
Колледж психологының 1-курс студенттерімен кездесуі 

 «Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық кеңес», «Психикалық 

денсаулығымыз туралы сөйлесейік»   

Күні: 20.10.2020ж 

2020-2021 оқу жылында 20 қазан күні №1 Алматы қазақ мемлекеттік 

гуманитарлық-педагогтік колледжінде 1-курс студенттерімен кездесу өтті. 

Кездесуде қаралған мәселелер: 

1. «Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық кеңес» 

2.  «Психикалық денсаулығымыз туралы сөйлесейік»  

3. Ұсыныстар мен пікірлер 

1. Білім алушылармен таныстық жүргізіліп, кездесудің тақырыбы мен 

мақсаты түсіндірілді. «Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық 

кеңес» тақырыбында презентация көрсетіліп, қатысушылармен елімізде 

болып жатқан жағдай туралы әңгіме жүргізілді. Қашықтықтан оқыту 

барысында кездесетін қиындықтар мен аталған оқыту форматына қалай ауыр 

салдарсыз бейімделуге болатыны жайында, психологиялық тұрғыда 

ұстамдылық таныту және үй жағдайында жұмыс орны мен күн тәртібін 

дұрыс ұйымдастыру туралы кеңестер берілді. Сонымен қатар, 

қатысушылармен бірге орындай отырып, сабақ арасындағы үзілістерде 

жасалатын, мидың жұмыс жасау қарқынын арттыратын жаттығулар жүйесі 

ұсынылды. 

2. Келесі мәселе бойынша, алдымен, білім алушылардан «психикалық 

денсаулық» дегенді қалай түсінетіндіктері туралы ойлары сұралды. Одан 

кейін «Психикалық денсаулығымыз туралы сөйлесейік»  тақырыбында 

презентация арқылы психикалық денсаулық жайында жалпы мәлімет беріліп 

өтті.  Жалпы, «Психикалық денсаулық дегеніміз не?», «Оған қалай күтім 

жасаймыз?», «Адам өз эмоциялары мен сезімдерін қалай басқарады?», 

«Әдетте адам эмоциясын басқара алмағанда қандай жағдайлар болуы 

мүмкін?» деген сияқты сұрақтар төңірегінде ақпарат берілді. Адам өзін-өзі 

психологиялық тұрғыда жақсы сезінуі үшін, жағымсыз эмоциялардан арылу 

мақсатында жасалатын жаттығулар жүйесі ұсынылды. 

3.  Студенттердің сұрақтары, ойлары мен ұсыныс-пікірлері сұралды.  
 



 

 

 

   



   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тақырыбы: «Мен және Интернет» (Колледж психологының 1-курс 

студенттерімен кездесуі) 

2020-2021 оқу жылында 9 қараша  күні №1 Алматы қазақ мемлекеттік 

гуманитарлық-педагогтік колледжінде 11 «Д», 12 «Д», 11 «Қ» топ 

студенттерімен кездесу өтті. 

Кездесуде қаралған мәселелер: 

1. «Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық кеңес» 

2. «Психикалық денсаулығымыз туралы сөйлесейік»  

3. Ұсыныстар мен пікірлер 

1. Білім алушылармен таныстық жүргізіліп, кездесудің тақырыбы мен 

мақсаты түсіндірілді. «Қашықтықтан оқытуда студенттерге психологиялық 

кеңес» тақырыбында презентация көрсетіліп, қатысушылармен елімізде 

болып жатқан жағдай туралы әңгіме жүргізілді. Қашықтықтан оқыту 

барысында кездесетін қиындықтар мен аталған оқыту форматына қалай 

ауыр салдарсыз бейімделуге болатыны жайында, психологиялық тұрғыда 

ұстамдылық таныту және үй жағдайында жұмыс орны мен күн тәртібін 

дұрыс ұйымдастыру туралы кеңестер берілді. Сонымен қатар, 

қатысушылармен бірге орындай отырып, сабақ арасындағы үзілістерде 

жасалатын, мидың жұмыс жасау қарқынын арттыратын жаттығулар жүйесі 

ұсынылды. 

2. Келесі мәселе бойынша, алдымен, білім алушылардан «психикалық 

денсаулық» дегенді қалай түсінетіндіктері туралы ойлары сұралды. Одан 

кейін «Психикалық денсаулығымыз туралы сөйлесейік»  тақырыбында 

презентация арқылы психикалық денсаулық жайында жалпы мәлімет 

беріліп өтті.  Жалпы, «Психикалық денсаулық дегеніміз не?», «Оған қалай 

күтім жасаймыз?», «Адам өз эмоциялары мен сезімдерін қалай 

басқарады?», «Әдетте адам эмоциясын басқара алмағанда қандай 

жағдайлар болуы мүмкін?» деген сияқты сұрақтар төңірегінде ақпарат 

берілді. Адам өзін-өзі психологиялық тұрғыда жақсы сезінуі үшін, 

жағымсыз эмоциялардан арылу мақсатында жасалатын жаттығулар жүйесі 

ұсынылды. 

3. Студенттердің сұрақтары, ойлары мен ұсыныс-пікірлері сұралды.  



 

 

 



№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжінде 10 

ақпан күні колледж психологы Серикжанова Мөлдір Серіжанқызының 

ұйымдастыруымен «Адамгершілік пен руханияттың қайнар көзі – отбасы» 

тақырыбында ата-аналармен тренинг жүргізілді. Тренингке 13 «Б»,12 «Ш», 

14 «Ш» топтарының ата-аналары қатысты. Тренинг барысында 

«Адамгершілік пен руханияттың қайнар көзі – отбасы» тақырыбында 

баяндама оқылып, өзін-өзі реттеуге арналған жаттығулар, тыныштық сәті, өз 

ойларын білдіруге бағытталған әдістемелер жүргізілді. Сонымен қатар,  

«Тәрбие отбасынан басталады» атты видеоролик көрсетіліп, ата-аналардан өз 

ойларын айту сұралды. Өз кезегінде ата-аналар белсенділік танытып, бала 

тәрбиесіндегі өмір тәжірибелерімен бөлісіп, пікірлерін ортаға салды. Тренинг 

соңында «Тілек шамы» әдісі бойынша қатысушылар тілектері мен ыстық 

лебіздерін білдірді. 

#SaraNazarbaeva80zhas 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжінде 3 

наурыз күні  1 наурыз – алғыс айту күніне байланысты «Өмірге риза болып, 

алғыс айт!» тақырыбында білім алушылармен психологиялық тренинг 

ұйымдастырылды.  

Мақсаты: білім алушылармен еркін қарым - қатынас жасай отырып, 

«алғыс айту», «ризашылық білдіру» ұғымдарының мәні мен маңызының 

тікелей адамға немесе айнала қоршаған ортаға тигізетін әсерін ұғындыру. 

Өмірдің әрбір сәтін бағалауға үйрету. Кеңпейілділікке, адамгершілікке, өзара 

түсіністікке, тыңдай білуге тәрбиелеу. 

Тренинг барысында ең бірінші,  студенттер шаттық шеңберін құрап, әр 

ұлттың амандасу үлгісімен және таратылған смайликтерге сай бір-бірімен 

амандасты. Осы арқылы көңілді атмосфера қалыптасты. 

Психолог-жүргізуші алғыс айту күніне байланысты тақырыптық 

баяндама оқыды. 

Жайлы көңіл-күй сыйлау мақсатында тыныштық сәті жүргізілді.  

«Өмір құндылықтары» жаттығуы орындалып, қатысушылардың ойы 

сұралды. Білім алушылардың әрқайсысы жаттығу барысында көп 

ойланғандарын және өздері таңдап алған өмірлік құндылықтары туралы 

ойларын білдіре келе, өмірдегі әр құндылықтың орны ерекше екенін айтты. 

Сергіту және өмірдегі қиындықтарға мойымауды үйрету мақсатында 

«Қақпан немесе тұйық шеңбер» ойыны ойналды. Білім алушылар белсене 

қатысты. Ойын аяқталғаннан кейін қақпан болған қатысушылар мен тұтқын 

болған қатысушылардың ойы тыңдалды. Өмірде қандай жағдай болса да 

мейірімділік барлық мұзды ерітетінін дәлелдеді. 

«Ата-анама өмір сыйлағаны үшін алғыс айтамын»,- деп ата-анасына 

телефон соғу айдары жүргізілді. Білім алушылар өз жақындарына 

алғыстарын айтты. Сезімге ерік беріп кейбір қатысушылар көзіне жас алса, 

кейбірі қандай да бір рахаттану, ризашылық сезімге ие болды. 

Қатысушыларды өмірге деген оң көзқарастарын қалыптастыру 

мақсатында «Мен өміріме алғыс айтамын, себебі...»  жаттығуы жүргізілді. 

Тренинг соңында  «Мен саған алғыс білдіремін» айдары арқылы 

қатысушылар бір-біріне алғыстарын айтты. 

Тренингті «Алғыс» әнін шырқаумен аяқталды. 

  
 



 

 

     
 

 

         
 

    
 

 

 

 

 

 



«Педагогика және психология» ПЦК оқытушыларымен  «Эмоционалдық 

күйзелу және оны жеңу жолдары» тақырыбында онлайн тренинг жүргізілді. 

Тренинг мақсаты: 

 1.  Оқытушылардың психологиялық денсаулықтарын сақтау, өзін-өзі реттеу 

техникасымен таныстыру  

2.  Психоэмоционалды жағдайды реттеу тәсілдеріне үйрету 

3. Оқытушылардың эмоционалдық күйзелу деңгейін төмендету.  

Тренинг барысында бірнеше ойын-жаттығулар қамтылды: 

1. «Бізді не біріктіреді?»  жаттығуы. 

2. «Таңдау» жаттығуы  

3. «Қағазды умаждау» тапсырмасы 

4. Мысал: «Шар» (ашумен жұмыс). 

5. «Стрессті жеңілдету» жаттығуы  

6. “Дыбыстық  гимнастика” жаттығуы  

7. «Көңіл-күйді суреттеңіз»  

8.  Қорытынды  

 

 

 


