабілеттер, өзін-өзі реттеу және т.б.) асимметрияның жеке профилі мен тұлғаның типологиялық 
сипаттамалары арасындағы тығыз байланыс туралы ғылыми негізделген тұжырымдар жасауға 
мүмкіндік берді. Мысалы, егер «саусақтардың икемділігі» функционалды тестісі негізінен 
ойлаудың практикалық іс-әрекетке көшу жеңілдігі (прагматизм) сияқты тұлғалық қасиеттермен 
байланысты болса, онда «Мақсат» және «Қол шапалақтау» бірінші және екінші сигналдық 
жүйелердің айқындалуына әсер етеді. «Наполеон позасы» функционалдық тесті адамның 
экстраверсия-интроверсиясының сапасын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде қызмет 
етеді.

Түйін сөздер: жеке асимметрия профилі, типологиялық тұлғалық қасиеттер, жасөспірім жас, 
танымдық стиль, оқу әрекеті.

Введение

В мировой психологической науке в насто-
ящее время проведено большое число исследо-
ваний по разработке концепции об иерархиче-
ской организации субъективной реальности че-
ловека. Изучены центральные механизмы речи, 
особенности индивидуальных различий памяти, 
мышления, личностных особенностей. Немало-
важной представляется данная проблема и для 
дифференциальной психофизиологии. Потому, 
что речевые механизмы непосредственно связа-
ны с особенностями профилей индивидуальной 
асимметрии личности. Однако, в то же время в 
области дифференциальной психологии и пси-
хофизиологии возможности выявления индиви-
дуальных профилей асимметрии и диагностики 
типологических особенностей личности в зави-
симости от характера межполушарных взаимо-
отношений недостаточно изучены (Кадыров & 
Кадыров, 2016).

Цель настоящего исследования заключается 
в теоретико-методологическом и эмпирическом 
обосновании взаимосвязей индивидуальной 
асимметрии и типологических особенностей 
личности в юношеском возрасте и рекоменда-

ций по повышению эффективности их учебной 
деятельности (Кадыров, 2016).

Объект исследования. Исследование, в ко-
тором приняли участие в общей сложности 912 
молодых людей, проводилось в три этапа. На 
первом этапе исследования приняли участие 357 
учащихся академических лицеев (74 девушки и 
283 юноши). Во второй этап исследования были 
вовлечены 244 учащихся профессиональных 
колледжей (в том числе, 218 девушек и 26 юно-
шей) и 80 военнослужащих срочной военной 
службы. На третьем этапе исследования уча-
ствовал 231 студента (138 девушек и 92 юноши).

Предмет исследования. Взаимосвязь меж-
ду индивидуальным профилем асимметрии и 
типологическими особенностями личности 
(когнитивный стиль и стиль деятельности, 
выражающиеся в прагматичности, рефлексив-
ности, теоретическом и практическом стиле 
мышления, особенности вербального и не-
вербального мышления, ведущая сигнальная 
система, эмоциональность, образная память, 
воля, аналитические способности, саморегу-
ляция и др.) в юношеском возрасте (Кадыров, 
2017).
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Методы и материалы

На первом этапе исследования с целью вы-
явления взаимосвязей между индивидуальным 
профилем асимметрии и когнитивным стилем 
личности были использованы “Опросник для 
определения индивидуального профиля асим-
метрии”, “Опросник стилей деятельности СД-
36” (разработанный А.Д. Ишковым и Н.Г. Ми-
лорадовой на основе опросника «Learning Styles 
Questionnaire» П. Хони и А. Мэмфорда), опрос-
ник Майерс-Бриггс (MBTI), “Опросник для вы-
явления соотношения двух сигнальных систем” 
Б. Кадырова, “Тест для определения предпочи-
таемой репрезентативной системы”. 

На втором этапе исследования с целью вы-
явления взаимосвязей между индивидуальным 
профилем асимметрии и умственными способ-
ностями были использованы “Опросник для 
определения индивидуального профиля асимме-
трии”, “Опросник для выявления соотношения 
двух сигнальных систем” Б. Кадырова, тесты  
Б. Кадырова на выявление языковой грамот-
ности «100 слов» и «50 предложений», а также 
“Прогрессивные матрицы” Дж.Равена.

Третий этап исследования посвящается раз-
работке нового научно-обоснованного мето-
да классификации индивидуальных профилей 
асимметрии и современной концепции индиви-
дуального профиля асимметрии и типологиче-
ских особенностей личности. В рамках данного 
этапа исследования были использованы “Опрос-
ник для определения индивидуального профиля 
асимметрии”, “Опросник для выявления соот-
ношения двух сигнальных систем” Б. Кадыро-
ва, Фрайбургский личностный опросник (FPI), 
методика “Определение эмоциональности” 
В.В.Суворовой, тест для определения предпочи-
таемой репрезентативной системы, методика по 
определению социальной направленности лич-
ности Дж. Голланда (Кадыров, 2018).

Основываясь на результаты статистического 
анализа проведенного исследования, мы пришли 
к следующим важным выводам. Через функци-
ональные пробы, направленные на определение 
индивидуального профиля асимметрии, можно 
диагностировать особенности определенного 
когнитивного стиля личности. Однако, при этом 
обязательно нужно учесть пол диагностируе-
мого. Причиной этого является тот факт, что 
согласно результатам наших проведенных ис-
следований, в индивидуальном профиле асим-
метрии мальчиков и девочек явным образом 
проявляются гендерные различия. Например, 

если функциональная проба «Сплетение паль-
цев рук» проявила несколько статистически зна-
чимых различий только в группе мальчиков, то 
функциональная проба «Аплодисменты», наобо-
рот, служит основанием для определения осо-
бенностей того или иного когнитивного стиля 
только у девочек. Функциональная проба «Поза 
Наполеона» обладает возможностью определить 
специфические особенности когнитивного сти-
ля, как у девушек, так и у юношей. 

Как показали результаты исследования, по-
священные анализу взаимоотношений между 
двигательной асимметрией левой и правой 
ноги и особенностями когнитивного стиля в 
юношеском возрасте, по функциональной про-
бе «Нога на ногу» у девочек, у которых правая 
нога ведущая (левое полушарие мозга), хорошо 
сформированы такие качества, как вниматель-
ность, аналитические способности, обобщение 
сложных данных, а также качества логического 
мышления, и слышать разные голоса, речевые 
или музыкальные звуки имеет для них большое 
значение.

Как показали результаты исследования вза-
имоотношений между асимметрией зрительного 
органа и особенностями когнитивного стиля, со-
гласно результатам функциональной пробы «За-
жмуривание одного глаза», девочки с ведущим 
левым глазом (правое полушарие) отличаются 
своей активностью, способностью самоконтро-
ля, глубокой наблюдательностью, а юноши, нао-
борот, им свойственна эмоциональность, склон-
ность к быстрому и легкому принятию решения, 
нежелание видов деятельности, требующих про-
цессы анализа и синтеза. Мальчики с ведущим 
правым глазом (левое полушарие) отличаются 
сформированностью у них первой сигнальной 
системы. 

Также в исследованиях, посвященных изуче-
нию взаимоотношений между асимметрией ор-
ганов слуха и особенностями когнитивного сти-
ля, были выявлены достоверные статистические 
закономерности. Например, согласно результа-
там функциональной пробы «Прислушиваться 
к тиканью часов», девочки, у которых ведущее 
правое ухо (левое полушарие мозга), в основном 
склонны к теоретическому мышлению, и отли-
чаются внимательностью и наблюдательностью, 
способностью аналитического мышления. Они 
могут с легкостью освоить абстрактные поня-
тия, стараются создать широкую логическую 
систему. 

Функциональная проба «Сплетение пальцев 
рук», направленная на определение индивиду-
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ального профиля асимметрии, позволяет хотя 
бы частично диагностировать определенные 
умственные способности личности. Например, 
была выявлена взаимосвязь функциональной 
пробы «Сплетение пальцев рук» со шкалами 
«Вторая сигнальная система», «Коэффици-
ент сигнальности», «50 предложений», «IQ по 
Дж.Равену». 

Посредством исследований, направленных 
на изучение взаимоотношений между двига-
тельной асимметрией левой и правой ноги и 
умственными способностями, были достигнуты 
следующие результаты. Согласно данным функ-
циональной пробы «Шаг вперед», респонденты 
с ведущей правой ногой (левое полушарие) по 
сравнению с респондентами с ведущей левой но-
гой имели значимо низкие значения по тесту гра-
мотности Б.Кадырова «50 предложений» (t=2,80, 
р<0.01). Можно утверждать, что при пробе «Шаг 
вперед» у респондентов юношеского возраста, у 
которых доминирует правая нога (то есть левое 
полушарие) с функциональной точки зрения, по 
сравнению с респондентами с ведущей левой 
ногой (правое полушарие) отмечается значимо 
более высокий уровень грамотности.

Наличие взаимосвязи между асимметрией 
зрительного органа и умственными способно-
стями было подтверждено на основе статисти-
ческого анализа. Согласно данным функцио-
нальной пробы «Зажмуривание одного глаза», 
респонденты с ведущим правым глазом (левое 
полушарие) по сравнению с респондентами с ве-
дущим левым глазом (правое полушарие) имели 
значимо более высокие показатели по тесту «100 
слов» (t=3,08, р<0.01). Значит, функциональная 
проба «Зажмуривание одного глаза» показывает, 
что у респондентов юношеского возраста с ве-
дущим правым глазом (левое полушарие мозга) 
развиты аналитические способности, качество 
обобщения сложных данных, а также внутрен-
няя культура, грамотность, то есть это показыва-
ет их уровень образования, эрудированность. В 
общем, у них развиты особенности логического 
мышления как правильное и ясное выражение 
своей мысли в речи, грамотность. 

Были изучены статистические взаимосвязи 
между асимметрией органов слуха и умствен-
ными способностями и достигнуты следующие 
результаты. По результатам функциональной 
пробы «Поднесение телефона к уху при разго-
воре», по шкале «Коэффициент сигнальности» 
опросника Б. Кадырова по выявлению уровня 
сформированности ведущей сигнальной систе-
мы у респондентов юношеского возраста с ве-

дущим левым ухом отмечались статистически 
значимо низкие показатели (t=2,48, р<0.05). В 
целом, можно сказать, что согласно функцио-
нальной пробе «Поднесение телефона к уху при 
разговоре», респонденты с ведущим левым ухом 
(правое полушарие мозга) обладают способно-
стью волевого самоуправления при осуществле-
нии произвольной сознательной деятельности, 
это образует особенности, составляющие вто-
рую сигнальную систему. 

Результаты и обсуждение

Как показывают результаты исследования 
(в табл.), если функциональная проба “Сплете-
ние пальцев рук” в основном связана с таким 
свойством личности, как легкость перехода от 
размышления к практическим действиям, то 
“Прицеливание” и “Аплодисменты” оказывают 
значительное влияние на проявление первой и 
второй сигнальных систем у личности. Функци-
ональная проба “Поза Наполеона” служит важ-
ным фактором в формировании качества экстра-
версии-интроверсии личности. 

Далее, основываясь на степень контрастно-
сти различий между количеством выборов ле-
вых и правых органов при выполнении различ-
ных функциональных проб, с помощью стати-
стического критерия, называемого ассоциатив-
ным анализом, была разработана новая класси-
фикация типов функциональной асимметрии. 
Согласно ассоциативному анализу (рис. 1), сре-
ди выявленных правшей по “Аплодисментам”, 
на основе функциональной пробы “Прицелива-
ние” были выделены 2 малые группы, потому 
что только в данной функциональной пробе 
были выявлены статистически значимые разли-
чия в объемах выделенных выборов. В малых 
группах “–П–П” и “–Л–П” в результате отдель-
но проведенного анализа по функциональным 
пробам “Сплетение пальцев рук” и “Поза Напо-
леона” не было выявлено статистически значи-
мых различий, и поэтому в этом направлении 
не выделялись другие типы функциональной 
асимметрии. 

В группе левшей, выявленных по функци-
ональной пробе “Аплодисменты”, также при-
менили аналогичный способ классификации и 
среди них были выявлены следующие малые 
группы:

- “–ППЛ” – по функциональной пробе 
“Аплодисменты” – левши, а по функциональ-
ным пробам “Поза Наполеона” и “Прицелива-
ние” – группа правшей;
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- “–ЛПЛ” – по функциональным пробам 
“Аплодисменты” и “Прицеливание” – левши, а 
по функциональным пробам “Поза Наполеона” 
– группа правшей;

- “П–ЛЛ” – по функциональным пробам 
“Аплодисменты” и “Поза Наполеона” – левши, 

а по функциональной пробе “Сплетение пальцев 
рук” – правши;

- “Л–ЛЛ” – по функциональным про-
бам “Аплодисменты”, “Поза Наполеона” 
и “Сплетение пальцев рук” – левши (см.  
рис. 2). 

Таблица 1 – Связь результатов функциональных проб по выявлению индивидуального профиля асимметрии с индивиду-
ально-психологическими особенностями личности

Функцио-
нальная 
проба В

ед
ущ

ая
 

ру
ка

/гл
аз Индивидуально-психологические особенности

По научным источникам По результатам нашего исследования

“Сплетение 
пальцев рук”

Л Эмоциональность Легкость перехода от размышления к практическим действиям 

П Аналитическое мышление
Склонность к длительному внимательному анализированию 
происходящих событий, нежелание переходить к практическим 
действиям 

“Прицели-
вание”

Л Мягкость, уступчивость Преобладание первой сигнальной системы, развитость воображения 
и склонность к депрессии 

П Строгость, решительность, 
агрессивность

Преобладание второй сигнальной системы, развитость 
кинестетической и аудиальной систем, а также низкие уровни 
эмоциональности и прагматичности 

“Поза 
Наполеона”

Л Хвастливость, склонность 
к кокетству Свойства экстраверсии

П Скромность, простодушие Свойства интроверсии

“Аплодис-
менты”

Л Нерешительность, 
склонность к самоанализу

Преобладание первой сигнальной системы, развитость визуальной 
системы, эмоциональности и воображения

П Решительность Преобладание второй сигнальной системы и эмоциональности, 
низкая развитость визуальной системы и воображения 

Рисунок 1 – Соотношение ответов респондентов каждой малой группы в процентах и результаты 
ассоциативного анализа со значениями проведенного соответствующего процесса деления χ2-статистики
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С целью определения наличия связи между 
индивидуально-психологическими особенностя-
ми и вышеперечисленными профилями функци-
ональной асимметрии и осуществления сравни-
тельного анализа эмпирических данных вместе 

с методикой определения индивидуального про-
филя асимметрии были использованы следую-
щие методики психологического исследования: 
1) «Опросник для определения ведущей сигналь-
ной системы” Б.Р. Кадырова и 2) опросник FPI. 

Рисунок 2 – Сравнение типов функциональной асимметрии по отдельным психологическим свойствам в группе женщин. 
На оси ординат: средние ранги по шкале (138 респондентов). На оси абсцисс: типы функциональной асимметрии

В данном исследовании были изучены опре-
деленные связи между отдельными эмоциональ-
ными и нервно-психическими особенностями 
и индивидуальными профилями асимметрии. 
Следует отметить, что среди ряда характери-
стик (больше 20), выявленных с помощью двух 
методик, существует значимая связь трех шкал 
(“Эмоциональность”, “Уравновешенность” и 
“Экстраверсия-интроверсия”) с индивидуаль-
ным профилем асимметрии. По этой причине 
с целью продолжения более глубоких поисков 
предполагается, что в настоящее время подроб-
ное изучение закономерных связей в группах 
женщин и мужчин может дать интересные ре-
зультаты. 

Для изучения гендерных различий шести 
профилей функциональной асимметрии по пока-
зателям шкал опросника Б.Р. Кадырова и опрос-
ника FPI был применен критерий Крускала-Уол-
лиса. Как показали результаты статистического 
анализа, в группе юношей не было выявлено 
значимых связей, однако в группе девушек чис-
ло значимых связей составило семь. 

У женщин выявлена связь индивидуально-
го профиля асимметрии на уровне надежности 
со шкалами опросника Б.Р. Кадырова “Эмоци-
ональность”, “Образная память” и со шкалами 
“Общительность”, “Уравновешенность”, “Реак-
тивная агрессия” и “Застенчивость” опросника 
FPI. Точная структура этих связей и содержание 
приводятся на рисунке 2. 

Известно, что в данном исследовании уча-
ствовало всего 138 девушек, можно с легкостью 
посчитать теоретическое (ожидаемое) среднее 
ранговое значение по всем шкалам: 138/2=69. 
Точно таким же способом можно посчитать 25-й 
и 75-й процентили: 34,5 (138/4) и 103,5 (34,5х3) 
соответственно. По этой причине с учетом 
найденных значений процентилей (Р0.25=34.5, 
Р0.50=69 ва P0.75=103,5) мы можем провести срав-
нительную оценку выраженности этих шкал. 

По данным, приведенным на рисунке 2, де-
вушки, предпочитающие правую руку по функ-
циональной пробе “Аплодисменты”, по функ-
циональной пробе “Прицеливание” – левый или 
правый глаз (то есть “–П–П” и “–Л–П”), при 
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сравнении проявляют относительно средние 
значения по всем шкалам. Что касается девушек 
группы “–ППЛ”, а именно, левшей по функци-
ональной пробе “Аплодисменты”, а по функци-
ональным пробам “Поза Наполеона” и “Прице-
ливание”, проявляющие доминантность правой 
руки и правого глаза, их средние ранги, в целом, 
не отличаются от предыдущей группы. Однако 
представители данной группы проявляют от-
носительно высокие показатели по шкале “Об-
разная память” (средний ранг: 98,6). Возможно, 
предпочтение правой руки и ведущий правый 
глаз (ведущее левое полушарие мозга) приводят 
к еще большему формированию у них логиче-
ской памяти. 

Представители следующих двух групп (“–
ЛПЛ” и “П–ЛЛ”) похожи несколько низкими 
значениями по шкалам “Эмоциональность”, 
“Образная память” и “Общительность”, пред-
ставители группы “П–ЛЛ”, в отличие от группы 
“–ЛПЛ”, имеют относительно высокие показате-
ли (то есть близкие к оптимальному) по шкалам 
“Уравновешенность” (68,2), “Реактивная агрес-
сия” (83,5) и “Застенчивость” (79,0). Значит, 
представителям данной группы вместе с избега-
нием от вербального общения свойственно об-
ращение к чувствам и сильная образная память. 

Наконец, последняя группа “Л–ЛЛ” в отли-
чие от всех остальных групп по профилю функ-
циональной асимметрии показала низкие зна-
чения по свойствам: образная память (средний 
ранг: 109,8), эмоциональность (83,3), а также 
общительность (21,8), уравновешенность (14,2), 
реактивная агрессия (15,3) и застенчивость 
(28,7). В целом, по полученным нами резуль-
татам большинство личностных и интеллекту-
альных недостатков (низкий уровень образной 
памяти и эмоциональности, низкая стрессоу-
стойчивость и общительность, а также низкий 
уровень реактивной агрессии и застенчивости) 
девушек, относящихся типу “Л–ЛЛ”, по наше-
му мнению, могут привести к серьёзным труд-
ностям и препятствиям в адаптации к условиям 
повседневной жизни.

Конечно, надежность полученных результа-
тов от такой малой “группы” женщин (всего 3 
человека) может вызывать споры и сомнения. 
Несмотря на это, если мы учтем, что выдели-
ли группу, состоящую из 3 человек с помощью 
метода ассоциативного анализа, предложенно-
го М. Аннетт (1970), объективным образом, то 
следует отметить, что эта группа, действитель-
но, отличается от других групп определенными 
специфическими свойствами. Кроме того, как 

утверждают многие специалисты, леворукость 
является свойством, которое проявляется вместе 
с отклонениями от нормы, определенными пси-
хическими и органическими расстройствами, 
генетическими изменениями. Проведенные ис-
следования еще раз подтверждают данное пред-
положение. 

Заключение и выводы

Можно сделать вывод о том, что, в первую 
очередь, полное объективное определение, 
оценивание и обоснование объективности ин-
дивидуального профиля асимметрии входит в 
число сложнейших проблем. Несмотря на то, 
что обычно в повседневной жизни “левши” 
и “правши” отличаются тем, какой рукой они 
пишут, такая примитивная дихотомия с науч-
ной точки зрения крайне недостаточна. Многие 
исследователи различными методами пыта-
лись определить особенности функциональной 
асимметрии, но, к сожалению, в настоящее вре-
мя основания недостаточны, чтобы считать эти 
методики удовлетворительными. В настоящее 
время с уверенностью можно говорить толь-
ко о том, что не существует четкой границы 
между выбором левого и правого органов (или 
анализаторов), а существует целый континуум 
выборов.  

Таким образом, результаты теоретико-эмпи-
рического исследования, проведенного по теме 
“Индивидуальный профиль асимметрии как 
фактор, определяющий типологические особен-
ности личности”, дали возможность сформули-
ровать следующие выводы:

Проблемы, взгляды и подходы, относящие-
ся к изучению билатеральной функциональной 
асимметрии мозга, имеют свои глубокие истори-
ческие корни. По причине того, что полушария 
мозга человека разные с функциональной точки 
зрения, и работы нервной системы по принципу 
“противоположная иннервация” (контрлатераль-
ная иннервация) левое полушарие мозга контро-
лирует и управляет органы, располагающиеся с 
правой стороны тела, а правое полушарие, на-
оборот, в основном, управляет левой стороной 
тела (Кадыров, 2015).

 Изучение влияния индивидуальных про-
филей асимметрии на формирование типологи-
ческих особенностей личности и разработка на 
этой основе новой методики диагностирования 
личностных типов и свойств характера имеет 
важное научно-практическое значение (Кады-
ров, 2017).
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Психическая асимметрия во многом очень 
четко проявляется в когнитивном стиле, то есть 
в специфике переработки информации со сто-
роны человека: например, если у мальчиков за 
склонность к рефлексии отвечает левое полуша-
рие мозга, то свойство прагматичности связано 
больше с функциями правого полушария. Было 
выявлено, что у девочек ведущее левое полуша-
рие является причиной свойства экстраверсии, а 
интроверсия связана с доминантностью правого 
полушария. 

Доминантность функций левой руки (правое 
полушарие) у мальчиков составляет психофи-
зиологический механизм быстрого принятия 
решения, внедрения возникших идей в практи-
ку, легкое и эффективное решение проблемы. 
Девочки с ведущей левой рукой (правое полу-
шарие) отличаются развитостью образных пред-
ставлений, они действуют по принципу “лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать”. 

Мальчикам с ведущей левой ногой (правое 
полушарие мозга) свойственно глубинное и спо-
койное размышление, анализ событий, объек-
тивная оценка фактов, с учетом их всестороннего 
рассмотрения. Они принимают логичные, обду-
манные и обоснованные решения в различных 
жизненных ситуациях, каждую деятельность 
выполняют последовательно и целенаправлен-
но, и стремятся найти точное, качественное с 
практической точки зрения решение проблемы. 

Мальчики с ведущей правой ногой (левое 
полушарие мозга) направлены на общение, 
внешний мир, они всегда стремятся быть среди 
людей, а также отличаются высокой степенью 
активности. В сотрудничестве с внешним миром 
им свойственно быстрое принятие решения, они 
склонны к быстрому разрешению жизненных 
проблем, быстрой и глубинной оценке новых 
идей, и при необходимости к выражению крити-
ческих мыслей. 

Девочки с ведущей левой ногой (правое по-
лушарие мозга) склонны больше к теоретиче-
скому мышлению. Теоретическое мышление 
требует не только функции левого полушария 
как логическое мышление, аналитические спо-
собности, но и вместе с этим сложные процессы 

анализа и синтеза как целостное представление 
событий, обобщение, точное и ясное создание в 
своем сознании целостной абстрактной струк-
туры, то есть совместную деятельность функ-
ций двух полушарий. По этой причине положи-
тельное влияние активности левого полушария 
по определенным функциональным пробам и 
правого полушария по другим функциональным 
пробам на способность теоретического мышле-
ния показывает сложность и многоаспектность 
структуры данной способности. 

Девочки с ведущим левым глазом (правое 
полушарие) отличаются своей активностью, 
способностью самоконтроля, глубокой на-
блюдательностью, а мальчики, наоборот, им 
свойственна эмоциональность, склонность к 
быстрому и легкому принятию решения, неже-
лательность видов деятельности, требующих 
процессы анализа и синтеза. Мальчики с веду-
щим правым глазом (левое полушарие) отлича-
ются сформированностью у них первой сигналь-
ной системы. 

Функционально ведущий левый глаз (правое 
полушарие) у девочек обеспечивает свойства на-
правленности к практике, реальной жизни, спо-
собность быстрого внедрения жизненных идей в 
практику. 

Девочки с ведущим правым ухом (левое по-
лушарие мозга), в основном, склонны к теорети-
ческому мышлению, и отличаются вниматель-
ностью и наблюдательностью, способностью 
аналитического мышления. Они могут с легко-
стью освоить абстрактные понятия, стараются 
создать широкую логическую систему (Кады-
ров, 2018). 

Если функциональная проба “Сплете-
ние пальцев рук” в основном связана с таким 
свойством личности как легкость перехода 
от размышления к практическим действиям 
(прагматичность), то “Прицеливание” и “Апло-
дисменты” оказывают значительное влияние 
на проявление первой и второй сигнальных си-
стем у личности. Функциональная проба “Поза 
Наполеона” служит важным фактором в фор-
мировании качества экстраверсии-интроверсии 
личности.  
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THE ROLE OF TEACHERS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE YOUNGER GENERATION:  

RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY IN KAZAKHSTAN

This article presents some of the results of a sociological study regarding the role of teachers in the 
development of children and adolescents in Kazakhstan. The study was conducted by an independent 
research organization, the Center for Study of Public Opinion, it is a large-scale research project cover-
ing all regions of Kazakhstan, urban and rural areas. An empirical study of children and adolescents aged 
8-17 years was conducted using a survey. In turn, the object of the study was divided into two groups 
according to the age of 8-12 and 13-17 years. The results of the 2005 respondents survey showed that 
teachers play an important role in the upbringing of children, they cultivate responsibility and respect 
for each other in children. For children and adolescents, teachers form social and national identity and 
personality formation, carry out educational work. The results also show that school teachers are in sec-
ond place after families in shaping the worldview of children. In addition to the educational function, 
teachers play a kind of role of protectors and advisers, as almost every fifth minor turns to teachers for 
help in solving their problematic issues.

Key words: teachers, children and adolescences development, education, role of teachers, school 
and teachers, sociological survey
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Мұғалімдердің жас ұрпақты дамытудағы рөлі:  
Қазақстандағы социологиялық сауалнаманың нәтижелері

Бұл мақалада Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің дамуындағы мұғалімдердің рөлі 
туралы социологиялық зерттеудің кейбір нәтижелері келтірілген. Зерттеуді тәуелсіз зерттеу 
ұйымы – «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» жүргізді, бұл Қазақстанның барлық аймақтарын, 
қалалық және ауылдық елді мекендерді қамтитын ауқымды ғылыми жоба. Сегіз және он жеті жас 
аралығындағы балалар мен жасөспірімдер арасында эмпирикалық зерттеу сауалнама жасау арқылы 
жүргізілді. Өз кезегінде зерттеу нысаны болып балалар мен жасөспірімдер 8-12 және 13-17 жас 
аралығына қарай екі топқа бөлінді. Осы жас аралығындағы 2005 респондент арасында жүргізілген 
сауалнаманың нәтижелері мұғалімдердің бала тәрбиесінде маңызды рөл атқаратындығын, 
олар балаларда жауапкершілік пен бір-біріне деген құрмет сезімдерін тәрбиелейтіндігін 
көрсетті. Мұғалімдер балалар мен жасөспірімдер арасында әлеуметтік және ұлттық бірегейлікті 
қалыптастырады және жеке тұлғаны қалыптастыру процесін және тәрбие жұмысын жүргізеді. 
Нәтижелер, сонымен қатар, мектеп мұғалімдері балалардың дүниетанымын қалыптастыруда 
отбасыларынан кейінгі екінші орында екенін көрсетеді. Тәрбиелік функцияларымен қатар 
мұғалімдер қорғаушылар мен кеңесшілердің рөлін атқарады, өйткені кәмелетке толмаған әрбір 
бесінші бала өзінің шешілуі қиын мәселелері бойынша мұғалімдерден көмек сұрайды.

Түйін сөздер: мұғалімдер, балалар мен жасөспірімдердің дамуы, білім алу, мұғалімдердің 
рөлі, мектеп және мұғалімдер, әлеуметтік сауалнама.
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Роль учителей в развитии подрастающего поколения:  
результаты социологического опроса в Казахстане

В данной статье представлены некоторые результаты социологического исследования о 
роли учителей в развитии детей и подростков в Казахстане. Исследование было проведено 
независимой исследовательской организацией – Центром изучения общественного мнения 
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(ЦИОМ), который представляет собой масштабный исследовательский проект, охватывающий 
все регионы Казахстана, включая городские и сельские населенные пункты. Эмпирическое 
исследование было проведено среди детей и подростков в возрасте от восьми до семнадцати лет 
посредством опроса. В свою очередь, объект исследования был разделен на две группы детей 
и подростков, 8-12 и 13-17 лет соответственно. Результаты опроса 2005 респондентов этой 
возрастной группы показали, что учителя играют важную роль в воспитании детей, они прививают 
детям чувство ответственности и уважения друг к другу. Педагоги формируют социальную 
и национальную идентичность у детей и подростков, осуществляют процесс формирования 
личности и проводят воспитательную работу. Результаты также свидетельствуют, что школьные 
учителя занимают второе место после семьи в формировании мировоззрения детей. Помимо 
своих образовательных функций, учителя играют роль защитников и консультантов, поскольку 
каждый пятый несовершеннолетний обращается за помощью к учителям по сложным вопросам.

Ключевые слова: учителя, развитие детей и подростков, образование, роль учителей, школа 
и учителя, социологический опрос. 

Introduction

The role of teachers in the development of 
children, adolescents and the personality in general 
is constantly in the field of interests of researchers 
from various countries. At the same time, there is 
an interdisciplinary approach, i.e., the teacher is 
the object of research by representatives of various 
academic fields.

The younger generation spends a significant 
amount of time at school, surrounded by teachers 
and peers and communicating with them, and 
Kazakhstani schoolchildren spend 24 to 39 hours 
(Ministry of Education and Science, 2017) per week 
(varies by grade), where they can improve in the 
context of personal development. In this process, 
teachers take an important role model in decision-
making, the correctness and identity of their 
decisions (Kaplan, 2012) Conducting a study among 
adolescents, Negru Subtirika and others found 
that teachers, schools and the school environment 
influence internal psychological processes in the 
development of personality. (Negru Subtirica, 
2015) The influence of school and teachers on the 
formation of adolescent identity can be viewed from 
three different angles. First, teachers and schools 
unintentionally impact adolescents. Second, they can 
intentionally impact. Third, schools and teachers can 
influence indirectly by creating a supportive school 
environment. (Monique Verhoeven, 2019) The 
younger generation, like the future of any country, 
must be socially and professionally developed and 
identified as a person. To ensure this development, 
the educational system, especially schools and 
teachers, have a special role to play.

In Kazakhstan, as in the rest of the world, 
attracting the best candidates for the teaching 
profession and keeping them in this profession 
should be a priority of educational policy. In this 

direction, the “State Program for the Development 
of Education of the Republic of Kazakhstan for 
2011 – 2020 years” (Ministry of Education and 
Science, 2010) and “2020 – 2025 years” (Ministry 
of Education and Science, 2019) were signed for 
the development of the education system and, in 
particular, support for teachers, special attention 
is paid to the law on the “status of a teacher”. 
(Law of the Republic of Kazakhstan, 2019) “It is 
important to improve the quality of the teaching 
staff. It is necessary to strengthen the standards 
of basic pedagogical education, the requirements 
for advanced training of teachers of schools and 
universities. Each region must act integrated teacher 
training centers”, – said the President in his Address 
to the Nation (Nazarbayev, 2012) When choosing 
a teaching profession in Kazakhstan, the most 
important factor is altruistic-internal motivation (the 
second is the influence of others, the third is external 
motivation), which implies the socio-psychological 
influence of teachers on schoolchildren and 
society as a whole. (Irsaliyev, 2018) In addition to 
knowing and teaching his subject, a teacher must 
have a high cultural morality, deeply understand 
national identity, educate spiritual and moral 
values in the younger generation, shape the views 
and social outlook, and children’s attitude to life 
(Myrzakhanova, 2014) The laws adopted in recent 
years to support education and teachers instill great 
confidence in the development of the education 
sector and, subsequently, the development of the 
country and the nation.

It is of interest to analyze empirical data on the 
role of teachers in the life of Kazakhstani children 
and adolescents, their subjective opinions and 
assessments. This article presents some of the results 
of a sociological study conducted by the Center for 
Study of Public Opinion in 2017 at the request of 
the Republican Public Association “Baqytty Bala” 
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within the framework of the state grant of the NJSC 
“Center for Support of Civil Initiatives” with the 
support of the Ministry of Religious Affairs and 
Civil Society of the Republic of Kazakhstan.

Scientific research methodology

The main purpose of this study is to study the 
socio-economic situation of Kazakhstani children, 
their value orientations, to determine what problems 
and issues they are most concerned about. The 
objects of the study were school-age children up to 
17 years old and parents of minor children, i.e., adult 
population with school-age children up to 17 years 
old inclusive. 

This is a large-scale research project covering 
all regions of Kazakhstan, regional centers, cities 
of republican significance, small towns and 
rural settlements. The sample size is 2000 child 
respondents (1000 children aged 8-12, 1000 children 
aged 13-17) and 1000 parents. The statistical error 
does not exceed 2.5%. When forming the sample, 
a multi-stage combined approach was used using 
stratification (regions of the country and type of 
settlement), random selection (villages, streets in 
settlements) and systematic selection (houses and 
apartments). One respondent was interviewed in the 
household, if there are several respondents, then the 
selection was carried out according to the principle 
of the last birthday, i.e., the survey involved the 
household member whose birthday has already 
passed and was closest to the date of the survey.

In this project, an individual standardized 
interview was used in the form of an F2F in-person 
survey. A standardized interview presupposes, like 
formalized observation, a detailed development of 
the entire procedure, including the general plan of 
the conversation, the sequence and construction 
of questions, the options for possible answers. 
(Yadov, 1972) Methodologically, the conduct of 
an individual standardized interview is regulated 
by the main researcher of the project; interviewers 
cannot deviate from the set sequence of questions, 
answers to them, change the wording, ask additional 
questions.

During the implementation of the project, all 
ethical issues were observed, participation in the 
study was voluntary, based on the informed consent 
of the respondents. Potential survey participants were 
provided with all the information about the goals and 
objectives of the study, about the voluntary nature 
of participation, anonymity and confidentiality of 
answers. When interviewing minors, the parents or 
guardians of the children get acquainted with the 

information about the study and confirmed their 
consent to the participation of children by signing a 
special informed consent form.

Results and Discussion

According to the survey results, 1005 children 
aged 8-12 years and 1000 children aged 13-17 years 
old took part in the study, a total of 2005 children, the 
average age of the survey participants is 12.5 years, 
the minimum age is 8 years, the maximum age is 17 
years. The sample was evenly distributed in terms of 
gender: 50% girls and 50% boys. The distribution 
by ethnicity of the respondents is close to the official 
statistics of the Republic of Kazakhstan. The survey 
participants from the number of children represent 
various schools (about 70% of ordinary schools, 30% 
of gymnasiums, lyceums, etc.), they also represent 
different families (80% from families with two parents 
and 20% from single-parent families). At the same 
time, the sample represents urban (59%) and rural 
children (41%). Most of the children surveyed (83%) 
have sisters or brothers, and the sample also includes 
children who are the only ones in the family (17%). 
In general, the socio-demographic characteristics of 
the sample indicate that children from various social 
categories of the Kazakh population took part in this 
sociological study.

In general, a significant part of Kazakhstani 
families (35.8%) has two children, 28% have three 
children, 12.5% have four children, and 7% of 
families have five or more children. Descriptive 
statistics for the indicator of the number of children 
in families: Mean 2.6; Standard deviation 1.2; 
Minimum 1; Maximum 10.

The results of the study showed that the 
majority of Kazakhstani children (74%) are 
covered by various types of additional education 
or extracurricular activities, i.e., visit any sections, 
circles, organizations. These are mainly sports 
sections or organizations related to active recreation 
(52%), circles, sections, organizations related to 
creativity, art (28%), circles, sections related to 
music (27%). The coverage of additional education 
was analyzed in the context of socio-demographic 
characteristics, statistically significant differences 
are observed in the context of regions of the country 
and age groups: children aged 8-12 more often 
attend various sections than children aged 13-17.

In case of problematic situations, how children 
protect their interests, whom they turn to for help 
in the first place, there is an opinion that modern 
children have begun to turn to Internet communities 
more often. To understand the above questions, the 
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survey participants from among the children were 
asked the appropriate question “If you are faced 
with an unfair attitude towards yourself, how do 
you protect your interests?” Based on the results of 
the answers, it turned out that a significant part of 
children (37%) shares the opinion that they have not 
faced unfair treatment of themselves. At the same 
time, the majority of children (63%) believe that 
they have faced unfair treatment of themselves. A 
significant part of them turn to their parents (46%). 
Attention is drawn to the fact that almost every fifth 
child (21%) turns to their teachers for help. Another 
13% of children turn to friends and 11% turn to 
relatives, about 2% of children turn to Internet 
communities for help. Analysis in the context of 
socio-demographic characteristics showed that 
significant differences are observed in the context of 
the age groups of children: the responses “addressed 
to parents / guardians” and “did not encounter unfair 
treatment” are common among children aged 8-12 
years, responses “addressed to friends”, “Appealed 
to the Internet communities” are much more 
widespread among children aged 13-17. The appeal 
to teachers is approximately equally widespread 
in both age categories of children: about 21% of 
children in each age category turn to teachers for 
help in solving their problematic issues.

It is intuitively clear that a close society, namely 
parents, relatives and friends, most often enjoy 
the trust of children, and accordingly children 
turn to them first of all to resolve their issues 
(Kolodyazhnaya, 2012) But the question arises as 

to who else besides parents, friends and relatives or 
which organizations are trusted by children, where 
they prefer to turn to solve their problems. In order 
to determine this, the participants of the study were 
asked the question: “What do you think, to whom, to 
what organizations, except for parents, friends and 
relatives, children can turn to solve their problems?” 
As a result, the vast majority of children (77%) 
answered that children can turn to their teachers. At 
the same time, the study showed that many children 
are aware of the professional help of psychologists 
to solve certain problems, so a significant part 
of children (36%) said that they would turn to a 
psychologist. In third place in terms of prevalence 
are helplines, which will be used by about 18% 
of minors. The data distribution of the indicated 
question is shown in Figure 1, in descending order 
of frequency of responses. Among the answers 
“Other”, the following answers were identified: 
I find it difficult to answer (0.1%), receptions of 
political parties (0.5%), police (0.5%), to public 
associations / NGOs (1.2%), religious organizations 
(1.2%), we solve our problems ourselves (1.3%), 
crisis centers (2.6%). Thus, the data indicate that the 
majority of Kazakhstani children trust their teachers 
and, if necessary, turn to them for help in solving 
their problems. This is already another question for 
study, what are the problems for children, as this 
study has shown, often these are various experiences 
due to relationships with peers, due to appearance, 
as well as experiences due to social problems in the 
families of children.

Figure 1 – Distribution of answers to the question “To whom, to what organizations  
(except for parents, friends and relatives) children can turn to solve their problems?”, N = 2005



140

The role of teachers in the development of the younger generation: results of a sociological survey in Kazakhstan

Studying the involvement of children in 
social processes, it should be noted that mainly 
children are involved in activities taking place in 
educational institutions. In addition to the main 
studies, children are involved in various subbotniks 
(Saturdays – Voluntary, collective, unpaid work to 
carry out some socially useful work assignment, 
originally done on Saturdays), landscaping of the 
territory, creative, sports and educational events. 
Participation in these activities is both voluntary 
and compulsory. Thus, the survey data show that 
about a third of children (27%) voluntarily took 
part in the improvement and landscaping of yards, 
plots and city streets. A quarter of children (25%) 
helped socially vulnerable members of society (the 

elderly, street children, orphans, homeless, needy 
people with disabilities), also helped animals, zoos 
and nature reserves. According to the research data 
obtained, it should be noted that children are more 
willing to help animals, since it is according to these 
activities that there is a significant share of voluntary 
participation (25%) and one of the smallest shares 
of forced participation, at the insistence of teachers 
or parents (8%). Forced participation of children, 
i.e., at the insistence of teachers, coaches, it is more 
widespread in such events as subbotniks (53%), 
educational talks aimed at preventing deviant 
behavior (43%), improvement and landscaping of 
yards, plots, streets (36%). The data are presented 
in Figure 2.

Figure 2 – Participation of children in various events / activities, N = 2005 

In general, in terms of social processes, it 
should be noted that mostly children are involved 
in activities taking place in educational institutions 
or organized by educational institutions. Children 
are practically not involved in other social 
processes taking place outside of school, among 
them the following responses were noted: rallies, 
demonstrations, protests (May 1, May 9, parade, 

protest against alcoholism) – 3%; appeals and 
complaints to government agencies – 1%; asked 
questions, expressed their opinion on the official 
electronic sites of local authorities / Akimat, 
ministries or state bodies – 0.6%.

Children spend their leisure time in different 
ways, and spending free time changes over the 
years, which was confirmed by the results of our 
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research: there are differences in the age categories 
of children 8-12 years old and 13-17 years old. 
Twenge and his team, in a study conducted in the 
United States on more than a million adolescents, 
showed that students in grades 8, 10, 12, who are 14, 
16, 18, respectively, spend more time online than 
reading books and magazines. (Twenge, 2019) The 
older children get, the less time they spend with their 
parents, they sit at home and watch less TV, they 
read less books, and go less to various circles. Older 
children spend more time in gyms, on the Internet, 
play computer games, go to cinemas, cafes.

Studying value orientations, it should be noted 
that the five most important values   for children 
included: parents (88%), health (80%), safety 
(47%), family and traditions (36%) and quality 
education (27%). The indicated values   correlate 
with another assessment of life values, primarily 
those that are significant for children: “their own 
health and close relatives”, “family happiness”, 
“calm / peaceful life”, “get a quality education” and 
“study well”. Thus, the results obtained demonstrate 
that the values of the family, its well-being, health 
and education are common among the majority of 
children. In addition, attention is drawn to the fact 
that safety is also important for a significant part 
of children. The results of the survey of children 
showed that education is one of the five important 
values for them. 

The primary socialization of children takes 
place in the family, children are first of all brought 
up in the family, here their attitude to various 
circumstances is laid, life values   are formed. (Abdul 
Rahim Chandio, 2019) The question arises, what 
else, besides the family, influences the formation 
of children’s value orientations, their attitude to 
life. In order to understand this, the question was 
inserted into the questionnaire: “What primarily 
affects your attitude to life, your values?” As a 
result, the answers were distributed as follows: 
63% of the children answered “upbringing received 
in the family”, 59% of the school, 39% answered 
“the example of parents”, 40% “friends”. Thus, the 
results of the survey carried out indicate that despite 
the expanding role of the Internet in the life of 
society, with its unlimited and versatile information, 
the worldview of children is mainly formed in 
the family, school, and among friends. It is also 
noteworthy that the school is in second place after 
the family in shaping the worldview of children, and 
the school is, first of all, teachers who implement the 
educational and upbringing process.

As part of this article, we will present the 
results of answers to a number of questions to 

assess the implementation of the “Child Friendly 
City” initiative in the Republic of Kazakhstan. 
This is an international initiative implemented by 
the Committee for the Protection of Children’s 
Rights of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan with the support 
of the National Commission for Women Affairs 
and Family and Demographic Policy under the 
President of the Republic of Kazakhstan and the UN 
Children’s Fund (UNICEF) Office in Kazakhstan. 
(UNICEF, 2015) Answering the questions of the 
section “My education”, the overwhelming majority 
(91-92%) of the respondents from among the 
children answered: “at school they teach me how 
to protect the environment, how to be healthy”, “at 
my school children are respected regardless of their 
religion, culture, nationality, gender”. The presented 
subjective assessments of children also indicate 
the important role of teachers in the upbringing 
of children; teachers cultivate responsibility and 
respect for each other. 

Conclusion

The survey results presented in this article 
indicate that the majority of children (80%) 
are involved in social processes at the level of 
subbotniks (Saturdays – Voluntary, collective, 
unpaid work to carry out some socially useful work 
assignment, originally done on Saturdays), garbage 
collection and environmental pollution, but most 
often such participation is not voluntary, but at the 
insistence of teachers. Thus, the study confirmed 
that teachers play an important role in educating 
responsible citizens of the country. Teachers bring 
up the foundations of ecological culture in children, 
introduce children to work and responsibility for 
preserving the environment.

The most influential after family (63%) is school 
(59%) on children’s attitudes towards life and values. 
As the great teacher-educator Ybyrai Altynsarin 
said: “the heart of the school is the teacher,” they 
form life values in the younger generation and bring 
up personalities in them. The school (59%) plays 
a special role in children’s attitude to life and life 
values. The study also confirmed that children are 
mainly involved in events taking place in educational 
institutions, where various elections, referendums, 
public hearings on various issues, sports and creative 
events are organized.

The events of 2020, namely the coronavirus 
pandemic, once again demonstrated the importance 
of institutional education and parenting, as well 
as the important role of teachers in this process. 
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It is of interest to study the role of the teacher at 
the present time, in the period of getting out of 
the situation of quarantine restrictive measures 
and distance learning, what are the subjective 
assessments of children and parents about the role 

of teachers in the education and upbringing of the 
younger generation of Kazakhstanis. Thus, to trace 
the dynamics of public opinion and subjective 
assessments about the role of teachers in the life of 
the younger generation.
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE BELT AND ROAD INITIATIVE

This article analyzes the implementation of the Belt and Road Initiative in Central Asian countries 
during the COVID-19 pandemic. In 2020, the whole world has to develop in the face of the COVID-19 
pandemic. In addition, downfall in economic growth a recession in the global economy, which led to a 
slowdown and recession in economic growth, suspension of production, closure of borders, and it was 
China that was the first to face this problem. All this negatively affected the projects of the One Belt, 
One Road initiative. The purpose of the study was to identify how the COVID-19 pandemic influenced 
the Belt and Road Initiative and what measures China has taken to preserve BRI projects, and how the 
Health Silk Road project has become a lifeline for China. It also discusses why OBOR projects in Central 
Asia are strategically important for China. The article presents an analysis of the economic, social and 
political problem of the initiative during the COVID-19 pandemic. The article shows the results of the 
survey analysis, indicating that the impact of the COVID-19 pandemic on the initiative is short-term. The 
practical significance of the study lies in the fact that at the moment there are so many studies examining 
the impact of the COVID-19 pandemic on the Belt and Road Initiative in Central Asia and this article 
will supplement the literature.

Key words: Belt and Road Initiative, China, COVID-19 pandemic, Central Asia.
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COVID-19 пандемиясының  
“Бір белдеу, бір жол” бастамасына әсері

Бұл мақалада COVID-19 пандемиясы кезеңінде Орталық Азия елдерінде “Бір белдеу, бір 
жол” бастамасының іске асырылуына талдау жүргізілді. 2020 жылы бүкіл әлем COVID-19 
пандемиясында дамуға мәжбүр болды. Бүкіл әлем бойынша ауқымды локдаундарды жүргізу 
жаһандық экономиканың құлдырауына алып келді, бұл экономикалық өсудің баяулауына және 
құлдырауына, өндірістердің тоқтатылуына, шекаралардың жабылуына әкелді және Қытай 
бұл проблемаға бірінші болып тап болды. Мұның бәрі “Бір белдеу, бір жол”бастамасының 
жобаларына теріс әсер етті. Зерттеудің мақсаты Сovid-19 пандемиясының “Бір белдеу, бір 
жол” бастамасын жүзеге асыруға қалай әсер еткенін және Қытайдың BRI жобаларын сақтау 
үшін қандай шаралар қолданғанын, сондай-ақ “Жібек Денсаулық жолы” жобасы Қытай үшін 
өмірлік маңызды кезең болды. Сондай-ақ Орталық Азия елдеріндегі БББЖ жобалары Қытай 
үшін неліктен стратегиялық маңызды болып табылатыны қарастырылады. Мақалада Covid-19 
пандемиясы кезеңіндегі бастаманың экономикалық, әлеуметтік және саяси проблемасына талдау 
ұсынылған. Зерттеудің практикалық маңыздылығы қазіргі уақытта COVID-19 пандемиясының 
Орталық Азия елдеріндегі “Бір белдеу, бір жол” бастамасына әсерін қарастыратын көптеген 
зерттеулерде жатыр және бұл мақала әдебиетті толықтырады.

Түйін сөздер: “Бір белдеу, бір жол» бастамасы, Қытай, Сovid-19 пандемиясы, Орталық Азия.
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Влияние пандемии COVID-19 на инициативу  
«Один пояс, один путь»

В данной статье проведен анализ реализации инициативы «Один пояс, один путь» в странах 
Центральной Азии в период пандемии COVID-19. В 2020 году всему миру приходится развиваться 
в условиях пандемии COVID-19. Введение масштабных локдаунов по всему миру спровоцировало 
рецессию глобальной экономики, что привело к замедлению и спаду экономического роста, 
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приостановке производств, закрытию границ и именно Китай первым столкнулся с данной 
проблемой. Все это негативно сказалось на проектах инициативы «Один пояс, один путь». Целью 
исследования было выявить, каким образом пандемия COVID-19 повлияла на реализацию 
инициативы «Один пояс, один путь» и какие меры были предприняты Китаем для сохранения 
проектов BRI, а также как проект «Шелковый путь здоровья» стал спасательным кругом для Китая. 
Также рассматривается вопрос, почему проекты ОПОП в странах Центральной Азии являются 
стратегическими важными для Китая. В статье представлен анализ экономической, социальной и 
политической проблемы инициативы в период пандемии COVID-19. Также показаны результаты 
проведенного обзорного анализа, свидетельствующие о том, что влияние пандемии COV-
ID-19 на инициативу носит краткосрочный характер. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что на данный момент не так много исследований, рассматривающих влияние 
пандемии COVID-19 на инициативу «Один пояс, один путь» в странах Центральной Азии, данная 
статья дополнением к имеющейся литературе. 

Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь», Китай, пандемия COVID-19, 
Центральная Азия. 

Introduction

In recent years, China has been actively strength-
ening own economy and political positions on the 
world stage, and the Belt and Road Initiative as a 
manifestation of “soft power” has become one of 
the main instruments for achieving this goal. BRI is 
China’s global and multi-billion dollar project aimed 
or create an infrastructure network that will connect 
China with countries in Africa, Asia, Europe and the 
Middle East. In recent years, BRI has been actively 
developing and on scale has only started to grow. 
For example, at the beginning of the implementa-
tion, only 68 countries participated in the project, but 
after the second BRI forum in 2019, the number of 
countries that signed agreements with China under 
the initiative risen to 126, as well as 29 international 
organizations joined. However, the COVID-19 pan-
demic has made its own adjustments, and the result-
ing crisis has led to a malaise in the global economy. 
This inevitably had an impact on the development of 
the BRI since the initiative was aimed at developing 
the infrastructure network, trade and economic re-
lations, increasing investment flow and establishing 
connections between people. The measures taken 
against COVID-19 in one way or another affected 
all these areas and had an inevitable impact on the 
implementation of the BRI. Already in the summer 
of 2020, the head of the Department of International 
Economics of the Ministry of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China, Wang Xiaolong, said 
that 60% of BRI projects suffered from the crisis 
caused by the COVID-19 pandemic, namely 20% of 
projects were seriously affected, 40% were affected 
to one degree or another, the rest 40% are being 
implemented according to the schedule (inform.kz, 
“The coronavirus pandemic has negatively affected 
60% of the projects of the Belt and Road Initiative”, 

19 June 2020). The BRI was also affected by bud-
getary problems in China, as the government had to 
focus resources on rebuilding its own economy after 
the quarantine. This also affected other BRI member 
countries as they also faced an economic crisis. This 
situation cannot but raise concerns about the debts 
and loans associated with the initiative. Moreover, it 
is important to note that some countries participat-
ing in the One Belt, One Road initiative are also ex-
periencing a political crisis and a change of power, 
as exemplified by countries such as Belarus, Kyr-
gyzstan, Armenia. Changes in the situation in the 
political field can have both positive and negative 
effects (Akmadi, 2020).

Scientific research methodology

The problem of the research is that there are 
not so many scientific papers considering the Belt 
and Road Initiative during a pandemic or its im-
pact on the initiative, since for the beginning the 
COVID-19 pandemic is still ongoing and many 
Central Asian countries have not fully appreci-
ated the scale the consequences of the pandemic. 
The object of the study is the countries of Central 
Asia and China, and the subject of the study is the 
process of implementing the Belt and Road Initia-
tive in the context of the COVID-19 pandemic. 
The purpose of the study is to provide an overview 
of the impact of the COVID-19 pandemic on the 
implementation of the Belt and Road Initiative in 
Central Asia and what measures China has taken to 
preserve BRI projects.

The research method consists in a review anal-
ysis of scientific articles, as well as in the analysis 
of economic indicators taken from the official web-
sites on statistics of the Central Asian countries. 
The research is descriptive, focusing mainly on the 
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context of the socio-economic problems caused by 
the pandemic and its impact on the Belt and Road 
Initiative.

The results of the study showed that after the 
first half of 2020, the impact of the COVID-19 pan-
demic on BRI projects was visible. However, many 
authors say that the Coronavirus pandemic has had 
an impact on the Belt and Road Initiative, but this 
impact is short-term and limited, as China is already 
taking some measures to support certain projects. 
Moreover, many experts and researchers note that 
in the long term, the Belt and Road Initiative will 
only gain momentum and the CA countries are an 
important part of the initiative.

Results and discussion

Analysis of the literature shows that most of the 
scientific works were aimed at studying the impact 
of COVID-19 on the economic and political aspects 
of the Belt and Road Initiative. According to re-
search, the COVID-19 pandemic has made its own 
adjustments to the implementation of the Belt and 
Road Initiative. The global economic crisis due to 
the coronavirus has led to the fact that some of the 
projects under the BRI initiative have been suspend-
ed or delayed from the previously indicated dead-
lines. However, the COVID-19 pandemic does not 
change China’s strategic goals and COVID-19 only 
strengthens China’s willingness to advance the Belt 
and Road Initiative over the long term. Moreover, 
China is already taking measures to adapt the proj-
ects of the initiative to the new realities to restore the 
economy and support local production, in particular, 
a large role was given to healthcare, which is quite 
logical.

According to A. Corneliussen, the Belt and 
Road Initiative in the coming decades will contrib-
ute to economic growth in Central Asian countries, 
since these countries will link China with the Mid-
dle East and Europe. The resulting crisis has had an 
impact, but does not change the strategic objectives 
of the BRI for China. The author also notes the fact 
that COVID-19 will only strengthen China’s inten-
tion to implement the initiative in the long term. As 
for existing projects that may face problems due to 
the impact of COVID-19, then either these projects 
will be taken up by new companies or in some cases 
projects will be postponed or simply saying will not 
be resumed. Insufficient funding of the Initiative 
due to the economic impact of COVID-19 and non-
payment of wages to workers in selected Belt and 
Road projects could lead to further delays. This will 
have a temporary impact on a number of separate 

Belt and Road projects as new companies will be 
delegated (Corneliussen, 2020).

Catherine Owen also speaks about the economic 
growth of the Central Asian countries during the 
pandemic. According to Catherine Owen, every-
thing will depend on China’s actions and there are 
two possible outcomes, one of which may lead to an 
increase in the importance of the role of the Central 
Asian countries in the OBOR initiative. According 
to the author, if Chinese investors, taking advantage 
of the global economic crisis, buy out a large amount 
of assets abroad, then it will be able to strengthen its 
participation in Central Asia, which can contribute 
to the growth of the economies of these countries. 
However, if China decides to gain the upper hand 
over foreign loans and direct its economy to the do-
mestic market, this will reduce its influence in the 
Central Asian countries. The author also notes that 
it is wrong to speak of China as a unitary economic 
entity with a consistent coordinated strategy. There 
are many Chinese lenders, including banks headed 
by Chinese multilateral organizations, state-owned 
enterprises and high net worth individuals. Each 
of them has its own priorities, rules and strategies 
(Owen, 2020).

Other experts such as A. Bugaenko, R. Vakul-
chuk and T. Umarov say that in connection with the 
consequences of the pandemic, China will soon di-
rect its efforts to restore its own economy. However, 
after the recovery of its economy, China will im-
mediately return to active investments, and in this 
case, the CA countries will be increasingly involved 
in the economic orbit of China, but this can help the 
CA countries adapt to the new realities of the post-
coronavirus world. But in the near future, the impor-
tance of the BRI initiative for China may decrease, 
which will lead to the suspension of some projects 
or to delays in the implementation of projects, and 
moreover, so far there can be no talk of launching 
new projects if they are not related to health or to 
the pandemic itself. COVID-19 (Bugaenko, 2020; 
Vakulchuk, 2020; Umarov, 2020).

Marsha McGraw Olive in his article says that the 
economic crisis caused by the pandemic has made 
the transit procedure even more difficult. These con-
sequences led to a decline in the export and import 
of goods, including raw materials, as well as to a 
decline in labor migrants, and as you know, labor 
migration is an important element of economic de-
velopment in some CA countries. Kyrgyzstan may 
lose 45-50% of customs receipts and tax payments. 
In addition, Kazakhstan has benefited from the tran-
sit area in recent years, but the pandemic has sig-
nificantly reduced this transit. Moreover, domestic 
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production of CA countries was also affected by the 
decline in imports from China, as there was no ac-
cess to manufacturing components (Olive, 2020).

M. Gornikevich, Y. Zelkovsky note that in the 
next few years, the epidemic will open up an op-
portunity for Beijing to interact with societies and 
further develop the “One Belt, One Road” initiative. 
From Beijing’s point of view, COVID-19 is not an 
obstacle, but a special opportunity to achieve stra-
tegic goals that could not be achieved in the usual 
way. The authors also note if other, much more dan-
gerous epidemics than the current COVID-19, arise 
in the next few years, China will have the opportuni-
ty to extend the New Silk Road, including the entire 
European Union (Gornikiewicz, Zelkowski, 2020).

Frank Mouritz’s work examines the short and 
long term implications of the COVID-19 pandemic 
for the Belt and Road Initiative. The author notes 
that today, China and the BRI partner countries have 
focused their attention and resources on fighting 
the spread of the virus and supporting the domes-
tic economy. In this regard, damage to BRI projects 
was an inevitable process. However, the long-term 
implications are still uncertain as it depends on how 
long the pandemic will sweep the global economy 
back. But China is determined to maintain the BRI 
further, and if China manages to maintain the BRI 
throughout the pandemic, then Corona could open 
up opportunities for using “masked diplomacy” and 
BRI health infrastructure projects to enhance Bei-
jing’s global standing and local BRI recognition 
(Mouritz, 2020).

Peter J. Buckley notes in his work that an in-
crease in overcapacity in China will increase the 
pressure on Chinese companies to export overseas, 
and this may help to increase the BRI. China is also 
forging links with medical assistance to countries 
participating in the initiative. However, domestic 
unemployment in China in the downturn will be-
come a huge problem, especially in cities and among 
migrant workers, and this could lead to the fact that 
China will demand to pay off some of the debt on 
existing BRI obligations. However, the BRI project 
will not be abandoned by China, since it plays a stra-
tegically important role (Buckley, 2020).

Michael H. Glyantz also notes in his article that 
China has faced criticism for its initial secrecy as 
a result of a lack of transparency that has damaged 
China’s image. In this regard, Beijing seizing the op-
portunity to strengthen its role in global governance, 
has become actively helping BRI countries to com-
bat the pandemic through the “Health Silk Road” 
project. The BRI is not only strategically important 
to Beijing, it is also a symbol of China as a great 

power. Therefore, even during a pandemic, China 
partially supports BRI projects, and most likely in 
the future, after economic recovery, all previously 
frozen BRI projects will resume (Glantz, 2020).

Hallam Chow and Zhixin Han note that due to 
the new circumstances, BRI projects need a better 
risk management system and BRI projects must be 
linked to quality, efficiency and transparency. Amid 
the unprecedented challenges of 2020, BRI invest-
ments are up 3.6% year-over-year, suggesting that 
most BRI projects are still up and running. Several 
BRI projects have shown great resilience and sup-
port in the fight against the unprecedented challeng-
es of the pandemic (Chow, Han, 2020).

There is no doubt that the impact of the pandem-
ic on the implementation of the BRI initiative is ob-
served not only in CA countries, but among all coun-
tries participating in the initiative. However, most 
experts and authors say that China will undoubtedly 
return to the implementation of the OBOR initiative, 
since these joint projects are designed for the long 
term. Most authors note the negative impact of the 
pandemic on the BRI initiative. Evgeny Vinokurov 
in his article highlights a specific number of nega-
tive consequences. For starters, the pandemic hit 
cross-border traffic, which has reduced trade and 
investment. The financial stability of the participat-
ing countries is also of concern, as many countries 
have unstable economic growth, and there is also an 
economic crisis from the consequences of the pan-
demic. Further, an equally important negative side is 
that in the near future China will invest more finan-
cial resources to stabilize its own economy, which 
leads to a decrease in resources for financing OBOR 
projects. It was also initially assumed that 2020 and 
2021 will become important for the implementation 
of the OBOR initiative, since the multilateralism of 
the initiative was to involve international financial 
organizations such as the World Bank, the Asian 
Development Bank, the Islamic Development Bank, 
the Asian Infrastructure Investment Bank and others 
in the project. However, due to the pandemic, many 
financial resources will be invested in solving the 
aftermath of the pandemic (Vinokurov, 2020).

Analysis shows that the COVID-19 pandemic 
has not spared the OBOR initiative. Most experts 
point out that the pandemic has led to delays in the 
implementation of OBOR projects or the suspension 
of some projects, but it has not caused irreparable 
damage to the initiative itself. Moreover, China is 
already taking some measures to address the prob-
lem, and for efficiency, it involves part of the BRI’s 
investment in health-related projects and projects to 
address the aftermath of the COVID-19 pandemic.
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China’s “Health Silk Road”

Of course, the COVID-19 pandemic has also 
damaged China’s image. In this regard, China has 
used transport corridors, ports and logistics centers 
along the Silk Road to provide medical assistance 
to partner countries in need of support. To improve 
its reputation, Beijing has launched a concerted 
campaign that the English-language media has de-
scribed as a “mask of diplomacy.” Beginning in 
March 2020, Beijing has been openly deploying 
medical teams and personal protective equipment 
through its embassies and local associations. Chi-
nese companies and institutions have also contrib-
uted, donating PPE to over 150 countries since the 
start of the pandemic (Mardell, 2020). China also 
sent teams of medical experts to more than ten coun-
tries along the Belt and Road, and helped the local 
population to fight the epidemic. Subsequently, Chi-
na called this project the “Silk Road of Health”. At 
a critical time in the spread of the coronavirus, the 
PRC has sent medical equipment by rail to coun-
tries along the Belt and Road. This shows that the 
interconnected routes continue to maintain their 
main functions, namely, to provide uninterrupted 
communication between China and other countries 
of the world. Prior to the outbreak of the pandemic, 
the Health Silk Road project was moving forward 
rather slowly, but at the moment it has become rel-
evant. The revitalization of this project is also due 
to the fact that China’s initial reaction to the corona-
virus caused condemnation in many Western coun-
tries and had a negative impact on the perception of 
China at the global level. For China, the Silk Road 
Health Project has become a pillar of the BRI it also 
sets the rhetoric for the specific implementation of 
some projects relevant during the pandemic. The 
Silk Road Health Project has also helped China par-
tially restore its reputation as the project positions 
China as a responsible leader in global health gover-
nance. However, China also realizes that now is not 
the time to aggressively push this project forward in 
developed countries. Therefore, the target audience 
of the Health Silk Road project is developing coun-
tries, including CA countries, as developing coun-
tries face a shortage of resources in the health sec-
tor. Many CA countries are currently suffering from 
the pandemic, in no small part due to the ineffec-
tiveness of their own governments. The pandemic 
also exposes weaknesses in health infrastructure in 

many developing countries, and China’s Silk Road 
Health Project could help address some of these 
weaknesses. Moreover, China already has experi-
ence in providing medical care during epidemics. 
For example, when the Ebola epidemic broke out 
in West Africa, China sent 1,200 workers, soldiers 
and doctors there. The revitalization of the Health 
Silk Road project could foster a more supportive at-
titude towards China’s global economic expansion 
at a time of growing criticism of its “debt trap diplo-
macy” (Mourits, Shelepova, 2020).

Conclusion

Summing up, we can say that the COVID-19 
pandemic, which has spread almost all over the 
world by the spring of 2020, has become a strength 
test for all countries. Despite the fact that the 
COVID-19 pandemic has not yet come to an end, 
you can already see its impact on the socio-economic 
aspects. The pandemic led to a decrease in GDP, 
trade turnover, and an increase in unemployment and 
poverty in the region. The BRI initiative was also 
affected by the impact of the pandemic, but China 
will support the BRI initiative in the long term. 
Moreover, China is stepping up certain projects, 
which means that financing of projects under the 
Belt and Road Initiative has become more targeted 
and special attention will be paid to projects related 
to the digitalization of society during this period. It 
is possible that OBOP projects will have a unified 
approach to the implementation and development 
of digital medicine, digital, distance education at all 
levels, the development of digital communications, 
the development of online commerce and e-business. 
But it is important to note that those projects are 
being implemented that are relevant at the moment 
and those that will help China to strengthen its own 
economy during the crisis. However, the Chinese 
government has made it clear that the OBOR 
initiative will not be abandoned, it will be gradually 
restored depending on the situation. It should be 
noted that after the end of the epidemic, amid an 
acute economic crisis, a number of Central Asian 
countries will be interested in accelerating the 
implementation of the OBOR initiative, which may 
become an additional impetus for strengthening 
the integration processes in the region and this will 
help eliminate some of the economic and social 
consequences caused by COVID-19.
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БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ  
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ БЕЙІМДЕЛУІ  

(ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ КОНТЕКСІНДЕ)

Мақалада бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделу мәселесі зерттеледі. 
Соның ішінде, әсіресе, пандемия салдарынан туындаған өзін-өзі оқшаулау кезінде орын алған 
қашықтықтан оқыту, яғни онлайн оқыту жағдайында жоғары мектептегі білім беру жүйесіне 
жаңадан қосылған студенттердің университеттік ортаға интеграциясына ерекше көңіл бөлінген. 

Зерттеу мақсаты – жастардың жоғары білім беру саласына бейімделуін жан-жақты 
қарастырып, аталмыш процесс барысында туындайтын өзекті проблемаларды анықтап, студенттік 
өмірге бейімделуі нәтижелі, тез әрі өздеріне қолайлы өтуі үшін зерттеу барысында анықталған 
проблемалардың шешімін табу. Жұмыстың негізгі идеясы жастардың бірқатар тұлғалық және 
әлеуметтік орта факторларының, бейімделу әдістерінің олардың жоғары оқу орнына тез 
үйренісуіне ықпал ететінін дәлелдеп, бірінші курс студенттерінің академиялық ортаға қосылуын 
оптимизациялау үшін ұсыныстар жасау болып табылады.

Зерттеу жұмысының ғылыми маңыздылығы бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына, 
студенттік өмірге бейімделу процесін жан-жақты зерттелуімен байланысты. Мақалада осы 
тақырыпқа арналған отандық, ресейлік және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне қысқаша 
шолу жасалған. Жұмыстың практикалық маңыздылығы болашақтағы осы тақырып аясындағы 
зерттеулерге негіз бола алатынымен байланысты. 

Мақалада бірінші курс студенттері арасында жүргізілген онлайн сұрау нәтижелері 
көрсетілген. Мұнда студенттердің алғашқы оқу жылында үйренісу ерекшеліктері, сонымен бірге 
жоғары оқу орнына бейімделуіне тиімді әсер ететін әдістер мен факторлар анықталды.

Зерттеу нәтижелері болашақта университеттерде, институттарда, академияларда бірінші 
курс студенттерінің жоғары оқу орнына, білім беру жүйесіне бейімделу бойынша бағдарлама 
әзірлеуде, сонымен бірге білім беру әлеуметтануы, жастар әлеуметтануы сынды пәндерді оқыту 
барысында қолданыла алады.

Түйін сөздер: бейімделу, бірінші курс студенттерінің бейімделуі, тәлімгерлік, тренинг, 
консультация, қашықтықтан оқыту.

A.K. Bolysbayeva 
K. Zhubanov Aktobe Regional University, Kazakhstan, Aktobe 

e-mail: a.bolysbayeva@mail.ru

Adaptation of first-year students to the higher education system  
(in the context of distance learning)

The article examines the problem of adaptation of first-year students to study at a higher educational 
institution. In particular, special attention is paid to the integration of students who have recently started 
their education into the university environment in the context of distance learning, that is, online learn-
ing that took place during the self-isolation caused by the pandemic.

The purpose of the study is to comprehensively consider the adaptation of young people to higher 
education, identify pressing problems that arise during this process, find solutions to the problems iden-
tified in the study so that adaptation to student life is effective, quick and convenient. The main idea 
of   the work is to give recommendations on optimizing the integration of freshmen into the academic 
environment, proving that a number of personal factors and social factors of the environment, as well as 
some methods of adaptation of young people, contribute to their rapid development in the university 
environment.

The scientific significance of the research is due to the comprehensive study of the process of adap-
tation of first-year students to higher education and student life. The article provides a brief overview of 
the work of domestic, Russian and foreign scientists on this topic. The practical significance of the work 
lies in the fact that it can serve as a basis for future research on this topic.
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Бірінші курс студенттерінің жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі (қашықтықтан оқыту контексінде)  

The article presents the results of an online survey of first-year students. As a result, the features of 
adaptation of students in the first academic year, as well as methods and factors that effectively affect the 
integration of students, were identified.

The research results can be used in the future at universities, institutes, academies in the develop-
ment of programs for adaptation of first-year students to the higher education system, as well as in teach-
ing disciplines such as sociology of education, sociology of youth.

Key words: adaptation, adaptation of first-year students, mentoring, training, consultation, distance 
learning.
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Адаптация студентов первого курса к системе высшего образования  
(в контексте дистанционного обучения)

В статье исследуется проблема адаптации студентов первого курса к обучению в ВУЗе. 
Особое внимание, в частности, уделяется интеграции студентов, которые недавно начали свое 
обучение в высшей школе, в университетскую среду в контексте дистанционного обучения, то 
есть онлайн-обучения, которое имело место во время самоизоляции, вызванной пандемией.

Цель исследования – всесторонне рассмотреть адаптацию молодежи к высшему 
образованию, выявить насущные проблемы, которые возникают в ходе этого процесса, найти 
решения выявленных в исследовании проблем, чтобы адаптация к студенческой жизни была 
эффективной, быстрой и удобной. Основная идея работы – дать рекомендации по оптимизации 
интеграции первокурсников в академическую среду, доказав, что ряд личностных факторов и 
социальных факторов среды, а также некоторые методы адаптации молодежи способствуют их 
быстрому освоению в университетской среде.

Научная значимость исследования обусловлена комплексным изучением процесса адаптации 
первокурсников к высшему образованию, студенческой жизни. В статье представлен краткий 
обзор работ отечественных, российских и зарубежных ученых по данной теме. Практическая 
значимость работы заключается в том, что она может послужить основой для будущих 
исследований по данной теме.

В статье представлены результаты онлайн-опроса первокурсников, в результате которого 
были выявлены особенности адаптации студентов на первом учебном году, а также методы и 
факторы, которые эффективно влияют на интеграцию обучающихся.

Результаты исследования могут быть использованы в университетах, институтах, академиях 
при разработке программ адаптации первокурсников к системе высшего образования, а также 
при преподавании таких дисциплин, как социология образования, социология молодежи.

Ключевые слова: адаптация, адаптация студентов первого курса, наставничество, тренинг, 
консультация, дистанционное обучение.

Кіріспе

Болашақ маман иелерінің өз мансабын-
да жетістікке жетуін анықтайтын негізгі 
факторлардың бірі жоғары мектепке бейімделу 
кезеңінің толыққанды, сәтті өтуі болып табыла-
ды. Өйткені студенттердің білім беру жүйесіне, 
өзінің білім алатын орнына интеграциясы 
мәселесі болашақ мамандардың кәсібилілігіне, 
құзыреттілігіне, қоғамды алға қарай дамыту-
да өз кәсібін ұтымды пайдалануына тікелей 
әсер ететіні сөзсіз. Соның ішінде, жоғары оқу 
орындарының білім алушыларына, әсіресе, 
күні кеше мектеп түлектері болған бірінші курс 
студенттеріне университет ортасына әлеуметтік 
бейімделуі күрделі болуы мүмкін. Алғашқы оқу 
жылында студенттердің бейімделу процесінің 

қиындығы ең алдымен, жоғары оқу орнында 
мектептегі оқыту әдістерінен бөлек, білім беру 
процесінің өзіндік ерекшеліктері, оқу тәртібі мен 
талаптарындағы жаңашылдықтары болуымен, 
күнделікті тұрмыс жағдайындағы өзгерістер, 
яғни білім алушылардың тұрғылықты мекен-
жайын отбасынан бөлек жатақханаларға ауыс-
тыруы, топішілік оқу үлгерімдеріндегі айырма-
шылықтар, жаңадан университет қабырғасында 
оқытушылармен және басқа студенттермен 
тұлғааралық қарым-қатынастар ережелерін иге-
ру, қалыптастыруымен байланысты. 

Қазіргі кезде ғылым салаларындағы үздіксіз 
жаңалықтар, қоғамның қарқынды технологиза-
циясы процесі жастардың жаңашылдықтарға, 
инновацияларға, өзгерістерге икемді, тез бейім-
делгіш қасиеттерінің болуын талап етеді. 

mailto:a.bolysbayeva@mail.ru
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Жақын арада орын алған пандемия қоғамның 
барлық салаларында көптеген өзгерістер әкелді. 
Соның ішінде білім беру саласында да каран-
тин жағдайына байланысты көптеген өзгерістер 
орын алды. Соның бірі – қашықтықтан оқыту 
форматының оқу процесінде кең пайдаланылуы. 
Қашықтықтан оқыту форматы, негізінен алғанда, 
бұрыннан қолданыста бар оқыту формаларының 
бірі болып табылатынымен, мұндай өткір 
қажеттіліктен туындаған, жаппай кең етек алған 
емес деуге болады. Бүгінгі күні қашықтықтан 
оқыту форматына студенттердің бейімделуі 
өзекті тақырыптардың біріне айналды. 

Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу 
орнына интеграциясы білім беру жүйесіндегі 
күрделі мәселелердің бірі болып табылады. 
Өйткені студенттердің алғашқы оқу жылында 
бейімделуі процесінің өту барысы, нәтижелілігі 
олардың мамандығы бойынша білімдер мен 
практикалық дағдыларды игеруіне тікелей әсер 
етеді. Зерттелініп отырған мәселенің көптеген 
тұстары біраз жылдар бойы әлеуметтік-
гуманитарлық, жаратылыстану ғылымдар сала-
лары тарапынан қарастырылады. Студенттердің 
жоғары білім алу мәселелерін, олардың 
университеттік ортаға бейімделуін отандық 
зерттеушілер Г.С. Абдирайымова, Г.О. Абдике-
рова, Г.Т. Алимбекова, К.У. Биекенов, З.Ж. Жа-
назарова, Г.А. Кенжакимова, Б.Н. Кылышбаева, 
А.Т. Омарова, И.С. Сарыбаева және басқалары 
жан-жақты зерттеген. Алайда, пандемия салда-
рынан орын алған қашықтықтан оқыту кезінде 
студенттердің жоғары білім беру жүйесіне ин-
теграциясы тақырыбына қатысты зерттеулер 
қажеттігі туындап отыр. Сондықтан бұл зерт-
теу жұмысымызда бірінші курс студенттерінің 
онлайн форматында оқыту кезінде жоғары оқу 
орнына бейімделуі процесінің өту барысын жан-
жақты қарастыру өзектілігі артып отыр.

Жастардың студенттік өмірге әлеуметтік 
бейімделуі көп қырлы, ұзақ процестердің бірі 
болып табылады. Бірінші курс студенттерінің 
жоғары оқу орнына әлеуметтік бейімделуінің 
нәтижелі, оңай өтуі бұл процеске тікелей 
қатысатын екі тарапқа, яғни, студенттердің 
өздеріне және университет ортасына, яғни уни-
верситет басшылығына, оқытушыларға, басқа 
студенттерге байланысты. Сондықтан білім беру 
жүйесін тек студенттердің кәсіби білім алуына 
ғана емес, сонымен бірге, қоғамды дамытуға 
өз үлесін қоса алатын жеке тұлғаны, танымдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамыту, 
студенттердің қоғамда сәтті әлеуметтенуін және 
еңбек нарығына тез әрі нәтижелі бейімделуін 

қамтамасыз ету сияқты жоғары оқу орындары-
на қойылатын маңызды әлеуметтік талаптар-
ды орындауы үшін бірінші курс студенттерінің 
университеттік ортаға тез әрі сәтті бейімделу 
процесіне көмектесуі өзекті екендігі анық.

Тақырыпты таңдауды дәйектеу және 
мақсаты мен міндеттері 

Студенттердің жоғары оқу орнына бейімделу 
түсінігі біраз еңбектерде қарастырылған. 
Бірқатар авторлар университетке бейімделу – 
академиялық нәтижеден басқа да көптеген фак-
торларды талап ететін күрделі, көп қырлы болып 
келеді деп есептейді (Baker, 1984).

Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу 
орындарына, жоғары білім жүйесіне бейімделу 
процесін көптеген ғылымдар саласы зерттейді. 
Педагогика ғылыми тұрғысынан алғашқы оқу 
жылындағы студенттердің бейімделу процесінің 
құрылымы бойынша жүргізген зерттеуде автор 
студенттердің жоғары білім беру мекемелерінде 
оқуға бейімделуінің мәні оқытушылардың білім 
мен білік дағдыларын студенттерге тікелей 
беруінде ғана емес, сонымен бірге әр студенттің 
жеке тұлғасын дамытуда, оның әлеуметтік 
тәжірибесін байытуда деп көрсеткен (Badelina, 
2020: 474). Жаратылыстану ғылымдары бой-
ынша жоғары білім алушы бірінші курс 
студенттерінің бейімделуіне әсер ететін фак-
торлар бойынша зерттеулерде студенттердің 
бірінші оқу семестрінде бейімделуі тұлғалық, 
институционалдық және академиялық фак-
торлар ықпал ететін күрделі процесс ретінде 
қарастырылады (Birzina, 2019: 358). Бірқатар 
зерттеушілер алғашқы оқу жылын бастаған 
студенттердің білім алуда жетістікке жетуін жан-
жақты қарастырып, өз бетімен жұмыс жасау, 
уақытты және топтық жұмысты басқару сияқты 
дағдыларында өздеріне жақсы баға беретін сту-
денттер университетте алғашқы оқу жылында 
жетістікке жетуі мүмкіндігін айтады (Goldfinch, 
2007: 271). Бірінші курс студенттерінің 
бейімделуіндегі алаңдаушылық сезімдерін 
зерттеген авторлар негативті бағалауға деген 
қорқыныш неғұрлым аз болса, студенттердің 
академиялық бейімделуі және институционал-
ды бейімделуі соғұрлым жақсы болады, ал теріс 
бағалаудан қорқыныш соғұрлым жоғары бол-
са, академиялық бейімделу және жеке-эмоци-
оналды бейімделу соғұрлым төмен болады деп 
жазады (Arjanggi, 2016:34). Пандемия салда-
рынан туындаған қашықтықтан оқыту кезінде 
студенттердің жоғары оқу орнына, жоғары білім 
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Бірінші курс студенттерінің жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі (қашықтықтан оқыту контексінде)  

беру жүйесіне бейімделуі мәселесін зерттеу 
үшін осыған дейін ғылыми кеңістікте онлайн 
оқыту туралы жинақталған тәжірибелерге шолу 
жасау қажет. Онлайн курстарда студенттердің 
жетістікке жетуіне әсер ететін факторла-
рын зерттеген бірқатар авторлар мотивация-
ны әрбір білім беру ортасының маңызды 
компоненті ретінде қарастыра келе, моти-
вацияны студенттердің жетістікке жетуін анық-
тайтын негізгі факторлардың бірі деп анық тайды 
(Yukselturk, 2007: 72). Ал басқа бірқатар зерттеу-
лерде студенттердің күтілімдері нің қанағаттан-
дырылуының олардың онлайн-курстарында 
жетіс тікке жетуіне ықпалы қарастырылады 
(Baturay, 2015: 9). Бірінші курс студенттерінің 
онлайн әлеуметтік бейімделуі бойынша зерттеу 
жүргізген авторлар білім алушылардың ака-
демиялық қабілеттері сияқты индивидуалды 
сипат тамаларын академиялық нәтижелердің 
алғышарттары ретінде қарастырады (Krasilnikov, 
2017: 327). Студенттердің онлайн білім беруге 
қосылуы туралы қарастырған автор академиялық 
ұжымның білім алушыларға онлайн оқыту ту-
ралы нұсқаулықтарды әзірлеуі студенттердің 
жоғары білім беру жүйесіне қосылуын арттыра-
ды (Coates, 2006: 167). 

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Бұл жұмыста ғылыми зерттеудің заманауи 
әдістемесі, оның ішінде теориялық және эмпи-
рикалық зерттеу әдістері қолданылды. Зерттеу 
мәселесі бойынша әлеуметтану, жаратылы-
стану, педагогика және психология сияқты әр 
түрлі ғылым салаларындағы әдебиеттерге шолу 
жасалды. Зерттеу тақырыбымен байланыс-
ты көптеген ғылыми мақалаларға, кітаптарға, 
интернет-ресурстарына контент-талдау әдісі 
арқылы шолу жасалды. Зерттеудің практикалық 
бөлімінде студенттердің алғашқы оқу жылын-
да жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі ту-
ралы эмпирикалық деректер алу үшін бірінші 
курс студенттері арасында онлайн-сауалнама 
жүргізілді. 

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында 
келесідей сұрақтар алға қойылды: 

- бірінші курс студенттерінің жоғары оқу 
орнына бейімделуі процесінің мәнін көрсету;

- қашықтықтан оқыту кезінде студенттердің 
алғашқы оқу жылындағы университеттік ортаға, 
жоғары білім беру жүйесіне, студенттік өмірге 
бейімделуінің ерекшеліктерін айқындау;

- бірінші курс студенттерінің университеттік 
ортаға, жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі 

процесін оптимизациялау үшін тиімді әдістер 
мен факторларды анықтау. 

Зерттеу жұмысының мәселесі бойынша 
ғы лыми әдебиеттер мен жүргізілген әлеу мет-
танулық зерттеудің талдауына негізделе оты-
рып, бірқатар гипотезалар құрастырылды:

- жоғары оқу орнына бірінші курс сту-
денттерінің бейімделуі үшін әлеуметтік орта фак-
торлары, соның ішінде куратор-эдвайзерлердің 
ықпалы жоғары;

- жас ұрпақтың мектеп кезінен болашақ 
мамандығын таңдап, білім алатын кәсіп түріне 
қызығушылығы мен ол туралы неғұрлым ха-
бардар болуы бірінші курс студентінің жоғары 
білім беру жүйесіне тез әрі сәтті бейімделуіне 
жағымды ықпал көрсетеді;

- бірінші курс студенттерінің университеттік 
ортаға бейімделу процесіне тұлғалық фактор-
лар болып табылатын коммуникативтілігі мен 
алғырлығы сияқты жеке қасиеттері әсер етеді;

- студенттердің алғашқы оқу жылында 
жоғары оқу орнына, студенттік өмірге бейім-
делуіне неғұрлым нәтижелі әдісі – тәлімгерлік. 

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында кон-
тент-талдау, онлайн-сауалнама сияқты әдістер 
қолданылды. Зерттеу мәселесіне арналған осыған 
дейінгі ғылыми әдебиеттердің мазмұнына тал-
дау жасалынды. Пандемия салдарынан орын 
алған өзін-өзі оқшаулануға байланысты бірінші 
курс студенттерінің қатысуымен онлайн-сауал-
нама жүргізілді.

Онлайн форматындағы сауалнамаға 180 
бірінші курс студенті қатысты. Зерттеуге 
қатысқан білім алушылар кластерлік (ұяшықтық) 
іріктеу арқылы жинақталды. Педагогикалық, 
техникалық сияқты ғылыми бағыттар бой-
ынша 14 бірінші курс студенттік оқу топта-
ры таңдалынып, топтағы барлық студент-
терге онлайн сауалнамаға қатысу ұсынылды. 
Нәтижесінде, негізінен, сұрауға педагогикалық 
(49%) және техникалық (43%) салалардың білім 
алушылары қатысты. Зерттеу мәселесіне бай-
ланысты сауалнамаға бірінші курс студенттері 
қатысқандығынан респонденттердің 97%-ы 18 
жастағы білім алушылар екені анықталды. 

Нәтижелер және талқылау

Зерттеу нәтижелері анықтағандай, сауал-
намаға жауап берген бірінші курс студенттерінің 
жартысынан көбі группаластарымен оқу жылы 
басталғалы бір рет қана кездескен. Бұл ең алды-
мен, пандемия уақытында орын алған өзін-өзі 
оқшауланумен байланысты. Яғни студенттер 
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карантин талаптарын сақтау үшін студенттік 
кездесулерін барынша шектегені анықталды. 
Сонымен бірге, ауылда тұратын бірінші курс 
студенттерінің көпшілігінің өз үйінен онлайн 
оқу сынды территориялық алшақтық та өз үлесін 
қосады. Респонденттердің 36% дерлік ауылдан 
білім алып жатқандығы туралы баяндады.

Онлайн форматындағы сауалнамаға қатыс-
қан білім алушылардың көпшілігінің (81%) оқу 
жылы басталғалы өзінің оқу тобында 4 және 
одан да көп студенттермен достық қарым-
қатынас орната алғаны туралы айтады. Бұл 
студенттік топ ішіндегі ұжымында достық 
қарым-қатынас, олардың бейімделуіне қолайлы 
жағдай қалыптасқанын, яғни студенттердің 
бірін-бірі жылы қабылдағанын білдіреді. Бұл 
пікірімізді сондай-ақ, студенттердің топ ішіндегі 
атмосфераны қалай бағалайтыны туралы сұраққа 
респонденттердің 60%-ның өте жақсы және 33%-
ның жақсы деп анықтағаны да дәлелдейді. Жалпы 
алғанда, студенттер үшін оқу тобы ұжымындағы 
микроклиматтың өзектілігі зор, өйткені бір оқу 
тобында оқитын студенттер бір-бірімен жиі 
араласуына тура келеді. Әсіресе, студенттік 
топ ұжымының бірінші курс студенттері үшін 
маңыздылығы үлкен, себебі алғашқы күндерден 
бастап топтағы студенттердің өздерін қалай 
қарсы алып, қабылдайтыны білім алушылардың 
университеттік ортаға бейімделуіне тікелей 
ықпал етеді. Бірқатар авторлар еңбектерінде сту-
денттерге университетке бейімделу үшін көмек 
қажеттігін, тобында достық және жағымды 
көңіл-күй болуы жоғары білімге әлеуметтік-
эмоционалды бейімделуге үлкен ықпал ететінін 
зерттеулер көрсетінін айтады (Harvey, 2006: 3).

Студенттердің бейімделу процесінің өту 
барысында олардың оқытушылармен немесе 
басқа студенттермен өзара түсініспеушілігінің 
орын алуы қатты әсер ететіні белгілі. Бірінші 
курс студенттерінің топ ішінде достық, жақсы 
қарым-қатынас орнағаны туралы ойымызды 
тағы дәлелдейтін фактор бұл – студенттердің 
арасында оқытушылармен немесе топ ішіндегі 
басқа студенттермен конфликт жағдайларының 
орын алмағаны туралы 84% респонденттердің 
жауабы дәлелдейді. Оқу жылы басталғалы кон-
фликт жағдайы болды деп жауап бергендердің 
(16%) барлығының дерлік басқа студенттермен 
түсініспеушілікке келгені (15%) анықталды. 

Бірінші курс студенттерінің университеттік 
ортаға бейімделу кезеңінде мектептен кейінгі 
білім беру жүйесінің сонымен бірге, студенттік 
өмірдегі күнделікті тіршілік жағдайларын 
қабылдау, үйренісу жүреді. Жоғары оқу ор-

нымен байланысты бұл оқудағы, күнделікті 
студент тік өмірдегі жағдайларды бірінші курс 
студен ттеріне кураторлары, эдвайзерлері таныс-
тыруы қажет. Студенттердің жоғары мектеп 
жүйесіне бейімделу кезеңіндегі академия лық, 
психологиялық және күнделікті пробле ма-
ларды шешуге университет тарапынан көмекте-
сетіндердің бірі – кураторлар, эдвайзерлер. 
Жоғары оқу орны мен студенттер арасындағы 
өзара қарым-қатынастар жүйесін үйлестіруші, 
модератор кураторлар болып табылады (Ключ-
никова, 2016: 58). Топ кураторы бірінші курс 
студенттерінің мектептегі өмірден, оқыту 
жүйесінен ерекшеленетін жоғары оқу орнындағы 
білім беру формаларына, студенттік өмірге 
бейімделу процесіне тығыз араласуы қажет. Ол 
жаңадан келген студенттерге студенттік тобы-
на қосылуына көмектесіп, олардың құқықтары 
және міндеттерімен таныстырып, оқу процесін 
ұйымдастырылуы туралы түсіндіруі керек. 

Куратор тобындағы білім алушылардың 
ағымдағы оқу үлгерімін үздіксіз тексере оты-
рып, студенттердің ата-аналарымен жүйелі 
түрде талқылауы қажет. Студенттердің ата-ана-
ларымен өзара әрекеттесу білім алушының оқу 
үлгерімін тиісті деңгейде ұстап қана қоймай, 
бірінші курстың студенті үшін қолайлы, үй 
жағдайын жасауға көмектеседі. Бірінші курс 
студенті үй (ата-аналар) – университет – студент 
– куратордың ажырамас байланысын сезінеді, 
бұл бейімделуге және жалпы оқу үлгеріміне 
жемісті әсер етеді (Ключникова, 2016: 59).

Біздің зерттеу нәтижелері бойынша қазіргі 
қашықтықтан оқыту кезінде студенттердің ку-
раторларымен қажеттілік туындаған жағдайда 
күнде, аптасына 2-3 рет хабарласып тұратыны 
туралы айтты. Кураторларымен мүлдем хабар-
ласпайтын студенттер жоқ екені анықталды. 
Сонымен бірге, кураторлар, эдвайзерлердің 
бірінші курс студенттерінің университеттік 
ор таға әлеуметтік интеграциясындағы түпкі-
лікті рөлін респонденттердің өздерінің жоғары 
мектепке бейімделуіне әсер ететін фактор-
лар дың ішінде өзектілердің бірі ретінде анық-
тағаны да дәлелдейді. Жалпы алғанда, бірінші 
курс студенттерінің университеттік ортаға 
бейімделуіне әсер ететін тобындағы басқа сту-
денттер, оқу жағдайы, оқытушылар, студент-
тің өзінің жеке қасиеттері сияқты негізгі бес 
фактор ретінде кураторлардың көмегін де 
респонденттердің 24% маңызды деп есептейтіні 
анықталды.

Бірінші курс студенттерінің оқу процесіне 
бейімделуі сыртқы және ішкі факторларға 
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Бірінші курс студенттерінің жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі (қашықтықтан оқыту контексінде)  

байланысты. Бірқатар авторлар жоғары оқу 
орнындағы білім алу процесіне әлеуметтанулық, 
педагогикалық және психологиялық факторлар 
әсер етеді деп есептейді. Өз кезегінде, жоғары 
оқу орнына әсер ететін сыртқы факторлар – 
әлеуметтанулық (жасы, т.б.) және педагогикалық 
(оқытушылардың педагогикалық шеберлігі, оқу 
ортасы, т.б.) деп қарастырса, ішкі факторлар бұл 
– психологиялық факторларға индивидуалды-
психологиялық және әлеуметтік-психологиялық 
факторлар (мотивация, бірінші курс студентінің 
жеке бейімделу әлеуеті, т.б.) болып табылады 
(Мильковская, 2007: 28).

Респонденттерге оқу жағдайы, универси-
тетте бұ рыннан таныстарының болуы және осы 
уни верситетте бұрын оқу курстарға қатысуы, 
грантқа ие болу және шәкіртақы, уни верси-
теттік ортадағы ғылыми бәсекелестік, кура-
торларының көмегі, оқытушылар ықпалы, 
тобындағы басқа студенттермен өзара қарым-
қатынасы, студенттің жеке қасиетттері сияқты 
өздерінің университеттік ортаға бейімделуіне 
әсер ететін факторлардың ішінен негізгі үш 
факторды таңдау ұсынылды. Нәтижесінде 
бірін ші курс студенттерінің университеттік 
ортаға бейім делуіне әсер ететін негізгі бес фак-
тор ретінде тобындағы басқа студенттермен 
өзара қарым-қатынас 62%, оқу жағдайы 47%, 
оқытушы лардың көмегі 30%, студенттің өзінің 
жеке қасиеттері 30%, кураторлардың көмегі 
24% болып анықталды. Көріп отырғанымыздай, 
бірінші курс студенттеріне кураторларының 
көмегі ма ңызды, яғни бірінші зерттеу гипотеза-
сы дәленденді.

Алғашқы оқу жылы студенттерінің жоғары 
оқу орнына бейімделуіне әлеуметтік ортасы 
факторларының, яғни кураторларының, оқы-
ту шыларының, басқа студенттердің ықпалы 
зор. Соның ішінде, әсіресе, бірінші курс 
студентінің тобындағы басқа студенттермен 
өзара қарым-қатынасы өте қатты әсер ететіні 
сөзсіз. Бұны біздің зерттеу нәтижелері бойын-
ша, респонденттердің 62%-ның университеттік 
ортаға бейімделу процесіне әсер ететін негізгі 
фактор ретінде тобындағы басқа студенттер-
мен өзара қарым-қатынас ықпалын таңдауы 
көрсетеді. Бірінші курс студенттерінің оқу ор-
нына бейімделу процесінің өту барысы мен 
нәтижесі оқу тобының ұжымы тарапының 
қабылдауы мен көмек беруіне де байланысты. 
Студенттік ұжым бірінші курс студенттерінің 
жаңа оқу жағдайларына бейімделуінде негізгі 
рөл атқарса, кейін білім алушылардың кәсіптік 
дайындығы сапасына ықпал етеді. Студенттер 

үшін топ ішіндегі қарым-қатынас, атап айтқанда, 
олардың оқу тобы ұжымының жылы шырай-
мен қабылдап, достық ниет білдіруі маңызды. 
Әсіресе кеше ғана мектеп оқушысы болған 
жастарға, өздерінің студенттік оқу жылын енді 
ғана бастаған жастар өзінің топтас студенттерінің 
қолдауы мен көмегін, кеңестерін қажетсінеді. 
Бұл ең алдымен, бірінші курс студенттерінің 
көпшілігі бірдей жаста болғандығына байланыс-
ты барлығының дерлік ағымдағы уақыттағы 
көзқарастарында, құндылықтарында, талпы-
ныстарында сәйкестіктер көптеп кездесуіне 
байланысты. Осыдан келіп топ ішіндегі сту-
дент тердің бірін-бірі түсінуінде, өзара әрекет-
тесуінде кедергілер, түсінішпеушіліктер кез-
дес пейді деуге болады. Сонымен қатар, бір 
топтағы студенттердің өтетін оқу пәндері бір, 
оқу тапсырмаларын орындау кезінде топтық 
жұмыстар көптеп қарастырылады, оқу ізденісі 
кезінде білім алушылар бір-біріне көмектесуіне 
мүмкіндік бар. Осымен бірге, студенттер 
оқытушылармен, куратормен қарым-қатынаста 
жас айырмашылықтарына, оқытушы деген лауа-
зымына байланысты өздерінің құрдастарымен, 
достарымен араласқандай қарым-қатынас жасай 
алмайды. 

Осылайша, студенттік өмірде тәжірибесі жоқ 
жастар өздерінің оқу тобындағы студенттердің, 
кураторларының, оқытушылар ұжымының 
қолдауы мен өздерінің тұлғалық қасиеттері және 
білімдері мен дағдылары арқылы университеттік 
ортаға неғұрлым тез әрі толыққанды бейімделуіне 
мүмкіндік алады.

Студенттердің жоғары мектеп жүйесіне 
бейімделу процесін талдау үшін олардың 
болашақ мамандығын неліктен таңдағанын 
анықтау өте маңызды болып табылады. Өйткені 
кураторлар өз тобындағы студенттерінің осы 
мамандығын таңдау мотивтерін анықтағаннан 
кейін, олардың өздерінің болашақ кәсіп түріне 
қызығушылығын арттыруына мүмкіндік ала-
ды, қоғамды одан әрі дамыту үшін өз кәсібінің 
шеберіне айналуы үшін оқуға, университет 
өміріне белсене араласуға ынталандырады. 
Осыған байланысты біздің зерттеуімізде бірінші 
курс студенттерінің мамандығын таңдауына 
әсер еткен негізгі факторды анықтау ұсынылды. 
Зерттеу нәтижесі респонденттердің болашақ 
кәсіп түрін таңдауына бала кезінен осы кәсіп 
түрімен айналысуды армандауы 42%, қоғамға 
пайдалы болу 35%, мемлекеттік грант негізінде 
білім алу 19% әсер еткенін көрсетті. Осылайша, 
куратор-эдвайзерлер тобындағы студенттерінің 
әрқайсысының мамандығын таңдау мотивтерін 
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анықтап, әрі қарай бірінші курс студенттерінің 
университеттік ортаға, жоғары білім беру 
жүйесіне бейімделу процесін қалай нәтижелі, 
студенттерге қолайлы жағдайда өткізетіні тура-
лы шешімдер қабылдай алуына көмектеседі.

Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу ор-
нына бейімделу процесінің қандай дәрежеде 
жүріп жатқанын анықтау үшін олардың жоғары 
білім жүйесінің академиялық жағдайларына, 
оқу процесінің ұйымдастырылуына, универ-
си те ттегі әлеуметтік ортасына, яғни оқыту шы-
лармен, кураторлармен, топтағы студент термен 
жұмыс жасауға қаншалықты үйреніскені ту-
ралы мағлұмат алу маңызды. Сол себепті рес-
понденттерден пәннің оқу-әдістемелік кеше-
німен (силлабуспен, дәрістер тезистерімен, 
практикалық сабақ тапсырмалары сияқты 
құжат тармен), оқытушылармен және топтағы 
студент термен жұмыс жасауға, оқу процесінің 
ұйымдас тырылуына, қашықтықтан оқытуға 
қаншалықты дәрежеде үйреніскені туралы 
сұрақ қойылды. Респонденттердің 90% пәннің 
оқу-әдістемелік кешенімен жұмыс жасауды 
және жоғары білім беру жүйесінде оқу проце-
сінің ұйымдастырылуын, яғни дәріс және се-
минар сабақтарының, студенттердің өзіндік 
жұмысының ережелерін толық меңгергені 
туралы айтты. Сонымен бірге, бірінші курс 
студенттерінің 95% өзінің тобындағы басқа сту-
денттермен бірлесе жұмыс жасауда ешқандай 
қиыншылықтар жоқ екенін айтты. Студенттердің 
университеттегі әлеуметтік ортасының бірі 
– оқытушылармен және кураторымен қарым-
қатынас жасауда ешқандай қиыншылықтар жоқ 
екендігін респонденттердің 92% көрсетті. Панде-
мия салдарынан орын алған қашықтықтан оқыту 
бойынша дәріс, практикалық сабақтардың өту 
ережелеріне респонденттердің 86% үйреніскенін 
айтты. 

Зерттеу нәтижесінде студенттердің маман-
дығын таңдау мотивтерінің олардың жоғары 
оқу орнына бейімделуіне тікелей әсер ететіні 
анықталды. Өйткені қоғамға пайдалы болу 
және бала кезінен осы кәсіп түрімен айналысу 
үшін осы мамандықты таңдаған сауалнамаға 
қатысқан бірінші курс студенттері пәннің оқу-
әдістемелік кешенімен жұмыс жасауға, оқу 
процесінің ұйымдастырылу (дәріс, практикалық 
сабақтар, студенттің өзіндік жұмыстары) 
ерекшеліктеріне, тобындағы басқа студенттер-
мен және оқытушылармен бірігіп жұмыс жасауға 
тез үйренісіп, бейімделгені анықталды. Демек, 
зерттеу жұмысының екінші гипотезасын, яғни, 
жастардың мектепте оқуы барысында болашақ 

мамандығын таңдауы, болашақ кәсіп түрін ар-
мандап, ол туралы хабардар болуы бірінші курс 
студентінің жоғары оқу орнына толыққанды, тез 
бейімделуіне көмектесетінін зерттеу нәтижелері 
дәлелдейді.

2020-2021 оқу жылы бірінші курс студенті 
атанған жастардың жоғары білім беру жүйесіне, 
жоғары оқу орнына бейімделу процесінің 
ерекшеліктері болды. Бұл қоғамда пандемия 
салдарынан орын алған қашықтықтан оқытумен 
байланысты. Жоғары оқу орындарындағы оқу 
процесінің ұйымдастырылуы мектептегіден 
ерекшеленетіні сөзсіз, сонымен бірге онлайн 
фор матындағы оқыту университеттегі білім 
беру процесіне өзіндік ерекшеліктерін қосады. 
Қашықтықтан оқыту кезінде дәрістердің, 
практикалық сабақтардың онлайн форматын 
студенттердің барлығына түсінікті, жұмыс жа-
сауына ыңғайлы, әрбір пәннің теориялық және 
практикалық міндеттерін толық орындайтын 
етіп ұйымдастыру өте маңызды болып табыла-
ды. Бұл, әрине оқытушылардан шығармашылық, 
үлкен жауапкершілік қажет етеді. Бірқатар 
авторлардың еңбектерінде онлайн оқытудың 
маңызды ерекшеліктерінің бірі ретінде 
қолданылатын педагогикалық тәсіл көрсетіледі 
(Means, 2013: 8). Сонымен бірге, бұл тұста, 
педагогикалық дизайн түсінігінің өзектілігі арта 
түсті. Бірқатар зерттеушілердің еңбегінде он-
лайн-курстарды жобалаудағы педагогикалық 
дизайнның ерекшеліктері көрсетілген. Автор-
лар онлайн оқытуды жүзеге асырудың балама 
нұсқаларымен қоса оқыту курстарын жобалау-
да ескеру қажет негізгі дизайн ерекшеліктерін 
ұсынған. Олардың ішінде оқыту үлгісі мен игеру 
қарқыны, педагогикалық технология, оқытушы 
рөлі, студент рөлі, кері байланыс сияқты басқа 
да сипаттамалар бар (Means, 2014:27).

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, ЖОО-дағы 
оқу процесін ұйымдастырылуы мектептегіден 
көптеген ерекшеліктері болады. Алайда бірінші 
курс студенттерінің тек жоғары білім беру 
жүйесінің өзіндік ерекшеліктеріне ғана емес, 
сонымен бірге, қазіргі таңда қолданыстағы 
қашықтықтан оқыту форматына да үйренісіп, 
бейімделуі қажеттілігі туындап отыр. Әрине 
2020-2021 оқу жылында бірінші курсты бастаған 
студенттер мектепте де қашықтықтан оқыту фор-
масымен танысып, біраз тәжірибе жинақтады. 
Осылайша, мектепте қашықтықтан оқыту бой-
ынша алған тәжірибелерімен қоса, универси-
тетте оқытушылар тарапынан студенттерге он-
лайн форматында білім алу бойынша консуль-
тациялар, таныстырулар өткізу нәтижесінде 
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Бірінші курс студенттерінің жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі (қашықтықтан оқыту контексінде)  

бірінші курс білім алушыларының жоғары білім 
беру жүйесінің ерекшеліктеріне үйренісуін 
қамтамасыз етті. Бірінші курс студенттері үшін 
қашықтықтан оқыту формасының қаншалықты 
ыңғайлы екенін анықтау үшін респондент-
терге сұрақ қойылды. Нәтижесінде зерттеуге 
қатысқандардың 54%-ына онлайн форматының 
өте ыңғайлы екені анықталды. 

Студенттердің университеттік ортаға тез 
әрі толыққанды бейімделуі үшін әлеуметтік ор-
тасымен қатар, өзінің кәсіптік және тұлғалық 
қасиеттерінің маңызы зор екені белгілі. Өйткені 
студенттердің жоғары оқу орнына бейімделу 
процесінің сәтті өтуі үшін университет тара-
пымен қатар, білім алушының өзі де бар ынта-
сымен талпынуы қажет. Студенттердің жоғары 
оқу орнына, білім беру жүйесіне бейімделуінің 
сәтті немесе сәтсіз болуы олардың тұлғалық қа-
сиеттеріне де байланысты. Жоғары оқу ор нын-
дағы ережелерге үйренісу үшін студенттің шы-
дам дылығы, алғырлығы, коммуникативтілігі 
сияқты тұлғалық қасиеттерімен қатар, өзінің 
маман дығы бойынша оқу пәндерін сәтті игеруге 
қа жетті білімдері мен дағдыларының болуы да 
маңызды. 

Жастар студенттік өмірде жетістіктерге 
қол жеткізу үшін өзінің оқу міндеттерін сапалы 
орындауына қажетті кәсіби құзіреттіліктерін 
ғана емес, сонымен бірге, жеке қасиеттерін 
(коммуникациялық дағдылары, өз бетімен 
және топпен жұмыс жасау және т.б.) қалып-
тастырып, дамытып отыруы қажеттігін 
көрсетеді. 

Зерттеуге қатысқан респонденттерге 
студент тердің бейімделу процесіне неғұрлым 
нәтижелі ықпал ететін кәсіптік және тұлғалық 
қасиеттерді таңдау ұсынылды. Нәтижесінде жа-
уап бергендердің басым көпшілігі бірінші курс 
студентінің коммуникативтілігі, тез тіл табыса 
білуі (65,41%), тәрбиелігі, өнегелігі, алғырлығы 
сияқты тұлғалық қасиеттердің де (45,91%), өзінің 
мамандығын бастапқы уақытта тез әрі сәтті 
игеруге қажетті теориялық және практикалық 
білімдердің болуы (33,96%), өз бетімен және 
топпен жұмыс жасай білу (33,96%) сияқты 
қасиеттердің университеттік ортаға бейімделуде 
маңыздылығын көрсетті (1-сурет). Зерттеу жұ-
мы сының үшінші гипотезасының, яғни студент-
тердің алғашқы оқу жылында жоғары оқу ор-
нына бейімделуіне коммуникативтілігі мен 
алғырлығы сияқты тұлғалық қасиеттерінің әсері 
зор екені дәленденді. 

Бұл студенттің кәсіптік және тұлғалық 
қасиеттерін респонденттердің университеттік 

ортаға бейімделудегі негізгі факторлар ретінде 
таңдауының көптеген себептері бар. Біріншіден, 
бірінші курс студенттері бастапқы уақытта 
басқа студенттерді де, оқытушыларды да та-
нымайды, сондықтан, неғұрлым қысқа уақыт 
ішінде университеттегі әлеуметтік ортасымен 
тез табыса алуы қажет. Бұл кейін студенттер то-
бында, әрі оқытушылармен қиыншылықтарсыз, 
кедергілерсіз өзара әрекеттесуіне көмектеседі. 
Бірінші курс студенті үшін алғашқы оқу жылы 
көптеген жаңашылдықтар, яғни мектептегі 
өмірден ерекше студенттік өмір, кейбір сту-
денттер тұрғылықты мекен-жайын ауыстырып, 
жатақханаларда тұра бастауы мүмкін, сонымен 
бірге, оқу процесіндегі айырмашылықтар бола-
ды. Сондықтан да, алғырлық сияқты тұлғалық 
қасиеті бірінші курс студентінің жоғары білім 
беру жүйесіне тез бейімделуіне көмектесетіні 
сөзсіз. Сол сияқты, өзінің мамандығын бастапқы 
уақытта тез игеруге қажетті теориялық және 
практикалық білімдердің болғандығы да 
маңызды. Жаратылыстану ғылымдары саласы 
бойынша студенттердің адаптация процесін зерт-
теген бірқатар авторлар бірінші оқу семестрінде 
білім алуға бейімделуіне академиялық фак-
тор лардың ықпалын қарастырған. Олар сту-
денттердің жоғары оқу орнында жетістікке 
жетуі үшін таңдаған мектеп пәндері бойынша 
ғана емес, барлық жаратылыстану ғылымдары 
саласы бойынша осыған дейін мектепте алған 
білімдерінің жоғары болуы маңызды екенін 
дәлелдейді (Birzina, 2019: 358).

Жастардың қазіргі заманғы талаптарына 
сәйкес, өз мамандығы бойынша жоғары теория-
лық және практикалық білімінің болуы және 
алғырлығы, тәрбиелілігі, инновациялық әлеуеті, 
коммуникативтілігі, мобильділігі, өзге ріс терге 
икемділігі сияқты тұлғалық қасиет терінің бо-
луы студенттердің жоғары білім беру жүйесіне, 
кейін еңбек нарығына бейімделуін жеңілдететіні 
сөзсіз. 

Алғашқы оқу жылынан бастап студенттердің 
университет қабырғасында өзін қолайлы, сенім-
ді сезініп, жетістіктерге жетуі үшін олар дың 
жоғары оқу орнына бейімделу әдістері нің 
неғұрлым тиімді түрлерін анықтаған маңыз-
ды болып табылады. Бұл сұраққа жауап беру 
үшін зерттеуге қатысқан студенттерден өз-
деріне неғұрлым тиімді үш бейімделу әдістерін 
көрсету ұсынылды. Нәтижесінде респон дент-
тердің көпшілігі үшін консультация 65,41%, 
тренинг 50,94%, тәлімгерлік 46,54% сияқ-
ты әдістердің нәтижелілігі анықталды (2-су-
рет). Көріп отырғанымыздай, зерттеу нәтиже-
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лері жұмысымыздың төртінші гипотезасын, 
студенттердің университеттік ортаға бейімде-
луіне тиімді әдістердің бірі – тәлімгерлік екенін 

дәлелдейді. Зерттеу нәтижесінде анықталған 
тиімді бейімделу әдістерінің әрқайсысын 
толығырақ қарастырып өтсек.

1-сурет – Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделуіне  
әсер ететін жеке қасиеттері

2-сурет – Бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделу әдістері

Консультация бұл – студенттердің универ-
ситет ортасына бейімделу процесіндегі оқу және 
тәрбие беру мәселелері бойынша дәріс және 
практикалық сабақтарға қосымша жүргізілетін 
жұмыс, оқытушы және студент тарапынан 
үлкен жауапкершілік пен мұқияттылық, өзара 

сенімділік талап етеді. Консультациялар әдет-
те, емтихан алдындағы және ағымдағы болып 
жүргізіледі. Ағымдағы консультацияларды оқы-
тушылар оқу жылы бойына жүргізеді. Олардың 
тек білім беру тұрғысынан емес, тәрбие беру және 
дамыту тұрғысынан да маңыздылығы айқын. 
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Бірінші курс студенттерінің жоғары білім беру жүйесіне бейімделуі (қашықтықтан оқыту контексінде)  

Кеңес беру барысында студенттер пән бойынша 
түсініксіз сұрақтарына жауап ала алады. Соны-
мен бірге, оқытушылар мен студенттердің бір-
бірімен жақынырақ танысуына мүмкіндік береді. 
Оқытушылар студенттерінің оқу процесіндегі, 
студенттік өміріндегі қиыншылықтары мен 
түсінбей жүрген тұстарын анықтау, көмектесуіне 
мүмкіндік алады. 

Консультациялар топтық әрі жеке түрде өткі-
зілуі мүмкін. Бірінші курс студенттеріне инди-
видуалды психологиялық консультациялардың 
мақсаты – жоғары оқу орнында білім алу мен 
студенттік өміріндегі қиын жағдайлардан 
шығуының, тұлғалық өзін-өзі жетілдірудің жеке 
стратегияларын қалыптастыру болып табылады 
(Терюшкова, 2018: 3). 

Көптеген әдебиеттерде бірінші курс студент-
теріне тәлімгерлік функциясын өздерінен жасы 
үлкен студенттер, оқытушылар, куратор-эд-
вайзерлерге тиісті қарастырылады. Шынымен 
де, жоғары оқу орнына жаңадан келген жас 
ұрпақты университеттің ішкі ережелерімен, 
жоғары білім беру жүйесінің ерекшеліктерімен 
таныстыру, топ ішіндегі студенттерге тәрбие 
беру ісімен топ кураторлары мен эдвайзерлері 
айналысады. Куратор-эдвайзерлер кеше ғана 
мектеп оқушысы болған жас ұрпаққа өзін сту-
дент ретінде лайықты көрсете білу қабілеттері 
мен жоғары оқу орнының білім алушысына сай 
қасиеттерді игеруіне көмектеседі. Университет 
қабырғасындағы тәлімгердің негізгі функция-
лары бірінші курс студенттерінің студенттік 
өмірге бейімделуіне көмектесу, университеттегі 
студенттерге білім беру, тәрбие беру және да-
мыту функцияларының үйлесімді әрі нәтижелі 
жүруін қамтамасыз ету, болашақ мамандардың 
тұлғалық және кәсіби қасиеттерінің бірдей 
жоғары дәрежеде қалыптасып, дамуына септігін 
тигізу болып табылады.

Осылайша тәлімгерлікті студенттің тұлғалық 
дамуы, мінез-құлық үлгілерін таңдау процесінде 
көмектесу үшін оқытушының жоғары оқу 
орнының білім алушыларымен өзара әрекеттесуі 
қызметі деп қарастыруға болады (Филатова, 
2012: 198). Ал, Л.М. Васильеваның айтуынша, 
педагог-куратор – бұл университетте тәрбие беру 
функциясын жүзеге асыратын, студенттің жалпы 
және кәсіби мәдениетті игеру процесіндегі қоғам, 
кәсіп және студент арасындағы делдал болып 
табылатын, студенттік топтың әр түрлі қызмет 
түрлері арқылы құндылық қатынастар жүйесін 
ұйымдастыратын адам, білім алушылардың 
мүдделерін қорғай отырып, әр тұлғаның да-
муына жағдай жасайды деп анықтаған (Васи-

льева, 2004: 13). Бұл анықтамалардан көріп 
отырғанымыздай, куратор студент үшін универ-
ситет ортасындағы тәлімгері болып табылады 
деген қорытынды шығаруға болады.

Тренинг әдісінің негізгі артықшылықтары 
көптеген функцияларды қамтуымен байланыс-
ты. Бірқатар авторлар тренинг оқыту, түзету 
және дамыту процестерінің бірлігі мен бірізділігі 
негізінде жүзеге асырылатын технология деп 
қарастырады (Макаров, 2013: 64).

Тренингтердің бейімдеу, психологиялық, 
әлеуметтік-психологиялық сияқты көптеген 
түрлері кеше ғана мектеп оқушысы болған жас 
ұрпақты студенттік өмірге, жоғары білім беру 
жүйесіне бейімдеу процесінде жиі қолданылады. 
Тренингтердің студенттік топтың біртұтастығын 
дамытуда, әрбір студенттің университет орта-
сына бейімделуінде, өзінің таңдаған кәсібі ту-
ралы түсініктері мен қызығушылықтарының, 
жауапкершілігін арттыруда тиімділігі өте 
жоғары.

Бірінші курс студенттерінде бейімделу про-
це сіндегі ең маңызды кезеңдердің бірі – бұл 
бірінші сессия. Сондықтан оларға арнал ған 
пси хологиялық тренингтер бейімделу про це-
сінің ажырамас бөлігіне айналуда. Тре нинг-
тің тақырыптары тесттер мен емтихандар 
жағдайындағы мазасыздықты жоюға, коммуни-
кативті құзыреттілікті арттыруға, өзін-өзі 
ұйымдастыру дағдыларын дамытуға, стресске 
төзімділікті арттыруға негізделеді (Терюшкова, 
2018: 3). 

Қорытынды

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай 
келе, бірінші курс студенттерінің университеттік 
ортаға, жоғары білім беру жүйесіне тез әрі 
толыққанды бейімделуі үшін бірқатар ұсыныстар 
жасалынды.

Бірінші курс студенттеріне университеттік 
ортаға бейімделу әдістерінің оқытушылармен, 
куратор-эдвайзерлермен бірігіп жүргізетін кон-
сультациялар, тренинг, тәлімгерлік сияқты 
әдістерінің маңыздылығы анықталды. Сондық-
тан оқытушылар мен куратор-эдвайзерлер 
бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына, 
жоғары білім беру жүйесіне бейімделу процесін 
оптимизациялау үшін консультация, тренинг, 
тәлімгерлік әдістерін көптеп қолдануы қажет.

Оқытушылар мен кураторлар консультация-
ларды емтихан алдында, сонымен бірге жыл бой-
ына өткізіп, пән бойынша, әрі білім алушылардың 
басқа да студенттік өміріндегі мәселелер бойын-
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ша кеңес бергені абзал. Көріп тұрғанымыздай, 
студенттердің университеттік ортаға әлеуметтік 
бейімделуінде куратор-эдвайзерлердің орны 
айрықша. Көбіне көп, университет қабырғасында 
бірінші курс студенттерінің тәлімгері рөлін 
куратор-эдвайзерлер атқарады. Бірінші курс 
студенттері университетке алғашқы келген 
күндерінен бастап, оқытушылар тарапынан 
олармен куратор-эдвайзерлер жиі араласады. 
Сондықтан кураторлар студенттеріне таңдаған 
мамандықтары туралы көбірек ақпарат беріп, 
болашақ кәсіп түріне қызығушылықтары мен 
сүйіспеншілігін арттыруы тиіс. Өйткені, оқып 
жатқан мамандығына қызығушылығы жоғары 
студенттің жаңа білімдер алуға, өз кәсібінің 
нағыз шебері болуға ынтасы артады. Бұл өз 
кезегінде, бірінші курс студентінің жоғары 
оқу орнында тез әрі сәтті бейімделу процесіне 
жағымды ықпал етеді. Куратор-эдвайзерлер мен 
студент арасында сенімді, өзара түсіністікке 
және өзара сыйластыққа негізделген қарым-
қатынас қалыптасуы үшін куратор өзінің ба-
рынша кәсіби және тұлғалық қасиеттерін 
көрсете білуі тиіс. Кураторлардың студенттерді 
университеттік ортаға бейімдеу қызметінің 
сәтті өтуі эдвайзерлердің өз тобындағы әрбір 
студенттің тұлғалық ерекшеліктері, оқу 
үлгерімі, қызығушылықтары, құндылықтары, 
қажеттіліктері, топ ішіндегі өзара қарым-
қатынас, студенттің отбасындағы жағдайы, дос-
тары туралы хабардар болуымен байланысты. 
Ол үшін тек құжаттармен жұмыс жасап қана 
қоймай, студенттермен, оқытушылармен, ата-
аналарымен жеке және топтық әңгімелесулер, 
сауалнама сияқты әдістер қолдану қажет. 

Зерттеуге қатысқан студенттердің көпші-
лігінің өзінің мамандығын қоғамға пайда-
лы болу және бала кезінен бергі арманын 
орындау үшін таңдағаны анықталды. Зерттеу 
нәтижесінде студенттердің мамандығын таңдау 
мотивтерінің олардың жоғары оқу орнына, білім 
беру жүйесіне бейімделуіне тікелей әсер ететіні 
анықталды. Өйткені қоғамға пайдалы болу 
және бала кезінен осы кәсіп түрімен айналысу 
үшін осы мамандықты таңдаған бірінші курс 
студенттері пәннің оқу-әдістемелік кешенімен 
жұмыс жасауға, оқу процесінің ұйымдастырылу 
(дәріс, практикалық сабақтар, студенттің өзіндік 
жұмыстары) ерекшеліктеріне, тобындағы басқа 
сту денттермен және оқытушылармен бірі-
гіп жұмыс жасауға тез үйренісіп, бейімдел ге ні 
анық талды. Осыған байланысты кураторлар тәр-
бие сағаттарында студенттерге қоғам алдындағы 
жауапкершілігін, өзінің мамандығына қызы-
ғу шылығын, сүйіспеншілігін арттыру үшін, 

дәрістер мен практикалық сабақтарда оқы-
ту шылар студенттердің пәнге деген қызығу-
шылығын арттыру үшін түрлі алдыңғы қатарлы, 
жаңашыл оқыту әдістерін таңдауы қажет.

Зерттеуге қатысқан студенттердің пікірі 
бойынша университеттік ортаға тез әрі сәтті 
бейімделу үшін жеке тұлғалық және кәсіби 
қасиеттердің маңызы өте зор. Оның ішінде, 
әсіресе, коммуникативтілігі, тез тіл табыса 
білуі, тәрбиелігі, өнегелігі, алғырлығы сияқты 
тұлғалық қасиеттердің, өзінің мамандығын 
бастапқы уақытта тез әрі сәтті игеруге қажетті 
теориялық және практикалық білімдердің бо-
луы, өз бетімен және топпен жұмыс жасай 
білуінің маңыздылығы ерекше атап көрсетілді. 
Сондықтан бірінші курс студенттерінің оқыту-
шылармен және басқа студенттермен бірігіп 
жұмыс жасағанда, араласқанда қолайлы жағ-
дайлар жасау үшін, білім алушылардың 
коммуникативтік қабілеттерін дамыту үшін, 
студенттердің теориялық және практикалық 
білімдерін арттыру үшін, студенттердің өздері 
де, оқытушылар да үлес қосқаны жөн.

Қорытындылай келе, зерттеудің мақсаты, 
яғни бірінші курс студенттерінің жоғары оқу 
орнына бейімделуі жан-жақты қарастырылып, 
өзекті мәселелері анықталды. Алға қойылған 
зерттеу гипотезалары сауалнама нәтижелерін 
талдау негізінде дәлелденді. Ғылыми жұмыстың 
нәтижелері алдағы уақытта студенттердің 
университеттік ортаға бейімделуіне байланыс-
ты теориялық және практикалық жұмыстарда 
қолданыла алады.

Студенттердің жоғары оқу орнына бейім-
делуі барлық оқу жылдары бойына жал ғасуы 
мүмкін процесс болып табылады. Өйткені сту-
дент оқу тобына, кураторына, бұрын танысқан 
оқытушыларына үйренісіп, сәтті бейімделсе 
де, мұнымен бейімделу процесі аяқталмайды. 
Себебі, әрбір семестрде жаңадан пәндер баста-
лады, нәтижесінде студенттер жаңа білімдер 
және жаңа оқытушылармен танысады. Әрбір 
оқытушының оқыту стилінде өзгешеліктер 
болуы мүмкін. Сонымен бірге, әрбір пәннің 
өзіндік ерекшеліктері бар. Осымен қатар, 
өндірістік тәжірибелер кезінде студенттер 
болашақтағы кәсібі бойынша қызметінің нақты 
жағдайларына жақындай түсуге мүмкіндік ала-
ды. Яғни студенттерде бұл кезеңде де жоғары 
білім беру жүйесіне бейімделу процесі жүреді. 
Сондықтан, студенттердің жоғары оқу орнына, 
жоғары білім беру жүйесіне, студенттік өмірге 
бейімделу процесіне барлық оқу жылдары бой-
ына студенттің өзі де, жанұясы да, университет 
тарапынан да ерекше көңіл бөліну қажет. 
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ЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ  
В РЕФЛЕКСИИ РОССИЙСКОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Социальная девиантность молодежи, связанная со злоупотреблением вредными веществами, 
как правило, химической природы, представляет собой не только проблему, но и явление, 
отражающее современный ценностный приоритет. Целью научного исследования стала фиксация 
рефлексии относительно подобных асоциальных явлений в среде российского студенчества, 
диагностика вовлеченности в ситуацию наркотизации и алкоголизации общества, определение 
перспектив и стратегий вероятного жизненного выбора молодежи в контексте девиантных 
практик. Научная и практическая значимость работы связаны с обозначением «социальных 
координат» и рисков, связанных со спецификой вовлеченности прогрессивной российской 
молодежи в девиантное пространство, определение точек контроля в диагностике социальной 
ситуации. Исследование проводилось в течение 7 лет с использованием комбинированных 
методов опроса (последние годы реализовано посредством онлайн-опросов). Основные 
результаты и выводы исследовательской работы связаны, прежде всего, с установлением 
высокой рискологичности среды российской молодежи, имеющей достаточно весомые сектора 
девиантных элементов в своем составе, для того, чтобы восприниматься средой, продуцирующей 
социальную девиацию. Практическое значение итогов работы определяется возможностью 
ее использования в рамках международной социологической компаративистики, в области 
разработки национальных программ регулирования наркотизации и алкоголизации населения, 
в региональных проектах управления молодежной политики, а также локальных решениях по 
предотвращению обозначенных рисков молодежной среды.

Ключевые слова: социальная девиация, вредные привычки, молодежь, наркотизация, 
наркотики, алкоголизация, алкоголь, табакокурение, курительные смеси.
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Phenomena of social deviation in the reflexion 
of russian progressive youth

The social deviance of young people associated with the abuse of harmful substances, usually of a 
chemical nature, is not only a problem, but also a phenomenon that reflects a modern value priority. The 
aim of the scientific study was to fix the reflection on such asocial phenomena among Russian students, 
diagnose society’s involvement in the situation of drug addiction and alcohol addiction, and determine 
the prospects and strategies of the likely life choices of young people in the context of deviant prac-
tices. The scientific and practical significance of the work is associated with the designation of “social 
coordinates” and risks associated with the specifics of the involvement of progressive Russian youth in 
the deviant space, the definition of control points in the diagnosis of the social situation. The research 
was carried out for 7 years, using combined survey methods (in recent years, it has been implemented 
through online surveys). The main results and conclusions of the research work are primarily associated 
with the establishment of a high risk level of the environment of Russian youth, which has sufficiently 
significant sectors of deviant elements in its composition in order to be perceived as an environment 
that produces social deviation. The practical significance of the results of the work is determined by the 
possibility of its use within the framework of international sociological comparative studies, in the de-
velopment of national programs for the regulation of drug addiction and alcoholism of the population, 
in regional projects of the youth policy management, as well as local solutions to prevent the indicated 
risks of the youth environment.

Key words: social deviation, bad habits, youth, narcotization, drugs, alcoholization, alcohol, to-
bacco smoking, smoking mixtures.
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Россиялық прогрессивті жастар рефлексиясындағы  
әлеуметтік девация феномендері

Әдетте химиялық сипаттағы зиянды заттарды асыра пайдаланумен байланысты жастардың 
әлеуметтік ауытқуы проблема ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы құндылық басымдылығын 
көрсететін құбылыс. Ғылыми зерттеудің мақсаты ресейлік студенттер арасындағы әлеуметтік 
құбылыстар туралы рефлексияны түзету, қоғамның нашақорлық пен алкогольге тәуелділік 
жағдайына қатысын диагностикалау, сондай-ақ жастардың ықтимал өмірлік таңдауының 
перспективалары мен стратегияларын девиантты тәжірибелер арқылы анықтау болды. 
Жұмыстың ғылыми және практикалық маңыздылығы девиантты кеңістікке прогрессивті орыс 
жастарын тарту ерекшеліктерімен, «әлеуметтік координаттар» мен тәуекелдерді белгілеумен, 
бақылаудың нүктелерін анықтаумен байланысты. Зерттеу аралас сауалнама әдістерін қолдана 
отырып, 7 жыл бойы жүргізілді (соңғы жылдары ол онлайн-сауалнама арқылы жүзеге асырылды). 
Зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері мен тұжырымдары, ең алдымен, әлеуметтік ауытқуды 
тудыратын орта ретінде қабылдануы үшін құрамында девианттық элементтердің жеткілікті 
маңызды секторлары бар орыс жастарының қоршаған ортасының жоғары қауіптілік деңгейінің 
орнатылуымен байланысты.  Жұмыс нәтижелерінің практикалық маңыздылығы оны халықаралық 
социологиялық салыстырмалы зерттеулер шеңберінде, халықтың нашақорлық пен алкогольге 
тәуелділікті реттеудің ұлттық бағдарламаларын әзірлеу кезінде, аймақтық жобаларда қолдану 
мүмкіндігімен анықталады. Жастар саясатын басқару, сондай-ақ жастар ортасының көрсетілген 
тәуекелдерін болдырмау жөніндегі жергілікті шешімдер де талданады.

Түйін сөздер: әлеуметтік ауытқу, зиянды әдеттер, жастық, есірткіге тәуелділік, есірткі, 
алкоголизация, алкоголь, темекі шегу, темекі шегу қоспасы.

Введение

Говоря о проблеме социальной девиантности 
в молодежной среде, которая обозначается как 
социальное поведение молодежи, отклоняюще-
еся от принятого, социально приемлемого по-
ведения в определенном обществе, невозможно 
обойти вниманием один из ее важнейших сек-
торов, связанных со злоупотреблением вредных 
веществ, в том или ином виде. Наркотизация, 
алкоголизация, табакокурение – все эти социаль-
но неодобряемые формы формируют рисковое 
пространство для современной молодежи. Как 
ни парадоксально, относительно данных откло-
нений, мы со знаком «минус» говорим о научно-
техническом прогрессе – развитие новых, в том 
числе, и конвергентных технологий, предлагает 
все новые варианты продуктов, образующих но-
вые девиантные практики (интернет-торговля и 
дилерство данными продуктами, синтетические 
наркотики, альтернативные курительные формы 
и т.д.). 

Как и в любое время, так и в нашей реаль-
ности особую опасность представляет та би-
фуркационная сила, которой обладают данные 
девиантные явление в человеческой жизни, 
формируя, по сути, странный аттрактор ее бы-
строй трансформации (особенно в пограничных 

девиантных практиках наркотизации). Разница 
в историческом хронотопе эволюции этих деви-
антных проявлений состоит, прежде всего, силе 
и скорости воздействия на человеческую жизнь: 
потеря здоровья, разрыв социализационных тра-
екторий, ценностная и потребностная деграда-
ция, упрощение социальных стратегий, общая 
маргинализация – все это развивается очень бы-
стро, и без должной рефлексии молодые люди 
оказываются в рисковом поле, из которого могут 
не успеть «выбраться самостоятельно».

Именно поэтому нам представляется важ-
ным своевременное и постоянное проведение 
рекогносцировки социальной ситуации, опре-
деление вовлеченности молодежи в девиантные 
практики, рисковых факторов, способствующих 
такому вовлечению, а также диагностика транс-
формации ценностных границ и диспозиций, 
формирующих отрицательную и, напротив, одо-
брительную реакцию на данные практики.

Цель исследования связана с диагностикой 
рефлексии прогрессивной молодежи относи-
тельно асоциальных явлений в среде россий-
ского студенчества, оценка вовлеченности в 
ситуацию наркотизации и алкоголизации, опре-
деление перспектив и стратегий вероятного жиз-
ненного выбора молодежи в контексте девиант-
ных практик.
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Методология и методы исследования. 

Проблема наркотизации, табакокурения и 
молодежной алкоголизации достаточно интерес-
на научному сообществу как за рубежом, так и 
странах СНГ. В западной социологии девиант-
ного поведения придается большое значение 
эмпирическим исследованиям, направленным на 
проверку основных положений концепции ано-
мии и попытку изменения последней (В. Белл 
(Bel, 1957), Б. Сандер (Sander, 1954), Д. Дуглас 
(Douglas, 1970)). Из современных исследовате-
лей можно выделить работы Д. Доттера (Dotter, 
1996), X. Хэйеса (Hayes, 1997), X. Каплана 
(Kaplan, 1997), К. Боудича (Bowditch, 1996), Е. Ла - 
беффа (Лабефф, 1997), рассматривающих про-
блемы и способы преодоления преступности, 
наркомании и других девиантных проявлений.

Проблемам наркотизма и его профилактике 
в подростковой и молодёжной среде также по-
священы работы В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок 
(Чупров, Зубок, 2000), Н.А. Коры (Кора, 2014), 
Л.А. Журавлевой (Журавлева, 2013), О.С. Фети-
сова (Фетисов, 2010), Л.А. Цветковой (Цветкова 
Л.А.), И.С. Шаповаловой (Шаповалова, 2017) и 
многие др. 

Проблемы алкоголизма и табакокурения в 
студенческой среде проанализированы в работах 
Л.Н. Подложнюк, Е.А. Колиненко и Т.А. Шерш-
нева (Подложнюк, Колиненко и Шершнева, 2017), 
Л.В. Жихарева, Т.С. Левина (Жихарева, Левина, 
2018), Н.Л. Антонова (Антонова, 2015) и др.

Результаты и обсуждение 

Исследование, представленное в данной ста-
тье, представляет собой этап семилетнего мо-
ниторинга (в рамках статьи автор апеллирует к 
трехгодичной динамике), включает в себя ан-
кетный онлайн-опрос студентов Белгородской 
области (прогрессивный регион России, 5 место 
в списке регионов по качеству жизни и эффек-
тивности проводимой политики). Выборочная 
региональная совокупность составила 2045 ре-
спондентов, выборка репрезентативна по полу, 
возрасту, представленности направлений под-
готовки студенческой молодежи. Доверительная 
точность 95%, доверительный интервал 1,75%.

Первый блок исследования был посвящен 
проблеме наркотизации – тем диспозициям, на 
которых стоит студенческая молодежь в отноше-
нии этого явления, их восприятию ситуации в 
целом. В общепринятой трактовке наркомания 
– это болезненное влечение или пристрастие к 
наркотическим веществам, употребляемым раз-
личными способами с целью добиться одурма-
нивающего состояния или снять боль. Приори-
теты ответов студентов в понимании сути этой 
девиации выстраивает следующим образом: 
зависимость (47,0%), болезнь (31,7%), вред-
ная привычка (11,1%), уголовное преступление 
(6,5%). В меньшинстве остались определения, 
демонстрирующие легкость отношения респон-
дентов к данному понятию: образ жизни, мода 
(0,7%), развлечение (0,5%). 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Согласны ли Вы  
с утверждением о том, что наркомания неизлечима?»
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Неоднозначную позицию высказали молодые 
люди по отношению к необратимости данного яв-
ления (диагноза), но большая часть склоняется в 
сторону возможности излечения зависимых субъ-
ектов (68,0%), при этом в большей степени отво-
дя здесь роль воле человека и случаю (40,7% и 
27,3%). Студенты, считающие процесс однознач-
но необратимым, остаются пока в меньшинстве 

(7,6%). Тем самым, сформированная аура «реин-
карнации» здесь может играть и «злую шутку» – 
возможность входа и выхода, отсутствие угрозы 
при редком или единичном применении – все эти 
иллюзии, создающие рисковое поле на входе в 
девиантные практики. Работа с этими иллюзиями 
– это отдельная задача для всех государственных 
систем и институтов социализации.

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Людей, употребляющих наркотики, Вы отождествляете с...?»

Показывая полное понимания сути явления 
наркомании, студенческая молодежь стоит на 
гуманной позиции по отношению к людям, упо-
требляющим наркотики: так, большинство счи-
тает их больными и нуждающимися в лечении 
(26,8%); людьми, попавшими в беду и нуждаю-
щимися в помощи (49,9%). В меньшинстве оста-
ются те, кто не считает их проблемными субъек-
тами (4,46), а также высказывающих крайнюю, 
экстремистскую позицию, по отношению к 
людям, употребляющим наркотики, считая их 
отбросами общества (3,1%). Существует доста-
точно большая группа студентов, демонстри-
рующих крайнюю эмоциональную позицию и 
определяющих таких людей как «людей несчаст-
ных» (12,6%).

Такое отношение студенческой молодежи к 
существующей проблеме и проблемным субъек-
там, помимо общей гуманистической составляю-
щей, показывает ориентацию на поиск решения 
проблемы, веру в возврат к нормальной жизни 

человека оступившегося – надо только лечить и 
помогать. Эмоциональный же компонент отно-
шения к субъектам наркотизации у студенческой 
молодежи сложился в следующей конфигура-
ции: 15,9% студентов демонстрируют доброже-
лательное, понимающее отношение (в 2019 году 
таких было 10,0% в 2018 году – 12,9%) – из них 
позицию «жалею» выбирают 7,6%, деятельный 
аспект поддержки выделяют 8,3% (в 2019 году 
– это было 3,8, в 2018 году в эту группу вошли 
5,6%). 

Негативное отношение показывают 68,8% 
опрошенных. Большинство студентов говорят 
об опасениях, которые они чувствуют по отно-
шению к таким людям (34,8%), 11,0 высказы-
вают осуждение, 8,7% старается не замечать их 
существование. Крайнюю позицию – презрение 
– определяют для себя приемлемой 4,1%. Труд-
ности с ответом возникли у 21,2% – что, соб-
ственно, показывает проявление скорее «плава-
ющей морали».  
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Немаловажную роль в работе с молодежью 
в направлении профилактики и предотвращения 
наркомании имеет диагностика факторов нар-
котизации. Для создания действенной системы 
управления проблемой важно очертить круг, где 
будут определены источники информации о про-
блеме, места их сбыта и изготовления, акторы 
процесса наркотизации, а также пусковой меха-
низм, толкающий молодых людей в зону зависи-
мости.

Так, в процессе опроса было определено, 
что большинство ребят получают информацию 
по разным аспектам наркотизации (в том числе 
и предложения попробовать наркотики) через 
социальные сети и интернет (86%). В прошлом 
году на первом месте стояли СМИ, и это позво-
ляло надеяться на социальный характер инфор-
мации, подаваемой с целью предотвратить или 
прекратить асоциальное явление в молодежной 
среде, в этом году это второй в списке источник 
(81,5%). Интернет – абсолютно неуправляемое 
пространство, где располагается как социаль-
но-значимая и профилактическая информация 
о проблемах зависимости, так и способы произ-
водства, сбыта и приобретения. В этом смысле, 
выход его на первое место показывает на увели-
чение определенных рисков. 

16,9% молодежи получили информацию от 
друзей и знакомых, имеющих опыт употребле-
ния (немаловажно, что и здесь есть тенденция к 
повышению этого показателя – в 2018 году это 

было чуть более 8% (каждый 12-ый), в 2019 году 
таких было 11,3% (каждый 9-ый), в 2020 году – 
это каждый 6-ой). К сожалению, статистика и 
качественная оценка случаев позволяют пред-
положить, что редко это может быть информа-
цией, предотвращающей употребление, скорее 
попытка втянуть в девиантную практику. Но мы 
надеемся, исходя из предыдущих вопросов, что 
роль информанта здесь играет не сам субъект 
наркотизации, а его опыт, негативные процессы, 
происходящие с его личностью, то негативное 
впечатление, которое способствовало бы предот-
вращению такой ситуации для студенческой мо-
лодежи.

Немаловажной стала оценка наличия в окру-
жении у студентов лиц, употребляющих нарко-
тические вещества. Так, 20,5% респондентов 
ответили однозначным «да» (в 2019 году это 
было 18,3%, в 2018 году это было 15,2%) – мы 
видим тревожный сигнал, увеличиваются риски 
внешней среды – она принимает на себя статус 
среды наркотизации. Таким образом, каждый 
5-ый студент (в 2018 году это был каждый 7-ой) 
имеет среди своего круга лицо, употребляющее 
наркотики, и окружение студенческой молоде-
жи становится, по сути, серьезным фактором 
риска для распространения негативной тенден-
ции. Совместное времяпрепровождение, досуг, 
могут быть связаны с ситуациями вовлечения 
и соприкосновения с наркотическими веще-
ствами. Повышенный стресс, в котором нахо-

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Как вы относитесь к людям,  
употребляющим наркотические вещества?»
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дится молодежь, вносит добавочный риск ее 
неустойчивости к внешним воздействиям. Чем 
могут противостоять институты социализации, 
противопоставляя себя данному пагубному воз-
действию – только повсеместное вовлечение 
молодежи в социальную и общественную дея-
тельность, создание референтных форм досу-
га, предложение новых форматов повышения 

собственного личностного и профессионально-
го уровня и статуса. И, конечно, повсеместный 
контроль: контроль за малейшими сигналами, 
совместный контроль, общественный контроль, 
солидарный контроль – создание групп контро-
ля среди студентов, кураторов, взаимодействие 
с родителями, пресечение всех возможных форм 
включение студентов в негативную практику.

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос «Есть ли у Вас друзья или знакомые,  
пробовавшие или употребляющие наркотические и токсические вещества?»

В рамках исследования немаловажно было 
определить причины, толкающие людей на упо-
требление наркотиков, по мнению молодежи. Од-
нозначное значение окружения подчеркнули сту-
денты, при определении специфики жизненной 
ситуации людей, решившихся на употребление 
наркотиков (47,0%). Социальная среда, с пози-
ции студенческой молодежи, противопоставлена 
по значимости обычному любопытству (39,5%) 
– по существу, той специфике молодого возрас-
та, когда установка «попробовать все в этой жиз-
ни» снижает чувство самосохранения, несмотря 
на поток профилактической информации и пре-
дотвращающие риск мероприятия. Каждый 7-ой 
опрошенный подчеркнул значимость социаль-
ной изоляции человека при выборе асоциального 
способа жизни (13,5%) – одиночество, та причи-
на, которая заслуживает разработки конкретных 
мер, сигналов, по крайней мере в молодежной 
среде. Важность окружения, которая была также 
вновь подчеркнута молодежью, что еще раз воз-
вращает нас к фактору риска, отмеченному нами 

ранее, в связи с наличием в ближайшем круге 
студентов лиц, связанных с наркотическими ве-
ществами. 

Управление ситуацией, связанной с наркоти-
зацией молодежи – важный аспект предотвраще-
ния наркотизации нации. И немаловажную роль 
здесь играет осознание важности и необходимо-
сти такой работы и готовность молодых людей 
включиться в мероприятия по предотвращению 
роста наркотической зависимости.

Отвечая на вопрос о действенности мер 
по изменению существующей ситуации, боль-
шинство студенческой молодежи остановили 
свой выбор на 3-х главных: введение принуди-
тельного лечения (53,5%), изменение законо-
дательства (52,4%), увеличение мероприятий 
пропаганды против употребления наркотиков 
среди молодежи (45,5%). 44,8% показали зна-
чимость увеличения числа досуговых учреж-
дений и мероприятий. Свою готовность к уча-
стию и поддержку анонимного тестирования 
несовершеннолетних на употребление нарко-
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тических веществ продемонстрировали 55,9% 
(в 2019 году 59,6). Однозначный отрицатель-
ный ответ дали 19,1%. Мы не будет интерпре-
тировать данный показатель – в эту группу, на 
наш взгляд, могли войти ребята, не только опа-
сающиеся обнародовать свою зависимость, но 
и борцы за право на личную жизнь и свободу 
выбора, которые могут не иметь никакого от-

ношения к ситуации наркотизации студенче-
ской молодежи.

Вторым блоком исследования стало изуче-
ние отношения студенческой молодежи к алко-
голю и алкогольной зависимости, определение 
рискогенного компонента в этой области, оценка 
наличия пагубной привычки в молодежной сре-
де российских студентов.

Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос «Что, на Ваш взгляд,  
может изменить ситуацию с незаконным потреблением наркотиков?»

Большинство студентов относятся к алкого-
лю отрицательно – определяют его как вредную 
привычку (42,6%) и как вредное вещество, от-
равляющее организм человека (35,2%). Однако, 
более 20% опрошенных находят положительные 
стороны в употреблении алкоголя, говоря о его 
значении для отдыха (20,6%) и коммуникации 
(1,6%). Более 50% опрошенных не употребляют 
алкоголь, для 37,5% студентов будет не сложно 
отказаться от его употребления, 9,7% необходи-
ма веская причина для принятия такого решения. 
1,5% опрошенных подчеркнули существенные 
трудности, возникающие при отказе от алкоголя.

Несколько настораживает та легкость, с ко-
торой молодые люди рассуждают о возможности 
употребления алкогольных напитков: так, 17,5% 
считают, что алкоголь можно принимать по сво-
ему желанию, хоть каждый день, 12,1% убежде-
ны, что раз в неделю это точно возможно (обе 
эти группы немного «подросли» с 2019 года), 
45,0% настаивают на употреблении горячитель-

ных напитков 1-2 раза в месяц и по праздникам. 
Более 28% не склонны к тому, что алкоголь явля-
ется повседневным спутником и отдают ему не 
более двух поводов в год (10,9%) или вообще от-
рицают возможность его употребления (16,6%) – 
следует отметить, что по сравнению с прошлым 
годом группа этих мнений уменьшилась на 65 
– если раньше эта была треть опрошенных, то 
сегодня скорее четверть.

Таким образом, фактически 3/4 студентов до-
пускает постоянное и достаточно частое употре-
бление алкогольных напитков в своей жизни.

Говоря о своем отношение к алкоголизму и 
людям, злоупотребляющим им, 55,4% убежде-
ны в том, что алкоголик – это больной человек, 
19,1% определяют его как потерявшего стимул 
к жизни, а 6,4% убеждены в опасности такого 
субъекта для окружающих. Удивителен тот факт, 
что понимание возможной деградации не ниве-
лирует у 35% (согласно предыдущему вопросу) 
возможности постоянного злоупотребления.
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Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос «Можете ли Вы совсем отказаться от алкоголя?»

Рисунок 7 – Ответы респондентов на вопрос «Какая частота употребления алкоголя,  
на Ваш взгляд, является допустимой для человека?»

Из тех, кто употребляет алкоголь, и входит 
в обозначенную выше группу высокого риска, 
41,4% делают это ради удовольствия, 29,8% для 
снятия стресса, 23,6% – для более свободного 
общения. Есть небольшая группа, выбирающая 
алкоголь от скуки (4,7%) и 0,6% определяющая 
его как образ жизни.

Интересно мнение студентов по поводу при-
чин распространения алкоголизма: так, абсолют-

ное большинство убеждено, что ведущую роль 
здесь играет окружение и круг общения (76,8%), 
51,0% говорят о нестабильности обстановки, 
37,8% определяют ведущую роль отсутствию за-
нятости у зависимых людей. 31,5% не исключа-
ют роль наследственности. Таким образом, как и 
в ситуации с наркотизацией, молодежь подчер-
кивает значимость окружения, оценка которого 
будет также далека от оптимальной.
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Рисунок 8 – Ответы респондентов на вопрос «Для Вас алкоголик – это...?»

Рисунок 9 – Ответы респондентов на вопрос «С чем, на Ваш взгляд,  
связаны причины возникновения и распространения алкоголизма?»

Дополнительная индикаторика деструк-
тивных и девиантных ситуаций позволила вы-
яснить следующее: порядка 3,22% способны 
выпивать спиртные напитки в большом коли-
честве более 3-х дней подряд (при этом 2,16% 
не раскаиваются в этом) и 1,7% могут оскор-
блять людей в пьяном состоянии; практиче-
ски для всех является недопустимым распи-
тие спиртных напитков в стенах университета 
и приход на занятия в нетрезвом виде (хотя 
фиксируются такие факты у 0,5% студентов); 
0,83% допускают ситуацию езды за рулем в не-

трезвом виде; примерно 1,5% способны к при-
менению физической силы в нетрезвом виде 
(и 1% делал это), 3,58% могли бы попасть под 
внимание органов правопорядка (и 0,59% име-
ли такой опыт). В свете ответов на предыду-
щий вопрос особое внимание привлекают от-
веты, что 9,39% студентов университета могли 
бы, а 6% имеют в своем окружении сильно 
пьющих друзей. Сопряжение показывает, что в 
общей сложности, порядка 2% студентов были 
вовлечены в девиантные ситуации по причине 
алкогольного опьянения.
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Таким образом, подводя небольшой итог 
данного блока, можно сказать, что проблема ал-
коголизации для студенческой молодежи стоит 
не менее остро, чем проблема наркотизации: 
хотя более половины выбирают для себя без-
алкогольный образ жизни, порядка 47% нахо-
дятся в ряду употребляющих время от време-
ни, из них порядка 30% употребляют алкоголь 
постоянно, чему способствует в том числе и их 
окружение. 

Немаловажный сектор в описании «трехго-
лового дракона» социальных девиаций занима-
ет и табакокурение. В данный момент в России 
мы наблюдаем довольно активную кампанию, 
связанную с отказом от курения табака и его 
смесей, результаты которой нельзя не заметить: 
произошло резкое сокращение количества куря-
щих людей, в число которых попала и молодежь. 
Так, большинство опрошенных студентов не ку-
рят и никогда не курили (80,7%), 6,2% бросили 
курить. Из оставшихся только 6,6% курят доста-
точно часто. В общей сложности на сегодняш-
ний день курить 13,1% – на наш взгляд, это не 

мало (увеличение произошло на 1,2% по сравне-
нию с 2019 годом).

При этом, 8,7% курящих ребят имеют не-
большой стаж – чаще всего закурили они уже 
в университете – менее года (5,1%) и до 3 лет 
(2,6%) – что приводит нас к понимаю необхо-
димости дополнительных мер по профилактике 
курения, по рассмотрению возможных меропри-
ятий и стимулов к отказу от него. 1,0% можно на-
звать курильщиками со стажем – их дебют при-
ходится на школьные годы. Из числа курящих 
(по общему массиву) 7,8% ребят курят менее 5 
сигарет в день, 2,9% до 10, 1,4% выкуривают бо-
лее пачки сигарет.

Почти 50% опрошенных имеют в анамнезе 
семью с курильщиком, как правило, в эту груп-
пу попадают ребята, курящие или пробовавшие 
курить, 19,2% имели опыт наблюдения такого 
курения в семье в прошлом (на данный момент 
члены семьи распрощались с вредной привыч-
кой). Роль окружения, пример близких, значи-
мых людей является одним из тригеров к началу 
курения и к оправданию такого поведения.

Рисунок 10 – Ответы респондентов на вопрос «Допустимы ли для Вас 
 следующие ситуации, были ли они в Вашей жизни?»
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Современные тенденции предполагают раз-
личные курительные «девайся» и именно об этом 
были заданы вопросы студенческой молодежи. 
Оказалось, что из тех, кто курит, только полови-
на (47,2%) использует сигареты, остальные же 
предпочитают альтернативу – 31,1% электрон-
ные системы нагрева табака, 29,4% – электрон-

ные сигареты, 24,5% – вейп. При этом, студенты 
большей частью не заблуждаются на счет такой 
замены традиционному курению – 57,2% пони-
мают, что альтернативные формы также оказы-
вают вред на их здоровье, лишь 26,5% считают, 
что этот вред будет значительно меньше, чем от 
курения обычных сигарет. 

Рисунок 11 – Ответы респондентов на вопрос «Какие альтернативные способы курения 
Вы используете?»

Рисунок 12 – Ответы респондентов на вопрос «Если Вы используете альтернативные формы 
курения, считаете ли Вы, что это менее вредно (безвредно), чем курение обычных сигарет?»
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Респонденты, курящие или пробовавшие та-
бак, указали основные причины, побудившие их 
к этому. Среди наиболее распространенных мы 
видим наличие курящих друзей (24,8%), суще-
ствующие проблемы в семье или учебе (23,0%). 
Все остальные причины не являются статисти-
чески значимыми.

В целом, полученная посредством исследо-
вания картинка выглядит следующим образом: 
из курящих или бросивших курить на данный 
момент не чувствуют тяги к курению 56,3% 
опрошенных, 34,7% испытывают легкую тягу, но 
9,0% попадают под сильную зависимость. Таким 

образом число зависимых от курения увеличи-
лось по сравнению с 2019 годом в чистом виде 
на 1,2%.

Большинство студентов убеждены, что есть 
смысл бороться с табакокурением в студенче-
ской среде – так, 38,5% считают это мнение од-
нозначным, и 41,9% же считают, что смысл есть, 
но эффект не велик. 1/5 студентов убеждены, что 
смысла в этом нет. Стоит заострить внимание, 
что группа активно поддерживающих необходи-
мость профилактических мероприятий увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом почти 
на 4%.

Рисунок 13 – Ответы респондентов на вопрос «Вы собираетесь бросить курить в ближайшее время?»

Каков же прогноз по развитию ситуации с 
курением в студенческой среде? Только 1/3 из 
курящих студентов на данный момент хотела бы 
бросить курить в ближайшее время (4,3%), еще 
3,9% готовы бросить, но в отдаленной перспек-
тиве. Из оставшейся части зависимых от вред-
ной привычки 3,6% не хотят расставаться с ней, 
а 0,7% не могут сделать это самостоятельно. 

Что же может поспособствовать принятию 
здорового решения и его осуществления? Как 
показывает опрос, для большинства курильщи-
ков имеет значение собственная внешность (точ-
нее то, как курение отражается на ней) (55,7%), 
мода и имидж (49,8%). Для 2,04% станет отправ-
ной точкой желание их родителей, 1,6% ориен-
тируются на моду и понимают, что сегодня они 
уже не в «тренде» со своей вредной привычкой; 
1,53% будут ориентироваться на пример своих 
друзей. Таким образом, проводя кампанию по 
отказу от курения, стоит апеллировать к 4 обо-

значившимся причинам для молодежи – дети, 
внешность, родители и мода.

Отдельным поводом собрать субъективное 
видение молодежи проблемы профилактики ку-
рения стал вопрос о возможных мероприятиях 
по предотвращению или борьбы с этой вредной 
привычкой.

Среди предложений были как достаточно 
тривиальные, связанные с разъяснительной ра-
ботой как таковой, агитацией, акциями и про-
пагандой здорового образа жизни, банальным 
отчислением студентов, заменой сигарет на аль-
тернативные формы того же курения, так и рас-
суждение молодых людей по этому поводу.

Все эти рассуждения можно разделить на 
группы, связанные:

- с поиском причин курения и, соответствен
но, возможных способов отказа от него: «как 
по мне довольно сложно убедить курящего чело-
века бросить сигареты, раз он получает от этого 
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удовольствия, то совершенно не будет жалеть о 
потраченных деньгах, но всё равно постараться 
его убедить в том, что средства могут пойти на 
куда большее достижение его целей»; «нужна 
более разнообразная жизнь»; «надо бросить ку-
рящих друзей»; «вопросы должны возникать не 
только к подросткам, но и ко взрослому поколе-
нию, они сами дымят, как паровозы, вот вам и 
пример. Также не забывайте про медиа, там все 
курят, пьют и тому подобное. Поменяете это, 
возможно, повлияете на ситуацию»; «думаю, что 
важна самомотивация, которая зависит от само-
го человека»; «курение студентов, на мой взгляд, 
отличается от курения школьников, ибо студен-
ты (если правильно человек проходит этапы со-
циализации), это, как правило, уже более сфор-
мированные люди, которые должны отдавать 
себе отчёт в совершаемых действиях, что однако 
не должно отменять работы, направленной про-
тив курения, однако я выступаю за решительную 
профилактику и борьбу против курения среди 
лиц женского пола во всех формах и любого воз-
раста»; «просто подумай о маме, ты в ее глазах 
молодец»;

- с нетривиальными предложениями моти
вационного реагирования на акты девиации: 
«прибегните вместо очередной сигареты к лег-
ким упражнениям, короткой энергичной про-
гулке, не заменяйте сигарету едой, особенно 
высококалорийной – жирной, сладкой, мучной»; 
«брать в пример цену на сигареты и подсчиты-
вать, сколько денег можно потратить за месяцы, 
годы курения»; «диалоги на равных с волонте-
рами-медиками, а также врачами, агитационные 
ролики и социальная реклама»; «дифференциро-
вать стипендию для курящих студентов и неку-
рящих»; «терапия «не курин», меня так мама в 
10-м классе заставила бросить: берем блок лю-
бых сигарет, беломорканал идеальный вариант, 
и предлагаем человеку, решившемуся бросить, 
выкурить весь блок. Скорее всего он едва ли до-
курит пачку номер 1, после проведения данного 
мероприятия у человека выработается стойкое 
отторжение к сигаретам и табачной продукции»;

- с предложениями к изменению социально-
экономических систем и реакций на проблему на 
региональном или федеральном уровне: «беспре-
дельное повышение цен на табак, а также еже-
дневное распространение в интернете и СМИ 
социальной рекламы, введение больших штра-
фов за курение в общественных местах (раз-
решать курение только в определенных местах 
«курилках»)»; «более жесткий контроль возрас-
та покупателей, повышение последнего до 21 

года»; «ввести квоты на курение (что-то на подо-
бии налога на курение), чтобы человек по этой 
квоте мог покупать сигареты, дополнительные 
средства на развитие города никогда не помеша-
ют»; «воспитывать детей не курить, старшему 
поколению бесплатно оказывать оздоровитель-
ную помощь для того чтобы отвыкали. Везде в 
автобусах и т.д. вести диалоги, чтобы вы пред-
почли быструю смерть или долгую и здоровую 
жизнь, как-то доводить психологически..., чтобы 
человек одумался что и в правду мне бы лучше 
было сэкономить на этом, но зато увидеть своих 
внуков и т.д., а ещё обеспечить психологической 
поддержкой»; «на мой взгляд, необходимо ма-
териально стимулировать людей, которые бро-
сают курить, во-первых, во-вторых, в школах 
педагогам необходимо проводить дополнитель-
ные лекции первоклассникам о вреде курения», 
«наглядная демонстрация того что происходит 
с организмом после курения, нужно чтобы это 
увидели в живую, а не на пачках сигарет»; «пи-
сать на пачке, что можно было купить за эти же 
деньги, например, пачка сигарет стоит 150 р. и 
вместо надписи «мучительная смерть» пишется 
«ты мог бы купить 1 пачку пельменей и картин-
ка тех самых пельменей. Для студентов эффект 
повышается, или же писать сумму, выходящую 
за месяц курения»; «проблема в том, что льви-
ную долю прибыли предприниматели получают 
с табака и алкоголя (опять же одни наживаются 
на несчастии других). Если ввести сухой закон и 
«табу» на курение, найдутся нечестные на руку 
люди, которые будут из-под прилавка торговать. 
Поэтому, единственным способом, который при-
несёт пользу, пусть и не через одно поколение, 
я считаю агитацию, на грани промывания моз-
гов и гипноза, для детей: «курение – это плохо. 
оно убивает и так далее». Но важным пунктом в 
этом должен быть и отказ родителей от курения 
(или хотя бы чтобы дети не видели), потому что 
в ранние годы происходит моделирование детей 
с родителей на подсознательном уровне. Как бы 
ты не говорил своему ребёнку: «не кури», а в 
это время сам держал сигарету – эффект будет 
противоположный. Он начнёт, даже сам не зная 
почему его потянуло к этому. Ещё можно ввести 
какие-то поощрительные стипендии, потому что 
ты целый месяц не курил, но опять же как такое 
отследить?»; «усложнение сертификации табач-
ной продукции, это увеличит пороговую стои-
мость что сильно важно для студентов, чем выше 
цена, тем меньше можно этого купить, таким об-
разом повышение цен будет оправдано, и улуч-
шиться качество, вредного и без того, продукта». 
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Эти и многие другие интересные предло-
жения, могут быть рассмотрены и в контексте 
других социальных девиаций – приобщение мо-
лодого человека к общественному контролю и 
общественному законотворчеству одновремен-
но формирует стойкий иммунитет против таких 
асоциальных зависимостей.

Заключение

Проведенное исследование и анализ его ре-
зультатов позволили определить уровень риска 
и вовлеченности в практики социальной деви-
ации относительно наркомании, алкоголизма и 
табакокурения современной российской студен-
ческой молодежи. Мы видим здесь, с одной сто-
роны, далеко не равномерную ситуацию риска, 
но, одновременно с этим, есть ряд моментов, 
соединяющихся в единый рискогенный фактор. 
Так, наркотизация, по сути, является для сту-
дентов явлением, скорее наблюдаемым (индекс 
вовлеченности, даже с учетом социальной жела-
тельности ответов не дает целых чисел). В от-
ношении алкоголизации риск вовлеченности и 
ее последующей динамики гораздо более суще-
ственен – треть молодежи воспринимают алко-
голь не как форму социальной девиации, а как 
бытовые, повседневные практики, в некоторых 
случаях как атрибуты возраста и студенческого 
статуса. В рамках государственной молодежной 
политики и национальной социальной политики 
не предложено и не введено действенных мер 

снижения данного явления не только среди мо-
лодежи, но и среди всего населения.

Табакокурение, хотя и является вместе с ал-
коголем повседневной, «не страшной» девиаци-
ей, отходит в качестве проблемного компонента 
на второй план – новый формат социального 
ритма, престижность и современные тренды, 
хотя и трансформируют табакокурение в его 
аналоги, но скорее уводят его с «арены» значи-
мости. В противовес алкоголизации, табакоку-
рение стало объектом серьезного внимания со 
стороны государства и это привело действи-
тельно к весомым результатам, в первую оче-
редь, среди молодежи.

Объединяет же все девиантные практики ри-
скогенность существующей среды для их разви-
тия. Среда, как катализатор проявления, особен-
но в случае наркотизации, снижает дистанцию 
между молодежью и агентами продуцирования 
риска. Среда сама становится агентом, воспро-
изводящим девиацию. Усугубляет ситуацию со-
единение реальной и виртуальной среды, фор-
мирующее новые формы вовлечения, агентного 
воздействия, информирования о новых девиант-
ных технологиях. В связи с выявленной ситуа-
цией актуальным становится более углубленное 
изучение среды студенческой молодежи, иссле-
дования формата отношений и коммуникаций 
с такими агентами, курирование, превентивное 
воздействие и купирование асоциальных прак-
тик и, конечно же, повсеместный общественный 
контроль.
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