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Студенттік кезеңдегі қарым-қатынасқа  психологиялық сипаттама

Аннотация. Мақалада педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері және  психологиялық 
жақтары қарастырылады. Студентердің педагогикалық коммуникациялық қарым-қатынасқа 
даярлығы және дамыту жолдары  дәйектелді. Қарым-қатынасты анықтауда арнайы «педагогикалық 
қарым-қатынас» деген ұғым қолданылды. 

Педагогикалық қарым-қатынас мазмұны, формалары, тәсілдері бойынша сипатталады. 
Педагогикалық қарым-қатынас педагог пен студент арасындағы нақты психологиялық байланыс 
деп нақтыланды. 

 Психолого-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасай отырып,  А.А. Леонтьевтің, М.И. 
Лисинаның, Х.Т. Шерьязданованың, А.Р. Ерментаеваның және т.б. педагогикалық  қарым-қатынас 
теориясы талданды. 

Қарым-қатынас адам пcихикасын, дамуды психикалық дұрыс қалыптастыру, дамуды психикалық 
коррекциялау және  реабилитациялау міндеттерін шешуде қарым-қатынастың әрі құралы және 
мақсаты болып табылатындығы талданды. 

Студенттердің педагогикалық қарым-қатынасқа даярлығын дамытудың теориялық мәнділігі, 
психологиялық әдістерді өткізудің қажеттілігі, педагогикалық  қарым-қатынастың дағдысы 
қарастырылды. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы - студент  пен педагогтың «субъект-
субъект» жүйесіндегі бірлескен әрекеттестіктері  қарастырылды.

Түйін сөздер. қарым-қатынас психологиясы, студенттік  кезең, педагогикалық қарым-қатынас, 
рухани жаңғырту.

Қазақстан Республикасы Президентінің-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында «Қазақстан-2050» стратегиясы мемлекеттің басты мақсаты - біздің 
азаматтарымыздың әлеуметтік қауіпсіздігі мен қанағаттануын арттыру екенін атап өтті. Бұл 
қоғамдағы тұрақтылықтың үздік кепілі. Азаматтардың қанағаттануының мәселелерін шешу 
- әрбір қазақстандыққа қатысты күрделі және өте маңызды міндеті. Әлеуметтік мемлекеттің 
мәні мен рөлін түсінуге қазіргі заманғы көзқарас «жеке тұлғаның қажеттіліктері», «адамның 
мүдделері», «халықтың қанағаттануы» сияқты санаттарды кешенді зерттеуді болжайды.

Бұл санаттар әлеуметтік әрекеттің дереу себептерін жариялауға арналған, соның 
салдарынан әлеуметтік өмірдің әртүрлі салаларында өзгерістері мен талаптары орын 
алады» [1,3]. Осыған байланысты қазіргі қоғамның жаһандық өзгерістері мен талаптары 
Қазақстан Республикасы қоғамын рухани жаңғырту үдерісінде заманауи қазақстандық 
жастардың психологиялық қанағаттануға назар аудару үшін психологиялық-педагогикалық 
жағдайлардағы ғылыми-әдістемелік негіздеме мен практиканы енгізу мәселесін көтереді.

Мұндай зерттеулердің ішінде студенттердің қарым-қатынас сферасына қатысты еңбектер 
ерекше орын алады. Ғылымда студенттердің психикасының дамуындағы қарым-қатынас 
аса маңызды фактор ретінде қарастырылу ұсынылған. Қарым-қатынас адамдардың өзара 
әрекеттестік және  қатынас жасауының ерекше формасы.
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Қарым-қатынас мәселесін психологиялық, педагогикалық тұрғыдан зерттеу әлемдік 
ғылымда  Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кезеңде өзекті мәселе болып көтерілді. Осы 
уақыттан  бастап қарым-қатынасқа анықтамалар беріліп, оны зерттеу бағыттары пайда 
болды. 

«Қарым-қатынас» ұғымының көп анықтамаларының арасында біз- «коммуникативті 
іс-әрекет» ұғымымен синоним деп қарастыратын (А.Н.Леоньтев [2,121], М.И.Лисина 
[3,15], Х.Т.Шерьязданова [4,26], А.Р. Ерментаева [5,54] және т.б.) позицияларына жүгініп, 
М.И.Лисинаның  анықтамасын арқау етеміз. Сонымен қарым-қатынас деп -  екі  (немесе 
одан да көп) адамның қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ нәтиже алуды мақсат етіп 
келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін айтамыз.

Олай болса, біз зерттеуімізде  қарым - қатынастың мазмұнды жағына, іс-әрекет 
жүйесіндегі қарым-қатынастың орнына, студенттердің психикалық дамуының қарым-
қатынаспен байланысын,  студенттердің қарым-қатынас қажеттілігі мен мотивтерін 
анықтауға баса назар аудардық.

 А.Н. Леонтьев  іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынаспен байланысты болады 
деп түсіндіреді. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады. 
А.Н.Леонтьевтің  қарым-қатынасты іс-әрекеттің өзгеше түрі деп талдау концепциясы, 
біздің зерттеуіміздің әдіснамалық негізі болды [6,23].                                                                  

Қарым-қатынас мәселесін талдауда оның құрылымдық компоненттерін анықтап 
алу зерттеуге арқау болатынын білдік. Бұл мәселені 1977ж. В.В.Давыдов  көтергенеді. 
Г.М.Андреева, П.Яноушек зерттеулерінде қарым-қатынас мақсат-бағдарлы, индивидтердің 
бірін-бір қабылдай, түсіне алуы, өзара бірлесіп іс-әрекет жасауы және ақпарат алмасу 
үрдістері деп қарастырылады.

Қарым-қатынасты зерттеуде ең алдымен оның құрылымдық компоненттерін анықтау 
қажет. Осыған орай зерттеу барысында Г.М.Андрееваның  қарым-қатынастың  құрылымын 
талдау нәтижесіне жүгіндік. Ол қарым-қатынасты бір-бірімен өзара байланысты 3 
жағынан қарастырады: коммуникативті, интерактивті және перцептивті. Коммуникативті 
жағы мәлімет беру-алмасу мәселесімен анықталады;  интерактивті жақтың мәні қарым-
қатынас жасаушы жұптастардың өзара әрекеттестігінде болады, ал перцептивті компонент-
адамдардың бірін бірі қабылдауы, өзара түсінушіліктері. 

Ғалым бұлай жіктеп, бөлудің шартты ғана екендігін, қарым-қатынас үрдісінде оның 3 
жағы да көрінетіндігін дәлелдейді. Біз студенттердің қарым -қатынасын коммуникативті 
іс-әрекет деп қарастыратын А.Н.Леонтьев, М.И.Лисинаның  концепцияларына сүйенеміз. 
Сонда қарым-қатынастың құрылымын анықтайтын коммуникация, интеракция және 
перцепция коммуникативті іс-әрекет деп қарастырылады. 

Әдебиеттерде қарым-қатынастың пәні, қарым-қатынасты жүзеге асыруды қажетсіну, 
қарым-қатынас құрудағы мотивтер, қарым-қатынас әрекеті, міндеттері, құралдары мен 
нәтижесі де қарым-қатынас элементтері ретінде қарастырылады. Біз олардың әрқайсысын 
жекелей қарастырдық.

Мұнда Т.В.Драгунова бойынша қарым-қатынастың пәні қарым-қатынасқа субьект 
рөлінде болатын басқа адам, яғни қарым-қатынас жасаудағы жұптас адам болады.

 Қарым-қатынасты зерттеу мәселесімен айналысушы ғалымдардың көпшілігі адамдардың 
қарым-қатынасты жүзеге асыруда қажетсіну, басқа адамды танып-білуге ұмтылу, ниет 
білдіру ерекшеліктері талданды.    

М.И. Лисина, А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова, Г.Х. Марипова және т. б. еңбектерінде 
қарым-қатынас мотиві «затталған қажеттілік» деген А.Н.Леоньтев түсіндірмесіне негізделіп, 
адамның қарым-қатынаста танымдық іскерлік және жеке бас мотивтері болатындығы, 
студенттің  коммуникативтік мотивтерінің топтары мен генезисі сипатталады.

Психология мен оған салалас ғылымдарда қарым-қатынас құралдарының сипаттамалары, 
жүйелері келтіріледі (А.А. Леонтьев және т.б.). 
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М.И.Лисинаның  қарым-қатынас құралдарының үш тобын экспресcивті- мимикалық, 
заттық-әрекеттік және тілдік деп бөліп қарастыруы біздің зерттеуіміз үшін де маңызды. 

Қарым-қатынас құралдарын қолданып, жалпы нәтиже алу тәсіліне де талдау жасалық. 
Қарым-қатынас тәсілі оның бірлігі деп танылады. Әдебиеттерде қарым-қатынас тәсілі 
әрекеттік формада «коммуникациялық біліктілік», әсер ету, реттеу, байланыс жасау, ақпарат 
беру тәсілдері  алуды қамтамасыз етуге бағытталған әсерлер жүйесі, әдіс пен амалдар 
жиынтығы  ретінде анықталады. 

Ал А.А.Бодалев қарым-қатынас әсер ету тәсілдерін интеллектуалдық, эмоционалдық 
және еріктік деп үшке бөледі. Біздің зерттеу аспектімізде қарым-қатынас тәсілдерін 
жетілдіру ең негізгі мәселе болып табылды.

Қарым-қатынас анықтамасындағы, жалпы нәтижесі ретінде қарым-қатынастан шығатын 
материалдық және рухани сипаттағы құрылым алынды. Нақтыласақ, жалпы нәтиже-
өзара қатынас, таңдамалы бауырластық, қарым-қатынас субьектілерінің бейнесі деп 
қарастырылады.

Әдебиеттерге талдау жасай отырып «қарым-қатынас механизмдерін» қарым-қатынастың 
тиімділігін анықтайтын, өзара түсінікті сипаттайтын күрделі психологиялық құрылым деп 
түсінеміз. Осы орайда  В.С.Агеев, А.А.Бодалев сынды ғалымдар топ ішіндегі және өзара 
қарым-қатынастың механизмдерін көрсетіп, оларға эмпатия, идентификация, децентрация, 
рефлексия, стереотипизация, каузалды атрибуция, ореол эффектісін жатқызады.

Қарым-қатынас компоненттерінің дамуы, өзгеріс нәтижесінде интегралды, тұтас 
құрылым пайда болады. Ол коммуникативті іс-әрекеттің даму деңгейін анықтайды. 
А.В.Запорожец, М.И.Лисина бұл ерекше құрылымдарды «қарым-қатынас онтогенезінің 
сатылары», «қарым-қатынас  формалары» деп атаған. 

Ал, М.И. Бобнева қарым-қатынас барысында  жеке адамның ішкі жан-дүниесі 
қалыптасатындығын қарым-қатынас формаларын зерттеу арқылы көз жеткізген. Көп 
ретте қарым-қатынас жайлы қарастырғанда «қарым-қатынас стилі» деген ұғым да 
анықталынады. «Қарым-қатынас стилі» деп адамдардың байланыс жасау тактикасын, не 
болмаса позициясын айтады  (Х.Т.Шерьязданова, Т.Н. Суркова). 

В.С.Мухина қарым-қатынас стилін “әлеуметтік” психологиялық әсер етудің дара-
типологиялық ерекшелігі деп түсіндіреді. 1930-шы жылдары Н.Левин қарым-қатынастың үш 
стилін ұсынғанды. Осыдан кейін Р.Липпит, К.Уйтд қарым-қатынас стилінің авторитарлық, 
демократиялық және либералды-босаң деген классификациясын жасаған еді. Казірде 
Г.Андерсон, А.А.Бодалев, Р.С.Буре, И.М.Юсупова, т.б. ғалымдар қарым-қатынас стилінің 
классификацияларын ғылыми қорда берген.

Қарым-қатынастың қажеттіліктері, мотивтері, тәсілдері, құралдары, формалары, 
стилдері-студенттердің қарым-қатынастарын жетілдіру, коррекциялау мәселері үшін аса 
маңызды деп санаймыз.  

Студенттермен жүргізілетін зерттеу, әсіресе диагностикалық жұмыс, олармен қарым-
қатынас саласында профилактикаға және коррекцияға негіз болатындығымен маңызды. 
Осыған орай педагогикалық, психологиялық әдебиеттерде студенттердің қарым-қатынасын 
анықтау әдістемелерінің тиімді түрлері берілген.  

Сонымен, қарым-қатынас категориясын сипаттайтын қарым-қатынастың қажеттілігі, 
мотивтері, формалары, тәсілдері, стильдері-интегралды. 

А.Б.Добрович қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті реттейтін, таным мен сананы 
қалыптастырудың құралы болады деп анықтайды да, қарым-қатынастың конвенционалды, 
қарапайым, манипуляциялық, стандартты, іскерлік, ойын рухани деңгейлерін бөліп 
көрсетеді.

Қарым-қатынастың топтық жағдайдағы әлеуметтік психологиялық тиімділігін, 
механизмдерін талдау мақсатымен В.С. Агеев теориялық және эмпирикалық зерттеу 
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жүргізген. Алайда қарым-қатынастың этникалық жақтарын зерттеу теория мен тәжірибеде 
әлі де болса жеткіліксіз деңгейде. 

Педагог – ғалымдардың қарым-қатынасты зерттеулерінде өзіндік бағыт бар. Мұнда 
студенттің  психикалық  дамуы, жетілуі, нақты бір білім, дағды және біліктілікті игеруі 
қарым-қатынас арқылы іс-әрекет барысында жүзеге асатындығы аксиома ретінде саналады. 
Оқу-тәрбие жұмысының нәтижелі болуын қамтамасыз ететін педагогикалық техниканың 
құрамдас компонентіне Н.К.Крупская  қарым-қатынасты жатқызған. 

А.С.Макаренко қарым-қатынасты жеке теориялық мәселе ретінде қарастырған жоқ. 
Алайда оның еңбектерінде ұжымның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі, ұжымдағы 
іскерлік және жеке қатынастар мәселері, студент  ұжымымен өзара әрекет жасау аспектілері 
айқын сипатталынады. Олай болса қарым-қатынас біріншіден оқу міндеттерін шешу 
құралдары, екіншіден тәрбие үрдісін әлеуметтік-психологиялық қамтамасыз ету шарты, 
үшіншіден оқу мен тәрбиені нәтижелі ететіндей педагогпен студенттердің өзара қатынасын 
ұйымастыру тәсілі болады.

А.С.Макаренко студенттермен қарым-қатынас жасауға педагог студенттік кезінде 
үйретілуі қажеттігін жетілдіру үшін арнайы дәрістерді жоғарғы оқу орындарында оқыту 
керек дегенді. 

В.А.Сухомлинский еңбектерінде тиімді қарым-қатынас оқыту мен тәрбиенің басты 
мәселесі болып көтеріледі. Ол ұжым мүшелерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауды 
қажетсінуін жатқызады.

Соңғы кездерде жас ерекшелік және педагогикалық психология салаларында қарым-
қатынасты зерттеу мәселері барынша жиі көтеріледі. Ол студент психикасын дамыту 
тәжірибесіндегі сұраныс-қажеттілікпен түсіндіріледі. Қазір «қарым-қатынас» және «жеке 
адам», «қарым-қатынас» және «даму» ұғымдары параллель қарастырылады да, студенттердің 
психикалық процестерінің, функцияларының, қасиеттерінің коммуникациялық 
детерминациясы ғылымда жан-жақты талданады. Бұл жағдайдың өзі қарым-қатынас 
бойынша теориялық және эксперименталдық зерттеулерді интенсификациялап қана 
қоймай, психология пәнінің принципиалды жаңаруына жағдай жасады (Г.М.Андрева 
[7,76]). Осылайша адамның психикалық дамуы басқа индивидтермен қарым-қатынас, 
байланыс жасау арқылы психологиялық жағынан бағаланып, талданады. Сонда адам 
психикасының даму мәселесі «тері астындағы адам» (А.Н.Леоньтев [8,23]) сипаттамасынан 
«асып шығады»  да, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, әрекеттесу, коммуникация 
кеңістігімен қарастырылады. 

Біздің зерттеулер үшін айрықша маңызды жайт, ол жоғарыдағы қарым-қатынас 
себептілігін, яғни адам пcихикасын, дамуды  психикалық дұрыс қалыптастыру, дамуды 
психикалық коррекциялау және  реабилитациялау міндеттерін шешуде қарым-қатынастың 
әрі құралы және мақсаты болып табылатындығы. 

Психологиялық, педагогикалық  зерттеулерде педагог пен студент арасындағы 
қарым-қатынас мәселесі  басты орын алады. Бұл қарым-қатынасты анықтауда арнайы 
«педагогикалық қарым-қатынас» деген ұғым қолданылады. Педагогикалық қарым-қатынас 
мазмұны, формалары, тәсілдері бойынша сипатталады. Педагогикалық қарым-қатынас 
педагог пен студент арасындағы нақты психологиялық байланыс деп түсіндіріледі. 

Педагогикалық қарым-қатынастың формасы - студент  пен педагогтың «субъект-субъект» 
жүйесіндегі бірлескен әрекеттестіктері  болып  табылады.

Әрбір педагогтың қарым-қатынас аймағында барлық стильдер қолданылғанымен бірі 
басым болады.

Студенттердің қарым-қатынасын зерттеуге арналған әдістемелер негізінен байқауға, 
әңгімелесуге, сауал-сұраққа, вербальды тестік әдістерге сандық, сапалық жағынан 
бағалауға, эксперттік бағалауға негізделген. Мұнда студенттердің жас ерекшелігіне, 
тәжірибесіне байланысты диагностикалық жұмыстар табиғи жағдайда өтуі жөн болады. 
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Осы орайда техникалық құралдар - аудио, видео, жазба, таспа, аппаратураларын - қолдану 
аса тиімді. Бұл зерттеу сенімділігімен дәлдігін арттырады.

 Алайда, барлық қарым-қатынас компоненттерін зерттеуге арналған әдіс-тәсілдерді 
толық қолданудың қандайда болсын уақыт шеңберіне симайтындығы даусыз. Ал, екінші 
жағынан, әрбір студент белгілі бір әлеуметтік ортаның ықпалында болады. Сол ортаның 
құндылықтарын өзінің жеке басына «сіңіреді», бұл жағдай студент  қарым-қатынасының 
локальды әлеуметтік этикетпен, ритуалмен, құндылық есебіндегі мінез-құлық, жүріс-тұрыс 
стандарттарымен әрленіп, өзіндік әлеуметтік таңбасы болатындығы белгілі. Әсіресе ұлттық 
өзіндік сананың интенсивті дамуына барынша жағдай жасалынып жатқан қазіргі қоғамда 
қарым-қатынас субъектілерін ұлттық  ерекшеліктерінен,  салт-санасынан  бөліп  алып,  
«тексіз», «ұлтсыз» пенде күйінде қарауды, зерттеуді заттың футлярын ғана қызықтаумен 
салыстырар едік. 

Олай болса, ұлттық салт-сана, біздің жағдайымызда қазақ отбасындағы әлеуметтік 
рөлі мен жыныстық ерекшеліктер, қазақ халқының адамгершілік құндылықтарын 
қарым-қатынаста ескерілуі қажет деп пайымдаймыз. Алайда, қарым-қатынас әсіресе  
коммуникативтік іс-әрекеттік мәселелеріне қатысты зерттеулерде студенттердің әлеуметтік 
ортасындағы этно-мәдениеттік факторлар әлі күнге қарастырылмауда. 

Қарым-қатынас фактор ретінде біздің қажетімізге айналса, іс-әрекет пен қылығымыздың 
себебі болса, басқа адамдармен қатынасымыздың мақсаты мен мазмұны болғанда ғана 
көріне алады. Ал мұндай жағдайда бұл фактор біз үшін ерекше мазмұнға ие болады және 
тұлғалық құндылықтардың мазмұны оны аксиологиялық тұрғыда қарау мен зерттеуді 
көздейді. Дегенмен, студенттік кезеңдегі қарым-қатынас біз үшін басқа адамдарды түсіну 
мен тану көзі ретінде маңызды.
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Психолого-педагогическая описание общения в студенческом возрасте

Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогического общения и его 
психологическая сторона. Рассматриваются пути развития у студентов-педагогов готовности к 
коммуникативному общению. Проведен анализ психолого-педагогической литературы по этой 
проблеме: рассматриваются теории педагогического общения А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Х.Т. 
Шерьяздановой, А.Р. Ерментаевой и др.

Теоретическая важность исследования развития педагогического общения у студентов, состоит 
в необходимости проведения психологических методов, вырабатывающих у студентов навыки 
педагогического общения. 

Ключевые слова. психология общения, студенческий  возраст, педагогическое  общения, духовное 
возрождение.
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Zh.K. Aubakirova
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Psychological and pedagogical description of communication in the student age

Abstract. Pedagogical contract’s peculiarities with its psychological side are considered in this 
article. Student’s pedagogues are prepared for communicative contract. On this problem psychological – 
pedagogical literature analysis was conducted by A.A. Bodalev, A.A. Leontyev, M.I. Lissina and others.

Student’s research theoretical importance of pedagogical communication development consists of 
psychological methods, developing pedagogical communicative abilities.

Key words. Psychology of communication, student age, pedagogical communication, spiritual revival.
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Жоғары мектеп оқытушыларының кәсіби-тұлғалық типтік сипаттамалары

Аннотация. Мақалада жоғары мектеп оқытушыларының кәсіби іс-әрекетіне бейнеленетін 
олардың тұлғалық қасиеттері бойынша типтерге жіктелуі қарастырылады. Теориялық талдау, 
нақтылау және жалпылау әдістері бойынша психологиялық-педагогикалық ғылымдарда белгілі 
педагогтардың кәсіби және тұлғалық типологиясы қарастырылған. Сондай-ақ, мақалада педагог 


