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Студенттік кезеңдегі тұлғалық даму
Аңдатпа. Мақалада студенттік кезеңдегі тұлғалық дамуының ерекшеліктері қарастырылады.
Тұлғалық дамудың психология ғылымдарындағы анықтамалары мен мән-мағынасы, әдіснамалық
негіздері мен теориялары, көрсеткіштері мен өлшемдері анықталып, мазмұндалды. Студенттердің
психологиялық дамуының басты шарты – тұлғалық іс-әрекеттің маңызы мен мазмұны, құрылымы
мен сипаты, психологиялық заңдылықтары мен механизмдері талданды. Мақалада тұлғаның
теориялық негізі, мәні, сонымен қатар тұлғалық дамуға әсерін қарайды. Психолог-педагогтардың
әдебиеттеріне талдау жасалды.
Студенттердің жас ерекшеліктеріне байланысты тұлғалық, когнитивтік, аффектік даму
салалары қарастырылды. Сонымен қатар олардың басты шарты болатын оқу-кәсіби іс-әрекеттің
анықталынуы, құрылымдары мен өзгешеліктері туралы білімдерді біртұтас жүйе ретінде
сипатталды.
Аталмыш мақалада студенттердің тұлғалық даярлығы олардың оқу-кәсіби іс-әрекетті жүзеге
асыруының, жетілдіруінің, психикалық және тұлғалық дамуының негізі ретінде тұжырымдалды.
Түйін сөздер: студенттік шақ, тұлға, сензитивті кезең, биогенетика, социогенетика, психогенетика.
DOI: https:// doi org/ 10.32523/2616-6895-2019-128-3-125-132

Бүгінгі таңда тұлға - психологиядағы ең өзекті мәселелерінің 6ipi болып саналады.
Өйткені коғамымыздың қарқынды әлеуметтік дамуы тұлғаны дамытуға жоғарғы талап
қояды. Ал қоғамның қaзipгi жағдайында, елдің саяси, мәдени, әлеуметтік-экономикалық
жақтарын жаңарту кезінде - жас ұрпактың болашақта iзгi ниетті адам болып дамуына
олардың тұлғалық дамуының ықпал ететіні сөзсіз. Сондықтан да тұлғаның теориялық
зерттеулеріне, жалпы ұғымына сарапталған талдауларға зер салайық.
Б.Г. Ананьевтің зерттеуі бойынша студенттік шақ негізгі адамның әлеуметтік маңызды
дамитын сензитивті кезеңі деп тұжырымдайды. А.Р. Ерментаева, Х.Т. Шерьязданова,
С.М. Жақыпов, С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко [1, 15 б.] еңбектерінде
жоғары білім алу адамның психикасының және тұлғалық дамуына зор әсерін тигізетіндігі
дәйектелген.
Студенттік жас кезеңі жасөспірімдік шақпен сәйкес келеді. Сондықтан жасөспірім
шақтағы тұлғалық дамудың психологиялық ерекшеліктеріне тоқталайық.
Жасөспірім шақта адам өзінің өмір сүруіндегі мәнділікті іздейді, өзінің біртұтастылығын
игеруге талпынады, басқалар арасында өз орнын табуға тырысады.
Қазіргі кезде жасөспірімдік кезеңдегі зерттеу өзекті мәселелердің бірі. Мұндай
зерттеулердің ішінде жасөспірімдердің психологиялық даму ерекшеліктеріне қатысты
еңбектер ерекше орын алады. Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Р.С. Немов [2, 26 б.] және
т.б. ғалымдардың зерттеуі бойынша жасөспірім кезеңіне қатысты психологияда біршама
жалпы теория қарастырылған. Жасөспірім кезеңі 15-16, 21-25 жас аралыққа дейінгі жас
мөлшерін қамтитындығы анықталған. Бұл кезең де жасөспірім сенімсіздік пен жүйесіздік
кезеңінен шынайы ержету шағына өтеді. Осы кезеңде жасөспірімде өмір құндылықтарын
таңдау мәселесі пайда болатындығы тұжырымдалған.
Ерте жасөспірімдік шақ шынайы ересектік жасқа өту уақыты, оның алғашқы
белгілері, жеткіншектік шақта көрініс табады. Алайда жасөспірімдерді толық ересектер
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деп атауға болмайды, себебі олардың бойында балалық шақтың белгілері әлі сақталған.
Жасөспірімдік кезеңде тұлғаның адамгершілік тұрақтылығы артатындығы дәріптелген.
Жасөспірімдік кезеңде, дәстүрлі оқуға байланысты адамгершілік өзіндік сана
дамитындығы анықталған. Л.Колберг бойынша бұл кезең моральдың жаңа деңгейіне
өтуімен сипатталады, яғни конвенциональды деп аталады.
Ғылымда жасөспірім кезеңін дамуына байланысты үш негізгі бағытқа бөлінеді:
биогенетикалық, социогенетикалық, психогенетикалық. Биологиялық теорияның
негізін салушы американ психологы С. Холл онтогенездегі филогенетикалық стадияның
қайталануы, даму психологиясының басты заңы деп қарастырды. Көптеген зерттеулерде
биогенетикалық бағыттын таза теориясын басқа да жағдайлармен байланыстырады. Ал,
А.Гезелл концепциясында этаптар мен тенденциялардын дамуына мәдениет себепкер
болмайтындығын, тек қана оны жаңартатындығын және жүйелейтіндігін тұжырымдайды.
А. Гезелл зерттеуінде 11 мен 21 жас аралығындағы дамуға мән береді, себебі
әр жастағы жаңаны меңгерудегі маңыздылығына тоқталады. Ал 15 жас А. Гезеллдің
айтуынша жасөспірімнің индивидуалды айырмашылығының артуымен ерекшеленеді.
Бұл жастың жаңаны меңгеруі бұл тәуелсіздікке ұмтылу, осыған байланысты жеткіншектің
жанұядағы, мектептегі қатынасы бұзылады, алайда ішкі бақылаудан құтылуға ұмтылу,
өзіндік бақылаудын және өзін саналы тәрбиелеудің бастамасының дамуына негіз болады.
Жеткіншекте осы кезеңде өте сезімталдық орын алады. Ал бұл жаста жасөспірімнің ішкі
дербестігі арта бастайды, эмоция тұрақталады, қарым-қатынасқа тез түседі, болашаққа
бағыт бағдар жасайды [3, 78 б.].
Социогенетикалық бағыт дамудың әлеуметтену үдерісінің, әлеуметтік факторларымен
акцентуацияланады. К. Левин теориясында адамның мінез-құлқы бір мезгілде тұлғаның
және оның ортасының функциясы ретінде қарастырады, осыған орай жасөспірім
мәселелерін қоршаған орта факторларымен байланыстырып дәйектейді.
Ғылымда психогенетикалық бағыт психологиялық үдерістін өзіндік талдауымен
байланысты, осыған сәйкес үш бағытты бөліп талдайды: З. Фрейд және Э. Эриксон
теориялары психодинамикалық бағытқа негізделген, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер
персонологиялық бағытпен байланыстырады, Ж. Пиаже, Л. Кольберг когнитивтік бағдарлау
бағыттарын қарастырады.
Өмір жолындағы басқа да кезеңдер сияқты, жасөспірімдік кезеңдегі маңызды
теориялық-методологиялық негізі, комплекстік меңгеру Л.С. Выготский есімімен
байланысты. Адамның индивид және тұлға ретінде қалыптасуы, табиғи және әлеуметтік
дамудың диалектикалық өзара байланыстылығын көрсетеді. Физикалық жетілу үдерісінетабиғи даму, ал әлеуметтік даму - әлеуметтену үдерісі деп анықталды.
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин зерттеуінде жетекші іс-әрекет типі, психологиялық жас
кезеңдерге байланысты өзгеруінің маңыздылығын негізге алады. Жасөспірімдік кезеңде
оқу-кәсіби іс-әрекеті жетекші болып табылады.
Д.Б. Эльконин еңбегінде 11-17 жас аралығындағы жетілу кезеңін 2 фазаға бөледі,
бірінші 11-15 жас кіші мектеп оқушылары, яғни жеткіншектерге қатысты. Мұнда жеткіншек
әржақты қарым-қатынасқа түсуге үйренеді. Ал 15-17 жас жасөспірімдердің ең басты оқукәсіби іс-әрекетінің арқасында жасөспірімнің танымдық-кәсіби қызығушылықтары артады.
Эмоция мен психосексуалды даму жағдайына байланысты анықталады.
К. Юнг зерттеуі бойынша жасөспірімдік кезең дағдарыс кезеңі деп дәйектеледі.
Шынайы өмірдің талаптарына жасөспірім қатынасының сай келмеуіне байланысты деп
түсіндіреді.
Л.И. Божович теориясында мектеп оқушылар арасынан, жасөспірімдерді бөліп
қарастырған. Ғалым тұлғаның мотивациялық сферасының дамуын дәйектеген.
Жасөспірімнің өмірдегі орнын табуы және ішкі позициясын анықтау, әлемдік көзқарасын,
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моральдық сана және өзіндік сананы қалыптастырумен байланысты тұжырымдалады.
Жасөспірімдік кезеңге өтуге байланысты, фактілік дипазонының кеңейетіндігі анықталды.
Осыған сәйкес нормативті міндетті әлеуметтік рөлмен байланысты болатындығы
нақтыланады. Бұл кезеңде жасөспірімнің өмірдегі іс-әрекеті артта түседі. Жасөспірімдік
кезең белсенді өмірлік позициясының қалыптасуымен, өзіндік анықтаумен, өзінің мәнділігін
сезінумен байланысты қарастырылады [4, 48].
М.Ю. Красовицкий еңбектерінде жасөспірім – барлық қатынас жағынан ересек
адам деп дәйектеледі, бірақ оларды толық жетілген ересек адам деп айту мүмкін еместігі
нақтыланады. Осыған сәйкес нақты, жасөспірім шақта тұлғаның әлеуметтік бейімделуі
белсенді жүретіндігі түсіндіріледі. Сондықтан мектеп пен ата-аналардың жасөспірімдерді,
жұмысқа, оқу- танымдық және қоғамдық-саяси іс-әрекеттерге, жанұя жағдайына, азаматтық
борышты өтеуге тәрбиелеуде маңыздылығын толымды анықтайды.
Л.Ф. Обухова психологиялық зерттеулерінде жасөспірім тұлғасының ерекшелігі
психологиялық жаңақұрылымдардың түп тамыры, жеткіншек жаста қалыптасып қойған
туындысы болып табылатындығын дәйектейді. Өзіндік тұлғасына деген қызығушылықтың
артуы, сыншылдықтың көрінуі – бұлардың барлығы ерте жеткіншек жаста сақталады, бірақ,
олар мәнді өзгерістерге ұшырап, саналы түрде бейнеленеді. Ең негізгі мәнді өзгеріс тұлғаның
өзіндік дамуында болады. Оның айрықша ерекшелігі болып, өзіндік рефлексиясының
қарқынды дамуымен байланысты. Яғни, өзін-өзі тануға, бағалауға, өз мүмкіншіліктері мен
қабілеттіліктерін білуге талпынысы жоғары болады. «Мен кіммін?», «Мен қандаймын?»,
«Менің қабілеттерім қандай?», «Менің өмірлік идеалым қандай?», «Мен кім болғым
келеді?» - деген сұрақтарға жасөспірімдер жауап іздейді, олар үшін мұндай сұрақтар өзекті
болып табылады [5, 32 б.]. Сондықтан жасөспірімдік кезеңде тұлғалық даму ерекшеліктері
айрықша өзекті болып табылады.
Э. Штерн жасөспірімдік кезеңді тұлғаның қалыптасуының бір кезеңі деп қарастырды.
Ғалымның ойынша психологияның қай бағыты болмасын, барлығынын ортақ мәселесі, ол
тұлғаның мәселесі болу керек. Өтпелі кезең тек қана ой мен сезімдерден талпыныс пен
идеялдардан ғана емес, сонымен қатар әрекеттің ерекше бейнесімен сипатталу қажетігіне
тоқталады.
Жасөспірім кезеннің негізгі ерекшелігі – дамудың барлық жақтарын өзгерту болып
табылады. Осы кезеңде адамның өз беттілігі өмірге деген дайындығымен анықталады.
Мұнда жасөпірімнің дүниетанымы, кәсіби іс-әрекетті таңдауы және тұлғаның азаматтылық
маңыздылығын нақтылау аяқталады. Факторлар әсерінен тұлғаның қоршаған адамдармен
қатынас жүйесі және өзіне деген қатынасы өзгеретіндігі анықталды. Осы әлеуметтік
позицияның әсерінен оның қоғамдық пайдалы іс-әрекетке, оқуға деген қатынасы өзгереді.
Белгілі бір болашақ мамандыққа деген көз-қарас қалыптаса бастайды.
Жасөспірімнің жеке көзқарасы дамиды, үнемі өзінің жетістіктерін көрсетуге,
кемшіліктерін байқатпауға тырысады. Құрдастарының арасында болуға деген ұмтылыс,
оларды белсенді түрде үлкендер арасынан өзі соған ұқсағысы келетін адам іздеуге әкеледі.
Бұл кезде идентификация туындайды.
Жасөспірім тұлғасының индивидуалды дамуы мен қалыптасуы бірінші кезекте
белсенді өзара әрекет, яғни қоршаған ортамен әрекеттесу нәтижесінің арқасында болады.
Жас есейе келе адамның психологиялық дамуында әлеуметтік фактордың әсері күшейе
түседі.
В.С. Мухина теориясы бойынша жасөспірім шақпен, ересек жас арасындағы
онтогенетикалық нақтыланған адам өмірінің кезеңі деп анықталады. Бұл кезеңде жасөспірім
тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Адамның қашанда болмасын онтогенетикалық
күрделі жолдан өтуімен ерекшеленеді. Осыған сәйкес тұлғаның әлеуметтік мәнді
қасиеті, уайымдауы, ортақтасуға қабілеттілігі дамитындығы дәйектеледі. Өзіне, қоғамға,
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табиғатқа адамгершілік қатынасы дамитындығы тұжырымдалады. Сондай-ақ жасөспірім
конвенциялық рөлді, норманы, қоғамдағы тәртіп ережелерін т.б. қасиетерді меңгеруімен
анықталады. Осы шақта идентификация даму механизімі қалыптасатындығы нақтыланады
[6,56].
Жасөспірімдік кезеңде жасөспірімнің тұлғалық мәнді қатынастың артуымен
ерекшеленеді. Бұл қатынастар эмоционалды сезімдерге толы болады, бұл моральды
адамгершілік сезім, эмпатия, достыққа, махаббатқа, әріптестікке ұмтылу, саяси, діни
сезімдер және т.б. айтуға болады. Бұл кезеңдегі эмоционалдылықтың дамуы адамның
индивидуалды-тұлғалық қасиеттерімен, өзіндік санамен, өзіндік бағалаумен және т.б.
тығыз байланысты.
Жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық жаңақұрылым, тұрақты өзіндік сананың
және стабильді «Мен» бейнесінің қалыптасуына байланысты болатындығы нақтыланған.
Мұндай өзгерістер тұлғалық бақылаудың күшеюмен, өзіндік басқару, интеллектінің жаңа
стадиясының дамуымен ерекшеленеді. Осы кезеңде жасөспірім өзінің ішкі әлемін ашады,
ересектерден эмансипацияланады.
Бұл кезеңдегі жас ерекшелік даму басқаны қабылдау өзіндік қабылдау, өзіндік
тануға қатысты болады. Жасөспірім басқаларға ұқсамайтын, өзіндік индивидуальды
тенденциясын айрықша бағалайды. Жасөспірімде өзіндік тұлғалық модель қалыптасады,
осыған байланысты өзіне және басқаларға деген қатынасын анықтайды.
Жасөспірімнің «Мен» қасиетінің ашылуы, уникальды ішкі әлемі, көбінде
психодрамалық уайымдаумен байланысты болады. Мысалы, өзінің тұлға құндылықтарының
қайталанбайтыны, басқаларға ұқсамайтындығын сезіне отырып, сонда да жалғыздық
сезімі пайда болады. Жасөспірімдік «Мен» әліде тұрақты емес, диффузды, әсерленгіш
болып келеді.
Т.В. Снегирова «Мен» құрылымының уақытша құндылық типінің алты түрін
анықтайды, жасөспірімдік кезеңдегі тұлғалық өзіндік анықтаудың индивидуалды жанжақтылығын және «Мен» тұжырымын өткен, қазіргі және келешектің сәйкестігіне
байланысты болатындығы нақтыланады.
Өзіндік сана жасөспірімнің үш маңызды жас ерекшелік кезімен акцентуация
жасалады: 1) физикалық өсу және жыныстық жетілу; 2) жасөспірім басқалардың өзін
қалай бағалайтындығына мазасызданады; 3) қоғам талабына, біліміне, индивидуальды
айырмашылығына қарай, өзінің кәсіби қабілетін табуға ұмтылатындығы тұжырымдалады.
Жасөспірімдік кезеңдегі өзіндік анықтау, тұлғаның тұрақталуы дүниетанудың дамуымен
байланысты.
А.В. Петровский зерттеуінде жасөспірімдік кезеңде оқуға саналы қатынас пайда
болатындығын атап көрсетеді.
Жасөспірім оқытушылармен қатынаста, интеллектуалды деңгейдегі қатынасты
жоғары бағалайды. Жеткіншектер оқытушылардың кәсіби педагогикалық сапасын
бағалағанда, бірінші орынға адамгершілік қасиеттерін қойса (эмоционалдық қолдау,
түсіне білу және т.б.), екінші орынға кәсіби құзіреттілігін, білім деңгейін, оқыту сапасын,
үшінші орынға әділетті басқара алушылықты қояды. Ал жасөспірімдер оқытушының
кәсіби-педагогикалық қасиеттерін бірінші кезекке қояды. Екінші кезекке бұрынғыдай
адамгершілік қасиеттерді қояды, сонымен қатар өзіне ұнайтын, оқытушыларының эмпатия
деңгейін жоғары бағалайды. Бұл қысқа кезеңде жасөспірім өмірлік жоспарын жүзеге
асыруға тырысады, ол кәсіби өзіндік және тұлғалық немесе моралдық өзіндік анықтаумен
байланысты.
Жасөспірім кезеңде кәсіби және тұлғалық өзіндік анықтау негізігі жаңақұрылым
болып анықталады. Осыған сәйкес жаңа ішкі позиция, қоғамда өзін мүше ретінде сезіну,
ондағы орнын қабылдау деп тұжырымдалады.
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И.В. Дубровина зерттеуі бойынша жоғары сынып оқушысында әзірше өзінің
жоспары мен мақсатын жүзеге асыру мүмкін емес болса, ал жасөспірімдік кезеңде нақты
корректировка жасау жағдайы болады. Жеткіншектерде жаңақұрылымды меңгеру, бұл тек
өзіндік анықтау емес, оған психологиялық даярлықты да айтуға болатындығын ескереді.
Жасөспірім қазіргі кездегі өміріне қанағаттанса ғана, онда келешекке ұмтылыс
тұлғалық дамуға жағымды әсер етеді. Ал жағымды жағдайдағы жасөспірім келешекте
қазіргі жағдайдан да жақсы болатынына сенімді. Бұл жас стадиясы келешек мамандық
таңдаумен байланысты болғандықтан, жасөспірім үшін маңызды кезең болып табылады.
Жасөспірімнің келешек мамандық таңдауына қандайда бір жағдайлар, әлеуметтік,
моралдық және құқықтық көзқарастар, қызығушылықтар, өзіндік бағалау, қабілет және т.б.
түрткі болады. Жасөспірім өз мүмкіндігін жоғары бағалайды. Оның референтті топтары да
мектеп қабырғасынан тыс гимназия, колледждерде болады.
Ал студенттер үшін жоғары оқу орнында оқу жылдары – олардың өмірлерінің
маңызды кезеңдерінің бірі. Бұл – білімді жетілдіру, кәсіби мамандықты алу, өзінің
армандарын, мүмкіндіктерін дамыту кезеңі деп анықталады. Кәсіби өзін-өзі танудың
маңызды жағы – экономикалық және әлеуметтік жағынан жасөспірімдердің мамандықтары
және еңбек функциялары өзара сәйкес болуы қажет.
Мұндай зерттеу студенттің сапалары мен қабілеттерін, оның жастық және тұлғалық
ерекшеліктерін дамытумен дәйектеледі. Мәселен, егер студентті белгілі бір жастағы адам
деп қарастырсақ, онда жасөспірім басқа жас кезеңімен салыстырғанда, есте сақтауының
жоғарлығымен, зейінінің ауысуының жылдамдығымен, вербальды-логикалық есептерді тез
шешуімен ерекшеленеді. Сонымен, студенттік жасты өткен кезеңдермен салыстырғанда,
биологиялық, психологиялық, әлеуметтік дамуында ең жоғарғы нәтижелерге жетуімен
сипаттауға болады. Студенттік кезең адамгершілік және эстетикалық сезімдердің
дамуының, мінезінің қалыптасу кезеңі деп дәйектеледі. Бұл кезеңдегі негізгі ерекшелік
ересек адамның әлеуметтік рөлдерінің барлық жиынтығын (азаматтық, кәсіби, еңбек және
т.б.) меңгеру болып табылады. Осы кезде экономикалық белсенділік, яғни адамның өзіндік
өндірістік қызметке қатысуы, еңбек биографиясының басталуы, өз жанұясын құрумен
ерекшеленеді. Бұл кезде бір жағынан, кәсіпкерлікке байланысты арнайы қабілеттердің
қарқынды дамуы, екінші жағынан, мінезінің және интеллектінің қалыптасуының ерекше
кезеңі ретінде сипатталады. Бұл кезең – спорттық рекордтардың, көркем, техникалық және
ғылыми жетістіктердің кезеңі.
Студенттік кезде интеллектуалды және физикалық ерекшеліктер көбі өз дамуының
оптимумына жетеді. Алайда, олардың арасында көптеген қайшылықтар кездеседі.
Жоғары оқу орнында оқу кезеңі жастық шақтың екінші кезеңі мен ер жетудің
бірінші кезеңімен сәйкес келеді. Бұл кезде дамудың өзіндік ерекшелігі – мінездің саналы
мотивтерінің дамуы байқалады. Жоғарғы сыныптарда байқалмаған сапалар дамиды. Олай
болса жасөспірімнің бағыттылығы, батылдығы, жігерлігі, дербестігі, инициативасы, өзінөзі басқаруы қарқынды дамиды. Моралды мәселелерге қызығушылығы артатындығымен
(мақсаттары, өмір салты, борышы, сенімділігі т.б.) ерекшеленеді.
С.И. Самыгин, В.И.Столерянко зерттеулерінде 17-19 жаста адамның өз қылықтарын
саналы реттеуі әлі де толық дамып жетілмегендігі, көп жағдайда дәлелсіз тәуекелге
бел буатындығын және өз қылықтарының салдарын болжай алмау байқалатындығын
дәйектейді.
Жасөспірімдік кезеңде өзіндік сыйлау ең негізгі психологиялық ерекшеліктердің
бірі болып табылады. Американдық психолог Морис Розенберг 15-18 жастағы 5 мыңға
тарта, жоғары сынып оқушыларын зерттеу барысында, өзін-өзі сыйлауы төмен, жастарда
«Мен» бейнесінің тұрақсыздығы тән екендігін анықтайды. Олар қоршаған адамдардан
қорғанып, реалды бейнесін көрсетпейді, деген қорытындыға келді. Өзін-өзі сыйлауы
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төмен жасөспірімде өздерінің бағалауына қатысты жағдайлардың барлығына өте сезімтал
болады. Жасөспірімдер сын, қалжың мен ұялу жағдайын басынан кешіргенде, уайымдап,
күйзеледі. Олар өзі туралы жаман бағаға қатты алаңдайды. Жасөспірім жұмысын орындай
алмағанда немесе өзіне қатысты кемшілікті көргенде осыған мазасызданады, уайымдайды.
Сондықтан жасөспірімдердің көпшілігінде тайынбаушылық, психикалық изоляцияға
бейімділігі, армандарға берілу тән болады.
Э. Шпрангер еңбегінде студенттік кезеңнің мәдени-психологиялық концепциясын
жасап тұжырымдады. Э. Шпрангер бойынша студенттік кезең мәдениет деңгейінің өсу
жасы болып табылады. Ол психикалық даму жеке даралық психиканың, осы кезеңде
объективті және нормативті рухқа өсуі деп жазады.
Ст. Холл, Э. Шпрангер айтқан тұжырымдарын талқылай келе, студенттің даму
деңгейінің үш типін бөліп көрсетеді:
1. Өткір ашулы кризистік уақытпен сипатталады. Ол қайта дүниеге
келген адамдай уайым – қайғыға түседі, түп тамырында оның жаңа өзіндік
«мені» пайда болады.
2. Өте баяу, ақырын, жайбасар тұлға. Ересектік өмірге өзінің жеке
тұлғасында ешқандай өзгеріс енгізбей жай басумен сипатталады.
3. Студенттік белсенді және саналы түрде өзін тәрбиелейді, өзін - өзі
дамытады. Өзінің ерік-жігерінің күшімен ішкі кризистерімен мазасыздығын
жеңеді, бұл өзіндік бақылау мен өзіндік мінез-құлқы жоғары деңгейдегі адамға
тән болып табылады. Бұл жастағы ең басты жаңақұрылым –
Э. Шпрангер бойынша, «өзіндік менінің» ашылуы рефлексияның пайда болуы;
өзінің жеке даралығын саналы түрде түсінуі, тұлғаның өзіндік анықталуы деп
дәйектеледі.
Психологияның ең негізгі міндеті «тұлғаның ішкі әлемін тану» деген қағиданы
ескерсек, оның мәдениетпен және тарихпен тығыз байланысты екенін айтып кеткен жөн
болар.
Әлеуметтік дамыған тұлғаны тек қоғамда қабылданған нормаларды ұстанумен
ғана емес, сонымен қоса белгілі бір топтарға, ұжымдық және қоғамдық құндылықтарға
бағытталғанымен ерекшеленеді. Құндылықтар обьект жайлы біліммен және оған деген
қатынастан тұрады. Психологиялық тұрғыда өзіндік анықталған тұлға – бұл өзіне нені
қажет ететіндігін (мақсаты, өмірлік жоспары, идеясы) саналы бағалауымен анықталады.
Өз мүмкіндіктерін ашу процесі болып табылады. Осыған сәйкес қоғам, топ талаптарын
саналы бағалау, ұжым шеңберінде белсенді іс-әрекет жасай бастайды. Сондықтан өзіндік
анықталған тұлғаның көрсеткіші ретінде тек субьектіні қабылдау әлеуметтік маңызды ісәрекет жасауға даярлықтың, қатынасты жаңғыртуға ғана емес, сонымен қоса шынайы ісәрекеттің көрсеткіші болып табылады. Э. Шпрангер, өзіндік – сана сезімді, құнды бағыт
бағдарлықты жасөспірім дүниетанымын зерттеуге бастауы деп санады.
Бұл жаста алғашқы достық және махаббат сезімдері пайда болады. Бозбала мен
бойжеткен қыздар арасындағы сырласқан эмоциялық қатынастардың пайда болу кезеңі
деп анықталады. Бойжеткен қыздарда, бозбалаға қарағанда бұл құбылыс ерте басталады.
Жасөспірімде сенімділік, бауыр басу қасиеттері, жақын адамның тағдырына жауапкершілік
сезімі дамиды. Жалпы адамгершілік қасиеттермен қатар, олар «қандай болу керек?» деген
сұраққа өзінше жауап береді.
А.Р. Ерментаева еңбегінде тұлға іс-әрекетпен толыққанды аңғарылмайды. Ол адами,
ізгіліктік мазмұнға басқалармен тек қарым-қатынас жасау арқылы ие болатындығын
анықтайды. Сонымен қатар студент тұлғасы қарым-қатынас нәтижесі болып табылады деп
дәйектейді [7]. Сондықтан біз өз зерттеуімізде осы тұжырымды негізге аламыз.
Жасөспірімдер құрбылармен қарым-қатынасы арқылы мәселелерін шеше алады. Ол
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арнайы ақпараттың маңызды көзі (қандайда бір себептерге байланысты үлкендерден сұрауға
ұят немесе сұрауға болмайтын), іс-әрекетін және өзара тұлғалық қатынастың арнайы түрі
(статус пен рөлдерді, қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын, стилін меңгеру),
эмоционалды қатынас (топтағы орнын табу, дербестік, эмоционалды үйлесімділік және
тұрақтылық ) болып табылады.
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Развитие личности в студенческом возрасте
Аннотация. В статье рассматриваются особенности личностного развития студентов в студенческом
возрасте. Определены и изложены определения и сущность, методологические основы и теории,
показатели и критерии личностного развития в психологических науках. Проанализированы основные
условия психологического развития студентов – сущность и содержание, структура и характер личностной
деятельности, психологические закономерности и механизмы. Рассмотрены теоретические основы личности
и его сущность, а также факторы, влиящие на развитие личности. Проведен анализ литературы педагоговпсихологов.
В связи с возрастными особенностями студентов были рассмотрены сферы личностного, когнитивного,
аффективного развития. Также представлены знания об определении, структуре и специфике учебнопрофессиональной деятельности, главным условием которых является целостная система. В данной статье
личностная подготовка студентов сформулирована как основа реализации, совершенствования учебнопрофессиональной деятельности, психического и личностного развития.
Ключевые слова: студенческий возраст, личность, сензитивный период, биогенетика, социогенетика,
психогенетика
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А. R. Yermentayeva, Zh. K. Aubakirova, Zh. C. Mailybayeva
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
Development of personality in the student age
Abstract. The article deals with the features of personal development of students at student age. the definition
and the essence of the methodological framework and theory, indicators and criteria to personal development in
psychological Sciences are defined and described. The basic conditions of psychological development of students
– the essence and content, structure and nature of personal activity, psychological patterns and mechanisms are
analyzed. The article deals with the theoretical foundations of personality, essence, and influence on the development
of personality. The analysis of the literature of teachers-psychologists is carried out.
In connection with the age characteristics of the students, areas of personal, cognitive, affective development
were considered. Knowledge about the definition, structure and specificity of educational and professional activities,
the main condition of which is an integrated system, was also described. In this article, personal training of students
is formulated as the basis for the implementation, improvement of educational and professional activities, mental and
personal development.
Keywords: student age, personality, sensitive period, biogenetics, sociogenetics, psychogenetics.
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