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Студенттердің басқа мемлекеттің әлеуметтік-мәдени ортасына жылдам бейімделуінің 
алғышарттары

Аннотация. Студенттердің басқа мемлекеттің әлеуметтік-мәдени ортасына бейімделу мәселесін 
зерттеу қазіргі заманда жоғарғы білімді дамытудың өзекті және маңызды мүмкіндіктерінен 
көрінеді. Бүгінгі таңда шетелдік жоғарғы оқу орындарында білім алатын, академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша оқитын, біліктілікті көтеру бағдарламасы бойынша, «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша шетелде оқитын Қазақстандық студенттердің жалпы саны 45 мыңнан 
аса адамды құрайды. Студенттердің және қызметшілердің жаппай шетелге оқуға жіберілуі, 
мемлекетаралық студенттік алмасуға және миграциондық процестерге байланысты мәдениаралық 
бейімделу тақырыбына қызығушылық өткен ғасырдың 50 жылдарынан басталды. Миграциондық 
процесстер одан да көп адам санына әсер еткендіктен, соңғы жылдары бұл тақырыпты зерттеуге 
деген мұқтаждық екі есе асты. Қазіргі мемлекетаралық саясат және дүниежүзілік білім кеңістігі 
көптеген біздің азаматтарға шетелде оқып, жұмыс істеуге және шетел азаматтарын Қазақстанда 
қабылдауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер. Бейімделудің психологиялық ерекшеліктері, әлеуметтік-мәдени орта, академиялық 
ұтқырлық, шетелдік студент, аккультурация, мәдени шок.

Студенттердің басқа мемлекеттің әлеуметтік-мәдени ортасына бейімделу мәселесін 
зерттеу қазіргі заманда жоғарғы білімді дамытудың өзекті және маңызды мүмкіндіктерінен 
көрінеді. Бүгінгі таңда шетелдік жоғарғы оқу орындарында білім алатын, академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқитын, біліктілікті көтеру бағдарламасы бойынша, 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелде оқитын Қазақстандық студенттердің жалпы 
саны 45 мыңнан аса адамды құрайды. 

Студенттердің және қызметшілердің жаппай шетелге оқуға жіберілуі, мемлекетаралық 
студенттік алмасуға және миграциондық процестерге байланысты мәдениаралық бейімделу 
тақырыбына қызығушылық өткен ғасырдың 50 жылдарынан басталды. Миграциондық 
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процесстер одан да көп адам санына әсер еткендіктен, соңғы жылдары бұл тақырыпты 
зерттеуге деген мұқтаждық екі есе асты (Т. Стефаненко). Қазіргі мемлекетаралық саясат 
және дүниежүзілік білім кеңістігі көптеген біздің азаматтарға шетелде оқып, жұмыс істеуге 
және шетел азаматтарын Қазақстанда қабылдауға мүмкіндік береді.

Жаңа әлеуметтік-мәдени ортаға бейімделу процесі «мәдени шок» және «аккультурация» 
деп аталынатын невротикалық және психосоматикалық бұзылулар, мінез-құлықтағы 
ауытқушылықтар мен ностальгия және т.б. проблемаларға әкелуі мүмкін. Бұл бағыттағы 
зерттеулер көбінесе мигранттар мен оралмандарға жүргізілгенімен, жоғары аталған 
психологиялық проблемалар шетелде болған қысқаша сапарларда да пайда болуы мүмкін 
(Дж. Берри, В.В. Гриценко, Т. Стефаненко). Сондықтан әлеуметтік-мәдени ортаға бейімделу 
зерттеулерін тек қана оралмандарға ғана емес, оқуға барған студенттерге де жүргізген жөн.

Мәдениаралық бейімделуді зерттеу динамикалық түрде өзгеріп жатқан қоғамдағы 
әлеуметтік-психологиялық процесстермен байланысты.  Жаңа әлеуметтік-мәдени ортаға 
«кіру» адамның сана-сезімінде әлеуметтік стереотиптер, құндылықтар жүйесінің өзгеруі, 
бірегейлік дағдарысы сияқты процесстердің өзгеруімен сипатталады (Г.М. Андреева, Н.М. 
Лебедева, Т.Г. Стефаненко).  Сол себепті жаңа мәдени және этникалық ортаға бірегейлік 
трансформациясы мен дағдарысы көптеген психологтардың зейінің өзіне аудартуда. Ресей 
психологтарының әлеуметтік-психологиялық бейімделу мәселесін зерттеуге байланысты 
әр түрлі тәсілдерін көрсетуге болады (В.В. Гриценко, Л.М. Дробижева, Л.В. Ключникова, 
Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко) сонымен қатар, бірегейлік дағдарысы мен этникалық 
бірегейлік жағдайларында да бірнеше тәсілдерін атап кеткен жөн (Н.Л. Иванова, Н.А. 
Климов, Н.М. Лебедева, В.Н. Павленко, А.Н. Татарко) [1,25]. 

Әлеуметтік-мәдени ортада бейімделудің психологиялық ерекшеліктері мәселесін 
зерттеуде әлеуметтік және этникалық психологиясы бойынша келесі Қазақстандық 
зерттеушілердің еңбектері өте маңызды орын алады: Қ.Б. Жарықбаев, С.М. Жақыпов, Н.Қ. 
Тоқсанбаева, С.В. Агеева, А.Х. Аймағамбетова, А.Х. Кукубаева, А.О. Шоманбаева, З.М. 
Балғынбаева, З.Б. Мадалиева және т.б.

И.О. Кривцова жүргізген зерттеуі бойынша, шетел студенттердің бейімделуінің 
психологиялық ерекшеліктері көптеген факторлармен тығыз байланысты: 
психофизиологиялық, оқу-танымдық, әлеуметтік-мәдени, тұрмыстық. Психологиялық 
бейімделу жеке-индивидуалды процесс болғандықтан,  осы факторлардың қайсысы 
басты рөл атқаратынын анықтау қиын. Сол себепті, шетелдік студенттердің бейімделуі 
ұйымдасқан, комплексті және мақсатталған процесс болуы тиіс [2,68].

Н.А. Жерлицинаның жүргізген сауалнамасы бойынша  шетел студенттердің жаңа ортада 
әлеуметтік-бейімделу проблемалардың таралғаны – респонденттердің 10% ешқандай 
проблемаларға тап болмағанын белгілейді. М.И. Витковская мен И.В. Троцук зерттеулері 
бойынша шет мемлекетте студенттердің 37% ауа-райына, 37% басқа өмір-салтына, 45% 
жатақханадағы өмірге, 47% туысқандардың жоқтығына үйрене алмайды. Жоғарыда 
айтылып кеткен қиыншылықтардың барлығы респондеттердің 49% кездескен (Витковская, 
Троцук, 2004). Сонымен, студенттердің басқа мемлекетте біраз қиыншылықтарға тап 
болатыны және психологиялық көмек пен қолдауда қажеті бар екені айқын көрінеді [3, 
2-б].

Студенттердің жаңа ортаға психологиялық бейімделуі өзінің тобындағы студенттерге 
үйрену, ресми және жеке достық қарым-қатынасты құруды қамтиды. Бұл бейімделу түрінің 
маңызды аспектісі оқытушылар мен әкімшілік қызметкерлермен жақсы қарым-қатынас 
құру.

Студенттік кезеңнің психологиялық-жастық ерекшеліктері эмоцияналдылық деңгейдің 
ретсіздігі, ашықтық, тым сенгіштік және өзін-өзі қоғамда жетілдіруге талпыну болып 
табылады. Осы кезеңде студенттерге қоршаған ортаның қолдауы қажет. 
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Оқытушы мен студент арасында тұлға аралық қарым-қатынас пен өзара түсінушілікті 
ұйымдастыру – шетелдік студенттердің жаңа әлеуметтік-мәдени, оқу-танымдық ортада 
табысты психологиялық бейімделуінің алғы шарты. Шетелдік студенттің мәдениетаралық 
қарым-қатынасқа қосылуы да әсер етеді. 

Студенттердің бейімделу ортасы ретінде – құрылымдық және функционалдық 
компоненттермен сипатталатын, университеттің жалпы білім беру жүйесі. Адаптивтік 
жағдайдың жаңалылығы оның әрекет ету қызметі мен студент түскен жағдайға байланысты. 
Егер осы ережені жақынырақ қарастырсақ, онда келесі аспектілерді қарастыруға тура 
келеді: студенттің мақсаттарының жаңалығы; оқу-әдістемелік жұмыс шеңберінде өтетін 
іс-шараның жаңалығы, университеттің оқу үдерісі; оның ең жақын әлеуметтік ортасының 
жаңалығы [4,198].

Студенттің бейімделуінің басталуы университеттің кеңістігіне және мамандығына 
енуімен байланысты. Сол себепті, университетте оқудың ең бірінші айларында студент 
үшін жеке коммуникативті кеңістіктті (индивидуальное коммуникативное пространство) 
құрастыру керек.

Білім беру ұжымы, бір жағынан, оқытушылар мен эдвайзерлердің саналы және де 
мақсатты әсерлерінің объектісі ретінде, екінші жағынан, оқу тобы - ерекше әлеуметтік 
және психологиялық заңдылықтарға бағынатын, тәуелсіз дамитын құбылыс.

Топтағы әрбір студент ережелерді, мінез-құлық нормаларын белгілеуге қатысады. 
Топтың әрбір мүшесі өзінің қабілеттерін іске асыруға, курстастармен қарым-қатынас 
жасап, олардың құрметіне ие болуға мүмкіндігі бар.

Студенттердің университетте әлеуметтендіру процесі кезінде референттік топ (мысалы, 
жоғары курс студенттері) үлкен әсер етеді. Әр түрлі факультеттердің студенттері қалған 
қоғам бөлігінде көрініс табатын, белгілі бір белгілері бар топтарды құрайды. Білім 
алушылар студенттік топты құру барысында көз алдында кішігірім топшықтарға айналады. 
Әр студент үшін оның қай топқа түскені үлкен әсер етеді.

Студенттердің жаңа өмір салтына бейімделу процесін жеңілдету, оқу процесінің 
бастапқы этапында пайда болатын психикалық қалыптар мен психикалық ерекшеліктер, 
сонымен қатар, бұл процесті жақсарту үшін психикалық және педагогикалық жағдайларды 
зерттеу ең маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Оқу процесіне студенттер мен білім алушылардың бейімделу табыстылығы 
психофизиологиялық даму, эмоционалды және зияткерлік өзін-өзі реттеу, кейбір жеке 
қасиеттерін өтеу қабілеттілігіне байланысты. 

Студенттердің университеттік білімге бейімделуі көп деңгейлі әлеуметтік-
психологиялық бейімделудің құрамдас элементтерін қамтитын процесс және студенттердің 
интеллектуалдық жеке қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Толыққанды психологиялық бейімделу 3 кезеңді қамтиды:
1. жаңа оқу орнымен танысу, студенттің құқықтары мен міндеттері және оқу басталуын 

зерттеу;
2. оқу орнының ережелері мен нормаларын жетілдіру және сапалы зерттеу;
3. оқу процесін саналы және шығармашылық түрде жақсарту.
Бірінші кезең әдетте 7-15 күндей уақытты алады, екіншісі 6-12 ай, ал үшінші кезең 1-2 

жылдан кейін басталады. Көрсетілген уақыт өте жеке индивидуалды болып келеді, сол 
себепті олар әр адамға байланысты қысқарып та ұзартылуы мүмкін.

T.И. Попова бірінші курс студенті мен оқу тобының университеттің жаңа әлеуметтік-мә-
дени ортаға бейімделуінде келесі кезеңдерді көрсетеді: 

• бастапқы кезең, индивид немесе топ оларға жаңа әлеуметтік ортаға өзін-өзі қалай 
ұстау керек екендігін саналы түрде біледі, бірақ олар әлі күнге дейін ЖОО ортасының құн-
дылықтар жүйесін тануға және қабылдауға дайын емес, сол себепті ескі құндылықтар жүй-
есін әлі күнге дейін ұстанады;
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• жеке адам, топ және жаңа орта өзара қарым-қатынаста болған кездегі бір-бірінің мі-
нез-құлық үлгілері мен құндылықтар жүйесіне деген толеранттылық кезеңі;

• аккомодация, яғни, индивидтің басқа индивидтердің, жаңа әлеуметтік-мәдени ортадағы 
топтың құндылықтар жүйесін қабылдаумен қатар, жаңа ортаның құндылықтар жүйесі мен 
нормалардың басты элементтерін танып, қабылдауы; 

• ассимиляция; жеке тұлғаның, топтың және құндылық жүйелерінің қоршаған ортаға 
толық сәйкестігі.

Психологиялық бейімделудің нәтижелері бейімделудің келесі әр түрлі дәрежелерінде 
көрініс табады:

• психологиялық сәйкестендіру - барлық нормаларды ішкі қабылдау және
оқу орнында бар талаптар; олардың мүмкіндіктерін толығымен қосу білім беру 

қызметінде, студенттік топ ұжымының өмірінде;
• Оқу іс-әрекеттеріне бейімделу - негізгі стандарттарға сыртқы сәйкестігі
білім беру мекемесінің талаптары (проблемаларды болдырмау үшін), бейімделу, ішкі 

тәртіппен білім беру қызметінің нормалары (ресми және бейресми) олардың бір бөлігін 
қабылдамау; оқу үдерісіне олардың мүмкіндіктерін толық емес қосу мамандық алу;

• психологиялық бұзу - мүдделердің толық ішкі қабылданбауы, білім беру мекемесінің 
тапсырмалары мен талаптары оларды асырап алудың сыртқы көрінісін көрсетеді [5, 159-б].

Шетел студенттерін университетке жылдам бейімделуінің алғышарты - бұл олардың 
өздерінің қабілеттерін және дағдыларын меңгеруді болжайтын қасиеттерін дамыту, 
өздерінің эмоционалдық ресурстарын іске асыру, үздіксіз және қарқынды жақсартуға, 
жаңартуға және дамуға т.б. деген талпыныс. Студенттің университет қоғамына кіруіне 
ең аз шығындар және оның талаптарына тез бейімделуіне көмектесу міндеттерінің бірі - 
студенттерге әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету.

Студенттің жақсы бейімделуі үшін әр студентке деген индивидуалды тәсіл қажет. 
Бейімделуде ең бастысы – студенттің жеке тұлғасы, оның қабілеттері, жаңа жағдайларға 
бейімделуге деген қалауы мен талпынысы. Сонымен қатар, студенттің өзіндік шығармашылық 
мүмкіндіктері де үлкен рөл атқарады. Осылайша, біз әлеуметтік-психологиялық бейімделу 
деп, студенттердің жаңа өмір жағдайына, жаңа әлеуметтік жағдайға бейімделу процесін 
түсінеміз. Ең алдымен, бұл студенттердің өз тобына үйреніп, олармен іскерлік және жеке 
қайырымды қарым-қатынас орнату, олардың жеке тұлғасын тану және осылайша топта 
өзін-өзі растау [6,87].

Студенттердің қиындықтарын және оларды жеңу жолдарын анықтау студенттердің 
академиялық белсенділігін арттыруға, академиялық көрсеткіштер мен білім сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді. Бейімделу процесі кезінде жеке бейімдік әлеуетін іске 
асырудың нәтижесінде, адамның белгілі бір күйіне қол жеткізіледі. Оны бейімділік деп те 
атауға болады.

Студенттердің мәдениетаралық бейімделуі – бұл студенттердің университеттік ортамен 
өзара әрекеттесу түрі, өздерінің мүмкіндіктері мен қоршаған ортаның шынайылығы бар 
субъектілердің талаптары мен үміттері жүзеге асырылады. Міндетті түрде айта кету керек, 
екі тарап бір-біріне белсенді түрде әсер етеді, сондықтан бейімдеу механизмі бір уақытта 
бейімделгіш және бейімдегіш болып табылады.

Мәдениаралық интеграция тұжырымдамасы әр түрлі мәдениет өкілдерінің әлеуметтік-
мәдени өзара әрекеттесу мен өзара қарым-қатынастарды қамтамасыз етуі, әлеуметтік жүйе 
мен бейімделудің теңгерімі.

Шетел студентінің университеттің әлеуметтік-мәдени ортасына бейімделу критерийлері 
ретінде, келесілерді көрсетуге тура келеді:

- қоршаған ортаның жағдайын бағалау мүмкіндігі; өзіңді басқара білу қабілеті;
- қажетті деңгейге сәйкес құзыретті игеру;
- көпұлтты студенттік топпен қоғамдастық туралы хабардар болу [7,236].
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Шетел студенттерінің оқуы ұлтаралық оқу топтарында жүзеге асырылады, сонымен 
қатар басқа мәдениет өкілдерімен қарым-қатынас пен күнделікті оқу іс-әрекеті студенттің 
тұлғасының қалыптасуына әсерін тигізеді.

Оқу тобына бейімделу келесі екі кезеңнен тұрады:
1. Топтық нормаларды, мақсаттар мен құндылықтарды интернационалдандыру;
2. Топтың талаптары мен үміттерін сақтау.
Шетел студенттердің тұлғалық бағдарлануы оқу процесі кезінде бейімделу процесінің 

жағымды жүруі үшін жеке тұлғалық және қоғамдық мотивтердің сабақтасуы көрініс 
табады. Шетел студенттердің бейімделу процесінің оң векторы мен мәдениетаралық 
интеграциясы бірқатар кәсіби іс-шаралармен бірге жүреді. Студенттердің бейімделуінің 
басты кезеңінде таным процестерінің негізгі қасиеттері өзгеріп, тұрақтанады: ес, ойлау, 
зейін. Бұл үдерістердің деңгейін өзгерту, оларды белгілі бір тұрақтыққа келтіру - жаңа 
өмірге бейімделуді сипаттайтын көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Оқу процесі кезінде коммуникативті іс-әрекеттерді жүзеге асыру барысында оқу 
процесінде вербалды және вербалды емес дағдылар, вербалды емес мінез-құлық дағдылары 
қолданылады. Ең маңыздысы - білім берудегі теңдік қатынастарын орнату мүмкіндігі, яғни, 
диалог кезінде бақса біреуді тыңдауға қабілетті болу, оңтайлы бола алу, басқа адамдармен 
қарым-қатынаста байланыс орнату.

Қазақстанның ЖОО-нда жоғары білімді табысты игеру шетел студенттері үшін жергілікті 
студенттермен қаншалықты қатынасқа түсетініне де байланысты. Мәдениаралық қарым-
қатынас, оқу процесінің қажетті шарты ретінде,  студенттің даму және қызметте табысқа 
жету факторы ретінде, оның барлық салаларына әсерін тигізеді. 

Дегенмен, шетелдік студенттердің коммуникативтік мінез-құлқын жеке ерекшеліктеріне 
сүйене отырып қарайтын болсақ, тұлғааралық процестер, темперамент сипаттамасынан 
басқаша түрде қалыптасады. Студенттердің коммуникативтік дағдылары кәсіби 
проблемаларды шешу үшін қажет: білім байланыстың негізгі түрлері; бір-бірінің халқының 
қабылдауы және түсіну заңдары (ұсыныс, сендіру, имитация); байланысқа қатысушылардың 
ықтимал ұстанымдары.

Шетел студенттерінің бейімдеу үрдісінің моделін жүзеге асыру фактіге байланысты, 
мәдениетаралық қарым-қатынаста пайда болатын қиындықтардың қалай шешілетіні 
келесілерге байланысты болуы мүмкін: басқа адамға оң көзқарас, категориялық бағалау, 
педагогикалық қарым-қатынас; басқа көзқарастарды, ұстанымдарды қабылдамау, 
сенімсіздік, белсенділіктің болмауы.

Шетел студенттердің интеграциялау мәселесін шешу білім беру кеңістігінің 
«қанықтылығын» денсаулыққа деген көзқарас пен қатынастарды жеңу ретінде 
коммуникативтік толеранттылық мысалдармен қамтамасыз етуде.

Шетел студенттердің Қазақстан білім беру орындарына бейімдеу мен интеграциялау 
процесі - жеке тәжірибе және жаңадан шығу жолдары туралы идеяларды негізге алады, 
мәдениет және педагогикалық деңгейде ұйымдастырылған іс-әрекеттер туралы ақпаратпен 
қамтамасыз ететін динамикалық жүйе болып табылады.

Нәтиженің жетістігі мәдениетаралық қарым-қатынасты болашақ маманның талаптарын 
меңгерудің сәті ретінде қолдану қажеттілігіне байланысты: идеологиялық, моральдық 
және кәсіби.

Шетелдік мәдениетаралық бейімделу мен интеграцияның оң векторы университеттің 
білім беру ортасындағы студенттерді іске асыру кезінде келесі іс-шаралар арқылы 
анықтауға болады:

1. мәдени соққыны (мәдени шок) жеңу үшін университеттегі оқу процесі кезінде 
тренингтер жүргізілуі тиіс;

2. шетел студенттердің құқықтары бойынша сенім телефондары;
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3. шетел студенттерге арналған қорғау және кемсітушілік бойынша семинарлар мен 
тренингтер;

4. жаңартылған ақпараттық және оқу материалдары [8,125]. 
Мәдениетаралық бейімделу мен интеграция әдістері шетел студенттеріне басқа 

мәдениеттің ерекшелектерін танып білуге және жағымды бейімделу процесіне әкелетін, 
басқа мәдениет өкілдеріне позитивті қатынас құруға мүмкіндік береді. 

Мәдениетаралық бейімделу және интеграциялау жүйесі шетел студентінің мәдени 
байланыстарды жетілдірудің сыртқы және ішкі байланыстар процесі мен нәтижесін 
көрсетеді.

Студенттердің ЖОО-дағы бейімделу үдерістерін және мәдениетаралық интеграциясын 
басқару - бұл бірнеше кезеңдерден тұратын, кешенді көп деңгейлі міндет:

1. жедел және коммуникативті - лингвистикалық аппаратты меңгеру, кәсіби маңызды 
ақпаратты игеру; жағдайды бағалау қабілеті, қоршаған ортаға және олардың мәдениетаралық 
ортасында олардың мінез-құлқын бақылау;

2. мотивациялық - тәуелсіздікке ұмтылу, кешенді игеруге деген ұмтылыс, болашақ 
мамандыққа қатысты құзыреттілік;

3. танымдық - оқу мақсаттары мен міндеттерін түсіну және олардың өзара қарым-
қатынасы, кәсіби қызмет;

4. білім беру және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.
Қазіргі таңда Қазақстандық зерттеушілер бейімделу мәселесін жеткілікті зерттегенімен 

де, ғалымдардың зерттеулері тек қана теориялық құрылымын немесе бейімделу мәселесінің 
практикалық аспектілерін ғана қамтыған. Келесі тақырыптардың нашар зерттелуі аса айқын 
көрінеді: әр түрлі мәдени элементтердің бейімделу процесіне әсері; бейімделу процесінің 
әсерінен құндылықтар мен сәйкестілік құрылымының өзгеруі; шетел тілін оқу арқылы 
басқа мәдениет өкілдерінде толеранттылық сезімін ояту; көптілді орта жағдайларында 
халықаралық байланыс дамуының психологиялық аспектілері. Бұл мәселелер ғылыми 
білім саясатында бейімделу процесінің маңыздылығын және шет тілін меңгеру барысында 
әлеуметтік сәйкестіліктің түрлендіруін білдіреді.
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Предпосылки быстрой адаптации студентов к социально-культурной среде другой страны

Аннотация. Изучение проблемы адаптации студентов к социокультурной среде другого 
государства отражено в реальных и важных возможностях развития высшего образования в 
современном мире. Сегодня общее число казахстанских студентов, обучающихся за рубежом через 
программу «Болашак», составляет более 45 000 человек, студентов-магистрантов, обучающихся 
в зарубежных университетах, по учебной программе академической мобильности. Интерес 
студентов и сотрудников к обучению за рубежом, межгосударственный обмен студентами и 
межкультурная адаптация, связанные с миграционными процессами, начались в 50-х годах 
прошлого века. Поскольку миграционные процессы затронули больше людей, в последние годы 
потребность в исследованиях удвоилась. Современная межгосударственная политика и глобальное 
образовательное пространство позволяют многим нашим гражданам учиться и работать за рубежом 
и принимать иностранцев в Казахстане.

Ключевые слова. психологические особенности адаптации, социально-культурная среда, 
академическая мобильность, иностранный студент, аккультурация, культурный шок.

G.M. Karibayeva, A.Y. Yerken
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 

 
Prerequisites for the rapid adaptation of students to the socio-cultural environment 

of another country

Abstract. The article is devoted to the study of psychological features of student’s adaptation to a new 
socio-cultural environment of another country. The author attempts to analyze the factors affecting the 
success and duration of psychological adaptation. The author concludes that a success of student’s adap-
tation to the new socio-cultural environment depends not so much on the time of stay in the country, as on 
personal characteristics of a respondent. The high level of adaptation is achieved through communicative 
competence, active life position, readiness to accept norms and rules of the new environment, positive atti-
tude, belief in one’s own power. Today, the total number of Kazakhstani students studying abroad through 
the “Bolashak” program is more than 45,000 people, undergraduates studying at foreign universities, under 
the academic mobility program. Modern interstate politics and global educational space allow many of its 
citizens to study and work abroad and receive foreigners in Kazakhstan.

Keywords. psychological features of adaptation, socio-cultural environment, academic mobility, 
foreign student, acculturation, cultural shock.
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Опыт применения проективной методики «Я расту, а мне мешают»

Аннотация. В данной статье подробно описывается опыт применения проективной методики 
«Я расту, а мне мешают» на испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет среди учащихся 10-11 классов 
школы и студентов 1 курса колледжа. Статья содержит инструкцию по использованию методики 
как психодиагностического теста и примеры краткой интерпретации рисунков испытуемых. 
Данную методику могут использовать психологи с целью диагностики психологических проблем 
подрастающего поколения, а также для психопрофилактики аутодеструктивного поведения 
обучающихся. В статье изложено, что в результате исследования, выявлены различные проблемы, 
препятствующие развитию личности, среди них негативное влияние общества, семейного 
воспитания, сверстников, проблемы психологического здоровья, ограничение личного пространства. 
Автор утверждает, что своевременное выявление проблем обучающихся поможет вовремя оказать 
психологическую помощь и поддержку, а значит, предотвратить необратимые последствия.

Ключевые слова. проективная методика «Я расту, а мне мешают», психологические проблемы 
обучающихся, влияние общества, влияние семейного воспитания, интерпретация рисунков.

В мировой психологической практике среди диагностических средств проективные 
методики стоят на первом месте. К ним относятся тесты «Рисунок семьи», «Дом-дерево-
человек», «Несуществующее животное» и т.п. Рисунки позволяют изучить процессы, 
неосознаваемые человеком, оценить психологическое состояние и понять его отношение к 
различным сторонам действительности. [1]

Информативность проективных методик бесспорна. Однако, существующие методики 
не удовлетворяют весь спектр запросов психологов, поэтому расширение диапазона 
психодиагностических методик и создание новых проективных тестов продиктовано 
временем.

Так, в Костромском Государственном университете им. Н.А.Некрасова (Россия) группа 
психологов во главе с Н.П.Фетискиным (доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей психологии) разработала проективную методику «Я расту, а 
мне мешают». На рисунке необходимо изобразить принцип роста и принцип препятствия 


