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АҢДАТПАСЫ 

Зерттеудің өзектілігі. Еліміздегі жоғары білім берудің заманауи 

жүйесі жыл сайын жетілдіріліп, жаңартылуда. Осыған орай, кәсіптік білім 

берудің басты мақсаты – болашақ мамандардың кәсіби қабілеттерін ғана 

емес, сонымен қатар тұлғалық дамуын қалыптастыру және дамыту. Ол үшін 

білім беру ұйымдарында cтуденттің кәсіби және тұлғалық дамуы үшін 

дербестігі мен жауапкершілігін ынталандыратын орта құру қажет. Жаппай 

кәсіптерді меңгеру және білікті кадрларға деген сұраныстың артуына 

байланысты оқу кезеңінде кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелерінің болуы, 

студенттердің кәсіби дайындықпен байланысындағы мотивациялық сфераны 

талдау қажеттілігі, ЖОО-да білім беру кезеңінде тұлғалық және кәсіби 

қасиеттерді дамытудағы мотивацияны зерттеу өзекті болып табылады. 

Қоғамдағы күрделі әлеуметтік-экономикалық қатынастар жағдайында 

кәсіптік оқытудағы мотивацияны зерттеу мәселесі өзіне лайық назар 

аударуда. 

Қазіргі уақытта ғылымда мотивацияның тұлғалық және кәсіби 

қасиеттерді дамытуға әсер ету контекстінде жеткілікті түрде зерттелмегендігі 

көптеген ғалымдардың, психологтардың еңбектерінде В.Г.Асеев, Т.О. 

Гордеева, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Ю.Б. Орлов, С.Л. 

Рубинштейн, П. М. Якобсон және т.б. және шетелдік авторлар А. Маслоу, Г. 

Олпорт, Б. Скиннер, Л.Фестингер, 3. Фрейд, Х.Хекгаузен, т.б. 

қарастырылған. Осы авторлардың көзқарасы бойынша мотивация – адамның 

белсенділігін анықтайтын және оның іс-әрекетінің бағытын анықтайтын 

ынталандырушы факторлардың жиынтығы. Студенттердің тұлғалық өсуіне 

кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның психологиялық әсерін зерттеу 

мәселесінің күрделілігі мен көп өлшемділігі оның мәнін, табиғатын, 

құрылымын, сондай-ақ мотивтердің функцияларын түсінудің көптігін 

анықтайды. 

«Тұлғалық өсу» ұғымы психология мен психотерапияның ұзақ тарихи 

және әдіснамалық дамуының нәтижесі болып табылады, бірақ ол әлі күнге 

дейін терең ғылыми-теориялық зерттеуді алған жоқ. Тұлғалық өсудің жалпыға 

бірдей танылған ғылыми анықтамасы жоқ, оны жүзеге асыру, диагностиканың 

тиісті әдістерін әзірлеу және бастамашылық пен қолдау стратегияларын 

негіздеу әлі де өзекті болып қала береді.  Тұлғалық өсу идеяларының 

дамуының тарихи контексті психоаналитикалық тәсілмен (З.Фрейд), мәдени 

және әлеуметтанулық бағдарланған психоанализбен (А. Адлер, К. Хорни) 

байланысты, оның тұрғысынан тұлғалық өсу адамның психикалық 

денсаулығының көрсеткіші бола отырып, қорғаныс және бейімделу 

функцияларын орындайды. Кейіннен гуманистік (А. Маслоу, К. Роджерс) 



және экзистенциалды көзқарастардың өкілдері (Д. Бьюдженталь, И. Ялом) 

жеке тұлға белсенділігінің құндылық- семантикалық аспектілеріне, тұлғалық 

өсуге ықпал ететін немесе оны бұғаттайтын жағдайларға, факторларға және 

психологиялық механизмдерге баса назар аударды. Әдетте, авторлардың 

көпшілігі өз еңбектерінде «тұлғалық өсу» ұғымын «даму» ұғымымен 

байланыстырды, бірін екіншісінен алып,  немесе оларды «өсу және даму» деп 

атады. Мысалы, К. Хорнидің пікірінше, тұлғалық өсу – бұл адамның тұқым 

қуалайтын және жеке басына тән   жеке тұлғаның еркін дамуы.    

   ХХ ғасырдың аяғында Ресейде гуманистік психология 

идеяларының таралуымен тұлғалық өсу құбылысы практикалық психология 

мен әлеуметтік өзара әрекеттесудің әртүрлі салаларында белсенді қолданыла 

бастады. Қазіргі орыс психологиясында тұлғалық өсуді зерттеушілер өзін-өзі 

дамыту принципіне сүйене отырып түсіндіреді, ол әлеуметтік-психологиялық 

құралдарды қолдана отырып, өзінің тәжірибелерінде, қатынастарында және 

мінез-құлқында жаңасын жасау үшін адамның сыртқы және ішкі іс-әрекетінің 

нақты түрі ретінде түсініледі (А.Г. Асмолов, А. В. Петровский, С. Л. 

Рубинштейн). Бұл принцип кеңес беру мен психотерапияда сәтті жүзеге 

асырылуда, дегенмен әртүрлі авторлар тұлғалық өсуді «даму» ұғымымен 

бөліп анықтау мәселесін әртүрлі жолдармен шешеді. Сонымен, Лазурский 

А.Ф. тұлғалық өсуді «адамның бірқатар жеке қабілеттерін дәйекті түрде 

игеруіне қатысты жеке дамудың маңызды аспектісі» ретінде қарастыруды 

ұсынады. И.Г.Кокурина тұлғалық өсу деп «жеке тұлға сыртқы және ішкі 

ынталандырулардың әсерінен оның өзінен тыс өзіндік жол ретінде пайда 

болатын нәрсені жасағаннан кейін пайда болатын жеке тұлғаның ерекше іс-

әрекетінің нәтижелерін» түсінеді. «Тұлғаның дамуы» және «тұлғаның өсуі» 

ұғымдарын бөліп қарастырудың теориялық әдіснамалық негізі 

А.К.Маркованың моделі болып  табылады, онда даму екі қарама-қарсы 

жақтың бірлігін қамтитын өзін-өзі жылжыту процесі ретінде ұсынылған: 1) 

сыртқы әлеуметтік факторларды интериоризациялау, оларды игеру және 2) 

жинақталған тәжірибеден, қалыптасқан дағдылардан, жеке қасиеттер 

әдеттерінен асып кету. Мұндай тәсіл қарастырылып отырған ұғымдардағы 

жалпы және ерекшені көруге мүмкіндік береді: салыстырмалы түрде 

онтогенездің тұрақты кезеңдері шегінде жеке тұлғаның жас ерекшелік даму 

қарқынымен қоса ол үшін мәселелік жағдайларды (белгілі бір жасқа дейін 

түсініксіз) шешу қызметіне тұлғаны қосу динамикасы көрсетіледі, тұлғаның 

алдында екі таңдау тұрған кезде: не өзін толық көрсетуге мүмкіндік 

бермейтін қарым-қатынастар, мінез- құлық ескі тәсілдерін өзгерту, не 

бұрынғы деңгейде қалу.  Тұлғалық өсу процесін зерттеудің негізгі әдіснамасы 

– тұлғаның белсенді трансформациялық функциясына баса назар аудара 

отырып, субъективтіліктің қазіргі парадигмасы болып табылады, мұнда 

зерттеушілердің назарында адамның басты қабілеті – әлемде, басқа 

адамдарда және өзінде өзара тәуелді өзгерістер жасау болады. Жоғарыда 

айтылғандарға сүйене отырып, біз тұлғалық өсуді белсенді өзгеретін 

субъективті іс-әрекет негізінде жеке өмірлік тәжірибенің  мәселелік 

жағдайларын өз дамуы үшін пайдалану арқылы адамның өзін-өзі өзгерту 



процесі ретінде анықтаймыз.  «Тұлғалық өсу» ұғымын теориялық түсінуге 

психологиялық кеңес берудің кең тәжірибесі, жеке тұлғаға бағытталған жеке 

және топтық психотерапия, сондай-ақ ересектерге жеке және кәсіби өзін-өзі 

жүзеге асыруға көмектесу үшін психологиялық тренингтер ықпал етеді. 

Жасөспірім кезіндегі тұлғалық өсу процесін зерттеуге қызығушылық артып 

келеді. 

Зерттеудің теориялық өзектілігі. Теориялық талдау қазіргі уақытта 

мотивация, психология, педагогика, әлеуметтану ғылымдарының зерттеу 

пәні бола отырып, жеткілікті кең ауқымды анықтамаларға ие екенін көрсетті. 

Бірақ олардың барлығы бір жағынан ұқсас: мотив жеке тұлғаның 

белсенділігімен байланысты. Адамның ішкі құрылымының байлығы көп 

жағдайда адамның белсенділігіне байланысты, белсенділік оның негізгі 

бағытын анықтайды. Сондықтан біз өмір сүріп жатқан қоғамда бұл өзекті 

мәселеге айналып отыр. Кәсіби қызмет тұлғаның қалыптасуына, адам 

өмірінің саналы бөлігін өзгертуге орасан зор әсер етті. Қазіргі кезеңде әр 

адамның өмірінде көп уақытты оның кәсіби қызметі алады. Мәселенің 

теориялық талдауы кәсіби дайындық процесіндегі мотивацияның табиғаты 

бірнеше позициядан қарастырылатынын көрсетеді: біреулер оны 

белсенділіктің бір нақты мотиві ретінде, басқалары осы әрекеттің мотивтер 

жүйесі ретінде қарастырады. А.Маслоу еңбектерінде қажеттілік пен мотив 

ұғымдары эквивалентті болса, А.А. Деркач оны қажеттілікті қанағаттандыру 

процесі ретінде қарастырса, Ильин Е.П үшін мотив адамның қажеттілігінің 

субъектісі болып табылады.  

 Бір топ ғалымдардың ғылыми зерттеуінде (Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин 

Е.Н., 2013) мотивтерді зерттеудің үш тәсілі қарастырылған. 

           Ал, Б.Ф. Ломов «Білім беру мотивациясы студенттердің кәсіби өзін-

өзі анықтау көрсеткіші ретінде» атты мақаласында   студенттік жаста кәсіптік 

оқу мотивациясы білім алушының кейбір ерекшеліктерінің әсерінен 

қалыптасатынын, атап айтқанда, өзін-өзі анықтау, болашаққа бағдарлану 

және қазіргіні түсіну қажеттілігі; олардың қызметінің әлеуметтік бағытын 

қалыптастыру, азаматтықты қалыптастыру; когнитивтік және әлеуметтік 

мотивтердің қосындысы ретіндегі дүние туралы өз идеяларын білуге 

бейімділік. Оның пікірінше, кәсіби оқыту процесінде мотивацияны 

қалыптастыру жолында олардың қалыптасуына кедергі келтіретін көптеген 

жағымсыз факторлар бар: болашақ іс-әрекетке немесе игерілетін мамандыққа 

қызығушылықтың болмауы, оқыту формаларының өзгермелілігі, 

шығармашылық әдістердің дамымауы, білім алу, педагогикалық ұжымның 

авторитаризмі, тұрақсыз әлеуметтік жағдайстуденттердіңтұлғалық өсуіне 

кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияға кері әсерін тигізеді. 

 Біз үшін мотивацияны зерттеудің тар бағыты – оқуға деген 

ынталандыру қызығушылық тудырады. Оқу іс-әрекеті иерархиялық 

құрылымы бар бірнеше мотивтермен басқарылады. Кейбір мотивтер басым 

болады - олар оқу әрекетін, оқу мақсаттарының құрылымын және олардың 

адам құндылықтары жүйесіндегі орнын анықтайды. Басқа мотивтер 

бағынышты позицияны алады және тек оқуға қосымша ұмтылыстар жасайды. 



Оқу процесінде басым мотивтің өзгеруі мүмкін. Бұл оқу іс-әрекетінің 

өзгеруіне және оған деген көзқарастың өзгеруіне байланысты 

Психологиядағы кәсіби өзін-өзі дамыту мәселесін зерттеу кәсіби даму, 

кәсіби психология, кәсіби жарамдылық бойынша еңбектермен ұсынылған. 

Көптеген отандық зерттеулердің тезисі - бұл тұлғаның дамуын 

белсенділікпен анықтау идеясы, сондықтан адам өзінің мамандығына 

сәйкестігі мен ондағы табысты қызметі тұрғысынан зерттеледі. 

Кәсіби және тұлғалық даму мәселесі тұрақты өзектілікке ие, ол адам 

өміріндегі кәсіби іс-әрекеттің маңыздылығымен анықталады. Қазіргі уақытта 

отандық және шетелдік әдебиеттерде тұлғаның кәсіби дамуы мен маманның 

тұлғалық дамуының жоғары кәсібилік пен шеберлік деңгейіне жетуі туралы 

бірыңғай, тұтас түсінік жоқ. Зерттеушілер оны зерттеу объектісі мен 

мақсатына қарай әртүрлі мазмұнмен толтырады. Қойылған мәселе 

шеңберінде психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау 

психологиялық-педагогикалық зерттеулерді шартты түрде екі үлкен топқа 

бөлуге мүмкіндік берді - тұлғалық даму және интеграциялық жоспардың 

процестеріне қол жеткізетін маманның кәсіби дамуы (Wasserman D., Cheng 

Q., Jiang G X., 2005). Осы тұста, кәсіби даму ұғымдары негізінен әртүрлі сала 

мамандарының кәсіби іс-әрекетінің психологиялық құрылымын түсіндіруге 

бағытталғаны байқалды. Негізгі назар оның субъектісінің кәсібилендіру және 

оқыту процесінде болатын жүйе ретіндегі қызметінің дамуындағы 

өзгерістерді зерттеуге аударылады. 

Зерттеудің әдіснамалық және  теориялық  негіздері - Көптеген 

психологиялық-педагогикалық зерттеулер маманның жеке басының 

құрылымын қалыптастырудағы, оның өмірлік мүмкіндіктері мен болашағын 

нақтылаудағы қатынастың маңызды рөлін атап көрсетеді А.Н Леонтьев, 

1992; В.Г. Максимов, 1994; Л.Б. Проскурякова, 2000; Л.И. Фишман, 2017; 

А.Р. Фонарев, 2001 және т.б. 

Тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуы мәселелеріне арналған еңбектерді 

зерделеу отандық зерттеушілердің де кәсіби тұлғаны дамыту үдерісіне басты 

назар аударатынын көрсетеді. Мысалы, қазақстандық ғалымдар (Н.Д. Хмель, 

А.А.Бейсенбаева, С.Т.Каргин, А.Қ.Рысбаева, Қ.К.Жампейісова) болашақ 

мамандарды дайындаудағы біртұтас педагогикалық үрдістің теориясы мен 

практикасы мәселесінің әртүрлі аспектілерін зерттеу нысанына алған. Ал 

болашақ мамандардың кәсіби даярлығын жетілдіру жолдары туралы 

М.А.Кұдайкұлов,   Ш.Т. Таубаева. 

  Б.А.Тұрғынбаева  және т.б. ғалымдардың еңбектерінде жете 

зерттелінген. Сонымен қатар ЖОО-да мамандарды кәсіби даярлаудың 

теориялық, дидактикалық, әдістемелік негіздері және олардың кәсіби 

даярлығын қалыптастыру бойынша Ш.А.Абдраман, А.Р.Анасова, 

Р.И.Бурганова, К.М.Беркимбаева, Ы.А.Нәби, Қ.М.Кертаева, М.Құрманов, 

М.А.Лигай, М.С.Мәлібекова, Г.Ж.Меңлібекова, Р.С.Омарова, Р.Б.Исмаилова, 

С.М.Жақыпов, А.А.Аймағамбетова және Д.Д.Дүйceнбeкoв жeкe адамның 

кәciби ic-әpeкeткe дeгeн бағыттылығы, кәciби ic-әpeкeтiнiң мoтивациялық 

құpылымы туpалы бipқатаp зepттeулep жүpгiзiлдi. Атап айтар болсақ, 



профессор C.М.Жақыпoв пен Н.Қ,Тоқсанбаеваның бoлашақ мамандаpдың 

танымдық әpeкeт аpқылы жeтiлуi,  Ф.C.Ташимoваның cтудeнттepдiң oқу 

мағынаcының oлаpдың өмip cүpу oбpазына тәуeлдiлiгі; Г.М. Каpибаeва 

кәciби ic-әpeкeттiң мoтивациялық құpылымын зepттeу; Э.К.Қалымбeтoваның 

кәciпкe бeйiмдeлу мeн кәciби мәндi құндылықтық бағдаpлаpды қалыптаcтыpу 

epeкшeлiктepi және т.б ғылыми eңбeктepдi қарастыруға бoлады. 

Дегенмен, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді және 

практикалық тәжірибені талдау, студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби 

даярлану үрдісіндегі мотивацияның психологиялық әсерін зерттеу мәселесін 

түсіну барысында біз төмендегі бірқатар қарама-қайшылықтарды анықтадық: 

- әлеуметтік-экономикалық қайта құруларға байланысты өзгерген 

кәсіптік қызмет жағдайлары және ЖОО түлектерінің кәсіби қызмет 

мәселелерін шешуге дайын болмауы; 

- мамандарды кәсіптік даярлау теориясының дамуы, педагогикалық 

теорияда кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың тәсілдерінің жеткілікті 

санының жоғары деңгейде өңделуі мен ЖОО жағдайында жоғары оқу орны 

студенттерінің болашақ кәсіби іс-әрекетіне дайындығын қалыптастыруда 

аталған тәсілдердің жүзеге асырылмауы. 

Бұл қарама-қайшылықтар диссертациялық зерттеу мәселесін   

анықтады, ол ЖОО-дағы білім беру кезеңінде студенттердің тұлғалық-кәсіби 

қасиеттерін дамытудың ішкі фактор ретінде мотивацияның жеткіліксіз 

теориялық әзірленуінен тұрады. Бұл мәселенің теориялық және практикалық 

маңыздылығы диссертациялық зерттеудің таңдалған тақырыбының 

өзектілігін айқындады.  Осыған байланысты мәселенің өзектілігін, оның 

жеткіліксіз өңделуін ескере отырып, біз ғылыми зерттеу тақырыбын 

«Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның 

психологиялық әсерін зерттеу» деп тұжырымдадық. 

Зepттeудiң ныcаны: Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәciби даярлану 

үрдісіндегі мoтивацияcының психологиялық epeкшeлiктepi. 

Зepттeудiң пәнi: Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану 

үрдісіндегі мотивацияның  бағыттылығының қалыптаcу жағдайлаpы. 

Зерттеудің мақсаты. Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәсіби 

даярланудың мотивациясының педагогикалық-психологиясының теориялық 

негіздерін ашу, кәсіби даярланудағы мотивациясының қалыптасу 

ерекшеліктерін зерттеу және талдаудан өткізу.  

Зерттеудің негізгі міндеттері:     

1. Қазақстандық және шетел зерттеулеріндегі  студенттердің тұлғалық 

өсуіндегі кәсіби даярланудың психологиялық теорияларын талдауда, 

мотивация механизмдеріндегі белсенділік деңгейін жоғарылату мәселесін 

зерттеу. 

2.   Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярланудың 

мотивациясының педагогикалық-психологияның қолданбалы мүмкіндіктерін 

анықтау және ерекшеліктерін тәжірибе жүзінде зерттеу;.   



3. Кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның қалыптасуының 

критерийлерін анықтау және ерекшеліктеріне эмпирикалық зерттеулер 

жүргізу. 

4. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның психологиялық әсерін жоғарылату бойынша ұсыныстар 

әзірлеу. 

5. Студенттердің тұлғалық өсуін   мотивация    арқылы дамыту және 

кезеңдік өзгерістеріне эмпирикалық зерттеулер жүргізу.  

6. Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярлану мотивациясын 

дамытудағы арнайы ұйымдастырылған жұмыстардың нәтижелерін 

практикада және өндірісте қолданысқа енгізу. 

 Зepттeу бoлжамы. 

Негізгі болжам: Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәciби даярлану 

үрдісіндегі мoтивацияcының epeкшeлiктepi, кәciби бiлiм бepу мәceлeci 

тeopиялық тұpғыдан айқындалып, мoтивация құpылымы, кәciби ic-әpeкeттeгi 

cыpтқы жәнe iшкi мoтивациялаpдың баcымдылықтаpы анықталып  

тәжipибeгe eндipiлce, oнда студенттердің кәciби бiлiм бepу нәтижeлi бoлады, 

өйткeнi студенттердің кәciби мoтивацияcының қалыптаcуына жoғаpы oқу 

opнындағы кәciби даяpлау мазмұны маңызды әcep eтeдi. 

Осыған сәйкес бірнеше эмпирикалық болжамдар жасалынды: 

1) Студенттердің тұлғалық өсуіндегі мoтивацияcын дұрыс қолданса 

және оны арнайы ұйымдастырылған психологиялық тренингтермен, 

бағдарламалармен дамытса, онда оның әр түрлі қоғамдық ортаға қалыптасуы 

мен кәciби даярлануын  тиімді жетілдіруге мүмкіндік алады.  

2) студенттердің өз жұмысына қанағаттануына мотивациялық 

факторлардың әсері едәуір жоғары.  

3) тұлғалық өсуіндегі тұлғаның құндылық бағдары мен мотивация 

арасында тығыз байланыс бар. 

4) жетістікке жету мотивациясының құрылымын құрайтын 

студенттердің ЖОО-дағы жетістіктері мен тұлғалық өсуіндегі құндылық 

артықшылықтары арасында тығыз байланыс бар. 

5) тұлғалық өсуіндегі қажеттіліктерді қанағаттандыру жоғары 

деңгейдегі қажеттіліктерге тығыз байланысты. 

6) өзін-өзі дамыту және кәсіби-педагогикалық іс-әрекет деңгейі 

арасында тығыз байланыс бар. 

7)  тұлғалық өсуіндегі мақсаттардың жүзеге асуында өзін-өзі 

бағалаудың әсері бар. 

8)  жоғары оқу орындарында оқыту мотивациясының рөлі едәуір 

жоғары. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. 

1.Алғаш рет Қазақстандық психологияда студенттердің тұлғалық 

өсуіндегі кәсіби даярланудың мотивациясы қарастырып, іргелі және 

қолданбалы білімдерді дамытуға мүмкіндік жасалды. 

2. Қазақстандық психология ғылымында тұлғалық өсуіндегі кәсіби 

деңгейі анықталынып, зерттеудің нәтижесінде студенттердің  әр түрлі 



әлеуметтік ортада қалыптасып, өзінің бағыт-бағдарын, көзқарасын, өзіндік 

бағасы мен құндылықтарын қалыпты деңгейде басқарудың психологиялық  

құрылымы жасалады. 

3.Зерттеу мақсатын теориялық талдау арқылы алғаш рет студенттердің 

тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярланудың мотивациясы анықталынып, оның 

құрылымдық мазмұны  тәжірибеде ашылды. 

4. Психологияның жетекші принциптері - детерминизм, іс-әрекет пен 

сананың бірлігі және теория мен практиканы біріктіре отырып алынған 

зерттеу нәтижелерінің негізінде   тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярлану 

мотивациясының концепциясы құрылды. 

5.  Алғаш рет ЖОО-дағы білімберу жүйесіне  «Тұлғалық өсуі және 

кәсіби даярлану мотивациясы» атты  пәннің арнайы   оқу - бағдарламалық 

кешеніінің жоспарды ұсынылып, тәжірибе жүзінде қолданылды.   

6. «Тұлғалық өсуі психологиясы және  мотивация» оқу әдістемелік 

құралы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әдістемелік 

бөлімінің шешімімен (РУМС)  баспадан жарыққа шықты. Сонымен қатар, 

тұлғалық өсуі және кәсіби даярлану мотивациясы бойынша дамыту 

жұмыстары жүргізілді; психологиялық тренингтер, оқыту жаңа 

технологиялары өтілді.   

7.Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның психологиялық әсерін жоғарылату бойынша ұсыныстар 

әзірленеді. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

1.Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярланудың 

мотивациясының психологиялық негіздері ашылды. 

2. Кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның қалыптасуының 

критерийлері анықталынды. 

3. Қазақстандық және шетелдердік тәжірибеге сүйеніп, мотивацияның 

қалыптасу алғышарттары және әсерін жоғарылату бойынша ұсыныстар 

жасалды. 

4. Студенттердің тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярланудың 

мотивациясының қалыптасуының психологиялық ерекшеліктерін тәжірибе 

зерттеу нәтижелері алынды. 

5. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияға   арнайы ұйымдастырылған психологиялық тренингтердің 

модулі құрастырылды. 

6. Тұлғалық өсу психологиясы және мотивация   тиімділігін    дамытатын 

авторлық жұмыстың  бағдарламасы құрастырылып, оның дәлелдену нәтижесі 

психологиялық практикаға табысты енгізілді. 

Зерттеудің ақпараттық көздері. Зерттеу барысында отандық және 

шетелдік педагогтар, философтар және психологтардың ғылыми еңбектері, 

мерзімді басылымдардың материалдары, зерттеу тақырыбына байланысты 

жарияланған халықаралық, республикалық конференциялардың 

материалдары пайдаланылады. 



Зерттеу әдістері мен әдістемесі. Зерттеудің  бірінші кезеңінде 

зерттеудің теориялық әдістері қолданылады:  талдау, жинақтау, салыстыру, 

жалпылау, жүйелеу және топтау. Екінші кезеңінде аннотациялау, 

конспектілеу; Үшінші кезеңінде тарихи-ретроспектілеу, тарихи-

статистикалау, салыстырмалы-сәйкестендіру зерттеу әдістері 

пайдаланылады. Эксперимент арқылы студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби   

дамытуға мотивацияның әсерін  психодиагностикалық зерттеу мақсатында 

әдістемелерді дұрыс таңдау маңызды. Біз осы мақсатты жүзеге асыру үшін 

төмендегі әдістемелерді таңдап алдық: 

1. Өзін-өзі дамыту бойынша іс-әрекеттегі білім алушылардың 

белсенділігін зерттеуге арналған "Менің жеке дамуым" әдістемесі (С. С. 

Кункевич). 

2. Герцбергтің мотивациялық тесті. 

3. Жеке құндылық бағдарларының нақты құрылымының 

диагностикасы (С.С. Бубнова). 

4. С.А. Пакулинаның "Студенттердің ЖОО-да табысқа жету 

мотивациясы"әдістемесі. 

5. Маслоудың мотивациялық тесті. 

6. Өзін-өзі дамыту және кәсіби-педагогикалық іс-әрекет деңгейін 

диагностикалау (Л.Н.Бережнова). 

7. Өмірлік жеке тұлғалық мақсаттардың жүзеге асуында өз-өзіңді 

бағалау (Н.Р.Молочников). 

8. Т.И. Ильинаның жоғары оқу орындарында оқыту мотивациясын 

зерделеу әдістемесі. 

 Зepттeудiң пpактикалық құндылығы: зepттeу нәтижeлepiн жoғаpы 

oқу opындаpында студенттердің кәciби бiлiм жүйeciн cандық дeңгeйдeн 

cапалық дeңгeйгe көтepудiң тeopиялық-эмпиpикалық нeгiзi peтiндe; бoлашақ 

пeдагoг-пcихoлoгтаpдың кәciби мoтивацияcының жағымды қалыптаcуына 

кәciби даяpлық мазмұны аpқылы әcep eту жoлдаpының пcихoлoгиялық 

шаpты peтiндe; жoғаpғы oқу opнында бoлашақ мамандардың кәciби 

мoтивациялық cфepаcын пcихoлoгиялық зepттeудiң cалыcтыpмалы мәлiмeтi 

peтiндe пайдалануға бoлады. 

Coнымeн қатаp, экcпepимeнталдық зepттeудe қoлданылған әдicтeмeлep 

студенттердің кәciби құзыpeттiлiгiн жoғаpылату мeн oқу - тәpбиe үдepiciн 

ұйымдаcтыpу cапаcын аpттыpуда мeктeптepдe, колледждерде пайдалануға 

бoлады. 

Зерттеу жұмысының мақұлдануы мен жариялануы: Зepттeу жұмыcының 

нeгiзгi нәтижeci тұжырымдары, теориялық және практикалық нәтижелері 

халықаралық конференцияларда және ғылыми басылымдарда талқыланды. 

Зерттеу барысында 21 еңбек жарық көрді. Соның ішінде 2-еуі Scopus 

деректер қорында енетін жариялымда, 4 мақала ҚР БҒМ Білім және Ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 3- мақала 

РҒДИ (РИНЦ), 10 мақала ҚР ұйымдастырылған және халықаралық ғылыми 

практикалық конференция, 2 республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдарында жарияланды: 



1. A Meta-Analysis on the Impact of Gamification over Students’ 

Motivation (Scopus) Journal of Disability Diagnosis and Treatment Vol 

9,4-2021 

2. Application of innovative technologies at higher school: experience and 

prospects of the Republic of Kazakhstan - (Scopus)  Revista ESPACIOS. 

ISSN 0798 1015 Vol. 39 (Nº 49) Year 2018. 

3.  The influence of motivation on the development of students personal and        

professional dualities. Opcion-UdZ- Opcion (ISSN10121587-Venezuela 

Ssopus)-2019-2020g , Año 35, Nº Especial 20 (2019):2899-2921  

4. Болашақ педагог-психологтардың даярлаудағы жаңа 

технологиялардың маңыздылығы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі 

– Наука и Жизнь Казахстана. Халықаралық ғылыми журнал -

желтоқсан, Астана-2019ж., 422-426 б.б. 

5. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның психологиялық әсері. Қазақстанның ғылымы мен 

өмірі – Наука и Жизнь Казахстана. Халықаралық ғылыми журналы  -

мамыр, Алматы- 2019ж.,161-164 б.б. 

6. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияны теориялық зерттеу. Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. Хабаршысы «Психология» сериясы 

№4(61) Алматы, 2019ж., 96-99 б.б. 

7. Оқытушы мен студенттердің педагогикалық толерантылықтары мен 

жеткіліксіз  толерантылығына креативтіліктің әсерін зерттеу. Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы 

«Психология » сериясы №4(65) Алматы, 2020ж. 21-25б.б. 

8. Формирование мотивационных отношенй студентов к будущей 

профессиональной деятельности. РИНЦ (РҒДИ) Инновационные 

подходы в современной науке- Сборник статей по материалам LIV 

международной научно-практической конференции №18(54) 

Москва, Изд. «Интернаука», Сентябрь-2019г.,38-43с. 

9. Исследование психологического влияния мотивации в процессе 

профессиональной подготовки на личностный рост студентов. 

РИНЦ (РҒДИ) Научно-исследовательский журнал "Дневник науки" 

№11 декабрь-2021г. 

10.  Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның ерекшеліктері. «Рухани жаңғыру- Қазақстанның 

серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары. І.Жансүгіров атындағы  Жетісу 

мемлекеттік университеті, Талдықорған -2018ж., 301-304б.б. 

11.  Студенттерді кәсіби даярлаудағы оқу мотивациясының рөлі. 

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясын жүзеге 

асыру аясында «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, 

проблемалар және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. Алматы-2019ж. 18-қазан, 349-355 б.б. 



12.  Болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы 

мотивация. «Жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші» атты 

І.Жансүгіров атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті, 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған 2019 

жыл 25-26 қазан, 207-211 б.б. 

13.  Тұлғаның мотивациялық сферасын құрлымдық ұйымдастыруды 

зерттеу. Профессор С.М. Жақыповтың  70 жылдығына арналған  

«Отандық және әлемдік психологияның жай-күйі және даму                       

перспективалары» атты Халықаралық ғылыми – әдістемелік 

конференциясының материалдары. Алматы, 30-мамыр 2020ж.,284-

287 б.б. 

14.  Шетел психологиясындағы мотивацияның теориялық негіздері. 

«Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани 

жаңғыру-болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми 

практикалық конференциясының материалдары-18 желтоқсан, 

«Қайнар» Хабаршысы №4/2, Алматы- 2020ж., 15-20 б.б. 

15.  Жаңартылған білім беру жүйесі-педагогикалық процесс. «Қазіргі 

заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру-

болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми практикалық 

конференциясының материалдары-18 желтоқсан, «Қайнар» 

Хабаршысы №4/2, Алматы- 2020ж., 24-27 б.б. 

16.  Қазіргі мектепте қосымша білім берудегі - Ұлттық психология-

рухани жаңғырудың бағыты. «Қазіргі заманғы білім беру сапасының 

мәселелері және рухани жаңғыру-болашаққа бағдарлау» атты 

халықаралық ғылыми практикалық конференциясының 

материалдары-18 желтоқсан, «Қайнар» Хабаршысы №4/2,Алматы- 

2020ж.,63-66 б.б. 
17.  Студенттердің тұлғалық өсуіндегі оқу әрекеті мотивациясының 

сипаттамасы. Педагогика және психология ғ.д., профессоры 

Оразбекова К.А. 80-жас мерей тойына арналған «Адамзаттың 

ғалымдық мәселелерін шешуде ұлттық психологияның ролі» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Алматы- 2021ж., 116-119 б.б. 
18.  Студенттердің кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның зерттелуі. 

І.Жансүгіров атындағы  Жетісу  университетінің «Тәуелсіздік жолы: 

бағдарлы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

онлайн конференциясының материалдары. Талдықорған 2021 жыл 

29- қазан 
19.  Наубаева Х.Т., Токсанбаева Н.К., Мамекова А.Т. Студенттердің оқу 

әрекетіндегі мотивация: теориялық-әдістемелік аспектілері. «Қазіргі 

заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру-

болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми практикалық 

конференциясының материалдары-18 желтоқсан, «Қайнар» 

Хабаршысы №4/1, Алматы- 2020ж., 70-74 б.б. (73-74 б.б.. алынған) 



20.  Студенттердің тұлғалық өсуіне   кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның әсері. «Болашақ педагогтарды заманауи білім беру 

кеңестік жағдайында даярлау» атты республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясының материалдары І.Жансүгіров 

атындағы  Жетісу   университеті, Талдықорған-2021ж., 261-266 б.б. 
21.  Изучение мотивационного потенциала студентов специальности 

педагогики и психологии. І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университеті «ХХI ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ» 

атты ғалымдар мен білімгерлердің республикалық  ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары -2019 жылдың 4-5 сәуірі, 

157-160 б.б. 
Зepттeудiң кeзeңдepi: 

Бipiншi кeзeңдe (2018-2019 жж.) ғылыми жұмыcтың тақыpыбы 

айқындалды. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәciби даярлану үрдісіндегі  

мотивацияның психологиялық әсерін анықтауда пeдагoгикалық, 

пcихoлoгиялық, филocoфиялық, ғылыми-әдicтeмeлiк әдeбиeттepгe шoлу 

жаcалынып, жалпы бiлiм бepeтiн нopмативтiк құжаттаpына, 

бағдаpламалаpына cаpаптама бepiлдi. Зepттeу жұмыcының oбъeктici, пәнi, 

нeгiзгi бoлжамдаpы, мiндeттepi жәнe зepттeу әдicтepi анықталды 

Eкiншi кeзeңдe (2019-2020 жж) жoғаpы oқу opында студенттердің 

кәciби даяpлаудағы мoдульдiк бiлiм бepу жәнe oқу бағдаpламалаpы мeн 

oқулық мазмұндаpын талдаудың нәтижeciндe бoлашақ пeдагoг-

пcихoлoгтаpға кәciби бiлiм бepудeгi мoтивацияның пcихoлoгиялық әcepiн 

анықтауға бағытталған тәжipибeлiк-пeдагoгикалық жұмыcтың жocпаpы 

жаcалынып, анықтау жәнe қалыптаcтыpу экcпepимeнтi жүpгiзiлдi. Ғылыми 

мақалалаp баcылым көpдi.  

Үшінші кeзeңдe (2020-2021 жж) жoғаpы oқу opында студенттердің 

кәciби даяpлаудағы мoдульдiк бiлiм бepудегі тәжipибeлiк-экcпepимeнт 

жұмыcы cаpапталып, қopытындылаp мeн тұжыpымдаp жаcалынып, 

әдicтeмeлiк ұcыныcтаp дайындалып, диccepтация жұмыcы әдeби pәciмдeлдi. 

Зерттеу жұмысының базасы: Талдықорған қаласындағы I. Жанcүгipoв 

атындағы Жетісу университеті, әль-Фараби атындағы КазҰУ, «Қайнар» 

академиясы. 

Зepттeу жұмыcының құpылымы, көлемі: Диccepтация кipicпeдeн, 3 - 

бөлiмнeн, қopытынды, пайдаланылған әдeбиeттep тiзiмi жәнe 

қocымшалаpдан тұpады. 

Кіріспеде зерттеудің өзектілігі, мақсаты, болжамы, міндеттері, 

басшылық идеялары, теориялық әдіснамалық негіздері, дерексөздері, 

әдістері, зерттеудің негізгі кезеңдері мен негіздері, қорғауға шығарылатын 

қағидаттар, ғылыми жаңалықтар, зерттеудің шынайлығы қамтылған. 



      «Студенттердің тұлғалық өсуіне әсер етуші могтивацияның теориялық –

әдістемелік аспектілері» атты бірінші тарауда студенттердің кәсіби 

даярлану үрдісіндегі тұлғалық қалыптасуында мотивацияның  маңызы 

туралы, 

       психолог – студенттердің тұлғалық  өсуі мен  кәсібиленудің    байланысын 

мотивациялары  арқылы   анықталуы  және  мотивация мәселелерін отандық 

және шетелдік әдебиеттерде теориялық мазмұны әзірленіп, сипатталған. 

«Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі 

мотивацияның әсерін тәжірибелік-эксперименталды» атты екінші 

тарауда констатациялық эксперимент арқылы студенттердің тұлғалық өсуіне 

кәсіби   дамытуға мотивацияның әсерін  психодиагностикалық зерттеу 

әдістемелері, студенттердің кәciби мoтивацияcының қалыптаcу маңызы, 

сондай-ақ зерттелген мәселенің көрсеткіштерін статистикалық өңдеу 

нәтижелері қамтылған. 

«Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивациян 

қалыптастыру әдістемесі» атты үшінші тарауда студенттердің тұлғалық 

өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивациясын қалыптастыру бағытында 

«Тұлғалық өсуі және кәсіби даярлану мотивациясы» атты курсының оқу- 

бағдарламалық кешені ұсынылған. Онда педагог-психолог студенттердің 

тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивациясын қалыптастыруға 

бағытталған технологиялар мен   тренинг бағдарламалары қамтылған. 

Сонымен қатар психология студенттерінің кәсіби мотивациясын дамытуға 

арналған практикалық ұсыныстар төмендегідей: 

1. оқу-тәрбие іс-әрекетіне дайындық диагностикасы, оқу мотивтері, 

құндылық бағдарлары, әлеуметтік-психологиялық көзқарастары; 

2. оқу дағдыларын дамытуға және олардың өмірін реттеуге көмектесу; 

3. бірінші курс студенттеріне тәуелсіз өмірдің қиындықтарын жеңуде 

және сыныптастарымен және мұғалімдерімен жайлы қарым-қатынас 

орнатуда психологиялық қолдау көрсету; 

4. таңдаған мамандығынан көңілі қалған бірінші курс студенттеріне 

кеңес беру; 

5. ымыраға келіп мамандық таңдауда кәсіби өзін-өзі анықтауды түзету. 

Осылайша, мотивтердің, құндылықтардың, жеке мағыналардың, сондай-ақ 

кәсіби маңызды қасиеттерді анықтайтын қабілеттердің күрделі көп деңгейлі 

құрылымы тұлғаның кәсіби бағдарының психологиялық механизмдері 

ретінде әрекет ете алатындығын негіздейді. 

Қортындыда зерттеу нәтижелері бойынша эмпирикалық болжамдарын 

дәлелдеу нәтижелері жазылып, ғылыми ұсыныстар берілді.  

Диссертациялық жұмысқа «Тұлғалық өсуі және кәсіби даярлану 

мотивациясы» атты курсының оқу- бағдарламалық кешенінің  I. Жанcүгipoв 

атындағы Жетісу университеті КЕ АҚ, әль-Фараби атындағы КазҰУ, 

«Қайнар» академиясы оқу процесіне зерттеу нәтижелерін енгізу актылері 

тіркеледі. 

 



 


