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МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙІП  
КЕТУІНІҢ АЛДЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Түйін 

Мақалада педагогтардың эмоционалдық күйіп кету мəселелері қарас-
тырылған. Педагогтердің эмоционалдық күйіп кетуінің өзіндік ерекшелікте-
рі, өзін-өзі бағалау төмендейтін жəне эмоциялық күйіп кету сатысы қалып-
тасатын жұмыстың негізгі саласы мен шарттары талданды. Эмоционал-
дық күйіп кетудің алдын алудың қажетті, ең алдымен, сыртқы ортаның 
стрессогендік факторларының əсерін төмендететін əдістері анықталып, 
негізделді. 

Кілт сөздер: кəсіби күйіп кету, стресс, эмоционалды таусылу, қыз-
мет шарттары. 

 
1 Кіріспе  
Еліміздегі əлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруі мен ақпараттық процестердің 

күрделенуіне байланысты елімізде эмоциялық күйіп кетудің кері салдарына қатысты 
зерттеулер күннен-күнге өзекті болып келе жатыр. Олар əсіресе оқытушылар мен мұғалімдер 
үшін барынша өзекті. Эмоциялық күйзеліс жағдайына деген конструктивті қарым-қатынас 
құра білу жəне оның салдарының кері əсерін барынша азайту шеберлігі оқытушының кəсіби 
тұрғыда маңызды қасиеттерінің біріне айналуы тиіс. Педагогке заманауи кəсіби ортаның 
эмоциялық факторлар əсеріне қарсы тұруына тура келеді. Яғни оған кəсіптің талап етілетін 
барлық талаптарын орындай отырып, өзін онда оңтайлы түрде жүзеге асыруға жəне өз 
еңбегінен лəззат алуға тура келеді. 

Оқытушының іскерлігі үздіксіз түрде қарым-қатынаспен байланысты, біртіндеп жүріп 
өтетін эмоциялық шаршау мен таусылу нышандарына тəуелді, ал ол кəсіби іскерліктің орын-
далуына, психикалық, физикалық жəне эмоциялық көңіл-күйдің нашарлауына кері əсер ете-
ді. 

Эмоциялық күйіп кету синдромы эмоциялық, ақыл-ойдың таусылуы, физикалық шар-
шау, тұлғалық оқшаулану жəне жұмысты орындаудан қанағаттанбау нышандарынан көріне-
тін экспансивті, когнитивті жəне физикалық күш-қуатты біртіндеп жоғалту процесі болып 
табылады. Ол жұмыс орнындағы күйзелісті сəтсіз шешу нəтижесі ретінде қарастырылады. 
Бұл синдром құрамына үш компонент кіреді: 

Эмоциялық таусылу тұлғаның физикалық ресурстарын төмендетеді, ағзаның күйзеліс 
агенттеріне қарсы тұруын нашарлатады, басқа да даму көздерін іздеу мүмкіндігін шектейді, 
соның нəтижесінде өзіндік даму, өзіндік өсу қажеттіліктерінің туындауына кедергі келтіреді. 

Жеке жетістіктер редукциясы (өзінің құзіретсіздігін, кəсіби іскерлігіндегі жетістігі 
жоқтығын сезіну) жалпы ынталану процесін нашарлатады, адамның мамандық арқылы тұлға 
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ретіндегі шығармашылық дамуын тоқтатады. Деперсонализация жеке тұлғалық оқшаулану 
бола отырып, тұлғаның қағидалары мен құндылықтар жүйесіне енеді, сол арқылы əлемге де-
ген оң қарым-қатынасты теріске шығара отырып, тұлғалық дамудың интегративтік құраушы 
бөлігін бұзады. 

Оқытушының эмоцияға кедейлігімен, эмоцияны үнемдеу саласын кеңейтуімен, жеке 
тұлғалық оқшаулануымен, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескермеумен сипатталатын 
күйіп кету синдромы маманның кəсіби қарым-қатынасы сипатына біршама қатты əсер етеді. 
Аталған кəсіби бұзушылық оқу процесін толыққанды басқаруға, қажетті кəсіби көмек көрсе-
туге, кəсіби ұжымның қалыптасуына кедергі келтіреді. Шынайы педагогикалық тəжірибе 
көрсеткендей, қазіргі таңда студентке тұлға ретіндегі қызығушылықтың жоғалуы, оны қалай 
болса солай қабылдаудың жоғалуы, кəсіби қарым-қатынастың эмоциялық жағының төмен-
деуі біршама айқын көрінеді. И.Ф.Исаев атап көрсеткендей, оқытушының кəсіби мəдениеті-
нің төмен деңгейлігі педагогикалық мамандыққа деген ынталық-құндылықтық қарым-қаты-
настың қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін. 

О.Н. Гнездилова кəсіби күйіп кетуге апаруы мүмкін факторлар ретінде мінез-құлық-
тың интроверт болуын, тұйықтық пен ұялшақтықтың, мамандық талаптарына келіспеуін 
келтіреді. 

Көптеген зерттеулер оқытушыларда кəсіби іскерліктің тұрақтылығын бұзушы жағдай-
лардың болуын көрсетеді (уайымдау, көңіл-күйдің болмауы, басыңқылық, апатия, көңіл 
қалу, үнемі шаршау). 

2 Материалдар мен əдістер 
Психология тұрғысынан оқытушыларда эмоциялық күйіп кетуге қарсы тұра білуін қа-

лыптастыру мəселесіне біршама көңіл аударылған, алайда бұл мəселенің педагогикалық 
жағына келетін болсақ, біз арнайы əдебиеттердің жетіспеушілігіне тап болдық. Психология-
педагогикалық əдебиеттерде эмоциялық күйіп кету үлгісін əзірлеуге (К.Маслач, С.Джексон 
жəне т.б.), күйіп кетудің құрылымдық компоненттерін атап көрсетуге (Э.Пайнс, Т.Кокс) жə-
не кəсіби «күйіп кетудің» негізгі көріністеріне (О.Н.Гнездилова, Т.В.Форманюк) арналған 
еңбектер жарияланған. 

Сонымен қатар, білім беру барысында оқытушылар мен мұғалімдерде эмоциялық 
күйіп кету ерекшеліктеріне зерттеу мəселесі əлі де жеткілікті түрде зерттелмеген қалпы 
қалуда. 

Қызметкердің денсаулығы тіршілігін сақтау барысында кəсіби еңбектің тиімділігін 
арттыру қажеттілігіне байланысты біз үшін оқытушылар мен мұғалімдердің эмоциялық 
күйіп кету ерекшеліктерін зерттеу маңызды болып көрінеді. 

Зерттеу анықтағандай, көптеген мұғалімдердің эмоциялық күю көрсеткіштері «Эмо-
циялық таусылу» жəне «Жеке тұлғалық қатынастар редукциясы» шкаласы бойынша жоғары, 
ал ол мұғалімдердің келесі ерекшеліктерімен түсіндіріледі: 

1) өзін теріс бағалау (мұғалім көптеген жағдайда өзін оқытушыға қарағанда теріс ба-
ғалайды, мұғалімде оның қоғамдағы алатын орынының əділетті еместігі, қоршаған ортаның 
оны жеткілікті бағаламайтындығы жайлы ойлары болады); 

2) жүйке-психикалық жүктемелер (біздің пайымдауымызша, олар оқушылардың ата-
аналары мен басшылық тұрғысынан мұғалімге деген қарсылықтарына деген сезімталдығы). 

Алайда оқытушылардың эмоциялық күйіп кетуінің жоғары көрсеткіштері «Эмоция-
лық таусылу» шкаласы бойынша ғана бар, ал ол келесі ерекшеліктерді меңзейді: 

1) бəрінен шаршау (көңіл-күйдің басыңқылығы, қорғансыздық, ешбір құлқының бол-
мауы, қателік жасаудан қорқу, өзі басқара ала алмай қалатын белгісіз жағдайлардан қорқу, 
жеткілікті түрде күшті бола алмаудан, құзіретсіз болудан, басшылық тұрғысынан берілетін 
жоғары талаптарға сəйкес келмеуден қорқу); 

2) оқытушылық еңбектің өзі (күнделікті көру, есту жəне дауыс аппараттарына деген 
жоғары жүктеме; семинар жəне тəжірибелік сабақтарды өткізу тұрақты «сананың белсенді 
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жұмысын» талап етеді; жауаптардағы оң сəттерді бағалау жəне қателіктерді түзету; қоры-
тынды жасау жəне қысқаша түйіндемелер тарату). 

3 Нəтижелер 
Осылайша, біз мұғалімдер мен оқытушылардың кəсіби іскерлігінің сипаты эмоциялық 

күйіп кету мəселесіне əсер ететін ерекшеліктерді анықтадық. Эмоциялық күйіп кетуді төмен-
дету үшін педагогтар мəселенің анық-қанығына жетуі қажет, ал ол үшін тек қаласаң болды, 
бəрінің аяқталатындығын түсінетіндей семинарлар, ағартушылық іс-шаралар ұйымдастыру 
маңызды. Егер нышандар қатты көрінетін болса, онда сұраныстар бойынша түзету жұмыс-
тары мен кеңестер қажет болады. 

Айта кететін жайт, аталған мəселе бойынша көптеген əдебиеттерге талдау барасында 
біз мұғалімдердің күйіп кетуінің барлық көрсеткіштері оқу жылы бойы жоғары болып, жыл 
соңына қарай одан сайын артатындығын, ал оқытушыларда ол нышандар оқу жылының 
ортасына қарай дамитындығы жайлы тұжырымға келдік. Мұғалімдерге күйіп кету оқытушы-
ларға қарағанда қарқындырақ, жүйелі жəне кешенді түрде, олардың эмоциялық деңгейін жа-
нап, өзіне деген, қоршаған орта мен мамандығына деген қатынасына да тиеді; ал оқытушы-
ларда күйіп кету нышардары эмоция тұрғысынан өзіне, өз жетістіктеріне, қоршаған адамдар 
мен жұмысына деген қатынасында теріс өзгерістер ретінде көрініс табады. 

Педагог іскерлігінің ең маңызды құраушыларының бірі біртіндеп артып отыратын 
эмоциялық шаршау мен таусылумен бірге жүретін қарым-қатынас болып табылады, ал ол кə-
сіби міндеттердің орындалуына, психикалық жəне физикалық көңіл-күйдің нашарлауына 
алып барады. Педагогикалық жағдаяттардың стандартты болмауы, мұғалімнің кəсіби еңбегі-
нің жауапкершілігі мен күрделілігі себепті «эмоциялық күйіп кетудің» даму қауіпі артады 
жəне аталған синдромды зерттеу оның кері салдарларының қоршаған адамдармен қарым-қа-
тынасына əсерінің алдын алу тұрғысынан қажетті болып отыр. 

Негізінен, эмоциялық күйіп кету психиканы жарақаттаушы əсерлерге деген эмоцияны 
толықтай немесе жартылай болдырмау түріндегі психологиялық қорғаныс механизмі болып 
табылады, бұл психикалық, көптеген жағдайда кəсіби мінез-құлықтың жүре пайда болатын 
стереотип. В.Е. Орел күйіп кетуді ұзақ уақыттық күйзеліс негізінде дамитын жəне жұмыс 
жасаушы адамның эмоциялық күш-қуаттық жəне жеке тұлғалық ресурстарының таусылуына 
апаратын синдром ретінде қарастырады. Ю.М. Кузнецова бойынша, күйіп кету əлеуметтік 
сала мамандықтарында көрінетін физикалық, психикалық жəне ақыл-ой таусылуының 
жағдайы. Бұл синдром үш құраушы бөліктен тұрады: эмоциялық таусылу, деперсонализация 
(кертартпалық) жəне кəсіби жетістіктер редукциясы [21,7 б]. 

К. Маслач психикалық күйіп кетуді жұмысқа деген қызығушылық пен мұқияттылық-
ты жоғалту ретінде қарастырған. К. Маслач жəне С. Джексонның пікірлері бойынша, психи-
калық күйіп кету құрамына психикалық таусылу, деперсонализация жəне жеке жетістіктер 
редукциясынан тұратын үш өлшемді құрылым. Психикалық таусылу психикалық күйіп кету-
дің негізгі құраушысы ретінде қарастырылады жəне эмоциялық фонның төмендеуі, бейжай-
лық немесе эмоциялық қанығу түрінде көрінеді. 

Аталған мəселелерді шешуші технологияның бастапқы сатысы ретінде К. Маслач и С. 
Джексонның Н.Е. (Водопьянованың бейімделуімен) мұғалімдердің кəсіби-эмоционалды 
күйіп кету деңгейін анықтауға арналған сауалнамасын, (МВІ) сараптау жүйесін, «Эмоцио-
налды күйіп кету» шкаласы бойынша деңгейге бөлуді қолдануды қолдаймыз. Аталған зерт-
теу жұмыстарының нəтижесінде төмен, орта жəне жоғары күйіп кету деңгейіндегі мұға-
лімдерге бөлуге болады.  

4 Талқылау  
Соған орай эмоционалды күйіп кетуді алдын алудың жүйелі арт-терапиялық техноло-

гиясы (əрі қарай ЖАТ) бойынша жұмыс жасауға кеңес береміз. Жүйелі арт-терапиялық тех-
нологияға сəйкес ең алдымен оның мақсаттары мен міндеттері анықталып, жұмыс барысын-
дағы ережелер бекітіледі. 
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Жүйелі арт-терапиялық технология бойынша жаттығу барысында үш негізгі əсер 
туындайды: 

– тыныштандыру əсері (эмоционалды алаңдаушылықты басу); 
– қалпына келтіру əсері (шаршаңқылықтың көрінуін əлсірету); 
– белсенділікті арттыру əсері (психофизиологиялық реактивтіліктің артуы).  
ЖАТ технологиясында қолданылатын əдістер, визуалды образдарды құрып онымен 

жұмыс жасаудан бөлек, жұмыс авторы, психолог жəне топтың басқа қатысушылары арасын-
дағы қарым-қатынас іске асырылады. Осылайша бірнеше міндеттер өз шешімін табады. Бей-
нелік іс-əрекеттер, топтың қатысушыларына өздерінің ішкі қорларының белсенділігін артты-
рып оны қолдануға, өзін көрсетуге мүмкіндік береді жəне бұндай амалдарды көп адамдар бұ-
рын соңды демалыс жəне өз күштерін қалпына келтіруші құрал ретінде қолданып көрмеген. 
Соған қоса топтағы шығармашылық жұмыстар топ ішіндегі қарым-қатынасқа ғана емес, топ 
сыртындағы қарым-қатынастардың да реттелуіне септігін тигізеді. Топқа қатысушылардың 
айтуы бойынша бұндай іс-əрекеттер топ ішінде ыңғайлы жағдай туындатады, қатысушылар-
дың қал-жағдайына жақсы əсер етіп қана қоймай олардың бір-бірімен қарым-қатынасын да 
дұрыс жолға қояды жəне жалпы өмірге деген позитивті көзқарас қалыптастырады. 

Атап кететін жайт, вербалды психологиялық түзетуге келмейтін кейбір клиенттер са-
наты (олигофрендер; ауыр психикалық науқасқа шалдыққандар немесе сөйлеу қабілетінде 
кемістігі бар жандар; жады мен назарында ақауы бар орта жастан асқан адамдар) белгілі бір 
жағдайда арт-терапевпен жеке немесе топ ішінде біршама нəтижелі жұмыс жасай алады. Ол 
вербалды коммуникацияға деген қабілеттерінің төмендігіне қарамастан, олар өз сезімдерін 
бейнелеу формасында жеткізе алуымен байланысты. Тіпті егер олардың кейбіреулері көркем 
бейнелер жасай алмаса да, қарапайым манипуляция мен бейнелеу материалдарымен байла-
нысты əр түрлі ойындар мұндай клиенттер үшін өте маңызды болып шығады, себебі мұндай 
жаттығулар олардың сенсомоторлық дағдыларын жаттықтырады, вербалды емес ойлау қабі-
леті мен басқа да функцияларын дамытады. 

Алайда өзіндік емдеу-түзету əдісі ретінде арт-терапия ең алдымен невроз немесе жеке 
тұлғалық бұзылыстар тəрізді ауыр емес психикалық ауытқушылығы бар клиенттерге барын-
ша жарайтындығын аталып өтеді. 

Жаттығулар мен тапсырмаларды орындау үшін қатысушылардан əсем суреттей алу 
немесе бейнелеу өнерінен, жалпы арнайы шығармашылық қабілеттер талап етілмейді. Бұн-
дай топта жұмыс жасау барысында тек қана дəстүрлі қағаз, қарындаш пен бояу ғана емес, со-
нымен қоса қатысушылардың өздері арнайы əзірлеген табиғи материалдар да қолданылуы 
мүмкін. Бір топта қатысушылар болашақта қажет болу мүмкін барлық материалды өздері 
дайындайды. Əр түрлі заттар мен өсімдіктерді жинау барысындағы серуен де топтық жұмыс 
үшін пайдаланылуы мүмкін.  

5 Қорытынды 
Қорытындылай келе эмоциялық «күйіп кетудің» алғышарты құрамына педагогтың 

жеке тұлғалық психологиялық ерекшеліктері мен эмоциялық тұрғыдағы кəсіби іскерліктің 
өзіне тəн ерекшеліктері кіретін бірқатар факторлар болып табылады. Күйіп кетудің дамуына 
əсер ететін факторларға шолу жасай отырып, біз аталған факторларға жасалған көптеген 
зерттеу жұмыстары аталған құбылыстың пайда болуындағы басты нəрсе не деген сұраққа 
жауап бермегендігін көре аламыз. Оның негізгі себебі қайсысы – жеке тұлғалық қасиеттер ме 
əлде іскерлікке тəн сипаттары, адамдармен өзара əрекеттесу ерекшеліктер немесе жұмыс 
ортасының факторлары ма? Аталған мəселелерді шешу ең алдымен «күйіп кетудің» алдын 
алу үшін ерекше маңызды болып отыр. 

Айта кететін жайт, эмоциялық «күйіп кету» – біршама қауіпті процесс, себебі бұл 
синдромға шалдыққан адам оның нышандарын байқай бермейді. Ол өзін сырттан көріп, не 
болып жатқандығын түсіне алмайды. Сондықтан да ол конфронтация мен кінəлауды емес, 
керісінше, қолдау мен көңіл бөлуді қажет етеді. 
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АКАНБАЕВ, Б.Н., ШАМИТДИНОВ, А.М. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания педагогов. Проана-

лизированы особенности эмоционального выгорания педагогов, основные сферы и условия труда, в 
которых происходит снижение самооценки сформировавшегося Первого этапа выгорания. Выявле-
ны и обоснованы необходимые методы профилактики выгорания, которые в первую очередь снижа-
ют влияние стрессовых факторов внешней среды. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, эмоциональное истощение, условия 
труда. 
 

AKANBAEV, B.N., SHAMITDINOV, A.M. 
TECHNOLOGY OF PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 
This article discusses the problem of emotional burnout of teachers. Analyzed the characteristics of 

emotional burnout of teachers, the main scope and working conditions in which there is a decrease in the 
self-assessment formed the first stage of burnout. Identified and justified by the necessary prevention 
methods of burnout, which primarily reduces the influence of stress factors of the external environment.  

Key words: professional burnout, stress, emotional exhaustion, working conditions. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА САМРАТА ИРЖАСОВА) 

 
Аннотация 

В работе раскрываются особенности сетевой литературы. Цель 
данной статьи – проанализировать литературоведческие аспекты сетевой 
литературы и выявить особенности ее практической реализации в поэзии 
Казахстанского автора Самрата Иржасова. Текст дает ценную информа-
цию о специфических особенностях сетевой литературы – влиянии постмо-
дернистской картине мира, интерактивности художественного текста, 
анонимности автора. Особое внимание уделяется идейно-тематическому 
уровню стихотворных произведений Самрата Иржасова. 

Ключевые слова: сетевая литература, сетевая поэзия, литература 
Казахстана. 
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