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АЛҒЫ  СӨЗ 

Мүлде дені сау адамдар да өздерінің пробле-малары мен қарым-
қатынастарын қарастырып, күдіктерден немесе ауыр естеліктерден 
құтылғысы келеді. Оларға  жолдастары немесе жақын туыстары да 
көмектесе алмайды. Сол кісілердің шын жүректен айтқан достық  
ақыл-кеңестері, өкінішке қарай, кейде кері әсерін тигізіп жатады.  
       Маманға  көріну – бұл жеке адамның өзіндегі, өз өміріндегі, өз 
отбасындағы немесе өз қарым-қатынасындағы, өз карьерасындағы 
бірдемені өзгертуге ұмтылған бірінші қадамын көрсетеді; және бұл 
қадам мұндай ықыласты нақтырақ етеді. Маманға келудің өзі 
адамның, бір жағынан қиыншылықтарының дәрежесін, ал екінші 
жағынан рухани деңгейін білдіреді.  

Психотерапия, әсіресе психоанализ - дөрекі және терісі қалың  
адамдарға арналған емес, өйткені олар қайғы,  өкініш, жан азығын 
ойлауды және өзара түсінушілікті қажет ету сияқты көптеген 
сезімдерді білмейді  де,  керек  етпейді де.  
      Адамдар психоанализді бастаудың алдында әдетте, психоанализ 
дегеннің өзі не деп сұрайды.  
      Бұл әліппе клиенттерді қазірше Қазақстанда онша мәлім болмаған 
ерекше психотерапия - психоанализдің адамдармен, олардың уайым-
дарымен терапиялық  жұмыс жасаудың жолдарымен таныстыру үшін 
жазылған.  
      Қазақстанның дүниежүзілік психологиялық бірлестік кеңістігіне 
кіруі  психоаналитик маман-дығының біздің елде де кеңінен 
тарайтындығының белгісі. Мысалы, АҚШ-тың рейтингі бойынша, 
психоаналитикке деген сұраныс, адвокат пен медиктен кейін үшінші 
орында тұрады.  
       Бұл әліппе жас маман   психоаналитиктерді психоанализ 
техникасының әліпбиімен таныстыру үшін жазылған. Барлық 
әліппелер сияқты мате-риалдар алфавит бойынша кішкентай оқу 
бөліктеріне бөлінді.  

Аа 

АГРЕССИЯ 



Психологиялық қорғану механизмдерінің бірі. Фрустрацияға 
(қанағатсыздыққа, ызаға) себеп болған факторға қарсы емес, керісінше, 
фрустрацияның  бұлағы деп, қате қабылданған объектіге қарсы 
бағытталған күштен қорғануды белгілейтін түсінік. Бұған мысал етіп 
ауыстыру агрессиясын алсақ, кейбір жағдайда нақты фрустраторға 
(жағымсыз сезімдер бұлағы) қарсы агрессияның  соңы ауыр 
зардаптарға әкелуі мүмкін. Сондықтан, агрессия басқа объектіге 
бағытталады. Мысалы, бастыққа қарсы наразылықты білдіру қауіпті 
болғандықтан, кейбір адам ашуын әйелінен, баласынан  алады. 
Ауыстыру агрессия  механизміне, егер ол фрустрацияның нағыз 
себепкеріне бағытталмаған болса, мойындамаушылықты, 
сыншылдықты, бірлесіп жұмыс атқарудан бас тартуды жатқызуға 
болады.                                                  
 

АДЛЕРДІҢ   ЖЕКЕ  ПСИХОЛОГИЯСЫ 

Психоанализге тән жанжыныстықты (психо-сексуальность)  теріске 
шығарған, адамды тек әлеуметтік тірі жан деп қарастырған, А. Адлер 
мен З. Фрейдтің арасында қайшылық туғызған терең психологияның 
бағыты. Бұл бағыт негізгі маңызды орынды “Мен” елігулерінің 
тобына – билікке, артықшылыққа және өзін өзі нығайту ниеттеріне 
береді. Неврозды толыққұндылықсыз  кешенін жеңуге және 
артықшылық сезімін күшейтуге ұмтылудың  көрінісі ретінде 
қарастырады. Сонымен қатар невроз сырқат емес, ерекше бір мінез 
сияқты қарастырылған. 

Адлер бойынша, неврозды емдеуде науқастың жасырын 
психогенезін, оның “өмір стилінің” мәнін ашу қажет, өмірдегі жалған 
мақсаттарын айқындау керек. Әртүрлі психопатологиялық  
көріністерді оларға сәйкес келетін науқастың өмірдегі жалған 
мақсаттарымен салыстыру керек. Жанталдаушы невротиктің толық 
құндылықсыз сезімін талдай келе, оған неғұрлым дұрыс және 
жетілген жолдарды көрсетуі керек. Билік пен артықшылыққа ұмтылу 
адам мінезінің барлық өзгешеліктерін, қылмыс-тарын, сонымен қатар 
психоздың клиникалық көріністеріне негіз болады.  
         Жеке психология көптеген әлеуметтік-саяси құбылыстарды 
үнемі адамға тән бақталастық және билікке күресу тұрғысынан 
түсіндіруге талпынады.  
    Адлердің жеке  психологиялық  психотерапия-сының негізгі құралы 
– психоанализ (жанталдау). Жеке психология АҚШ-та 
неофрейдизмнің дамуына әсерін тигізді.       



 

АҚША  (АҚЫ)  
Психоанализ пайда болғаннан бері барлық психотерапиялық 
мектептер емделушінің жан талдауға қосқан материалдық үлесі 
салмақты болуын және талдау барысында ақша маңызды құрал 
екенін қабылдаған. 
 Оқу талдауы (учебный психоанализ) барысында әрбір болашақ 
психоаналитик (жанталдаушы) ақшаға қатысты өз мәселелерін  
түсініп анықтап алуы керек. Осындай саналау негізінде ақшаға 
байланысты өзінің жеке жұмыс стилін қалыптастыруы керек. 

 Емделушілер қанша, қашан және қалай төлеуі қажет деп аса 
ойланудың керегі жоқ. Емделушілер келе алмаған сессияларға 
міндетті түрде төлеуі керек  деген қатаң ереже жоқ.  
Жанталдаушылардың көп-шілігі бос қалған сессиялар үшін өзгеше 
келісім жа-сайды.  Демалысқа, ауруға қатысты   да солай болады. 
Мысалы, клиент сессияға келе алмайтынын алдын ала хабарласа, сол 
сессияның төлемінен босатылады.   

 Ең бастысы, келісімдер, бір жағынан, емделу-шінің дамуы мен 
өсуіне бөгет болмауы, және екінші жағынан, талдаушының көңілі 
толатындай болуы керек. Төлем ақы мөлшері аналитиктің 
емделушіге деген жасырын бейсаналық  агрессиясына  себеп болып 
анализ үрдісін тосқауылдамауы керек.  

 Ең маңыздысы, жас талдаушының ақша туралы анық түсінігі 
болуы қажет. Ақшаны жанталдау үрдісінде өз мәнін білдіретін бір 
кешен, сонымен қатар, талдау қарым-қатынасы немесе тасымал - 
керітасымал үшін  мағынасы зор құбылыс ретінде қарастырған жөн. 

 Ақшаға қызығушылықтың бір қыры, адамның  іші қатып қалып,  
жүрмей қалғаны сияқты, ақшаны  сақтау, жинау және тығу анус 
фазасына жатады, анус мінезін білдіреді. Ақшаға деген ашкөзділік пен 
тойымсыздық көбінесе ауыз фазасымен байланысты.  

Алғашқы адамзат табиғатпен тығыз байланыста болғандықтан 
және өзін-өзі қамтамасыз ететін қоғам құрған кездерде ақшаның 
керегі шамалы еді. Адамдар табиғи өмірден, қоршаған ортадан 
алшақтаған сайын  ақшаның айырбастау құралы ретіндегі қажеттілігі 
арта бастады.  

Ақша адамды жылдам қанағаттануды талап ететін 
инстинкттердің тілектерінен босатып, ауыспалы либидо символы 
болды. Либидо физикадағы қуаттың психикалық баламасы. Ақша –  
либидоның өте ерекше мағыналы символы: ол Ұлы ана архетипімен 



байланысты. Бір жағынан, ол Ұлы ана архетипінің дамуды тежеп, 
тұншық-тыратын және бөгет жасайтын аспектісінен құтылу амалы 
болады. Екінші жағынан, ақшаның болуы, демек  Ұлы ананың  да 
болуы, тілекті орындауға және қанағаттандыруға, аналық дүниенің 
жағымды аспектісімен бірігуге мүмкіндік береді.  

Мысалы, малды құрбандық  ету  анамен қосылу сағынышына 
сәйкес. Алғашқы ақша мал құрбанды-ғының орнына жүрген, өйткені, 
көне гректердің салмақ өлшемі  оболус  дәл осы мақсатта 
қолданылған.   

Мұнан әрі, бұл рәсім адамзаттың бойындағы күшті жандандыру 
және адамдардың тұрмыс-жағдайын экономикалық  тауарларды 
тарату арқылы жақсарту ықыласының символы болды. Жағымсыз 
аналық архетиптен еркіндікке  және автономияға жетелейтін 
либидоның ұнамды жағы жеке адамның өзінің ішкі күшін тірілту 
ынтасынта тек жалпылама түрде айқындалынған.  

Егер ақшаны оның архетиптік негізі тұрғы-сынан қарастырсақ, 
онда ол алдымен анадан ажыра-сып, кейін жанталдау  барысында 
аналық архетипті интеграциялап қарама-қайшылықтарды біріктіру 
үшін қажетті, өте маңызды символ болады. Психо-анализ  оболуссыз 
жұмыс істемейді, талдау тиімді болып тек қияли бейне мен 
теориялық  пікір болып қалмауы үшін бұл  оболус  шынымен төленуі 
қажет.   

 “Ақысыз” жанталдауда (мысалы, сақтандыру мекемелері арқылы) 
емделушінің аты жоқ (аноним)  Ұлы анамен қатынасы тоқтап 
қалғанда, оны осы садақа мен құрбандық еткен “оболустары” құтқарып 
алуы керек.  Әрине, бұл әрекеттің басты мағынасы малды 
құрбандыққа шалу, жеті шелпек пісіріп тарқату немесе имамға, 
молдаларға ақша беру  емес екенін ескеру қажет. Бұл садақалар тек 
құдайдың өзіне  ғана арналып жасалады. 

 Кейбір мағынада емдеуге төлем талап ету – аналитиктің жеке 
мүддесін қорғауға шақыратын кәдімгі капиталистік ереже. Талдаушы 
осыны мойындап егер емделуші  ақшаны көбірек төлесе емдеу жақсы 
өтеді деп үміттендірмеуі керек.  

 Емделуші мен талдаудың  жетілуі  мен дамуы үшін ең керегі 
оболус болады. Тарихи экскурс дәлелдегендей  талдаушыға қанша 
ақша төленгені емес, жанталдаушы мен емделушінің арасында тұрған, 
тек ақылмен түсініп болмайтын Ұлы анаға қатысты нәрсеге 
емделушінің өз материалдық құрбандығы  қажет. Мүмкін, бұл жағдай 
тәжірибеде  көптеген  “ақысыз” талдаулар да нәтижелі болатын-



дығын  түсіндіретін шығар. Мұндай кездерде де адамның психикасы 
садақа мен құрбандық жасаудың амалын тауып өнімді жұмыс 
атқарады.  

Емделуші өзі ақша төлеген талдаулар едәуір жақсырақ өткен. Егер 
осындай адамдар өз емделуін тегін жалғастырса олардың 
симптомдарының көбі-нің сақталуы немесе аурудың қайталану қаупі 
туады.  

Сонымен, психоанализдегі ақша -             
а)  еркіндіктің, тәуелсіздіктің көрсеткіші. Адамдар ақшаны 

либидоға жұмсайды, ақша қоры қуат қорымен тең. Бұл ауыздық 
аспект: тойымды болу, көбірек табыс табу. 

б)  құрбан, құрбандық шалу арқылы құдаймен байланысу. Анустық 
аспект: сараңдық, қызған-шақтық, қаттылық (балалар өз нәжістерін 
бергісі келмейді).      

        

АЛҒАШҚЫ   СҰХБАТ  
Барлық талдаудың ең басында, талдаушының қандай мектепке 
қатысты екеніне қарамай, алғашқы сұхбат немесе сыртартқы жинау 
өтеді. Алғашқы сұхбат фрейдистер анықтаған  “талдау альянсін”, 
“терапиялық альянсты” немесе “жұмыс альянсін” құрудың алғашқы 
сатысы  болады.  Тәжірибе тұр-ғысынан қарағанда, талдаушыға бұл 
кезең клиенттің ауруын емдеу немесе оның проблемаларын шешу 
үшін психоанализ тиімді ме деген шешімді қабыл-дауға қажет. Демек, 
алғашқы сұхбат пен емделушіні жанталдау әдісімен таныстыру 
арасындағы айырма-шылықтарды білу керек. Бұл екі түрлі мәселе.  

Басқа  психотерапевттер секілді, талдаушылар емделушінің 
клиникалық  көрінісін әбден ойланып алуы және оған қандай талдау 
жасалғанын бағалауы керек. Бұл жерде бір нәрсені анықтап алу керек: 
көптеген медициналық бағыттарда (психотерапия-ны есепке 
алмағанда) емдеу мен диагноз  ерекшеленіп диагностика 
емшараларына ешқандай  терапиялық сипат берілмейді. 
Психотерапиядағы жағдай түбі-рімен өзгеше, өйткені, әрбір 
диагностикалық  зерттеулер барлық уақытта, үлкен немесе кіші 
дәрежеде психикалық процессті өзгертіп тұратын терапиялық 
интервенция болады. Емделушілер бірінші кездесудің әжептеуір 
шамдандырғанын және клиникалық  көріністі өзге бағытқа азды- 
көпті өзгерткенін үнемі естеріне алады. Тек шизоид емделушілерге 
бір қарағанда бұл алғашқы кездесу ешқандай әсер қалдырмағандай. 



Дегенмен, ұзаққа созылған жанталдау курсында (егер, әрине, осы кез-
десуден кейін талдау басталса) дәл осы емделушілер-дің сыртқы 
бейтараптығының артында өте терең және күшті әсерлердің болғаны 
әрдайым байқалып тұрады.  

Бірақ қандай жағдайда болмасын, психикалық аурудың ерекше 
белгісі, медицинамен  салыс-тырғанда, кез-келген интервенцияға 
күшті сезіммен жауап беру. Сондықтан, жанталдауда әрдайым 
диагностика  өтіп жатқан кезде терапия басталып кетеді. Кейде 
алғашқы сұхбат емделушіні қарқын-дырақ ойлануға және өзінің қазіргі 
проблемаларын түсінуге жетелеуі мүмкін, бірақ  кейде осыған қарама-
қарсы емделушінің жабырқауы мен қорғануы күшейіп кететін 
жағдайлар болуы мүмкін.  

Құрылымдық (структурный) өмірбаяндық  сыртартқыға  қарсы 
басты дәлел – оның жанталдау емшарасына жатпайтындығы. 
Талдаушы қызығу-шылығының бейсаналық қысымы, өмірбаян 
туралы толық мәлімет алуға бағытталған сұрақтары  емделушіні 
тездетіп жоғары дәрежедегі бақылауға, нақты санаға итермелегенде 
бейсаналық материалға онша көңіл бөлінбей  қалады.  

“Құрылымдық сыртартқы” нәтижесі  2-3 сағат интервьюден  кейін 
4-8 бетке жазылуы керек. Бұл сыртартқыға тек субъекттің толық 
өмірбаяны, оның айналасындағы маңызды адамдарды және  
әлеуметтік дамуын  суреттеу ғана емес, соған қоса, әртүрлі драйвтарға 
(тілектерге) қатысты мінезі мен тәжірибесін, қандай жағдайлар оны 
көмек сұрауға итермелегенін анықтап жазылады.  

Сыртартқы жинау үшін сұрақ қою мәселесі талдаудың алғашқы 
фазасында маңызды рөл атқарады. Көптеген емделушілер өздерінің 
кейбір кешеніне (комплексіне) тиіп кететін, ашық айтылған 
сұрақтардан қысылады, сұхбат барысындағы дәл осы  тақырыптар 
олардың ішкі дүниесін ашпауға, ақтарылып сөйлемегенін үлкен күнә 
деп  қабылдауына  түрткі болады.  

Талдау психологиясында “алғашқы интер-вьюді”  қолданудың 
мағынасы бар ма?  Емделудің басын барынша ашық  қалдыру 
дұрыстау болмай ма? Ең басынан бастап,  бір сағаттың ішінде осы 
жағдайдың талдау терапиясына сай келетіні анық болады ма?  Өз 
еркімен айтқан ақпарат негізінде дұрыс диагноз қою мүмкін бе? Осы 
сұрақтарға психоаналитик өзінше жауап береді.                       

Жеке жағдайларда осындай  емшара өте орын-ды. Бірақ оның 
кемшілігі бар, осы уақыт ішінде кейде емделуші мен терапевттің 
арасында өзгеше тасымал-керітасымал байланысы қалыптасып 



үлгіреді, сөйтіп, психоанализ ем болмайды деп екеуінің арақатынасы 
үзілгенде, емделуші эмоция-лық шокқа тап болады. Сондықтан, 
талдаушының алдынан шығатын проблема – алғашқы сұхбатты 
жүргізу немесе жүргізбеу емес, керісінше, емделуші психикасының 
процесстерін дұрыстап ашылуын қамтамасыз етумен қатар 
емделушінің өмір тари-хымен қазіргі жағдайлары туралы хабарларды 
алу.  

 Зерттеулер талдаушының бақылауымен емде-лушінің 
айтқандарының мазмұны арасындағы айырмашылықтарды 
анықтады. Талдаушының бақылау тұрғысынан, біріншіден, 
емделушінің алғашқы көрінісі мен оның мінезі, екіншіден,  екеуі 
арасында пайда болған тасымал және керітасымал қарым-
қатынастары, үшіншіден, торығу немесе мания, ұялғаннан қызару, 
зейінді жинақтаудағы қиындықтар, сөйлеудегі проблемалар секілді 
анық байқалған симптомдар көзге түседі.  

Емделуші сөзінің мазмұнын жоспарлағанда, біріншіден, назарды 
тек емделушінің аяқ астынан  айтып тұрғанына аударып, емделушінің 
кездейсоқ ашылуына кедергі жасалмауы керек.  

Сессияның хаттамасына бірнеше кезеңдер кірістіріледі. Біріншісі 
– бұл симптоматика. Байқал-ған симптомдарға және емделушінің өзі 
туралы айтқандарына қосып, емделуші қандай байқалған немесе  
күдіктелінген симптомдарды ескермей кеткенін атап өту керек. 
Соңынан симптомдардың ұзақтылығы мен сипаттары, сонымен қатар 
емделу-шінің өзінің жабысқақ ойлары мен әрекеттерін суреттеуі  
зерттелінеді. Бұл жердегі сұрақтар емделушінің аяқ асты айтқан 
материалымен шектелінеді, оның шеткі симптомдары туралы 
қазірше сұрамау дұрыс болар.  

Келесі пункт – симптомды қоздырған жағдай. Клиент қандай 
жағдай өзін емделуге мәжбүр еткенін баяндап береді. Емделушілер 
әдетте ауыр тиетін сұрақтардан қашқақтайды немесе оларға 
тиянақсыз жауап береді. Талдаушы мардымсыз ұсақ-түйектерді 
сұрамауға тырысады. Ол үшін маңыздысы, емделушінің әңгімесінде 
мәнді де айқын болған нәрсе және ол өзін осы жағдайда қалай 
сезінгені. Егер емделуші симптомға алып келген жағдайды еске 
алмаса, онда бұл жөнінде хаттамасына жәй белгілеп қояды. 
Емделушіден ол жағдай турасында арнайы сұрап жатпайды. 

Соңынан қазіргі тіршілік жағдайының бағалануы жазылады. Бұл 
жердегі суреттеу тағы да емделушінің өзіне қалдырылып, ондағы 
маңызды оқиғалар, әсіресе аттап өтіп – айтылмаған тақы-рыптар 



(мысалы, емделуші өзінің қаражат жағдайы туралы айтпайды) 
айқындалады. Назарға алынатын жайт, психикалық динамикадан 
айырылған, құрғақ  “ақпарат” алудан аулақ болу керек.  

Егер де емделушінің өзі аяқ астынан өзінің тарихын есіне алса 
немесе сұхбат барысында пайда болған сілтемелер генетикалық 
материал туралы сөйлесуге сылтау болса, онда талдаушы осы жағдай-
лардың пайда болған кезі мен тарихына тереңірек үңіледі. Бұл 
жердегі арнайы қызығушылық оның отбасындағы жағдайын түсіну 
болып табылады. Ол отбасында қандай проблема басымдау болды 
және сондықтан да ол тек емделушінің жеке проблемасы болған ба?  
Қызығушылық емделуші өмірінің тек қана алғашқы жылдарында 
тоқтап қалмай, оның есею мен жетілу  кезеңдерін қалай игергеніне, 
мүмкіндігінше олардың (мектеп жылдары, өтпелі жасы және т.б.) 
қалай өткеніне зейін қойылады. 

 
Алғашқы сұхбат кезіндегі  
емделушінің мінез-құлығы 
Жас жанталдаушылардың хаттамаларында ем-делушінің дене тілі  
туралы бақылаулары мен жазулары өте аз. Ереже бойынша, тек  
әдеттен өте тыс көрінген: мысалы, емделуші талдаушының қолын 
алғанда қатты қысып, ұзақ ұстаса немесе ұялып қолын тез қайтып алса 
тек сол көріністер суреттелінеді. Әрине, адам туралы бірден көп 
нәрсені білдіретін қол алысудың да бірнеше түрлері бар. Емделушінің 
бірінші сұхбат кезінде байқалған мұндай ерекшеліктерін  суреттей 
келе,  барлық  сыртқы көрінісін: жүрісін, отырысын, тұрысын толық 
ескерген жөн.  

Бірінші сұхбаттан кейін психоаналитик өзі үшін емделушінің 
ерекше қозғалыстарын, мысалы, жүрісін, аяғын қалай 
айқастыратынын, оның сыртқы кейпін, осы мінезіне байланысты, 
қынжылу түрлерін дұрыстап түсіну үшін, қайталап жазып алған 
жақсы. Тек емделушінің мінезі мен құлқын бақылай отырып, 
толыққанды диагнозды жасауға болады. Сол сияқты оның 
кешендерінің жасырын динамикасы туралы білімді игере тұрып, ол 
өзі туралы бірдемені айтпай жатып, емделушінің проблемасы туралы 
нақты шешімді қабылдауға болады.   

 
 Тасымалдау және қарсы тасымалдау 



 Бұл емделушімен дене тілі арқылы қатынасты зерттеу аймағы. 
Психоаналитик өзін өзі ұқыпты бақылауы емделушінің уайымдары 
туралы хабар беретін бұлақ болады.  

Қарсытасымал реакцияларын бақылау материалы талдаушыға 
емделушінің тасымалы мен оның басты психикалық  дау-дамай 
астарындағы рөлдік үлгісін, мысалы, анасының қолына сеніммен 
құлаған баланың рөлін, қатал әкесінен қорқатын үрейлі баланың рөлін 
немесе мазохистік елгезек клиенттің рөлін жақсылап анықтап 
түсінуге көмектеседі. Әруақытта емделушіге қатысты өз 
сезімдеріңізді және қиялдарыңызды әбден суреттеп алу қажет, 
мысалы, емделуші жағымды кісі  болып шықты, оның байланыстары 
пен қарым-қатынастары туралы хабарлармен өзіңізді шектеп 
қоймаңыз. Суреттеп жатқанда (негізінде бұл үнемі ұмытылып кетеді) 
қашып құтылмайтын күшті субъектті факторды есте сақтау керек, сол 
себепті талдаушыға өзінің жеке тұлғасын және мінез құрылымын, 
өзінің дидактикалық талдануы барысында біліп алуы қажет екенін 
ескеруі керек. 

 Тасымал  мен қарсытасымалға екі жақ та әрдайым үлес қосып 
тұрады. Тәжірибе көрсеткен-дей, оқу талдауы кезінде екі 
жанталдаушы болса, екінші талдаушының мінезі бірінші 
талдаушының мінезінен өте өзгеше болғандықтан онда клиент жеке 
басының мүлдем басқа тұсын көрсетуі мүмкін. Емделушінің 
материалдарын өзінше ой елегінен өткізгенде талдаушының осы 
факторларды есепке алу ниеті өте маңызды және клиенттің өзге  
талдаушыға жиі мүлдем басқа әсер етуін есте сақтау керек. 
 

       Типология   
         Юнг екі негізгі позицияны  (экстраверсия және интроверсия) 
және төрт психикалық қызметті: ойлау, түйсіну, сезіну, интуиция 
белгіледі. Ол ойлау-ды және сезінуді рационалды (өйткені олар 
ақылға бағына әрекет етеді), ал түйсіну мен интуицияны 
иррационалды (себебі, олардың қызметі ақылға сүйенбейді) деп 
атады. Осыған сәйкес сегіз психоло-гиялық  түрді бөледі: мысалы, 
Ойлағыш экстраверт, Ойлағыш интроверт және т.б. Юнг типология-
сынан бағалау жүйесі пайда болды (Майер-Бригс индикаторы), қазір 
оны әртүрлі ұжымдарда адам-дарды тестілеу үшін нәтижелі 
қолданады.         
 Емделушінің типологиясын анықтау әрекеті бақылау мен сөз 
материалын талдау аралығында жатады. Психологиялық 



типологияны анықтау тездетіп қол жеткізе салатын оңай мәселе емес. 
Емделушінің типологиясы туралы сенімді айту үшін алдымен 
бірнеше сағаттық емдеу жүргізіп алу қажет болады. Басқа жағынан 
алсақ, бұл жерде артық қиындықтарды туғызып  диагноз қате болып 
қалуы мүмкін деп ойланып жатудың керегі жоқ. Емделушінің 
мінезіндегі экстроверттік немесе интроверттік ұстаным  анық 
көрінгендіктен ұстаным түрі біршама тез анықталады. Қосымша 
хабардың қайсысы болмасын бағалауда көмектеседі. Емделу-шінің 
өзін өзі сипаттауы, оның сыртқы объектке немесе ішкі субъектті 
факторларға  бағытталғанын әдетте біршама анық көрсетеді. Егер біз 
емделуші-нің жеке тарихы төменгі қызметіне қандай дәрежеде әсер 
еткенін және сыртқы факторлар әсерін бағалауға әрекет етсек, онда 
диагнозды қиындатып аламыз. Мысалы, интроверт адамдардың 
басым көпшілігі жиі экстраверттер сияқты, ал экстраверт-тердің 
басым көпшілігі интроверттер сияқты өмір сүруге әрекет жасайды.  

  Бірінші сұхбат барысында емделушінің рационалдық 
қызметтерінің дамуын – ол дұрыс және жалған атауларға сүйеніп 
пікір жасайды ма, сонымен қатар ойларын ұсынуды ұнатады ма және 
сезімін ығыстыру беталысы бар ма немесе сезімін айғақтауға, көбірек  
ұнатуға немесе ұнатпауға  бағытталғанын – біршама оңай біліп алуға 
болады. Интуиция мен түйсікке  диагностика жасағанда алғашқы 
сұхбат материалын мұқият қарастырып алу керек. Демек, диагноз 
басты қызметтен гөрі, көптеген жағдайларда едәуір анық көрсетілген 
төменгі қызметтен басталады, әрі қарай жетекші және екінші 
қызметтердің қандай екенін анықтау керек.  

  Үлкен сәтсіздікке ұшыраған қабылдауына байланысты 
шизоидтардың проблемалы қызметі  – түйсіну. Компульсиялық 
тұлғалар үшін проблемалы қызмет – бұл ойлау, дегенмен олардың 
ойлауы әрдайым жетекші қызмет бола бермейді, солай болғандықтан 
олардың ригидті және қатаң Үстем – Мені қисынды қорытындыларға 
емес, моралдық сезім пікіріне негізделеді. Истериктер үшін 
проблемалы қызмет олардың көңіл-күйінің тез өзгеруінде және 
жеткіліксіз шыдамдылығында көрініп өзгеше рөл атқаратын 
интуиция деп есептеуге болады.  

 
         Емделуші  сөздерінің  мазмұны  
 Алғашқы сұхбат кезінде клиентке “Сіз маған  не үшін келдіңіз?” 
немесе “Сізге менің қандай көмегім  керек?” деген сияқты сұрақтарды 
жаудыра бермей, бірнеше минут үндемей тұрып, мүмкіндігінше оның 



өзін ынталандырып, қызықтырып қою керек. Егер кейде талдаушы 
сұрақ қоймайтындығын білдірсе, онда емделушінің өзі сөйлей 
бастауы мүмкін. Бұл жерде  клиент қай үлкен үш аймақтың, атап 
айтқанда, қазіргі тіршілігі, өмірбаяны немесе симптомы мен оның 
кейбір себептерінің біріне назарын көбірек аударуына көңіл бөлу 
маңызды. Талдаушының сұрақтары емделушінің материалын түсінуді  
тек тереңдетуге және невроздың әртүрлі аймақтарының арасында 
көпірлер құруға көмектесуі мүмкін. Бірақ, осы көпірлермен жүруді 
немесе жүрмеуді емделушінің өз таңдауына қалдыру керек. Бір 
емделуші көрген түстері мен қиялдағы бейнелері туралы түк 
қалдырмай айтып берсе, басқасы оны толығымен әңгімесіне  қоспай, 
тек соңғы оқиғаларды айтуы мүмкін. Диагностикалық көзқараспен 
қарағанда, бұл жерде болашақ жанталдау үшін емделушінің 
бейсанасына қай дәрежеде қол жеткізу мүмкіндігін анықтау керек.  

             
  Лакуналар 
 Алғашқы сұхбаттың алтыншы  кезеңі,  сұхбат барысында 
айтылмаған немесе материалды қайта қарастырғанда табылмай 
қалған материалдар.  Емделушінің айтқанымен салыстырғанда еске 
түсірмегендеріне қарап көптеген қорытындылар жасау мүмкін. Қалай 
болмасын, айтылмай қалған материалды суреттеу диагнозды 
анықтауға көмектеседі.  

Жас  психоаналитик емделушінің өзінің өмірбаяны немесе 
шыққан тегі туралы не айтуы мүмкін, оның ішінде өміріндегі 
маңызды адам-дарды, дау-дамайлы жағдайларды, бастан кешкен 
аурулары мен қазіргі өмір жағдайын қалай суреттегені  және  ең басты 
үш әуестерге (аштық, билікке күрес және жыныстық) қатысты өзін 
қалай ұстайтыны туралы  ескерсе жетіп жатыр.  

 

 Орталық комплекс   
 Бірінші сұхбат барысында талдаушы пациент-тің орталық 
комплексі мен оның болжамдалынған архетиптік мәйегі туралы 
кейбір түсінік алуы керек. Комплекс негізінде диагноз жасау 
барысында аталық және аналық комплекстерді, көлеңкелерді, 
анималарды, анимустарды, персонаны және т.б., симптом бұлағын, 
талдаушыға келу себептерін анықтаумен шектелуге болады. 
Ешуақытта сіздің проблемаңыздың себебі неде? деп  сұрамау керек, 
тек - ''мен сізге қандай көмек бере аламын'' деп айту керек.      

 



 Тестер мен өлшеулер   
 Соңғы пункт талдау басында талдаушылар-дың қолданатын 
тестері мен өлшеулеріне қатысты.  Арнайы юнгтық Грей-
Вильрайттың, Мейер-Бриггстың және Сингер-Лумистің сөз байланыс-
тары тестерінен бөлек, әсіресе, балалар терапия-сында Сцено мен 
Харвиктің тестін, сонымен қатар талдаушының қалауымен таңдап 
алынған жобалау тестерін пайдаланбау мүмкін емес. Алғашқы сұхбат  
бойынша қорытынды жасау үлгісінде ең кем дегенде алты пункт болу 
керек: 

1. Алғашқы симптомды назарға алған симпто-матика, яғни, 

емделуге алып келген проблемалар, сондай-ақ сұхбат барысында 
байқалған немесе күмәнданған барлық басқа симптомдар.  

2. Емделушінің келуін толық суреттеу. 
3. Сұхбаттың сөздік мазмұнын, оның ішінде тасымал - 

керітасымал элементтерін, сонымен қатар айтылмағанды да суреттеу.   
4. Емделушінің психодинамикасы және оның неврозының шығуы, 

сонымен қатар дау-дамайға ұрындырған жағдайы жөнінде 
жанталдаушының ойлану нәтижелері.  

5. Психикалық құрылымды, типологияны  (жіктеуді) және басты 
кешендерді анықтап қамтитын диагноз.  

6. Барлық алдыңғы айтылғандарға сүйене отырып клиенттің 
жанталдау терапиясына жарам-дылығы туралы болжам. 

 

АМПЛИФИКАЦИЯ   ӘДІСІ 
Юнг бұл әдісті көрген түстің шамамен символдық маңызы мол  
аспектілерін түсіндіру үшін ұсынған. Бұл әдіс еркін ассоциациялау 
әдісінен өзгеше. Еркін ассоциациялау кезінде адам әдетте көрген 
түсінің белгілі элементтеріне өзінің рет-ретімен тоқталып келіп, 
ауызша айтады. Түстің алғашқы элементі тек бастама болып кейінгі 
ассоциациялар одан әжептеуір алыстауы мүмкін. Амплификация 
әдісін қолдануда түс көрушіге бастапқы элементтерден алыстамай, 
оларға көптеген ассоциациялар жасауды сұрайды. Түс көрушінің 
жауаптары көрген түстің белгілі элементтерінің айналасында болып 
олардың көп қырлы мағынасын көрсетеді. Юнг шынайы символды 
көпқырлы, ешуақытта толық түсінуге болмайтын құбылыс деп 
есептеген. Түс жорушы амплификация үрдісіне символдың 
мағынасын түсіндіру үшін оны өзінің білімімен толықтырып 
көмектесуі мүмкін. Ол ежелгі аңыздарға, ертегі-лерге, діни 



мәтіндерге, этнология мәліметтеріне, этимологиялық сөздіктерге 
сүйенуі мүмкін.          
                 

АНИМА   ЖӘНЕ   АНИМУС  Адам – екі жынысты 
тірі жан екені баршаға мәлім. Физиологиялық деңгейде  еркектер мен 
әйелдерде әрі еркектің, әрі әйелдің гормондары болады. 
Психологиялық  деңгейде екі жыныста да еркектік және әйелдік 
мінездер байқалады. Гомосексуализм – адамның  
бисексуалдылығының  анық дәлелінің бірі.  

К. Г. Юнг еркектің әйелдік жағын және әйелдің еркектік жағын 
архетиптер қатарына қосқан. Еркектегі әйелдік архетип анима, 
әйелдегі еркектік архетип анимус деп аталады. Бұл архетиптерге 
хромосома мен жыныстық  без негіз болуы мүмкін, яғни, еркектің 
әйелдерге байланысты және әйелдің еркектерге байланысты 
нәсілдік сезімдерінің нәти-жесі болады. Басқаша айтқанда, ғасырлар 
бойы әйелмен жасаған еркек әйелдік қасиеттерді сіңіріп, ал еркекпен 
жасаған әйел  еркектік қасиеттерді сініріп алады.        

Бұл  архетиптер екі жыныстың тек қарама-қарсылық сызығы 
болып қалмайды; сонымен қатар олар әрбір жыныс өкілінің, басқа 
жыныс өкілін түсінуіне өз үлесін қосады. Еркек әйелдің табиғатын 
өзінің анимасы арқылы сезінеді, әйел еркектің табиғатын өзінің 
анимусы арқылы сезінеді. Бірақ, кейде анима мен анимус 
түсінбеушілік пен ала ауыздыққа әкеледі. Егер еркек өзінің идеал 
әйелдің бейнесін нақты әйелмен теңестіруге тырысып, идеал мен 
нақтының арасындағы айырмашылықты есепке алмай, бұл екеуінің 
ұқсас еместігін түсінген кезде қатты қиналуы мүмкін. Ұжымдық 
бейсана мен нақты сыртқы дүние талаптарының арасында үйлесім 
болуы қажет, өйтпесе адам нақты өмірге, нақты қатынастарға 
жетерліктей жақсы бейімделе алмайды. 

 
АНУС    ФАЗАСЫ 
Дефекацияға (нәжіс шығару) байланысты, негізгі эроген аймағын 
белгілейтін, жыныстық ниеттердің (либидо) даму күшін белгілеу 
үшін қолданатын психоанализ термині. Ол ауыз фазасын алмастырып 
1-3  жас аралығын қамтиды. Анустық аймақ (тік ішек және анус), 
Фрейд бойынша, жыныстық ауытқуларға (гомосексуализм) әкелетін 
жағдай-ларды есепке алмағанда, келешекте өзінің эрогендік маңызын 
жоғалтады. 



 

АҢЫЗ  
Психоанализдегі басты аңыз Эдип туралы аңыз. Эдип дау-дамайын  З. 
Фрейд невроздың мәйегі деп есептеген. 
 

АРХЕТИПТЕР 
Ұжымдық бейсана құрылымына архетиптер (басқаша атаулары: 
доминанттар, әуелгі бейнелер, имаго,  аңыздық бейнелер) кіреді. 

Архетип – бұл әжептеуір әсерленгіш элементі бар, жан-жақты 
ойлану түрі (ой). Бұл ойлану түрі кәдімгі өмірде саналы жағдайдың 
кейбір аспектісіне қатысты бейнелерді немесе көріністерді жасайды. 
Мысалы, ананың архетипі ананың бейнесін жасап, соңынан нақты 
анамен теңестіріледі. Басқаша айтсақ, бала генетикалық анасының 
алдын ала құрылған тұжырымдамасын иеленеді және бұл баланың өз 
анасын қалай қабылдайтындығына жол салады. Бала анасын 
қабылдауына, сондай-ақ, бала санасында  ананың  қалай көрінуіне 
баланың нәресте кезіндегі реніштері әсерін тигізеді.    

Сөйтіп, бала тәжірибесі – дүниені белгілі түрде және дүниенің 
шын табиғатын қабылдау, ішкі алдын-ала жайғасудың бірыңғай 
жемісі және оның уайымдары барлық дәуір мен әлемнің барлық 
жеріндегі адамдардың бастан кешетін уайымдарына көптеп ұқсас. 
Айталық, ананың мәні мен мағынасы сол тарихи қалыптасқан 
бойында қалды делік, сонда бала иеленген аналық архетип нақты 
анасына ұқсас болады. 

Архетип қалай пайда болған? Бұл көптеген ұрпақтар бойы 
тұрақты қайталанып тұратын тәжірибе. Мысалы, мыңдаған ұрпақтар 
аспандағы күннің бір жақтан басқа жаққа қарай жаһан кезуін 
бақылаған. Ұжымдық бейсанада мұндай тәжіри-бенің қайталануын 
аспаннан нұр шашып тұрған құдіретті күн құдайының бейнесіндей 
көріп адамдар оған сыйынған. Төбедегі құдай туралы белгілі бір 
түсініктер күннің архетипіне негізделген.   

Адамдардың өмір бойы табиғат күшінің көп-теген әсерлеріне – 
жер сілкінуі, нөсер, сел, дауыл, найзағай, орман өрті және т.б.  дүшар 
болуы соған ұқсас. Осы уайымдардан қуат архетипі пайда болған, ол  
қуатты сезіну, оның билігіне бағыну, қуатты құруға және бақылауға 
ықыластану.    

Балалардың шартылдаққа қуануы, жастардың мәшине жарыстыру 
ермектері, үлкендердің атом қуатына деген қызығушылығы қуат 
архетипіне негізделген. Бұл архетип адамдарды қуаттың жаңа 



түрлерін ашуға жетелейді. Біздің атомдық ғасыр қуат архетипінің 
үстемділігін білдіреді. Сонымен, архетиптер әр ұрпақта сол бір 
тәжірибені қайталай беруді талап етеді               

 Архетиптерді  ұжымдық бейсанада бір-бірінен міндетті түрде 
бөлектеу керек емес. Олар өзара араласып жатады. Мысалы, батыр 
архетипі мен дана қарт архетипі сай келіп данышпан король, батыр 
көсем және дана пайғамбар сияқты бейнелерді туғызуы мүмкін. 
Кейбір кезде – Гитлер сияқты – жын мен батыр архетипі араласып 
кетіп, кейбіреулер сайтанның көшбасшысы болып кетеді.  

Архетип уайым-қайғыны өзіне тартып отыра-тын кешен 
орталығы болуы мүмкін. Сонда архетип  байланысқан уайымдар 
арқылы санаға кіруі мүмкін. Аңыздарда, көрген түстерде, 
елестеулерде, рәсім-дерде, невроз және психоз  симптомдарында, 
өнер шығармаларында архетиптік материал саны әжеп-теуір болады 
және архетипке қатысты біздің білімі-міздің дұрыс бұлағын көрсетеді. 
Юнг және оның ізбасарлары діни көріністердегі, аңыздар мен көрген 
түстердегі архетиптерді анықтауда аса ірі жұмыс жасады.  

Ұжымдық бейсанада көптеген архетиптер бар. Олардың кейбірі  – 
туылу, өсу, өлім, билік, сиқыр, бүтіндік, батыр, бала, құдай, дана қарт, 
жер-ана, жануар.  

Адамдарда бір-бірімен тығыз байланысқан ар-хетиптер бар, 
барлық архетиптер жеке жүйе сияқты қарастырылуы мүмкін, бірақ 
олардың кейбіреу-лерінің дамығаны соншалық, өздерін бөлек жүйе 
деп қарастырылуын ақтайды. Бұл: персона, анима және анимус, 
көлеңке. 

 

АССОЦИАЦИЯ (БАЙЛАНЫС) 
Белгіленген жеке тақырыптарға, себептерге, қызы-ғушылықтарға 
сәйкес идеялар мен бейнелердің кездейсоқ байланыстары. 
Шындығында, ассо-циацияға осы уақытта басым болып тұрған аффект 
пен бейсаналық  дау-дамайлар дирижерлік етеді, сон-дықтан 
ассоциация психологиялық кешендер мен архетипті зерттеу құралы 
болып қызмет етеді.  
       Бұл психикалық екі немесе бірнеше үрдістердің  (түйсіктердің, 
сезімдердің, ойлардың,  қимыл-дардың және басқа) байланыс түрі, 
олардың біреуінің пайда болуы басқасының немесе бірнешеуінің 
пайда болуына түрткі болады. Арақашықтық пен уақыт арасы 
бойынша (хат – марка, таң  – таңертеңгі ас), ұқсастық бойынша (қант – 
қар, ұшақ – құс), қарсыластық бойынша (тірі - өлі, таң – кеш), үндестік 



бойынша (түн – күн, тау – дау), қисынды-ойлы (секунд – уақыт, 
махаббат – сезім) деп ассоциацияның түрлерін ажыратады.       

 

АУРУДЫ  ТІЛЕП  АЛУ   
Адам бір нәрсеге жете алмай, өз ниеттерін қанағаттандыруға 
мүмкіндік болмаған жағдайларда ауырып қалуын белгілеу үшін 
пайдаланатын түсінік. 
                                              

АФФЕКТ   
Аффект адамның жағымды не жағымсыз сезімін, көңіл-күйін, 
құмарлығын, жан күйзелістерін анық-тайтын түсінік. Психоанализ 
аффект (сезім + идея) мәселелерін жиі қарастырады. Психоанализ 
аффекттің физиологиялық  құрамын мойындайды, бірақ аффекттің 
психикалық  көріністерімен жұмыс жасайды. 
 

 
 
  

Әә                                

 

ӘҢГІМЕМЕН   ЕМДЕУ 
Психоанализді жиі “әңгімемен емдеу” деп бекер айтпаған, өйткені 
талдаушымен үнемі кездесудің негізгі мазмұны – барлық өткен-
кеткен, өтіп жатқан сезімдер, қылықтар, армандар, қиялдар, көрген 
түстер мен уайымдар туралы болатын нағыз әңгіме. Бірақ, бұл 
сұхбаттасудың ерекше түрі, мұны жүргізу үшін талдаушы (жоғарғы 
психологиялық немесе медициналық білімі бола тұра) қосымша, ең  
кем  дегенде  5–6 жыл  дайындалады. Сұхбаттың осы өзгеше түрі 
мәдени және әлеуметтік шектеулердің қайсысы болмасын алып 



тастайды  – мұнда тыйым салынған тақырыптар мен сөздер мүл-дем 
жоқ.  Тағы да мұның бәрі сол уақытта әдептілік пен тәжірибеге 
негізделген психологиялық  түсін-дірумен сүйемделінеді. Көптеген 
адамдар мұндай қарым-қатынас тәжірибесін ешқашан басынан 
өткізбеген. Сондықтан, көптеген мамандар талдау-шы мен емделуші 
арасындағы қарым-қатынас тәжірибесінің өзі жеке тұлғаның 
жетілуінде ерекше рөл атқаратынын айтады. 

Талдау барысында қазіргі өзіңнің проблема-ларың мен қамың 
туралы, жұмысың туралы, басқа-лармен қарым-қатынастарың туралы, 
өзіңнің сезімдерің туралы, балалық шағың туралы, өзіңнің ата-анаң 
туралы, өзіңнің арманың мен қиялың туралы (егер олар тіпті 
бұзақылау немесе ұятты болып көрінсе де), жасөспірім кездегі 
жылдарың туралы немесе дәл осы кезде өте маңызды болып көрінген 
оқиғалар туралы бәрін түгел айтуға болады және айту қажет. Осы 
біржақты сұхбат бары-сындағы талдаушының көмегі емделушіге өз 
проблемаларының қайнар бұлағы туралы және өз өмірін дұрыс жаққа 
қалай өзгертуге болатыны туралы көбірек біліп алуына мүмкіндік 
береді. Өзі туралы айтқанда уақыт шектелмеген соң, ол тек тыңдауды 
ғана үйреніп қоймай, өз-өзін түсінуді де үйренеді. 

Психоаналитик емделушіге айып тағып, оны мадақтап немесе 
күнәсінен арылтып жатпайды. Ол көбінесе бағалау пікірінен мүлдем 
аулақ болады. Жанталдаушының міндеті негізінде басқаша – 
клиентке ойланудың әлеуметтік қалыптарынан, қинайтын 
адасуынан, ішкі қадағалаудан құтқарып өзін өзі түсінуіне көмектесу.  

Клиент ойына келгеннің бәрін айтуды қайтадан үйренеді. Дәл 
осы ұстамсыз, бос және шектеусіз сөздер  кейде “еркін 
ассоциациялар” деп аталып нәтижелі жанталдаудың  негіздерінің бірі 
болады.   
                                  
 

Бб 
БЕЙСАНА 

Бұл Зигмунд Фрейдтің ғылыми айналымға енгізген термині, ол 
психонализдегі ең негізгі концепциялық түсініктің бірі. Бейсана – сана 
алаңына түспейтін үрдіс пен психика жағдайлары.          



 
 

БЕЛСЕНДІ   ЕЛЕСТЕТУ   ӘДІСІ 

Бұл  К. Г. Юнг  ұсынған әдіс, қиялдауды еске салады, бірақ  қиялдаудан 
айырмашылығы бұл арнайы тақырыпқа, мақсатқа бағытталған шы-
ғармашылық болады.           

Осы әдістің шарты бойынша клиенттен түсінде көрген түсініксіз 
бейнелерге немесе аяқ асты көрінген бейнелерге назар аударуды 
және олардың өзгерістерін бақылауды сұрайды. Сыни  қабілеттер 
ығыстырылып, болып жатқан елестер мұқият-тылықпен нақты 
анықталуы керек. Осы шарттарды қадалағанда   қияли бейнедегі 
кезектескен өзгерістер  бейсанаға  нұрын шашыратып ондағы 
мәселелерді айғақтауға көмектеседі.  

Бейнелер ағысын айқындау үшін суретті, өнерді, музыканы 
пайдалануға болатынын Юнг көрсет-кен. Елестету нәтижесіндегі 
қиялдар түс көрумен салыстырғанда құрылымды, не дегенде ұйықтап 
жатқан санада емес сергек санада пайда болады.  

Сонымен, бұл әдісте пациент барлық сыни көзқарастарды алып 
тастап ішкі дүниесінде өтіп жатқан елестерді байқап, болып жатқанды  
сөзбен айтып не бояумен суреттеп  беруі қажет.  
 
 
 
 
 

 

Дд 

ДЕЙСАНА,   ДЕЙСАНАЛЫҚ       
Әлсіз ұғынатын, көкейтесті сананың босағасынан тыс немесе мүлдем 
оған қол жеткізбейтін   құбылыстарды білдіретін психологиялық 
термин.  

Фрейд “дейсана” түсінігін мойындамаған, өйткені бұл, оның 
болжауынша, аздап болса да сапа жағынан “екінші сана” секілді 



болған. Фрейд бойынша, тек өзіндік ішкі мойындамаушылығы бар 
бейсана түсінігі топика деңгейіндегі (сана - бейсана) психиканың екі 
аймағы арасындағы бөлшектенуді  және оларда болып жатқан 
үрдістер арасындағы сапалық (саналық - бейсаналық) айырмашылық-
тарды бір кезде көрсете алады.  

 

ДИАГНОСТИКА 
Психоанализде емдеу стратегиясын таңдау үшін қолданылады. 

 

Ее 

ЕЛІГУ 
Кейбір қысымдар (қуат заряды, жылжу күші) организмді кейбір 
мақсаттарға итермелейтін динамикалық процесс. Фрейд бойынша, 
дене қозуы (қызу жағдайы) елігудің қайнар бұлағы болады; елігу өз 
мақсатын  объектісінде немесе сол объект арқасында табады.  

 Неміс тілінде елігу: Instinkt және Trieb деген екі сөзбен 
айтылады. Фрейд екі түрлі терминді қолданған және анық шектеу 
жасаған. Ол инстинкт деп жануарлардың тұқым қуалаушылық 
жолымен берілетін, алдын-ала белгілі болған сұлба бойынша 
дамитын және объектіге бейімделген мінез-құлқысын  атаған. 

 
ЕРКІН   АССОЦИАЦИЯЛАР   ӘДІСІ 
Жанталдаушы жұмысының негізгі әдісі  – еркін ассоциациялау әдісі.  
Клиентке ауызша нұсқаулар айтылады – жайғасып отырып не жатып, 
өзіңізді бос ұстап есіңізге түскен  ойлар, қиялдар, сезімдер туралы 
бәрін түгел айтыңыз. Сіздің басыңызға қандай ой келді?  Сіз нені 
сезіндіңіз?  Сіз қалай сезінесіз?  Сіз не ойладыңыз? 

Клиент орынсыз немесе қажетсіз, ұсақ ассо-циациялардың, 
ойлардың, сезімдердің болмай-тынын түсінуі керек. Клиенттің 
міндеті: ой мен сөздің арасында үзілістің пайда болуына уақыт 
бермеу, не болса да сын елегінен өткізбей дауыстап айту. Маңызды не 
маңызсыз, жағымды не жағымсыз, үлкен не ұсақ, мақтанатын не 
ұялатын, қуантатын не қинайтын ойлар мен сезімдерді іште сақтап 
қалмай сыртқа шығару үшін емделушінің қолайлы сезімін, 
талдаушыға деген сенімін нығайтуға жағдай жасау керек.  



Осы әдістің ең басты міндеті – қиналып, ұялып айтылған сөздерді, 

ойларды назарға алу. Сондай сөздер, ойлар бейсана түбінде жатқан 

дау-дамай-ларға жол ашып емделуші қинап жүрген сұрақтарға жауап 

береді.  Клиент неғұрлым мұқияттылықпен, шындылықпен негізгі 

ережені орындаса,  емделуінің соғұрлым нәтижелі болатыны анық.  

Бұл тек еркін, анық сөйлей алатын адамдарға қолданылатын әдіс. 

Ассоциациялай алатын невротиктер аналитиктердің бірінші 

клиенттері. 

 

 

Жж 

 
ЖАБАЙЫ    ПСИХОАНАЛИЗ 

Арнайы кәсіби психоанализдік білімі жоқ, өзінің жеке оқу 

психоанализін және супервизияны өтпеген, тек психоаналитиктердің  

кітаптарын оқыған психо-терапевттер жүргізетін   “жабайы” 

жанталдау. 

   

ЖАНТАЛДАУ   ТЕРАПИЯСЫНЫҢ   КЛИЕНТТЕРГЕ   ҚОЯТЫН   
ТАЛАПТАРЫ 

Клиентте мыналар болуы тиіс: 

1. Берік Мен, саналы Мен,  саналы түрде емделу туралы шешім 

қабылдау үшін. Стресс жағдайында клиенттермен жұмыс 

жасалмайды. 

2. Мен және Сен шекарасын түсіну, адам құдайға емес, маман 

адамға келеді. 
3. Символикалық жағдайды, символикалық “қалай, егер де”, “солай 

болса” деген қарым-қатынасты түсіну. Клиент мұның ойын екенін, 
шындық еместігін білуі қажет. Клиенттен эмоция-лық кәмелеттік 
және парасаттылық пен жинақтылық талап етіледі. 
 

ЖЕКЕ  БЕЙСАНА 
Бұл Менге жанасатын аймақ. Ол бұрын санада болып, кейін 
ығыстырылған, басылған, ұмытылған немесе еленбеген  әрі сана 



деңгейінде әсер етуіне күші жетпеген тәжірибелерден тұрады. Жеке 
бейсана мазмұны Фрейдтің дейсана материалына ұқсас болып, 
санамен қол жеткізуге дайын; жеке бейсана және Мен арасында күшті 
екіжақты қозғалыс жүреді.  

 

 ЖОРУ   ШАРТТАРЫ 
- клиентке түсінікті арнайы терминдерсіз, диагнозсыз тіл, 
 - эмоциялық ықпал, клиенттің күлуіне, қыза-руына, ашулануына, 

демек, әсерленіп өзгеруіне қол жеткізу,                                                                                                                                           
- жан күйзелісіне тоқталу (ашу, жек көру, үрей, қызғану, ашкөздік), 
- бейне, негізгі бейнелер айналасындағы әңгімелер,   
- нұсқау емес, бұйрық емес, тек болжам (мүмкін, бәлкім),    
- нұсқалық (клиентке жорамалдарды өзі таң-дауына, түсінуіне, 

көңіл аударуына, үйренуіне, салыстыруына, өзі  толық түсініп   
алмағанша уақыт беру), 

- организмде болып жатқан үрдістердің қаты-суы (күтпеген 
талдау, жарып өту, жанталдаушының өз инсайты), 

- жорамалдардың кейбір бөлігін маңыздылау жорамалдар үшін 
назарсыз қалдыру,  

- холдинг, бұл Винникот термині, “қолына бала ұстаған ана” 
бейнесі, яғни, талданушы мен тал-даушы арасындағы берік 
психологиялық байла-нысты білдіреді,  

- контейнерлеу, В. Бион термині, клиентті алаңдаудан, үрейден 
босату, оның “лас сөздеріне”, сандырағына шыдау. 

Фрейд бойынша жору бейсана мен сана  арасындағы жолдарды 
ашуға кәмектесетін инсайтқа әкеледі, сөйтіп, бейсаналық материал 
санаға әкелініп іштегі дау-дамай шешіледі. 

Жору талдаушының эмпатиясын клиенттің өз эмпатиясына 
аудару үшін қызмет етеді. Жору әдісі клиенттің өзін-өзі,  өз 
көзқарастарын өзгертуіне қызмет етеді. Біз қаншалықты дұрыс 
жорамал-дасақ та, оның өзінің көзі ашылмайынша (инсайт) қабылдай 
алмайды. 
 

Ии 

ИД 



Фрейдтің психикалық аппарат теориясында бөлген үш сатының бірі. 
Ид – бұл тұлғаның елігу полюсі;  елігудің психикалық көріністеріне 
байланысты  оның мазмұны бейсаналы; ол, бір жағынан, тумысынан 
берілген және тұқым қуалаған, екінші жағынан, ығыстырылған және 
өмір бойы жинақ-талған мазмұндар болады.  

Экономика тұрғысынан қарағанда, Ид – бұл психикалық қуаттың 
алғашқы резервуары. Генетика тұрғысынан қарағанда, Идтан Мен 
және Үстеммен бөлініп шығады. Динамика тұрғысынан қарағанда, Ид 
дегеніміз Мен және Үстеммен екеуімен дау-дамайлы, қарсылас 
болады.  

Біздің Мен  деп жүргеніміз, өзін өмірде мүлде енжар ұстауы 
мүмкін, ал оның орнына біздің ішімізде белгісіз және бізге 
бағынбайтын “күштер” өмір сүреді;  бұған емделушілердің  сөздері 
дәлел бола алады: “бұл меннен күштірек” немесе “бұл  менің ойыма 
бірден сап ете қалды” және т.б. 

Психикалық бейсананы толық қамты-мағанымен, Ид түсінігі 
бұрынғы Бейсана деген түсініктің мазмұнын білдіреді. Қорғану қарсы 
тұратын сатыны бейсаналық полюс демей, тұлғаның елігу полюсі 
деуге болады. Дәл осы мағынада Ид либидоның “үлкен резервуары”, 
ал кеңірек мағына-да елігу қуаты болады. Мен пайдаланып жүрген  
қуат да осы жалпы бұлақтан алынады, сөйтіп, “бейжыныстық және 
сублимацияланған” қуат түрінде қолданылады. 

 

ИД:  ҰЙЫМДАСУДЫҢ   ЕРЕКШЕ   ТӘСІЛІ   МЕ, ӘЛДЕ   ІШКІ   
ҚҰРЫЛЫМ БА?                              
Ид – бұл  “хаос”,  “бірақ елігуден алған қуатпен толады, бірақ 
ұйымдаспаған және бірыңғай ерікті 
тудырмайды...” деп Фрейд есептеген. Ид - Менге тән ұйымдасу 
тәсіліне қарсы тұратын, таза теріс сипаттар жинағы.  

Бірақ Фрейд Ид қасиеттеріне бірінші топикасындағы бейсана 
жүйесінің көптеген белгілерін ауыстырды:  ұйымдасудың  бұл ерекше 
тәсілі әр кезде пайда болған елігулердің көпдеңгейлі қабатталуымен, 
кешендерге негізделген алғашқы үрдіс ықпалымен сипатталынады. 

Осыған ұқсас, өмір елігуі мен өлім елігуінің жаңа қарама-
қарсылықтары диалектикалық оп-позицияны құрады. Идтің ішкі 
қалыбының жоқтығы салыстырмалы, тек Менге тән  қарым-
қатынастың жоқтығы жөнінде айтуға әбден болар.     



Бұл ұйымдасудың жоқтығы, ең алдымен, қарсы бағытталған 
елігулердің қатарласып, бір-бірін жоймай және әлсіретпей жүруінде  
көрінеді. Ид бірыңғай субъект жоқтығымен сипатталынады.  

Бейсана мазмұны – ығыстырылған мате-риалдар. Олар 
психикадағы сана–дейсана  және бейсана жүйелері арасында терең 
ажырауды енгізеді.  

Әртүрлі жүйелердің пайда болуы эволюциялық жолмен жүретін 
сияқты қарастырылады. Осы арада Фрейд мирасқор ретімен, 
биологиялық талаптан Ид, одан Мен, сонымен қатар Үстем–мен  
шыққан деген. Дәл осы мағынада  Фрейдтің  психикалық аппарат 
туралы жаңа концепциясы “биологиялық” және “табиғи” 
талқылауларға жол береді. 
 

ИНДИВИДУАЦИЯ     
Психологиялық индивид (“бөлінбейтін”)  болу, сананы кеңейту, өзінің 
потенциалдарын ашу, өзін өзі жүзеге асыру, Өзіндік және бүтіндік 
жаққа қозғалыс, тұлғалық даму үрдісі. Индивидуация адам табиғатына 
салынған инстинкт болғандықтан, ол – архетиптік үрдіс,  ұжымдық 
психологиядан бөліну мен  әлеуметтік ережелерге қарсы кейбір 
дәрежедегі оппозиция. Сонымен қатар ол адамды дүниеден 
алшақтатпайды, керісінше, ұжымдық сапаны толығырақ жүзеге 
асырғандықтан оны басқа адамдармен көбірек байланыстырады.  
        Индивидуация әрбір адамның өзінің өмірдегі 
жеке жолын табуы туралы, өзінің шынайы жолымен жүруі туралы, 
нағыз өзінің өзегіне қарай қозғалысы туралы түсініктермен  
байланысты. Юнг бұл үрдісті өмірдің ортасында немесе соңғы 
кездерінде алғашқы рет невроз симптомында  немесе өмірдің 
мағынасын жоғалту кризисінде байқалатынын баяндаған. Жалпы 
мағынада, индивидуация өмірдің бірінші күнінен басталатын 
психикалық  ерекшелену үрдісі. Клиенттің индивидуациясына 
көмектесу Юнг талдауының басты мәселесі.  
 

ИНТЕЛЛЕКТІЛЕУ   
Таза аффектті, сезім тәжірибесін зерделеу тұрғы-сынан түсіндірумен 
ауыстыратын  психологиялық қорғану механизмдерінің бірі.  
      Бұл түсінік рационализация (ақылмен ақтау) мағынасына 
жақындау;  дегенмен, оларды ажырату керек.  
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ    



Интерпретация – клиенттің проблемасының, дау-дамайының, түсінің 
мән-мағынасын түсіндіретін  психоаналитиктің өзінше пайымдауы. 
Олар әртүрлі болып келеді, мысалы:                                                                           

- фактіні анықтау (сіз ренжіп тұрсыз...) 
- талдаушының ойлары (сіздің ұстаным-дарыңыз, дау-

дамайларыңыз сізді  қамықтырады...) 

 
ИНТУИЦИЯ  
Психикалық төрт міндеттің бірі (Типологияны қараңыз) және екі 
иррационалдық міндеттің бірі. Бұл (жағымды немесе жағымсыз) 
мүмкіндіктер мен бағыттарды  алдын-ала сезіну және нақты 
дәлелдердің жеткіліксізіне қарамай дұрыс шешім қабылдау қабілеті.   

ИНЦЕСТ 
Ағайын-туыс адамдардың арасындағы қанның араласып кетуі, 
жыныстық қатынастардың болуы (ата-аналары мен балаларының, 
ағалары мен қарындастарының). 
 

Кк 

КАТАРСИС 
Психоанализ емдеуінің кейбір әдістерінің негізінде жататын 
тұжырымдама. Бұл тұжырымдамаға сәйкес, психикалық жарақатты 
бастан кешкен кезде оған жан күйзелісімен жауап қайтармаған 
адамдарда санадан ығыстырылған кешендік қайғы-уайымдар қалады. 
Осындай сезімдерге толы, санамен жете түсінбеген кешендік 
уайымдар дейсанада тұрып сана мен соматикадағы ауырт-
палықтардың себебі болады. Невроз симптомдары, психосоматикалық 
аурулар олардың символдары болады. Мұндай жағдайларды емдеу 
жолдары – естеліктерін жандандыру, барлық ығыстырылған 
уайымдарды саналы түрде түсіну, “қысылған” жанкүйзелісінен 
босатып  жүзеге асыру арқылы олардан құтылу.  

Тіпті психоанализ тұжырымдамасын қабыл-дамаған заманауи 
психотерапевттер де өз тәжірибелерінде психокатарсис емдеуінің 
кейбір әдісі мен тәсілдерін қолданады.     

КЕРІ    ТАСЫМАЛ   
Талдаушының талданушыға (анализантқа) эмоциялық қатынасы.   



  

КЛАССИКАЛЫҚ   ПСИХОАНАЛИЗДІҢ   НЕГІЗГІ   ЕРЕЖЕЛЕРІ                                                              
- аптасына 5 сессия, 
- міндетті төлем ақы,  
- кушетканы міндетті түрде қолдану,  
- ақыл-кеңеске тыйым салу,  
- дәрі-дәрмектен және емделушінің өміріне тікелей араласудан 

бас тарту,  
- еркін байланыстар әдісін жаппай талап ету,  
- талдаушының сөздерін тек талдау айтуымен шектеу,  
- көрген түстерді жору, 
- маңызды жағдайлардағы клиенттің мінез-құлқын, іс-әрекеттерін, 

маңызды шешімдерін психоаналитикпен келісіп қабылдау,  
- демалыстарды, үзілістерді, кешігулерді бірлесіп талқылау.  
 

КЛИЕНТТЕР 

Проблемасыз адам болмайды. Ұзаққа созылған нашар көңіл-күй 
адамның  ішкі мүшелерінің жұмыс атқаруын бұзады. Бейнелеп 
айтқанда, адамның жаны ауырғанда, оны асқазан, жүрек немесе бауыр 
білдіріп жатады. Қазақта  “қай жерің  ауырса, жаның сол жерде” деген 
мақалы соның дәлелі.  

Көптеген адамдар сананың әлі  бүкіл  психика болмайтынын, 
оның үлкен бөлігі де болмайтыны туралы тіпті білмейді де. Сананың 
арғы жағында үлкен және күшті психикалық аппарат бар, оның 
әрекетін кәдімгі жағдайда адам өзі бақылауы қиын. Психиканың осы 
бөлігінде адам сезімдерінің және мінездерінің тереңдетілген 
қалыптары жасырынған, көрінбес уайымдар мен сезінбеген көңіл-
күйлер топталады, дәл осында күні-түні тыным бермейтін 
қорқынышты түстер мен жабысқақ  ойлар туын-дайды, дәл осы жерде 
психика мен соматика (дене) кездеседі және ойламаған нұсқаларда 
шатасып жатады. Адам мұндай жан азабынан өзінше құтылғысы 
келеді, бірақ онысынан түк те шық-пайды. Өйткені, бұл жерде де 
басқа аймақтар сияқты – психотерапевт, психоаналитик мамандары 
керек.  

Талдауды қолданған кезде бұрыннан келе жатқан ауруларының, 
мысалы, асқазан жарасы, гастрит, колит сияқты, сонымен қатар басқа 
да психиатриялық   ауруларының асқынуы анағұрлым сирек 
көрінетіні белгілі болған. Жалпы, бір жағынан, психикасы 



бірқалыпты, салмақты, ал екінші жағынан, психологиясы өткір адам 
айналасындағыларға: жұбайларына, достарына, қызметтестеріне 
және бастықтарына анағұрлым сүйкімділеу көріне бастайды. Өзін 
түсінуді және өзін өзі қабылдауды үйренген клиент басқаларды, 
олардың жеке ерекшеліктерін, ықыластары мен талаптарын едәуір 
дұрыстау түсіне бастайды.  

Дүниежүзілік статистика көрсеткендей, неше жылдап кардиолог, 
гастроэнтеролог, гинеколог, уролог және басқа мамандардан көмек 
сұрап жүрген емделушілердің 40%-ына дәрігерлік емес 
психологиялық көмек керек екен. 

Сонымен, психотерапия барлық адамдарға қажет, сондықтан да ең 
дұрысы, жан азабының соматикалық ауруға  айналып кеткенін күтіп 
жүрмей жанталдаушыларға бару керек.          

                                                 

КЛИЕНТТЕРДІҢ   ҚОРҚЫНЫШТАРЫ  
Емделушілердің бәрі талдау кезінде, өткен және қазіргі өмірлеріне 
мұндай тереңдетіп сүңгудың оларды алаңдатып, кейде мұңайтып, 
үрейлендіріп немесе тіпті сессия кезінде не  онан кейін 
ашуландыратынын байқайды.  Кейбіреулер  бір кезде өздерін ұзақ 
уақыт қатардан қалдырып қинаған естеліктері   мен сезімдерінің 
тұтқыны болудан қорқады, негізінде әлі де олардан құтыла 
алмағандығын түсінбей үрейленеді. Басқа біреулер талдаушыны 
қорқытып алмайын деп ішіндегі ашуын сыртқа шығармай, көпке 
дейін жасыруға тырысады.  
         Кейде бұл жәй ғана: “Мен жылап жіберем деп қорқамын, өзімді 
тоқтата алмайтын шығармын”... деген қорқыныштар болады. Ештеңе 
де жайдан-жай келмейді, психика сияқты аймақты сауықтыру 
сиқыршының немесе емшінің сыйлығы емес. Бұл жерде әркімнің 
өзімен өзі жұмыс жасауы және өз күштерін маманның тәжірибесі мен 
дағдыларымен біріктіруі үнемі талап етіледі. Психоанализ кезінде 
басылған сезімдерді босату – терапиялық үрдістің маңызды құрамдас 
бөлігінің бірі.  
  

КЛИЕНТТІҢ   ЖӘНЕ ТАЛДАУШЫНЫҢ    
ПОЗИЦИЯСЫ  (ҰСТАНЫМЫ) 
Психиатрлар, мысалы, есірік кеселін  мидың кеуіп кетуінен пайда 
болады деп есептеген, сондықтан ондай науқастарды суға батырған 
(Шарко душы). Психиатрдың алдында адамдар қорқып тұрады, 



психиатр деген сөздің өзі оларға түрмені білдіреді, оның алдында 
қалтырап тұрады, оған сыймен қарайды. Сөйтіп психиатр 
емделушіден жоғары тұрады. Соңғы уақытта психиатрия ауырудың 
себептерін емес оның салдарын емдеуіне бай-ланысты дағдарысқа 
ұшырап жүр. Қазір шетел мен Қазақстандағы көптеген психиатрлар 
психоанализ тұрғысына ауысып жатыр. 

 Психоаналитик пен клиенттің қарым-қатынастары өзара 
сыйластығымен ерекшеленеді, дегенмен, әрине, кейбір дәрежеде 
клиент талдаушыға өзін басқаруға рұқсат етеді. Талдаушы өзінің 
ойларымен, пікірлерімен клиентті басып тастамайды, қайта  таңдау  
құқығын оның өзіне қалдырады. Адам талдаушының көмегі арқылы 
өзін-өзі түсініп алады. Клиенттің  өз өміріндегі  белсенді ұстанымы 
мен өз күшіне деген сенімі оның проблемасының шешілуінің кепілі. 
Даму парадигмасы бойынша, проблемалар жеке тұлғаның дамуы мен 
ішкі тосқауылдарын жоюы үшін беріледі. 

 

КЛИЕНТТІҢ     РӨЛІ 
Кейбіреулер психоанализді зерттеумен теңестіріп, клиент онда әрі 
зерттеуші, әрі зерттелінетін объект деп ойлайды. Психоанализ 
клиентке басқарушы рөлді  және өзінің емделу жауапкершілігін өзі 
алып, білікті серік ретінде аналитикпен бірге белсене жұмыс жасауды 
ұсынады. Клиенттің міндеті: барлық сессияға қатысып ойына келгенді 
түгел айту, сонда бірінші рет, тіпті, оның өзінен жасырылып жатқан 
ықыластары мен қорқыныштары, естеліктері мен қынжылыстары, 
елестері, көрген түстері мен проблемалары анықтала бастайды. 
Әрине, бұл әркімнің қолынан келе беретін оңай шаруа емес. Бірақ 
уақыт өте, аналитикпен араласа келе, клиент өзінің қауіпсіздігін, 
сонымен бірге жанына жайлы сезімдерінің күштілігін және өзіне 
деген сенімін байқай бастайды.  

Терапияның басқа әдістерінен өзгеше, аналитик міндетті түрде 
клиенттен емделуі жөнінде және аналитикке қатысты сезімдері 
туралы айтып беруді ұсынады. Бұл сезімдердің маңызы зор, өйткені 
ата-анасына және басқа жақын адамдарына қатысты, бұрынғы 
ұнатқан немесе керісінше жақтырмаған элементтері  аналитикке 
ауысып жатады. Бұл “тасымал” деген белгілі құбылыс, енді өзін түсіну 
мен барлық сезімдерін, қазіргі, бұрынғы, келе-шектегі қатынастарын 
түсіндіру үшін, теңдесі жоқ бұлақ көзі екені  анық. Клиент әрдайым, 
өзінің ескі дауларымен жұмыс істегенде және оларды талдағанда, 
тұлға ретінде өсіп отырады. 



 

КЛИЕНТТІҢ   СӨЗІНЕ   ТАЛДАУШЫНЫҢ   АРАЛАСУЫ        
Талдаушы клиенттің әңгімесіне мынадай мақсатпен араласады: 

-  клиенттің ойларын кеңейту, 
-  эмоциялық фон  құру, 
- конфронтация (тайталас, қарсылық), 
-  ынталандыру, 
-  қайталау. 
 

КОМПЛЕКС (КЕШЕН) 
Кешен – төңірегінде ассоциациялар айналып тұратын қазық. 
Комплекс атауын Альберт Адлер ұсынған. Кешен түрлері: аналық 
(қауіпсіздік, жайлы жағдай, комфорт), аталық (билікке күрес, 
бақталастық), толыққұндылықсыздық (Фрейд бойынша – кестіру 
комплексі), Эдиптің (әкесін өлтірген, анасына үйленген), Электраның 
(ағасының қолымен анасын өлтірген), Медеяның (өз балаларын 
өлтірген) – бұл екі ата-анаға да қатысты.  
 

КӨЗБЕ-КӨЗ  КОНТАКТЫ 
Талдаушы мен клиент арасындағы көзбен көз байланысы табысқа 
жету үшін қажет, егер ол жоқ болса – талдаушының кәсіби деңгейі 
даулы болмақ. Егер клиент көзін көтермесе – қол алысқанда оның 
қолын сәл көтеріңкіреп қоюға болады. Тіпті нәрестелер адамның 
бетін хайуанның тұмсығынан, басқа да нәрселерден ажырата біледі.  

 Бірақ “көзбен көзге” қарамаған кезде, адам өзін еркіндеу сезініп 
ашық сөйлей алады;  сөйтіп, ол өзінің тереңде жатқан сезімдері мен 
ойларына тығыздау жақындайды.  

  

КӨЛЕҢКЕ 
Көлеңке архетипіне эволюция барысында адамдардың төменгі 
өмірден мұра болып қалған жануарлық инстинктер кіреді. Демек, 
көлеңке адам табиғатының жануар жағын айқындайды. Архетип 
ретінде көлеңке алғашқы күнә туралы ойларға жаупты, сыртқа 
проекцияланған кезде сайтан немесе жау болады.       

Көлеңке архетипі соған қоса, санада және мінезде ұнамсыз әрі 
әлеумет құптамайтын ойлар-дың, сезімдердің, әрекеттердің пайда 
болуына себепкер. Олар көпке масқара болудан не персо-наның 
артына жасырынуы, не жеке бейсанаға ығыстырылуы мүмкін.  



Сөйтіп, тұлғаның  архетип туған  көлеңкелі тұсы Меннің жеке 
аспектілеріне және жеке бейсананың едәуір бөлігіне тарап кетеді.  

Көлеңке өзінің жануарлық әуестігінің қуатымен және 
құмарлығымен тұлғаны көлемдірек тіршілікке итермелейді. 
(Оқырман көлеңке мен Фрейдтің Ид туралы ойларының ұқсастығын 
көре алады). 

 

КӨМЕК  СҰРАУ  СЕБЕПТЕРІ 
Емделуші қандай да бір әсерлі ауыртпалықты бастан кешкен кезде 
көмек  сұрайды. Әдетте мұндай көмек сұраудың бірінші мақсаты 
жағымсыз сезімдерден, жабысқақ ойлар немесе  қынжылыс-тардан, 
созылып кеткен торығу мен үрейден, кәсіби, тұрмыстық немесе 
жыныстық қатынастағы сәтсіз-діктен құтылу болып келеді. Сөйтіп 
емделуші емдеу барысында  бұл көріністердің – тек “айсбергтің 
шыңы” екенін кәдімгідей түсіне бастайды. 

Психоанализ жеке ересек адамның тұлғасы – заңды түрде бір бірін 
ауыстырып тұратын жан-жыныстық  даму кезеңдерінің нәтижесі 
деген түсінікке негізделген. Бала  өз бойында әрбір кезеңде қолайлы  
және  қолайсыз жағдайларға қатысты әртүрлі жауап қайтару 
тәсілдерін қалып-тастырады. Ол анасының қолының жылылығына 
қуанса, қарны ашқан кезде жылайды. Кейін ол үлкендердің өзіне 
назар аудармай қойғанына өкпелеп, ойыншықтарын сындырып  
шкафқа тығылып қалады. Сонан соң кейбіреулері балаға тән «менсіз 
бәрі қиналсын» деген нарцистік сенімді көрсетіп,  үйден қашып кетіп 
жатады. Ересек  болған кезде бұл достары мен сүйіктісінен ешқандай 
негізсіз және түсініксіз ажырасуға ұмтылу болып шығады. Бала кезде 
қалыптасқан мінездің, жауап қайтару тәсілдерінің мысалдары мен 
нұсқаларының   тізімі сансыз және оның әрбірі  ерекше.  

Әдетте мұндай қарапайым балалық  қайғылар мен өкпелер, басқа 
да көптеген тұрмыс жағдайлары сияқты, біршама сәтті аяқталады 
және ұмытылып кетеді. Бірақ, бала өміріндегі жауап қайтару тәсілдері 
көріне бермесе де кейде бүкіл қалған өмірге “қадалып” қалады. 

Әрине, адамдар өз дамуын жалғастырады. Бірақ  енді бұл  бір 
келкі өсу емес, енді сол   “дұрыс” бағыт-тан сәл ауытқып кету  және 
бұл ауытқу  ұзаққа созылған сайын,  кейбіреулердің шашы ағарып  
немесе таз болып, бала-шағалы және немерелі  болып, өзінің кәсіби, 
материалдық немесе әлеуметтік  мәртебесінің өтпес пердесіне 
тығылса да  олар шынын айтқанда, ешқашан ересек болмай қалуы 
мүмкін. Ол азды-көпті жетістікке жетуі мүмкін, бірақ  өзін өзі  



қорланған, қысылған, тапталған, ашуланған, үнемі  бірдемеден 
сақтанатын және ешуақытта толық  бақытты бола алмайтын сияқты 
сезініп жүреді. Ол өз бойында кедергілерді жеңуге, нағыз сезімдерді 
көрсетуге немесе өзінің тілектерімен тікелей кездесуге күш таба 
алмайды. Осы жағдайда ол өзгелерге: балаларына, ата-анасына 
немесе жұбайына бақыт бере алмайды. 

 
 
 

КІМДЕР  ПСИХОАНАЛИТИК  БОЛЫП  ЖАТЫР?    
1. Әртүрлі бағыттан (гештальттерапия, психодрама, 
нейролингвобағдарлау) эволюция жолымен психоанализге қарай бет 
алған психологтар. 
Жанталдау – эволюция шыңы, ішкі қажеттілік. Психоаналитиктер өз 
мамандығын өзгертпейді. 
2. Емшілер, биоэнергетиктер, экстрасенстер. 
3. Діни қызметкерлер адамдармен араласқанда психологиялық 
білімдерге мұқтаж. Діни және психологиялық  ақыл-кеңестерін бірдей 
айтады.  

“Дарын” әлеуметтік-гуманитарлық  инсти-тутының студенттерін, 
әсіресе, сыртқы бөлімде психоанализді оқып жүрген студенттердің  
сапалық құрамын соның дәлелі ретінде атап өтуге болады.          

 

             Ққ              

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ   ПСИХОАНАЛИЗ  
2002 жыл Қазақстан Республикасында психоана-литиктер мамандары 
пайда болған жыл болды. “Дарын” әлеуметтік-гуманитарлық 
институтында психоаналитиктер қоғамы құрылды, ол Психо-анализ 
Институтымен (Мәскеу қаласы) және Халықаралық Психоанализ 
Ассоциациясымен (ІРА) бірлесіп қызмет етеді.  
2005 жылда Қазақстандық Ұлттық Психоанализ Қауымдастығы 
құрылды. Қоғамның белсенді мүше-лері Сағырова Ш., Колобов К. және 
Кененбаева З.  психоанализ бағытындағы терапияға клиенттерді  
қабылдауды бастаған.  
 



ҚАЗАҚСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫНДА   ПСИХОАНАЛИЗДІ  
ДАМЫТУ                                      МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Психоаналитиктердің жаңа қозғалысының пайда болуы зерттеушілер 
мен тәжірибешілер алдына бірталай проблемаларды қойды: 

- кеңестік дәуірден қалған фрейдизмге қарсы теріс көзқарасты 
жою,      

- психоанализдің бүкіл дүниеде және Қазақстандағы дамуындағы 
ұқсастықтар  мен өзгешеліктерді анықтау, 

-  ұлттық компонентті есепке алып  түстерді жору, 
- психоанализді Қазақстандық педагогикада қолдану, 
- психоанализ әдебиетін мемлекеттік тілге аудару және қазақ 

тіліндегі терминологияны ғылыми айналымға енгізу, 
     - Алматы мен республикада психоанализ қауымдастығын нығайту 
және дамыту. 
 
 
 
 
ҚАЗАҚТАРДЫҢ   ЖАНЖЫНЫСТЫҚ   ДАМУЫ   ТУРАЛЫ   

Фрейдтің жанжыныстық теориясының басқа ұлттық жерде 
таралуы бірталай сұрақтарды туын-датады. Мысалы, қазақ  
ұлдарының жыныстық дамуы  басқа ұлт ұлдарының дамуынан өзгеше 
ме, ұқсас па? Еуропалық және азиялық, батыс және шығыс 
халықтарының, христиандар мен мұсыл-мандардың жыныстық 
тәрбиесінің салт-дәстүрлері арасында елеулі айырмашылықтар бар 
ма?  Ұлдар мен қыздарға жыныстық  білім беру мен тәрбие-леудегі 
ұқсастықтар мен ерекшеліктердің себептері неде? Бұл заманауи 
қазақстандық ұрпақтардың психикалық денсаулығына қаншалықты 
әсер етеді?   

Осыған байланысты, біз мынадай жорамалды ұсынамыз: қазақтың 
“насыбайды иіскету” әдеті ұлдардың жанжыныстық дамуымен 
байланысты.  

Әдетте ересектер ұлдар 6-7 жасқа келгенге дейін “насыбайыңнан 
бір атқызшы” деп ермек қылып жүреді. Кейбір кездерде ұлдың өзі 
сұраған адамға “бір атым” беремін деп өзінің пенисін  ұстайды, ал 
кейде сол сұраушы адамның өзі баланың денесіне қолын тигізіп “бір 
атым” алып қатты түшкіріп қояды. Көбінесе өзінен сұраған адамға 
қарай ауаға лақтырған секілді қимыл жасалынады.  



Бұл болашақ еркектерге не береді?  Бұл әдет неге пайда болған?  
Еркектің нәсіліне артық  көңіл бөлгендіктен бе? Жыныстық  рөлге 
дайындау ма? Өмір беретін бастамаға тағзым ету ме?  Немесе, бұл 
кастрация  қорқынышын жеңуге көмектесу ме?   

Мүмкін, бұл толығымен рұқсат етілген эксгибиционистік  
бейімділіктің көрінісі болар? Өйткені, бала басқа адамдардың 
алдында шалбарын шешіп денесінің бір бөлігін көрсетіп тұр емес пе?  

Мүмкін, бұл балалардың мастурбациясы мен онанизмінің алдын 
алу шығар? Немесе жыныстық қанағаттанудың әлеуметтік қауіпсіз 
түрі ретінде белгілі дәрежеде мастурбация жасауға рұқсат ету ме?  
Жыныстық негіздегі болашақ невроздардың  алдын алу ма?  Өйткені, 
тіпті арнайы қазақтардан сұрап жатпай-ақ, мұндай әрекеттің 
кішкентай еркекке қаншалықты қанағат әкелетіні көзбен көрініп тұр. 
Шынында да, қазіргі қаладағы өмір салты, сол әдет-ғұрыпты сақтап 
жүретін үлкен туыстардан ұзақта болу осы әдеттің қолдану аясын 
тарылтып жіберді.  

Мұндай дәстүр түрі жыныстық   қанағаттануды бейсана аймағына 
ығыстырмай, либидо қуатын шығаруға мүмкіндік беріп, ұл 
балалардың жанжыныстық дамуына ықпал етуі туралы алдын-ала 
болжам жасауға болады. 

Қаладағы және ауылдағы қазақ жастарының жыныстық 
ауытқушылықтарының саны мен сапасы келесі мәселе болмақ. 
Тәжірибе көрсеткендей, ауыл балалары үйдегі жануарларды 
шағылыстыру барысын көреді, бұзаудың, құлыншақтардың және т.б. 
дүниеге келуіне қатысады. Ауыл тұрғындары өздерінің балаларымен 
көптеген жауапты тақырып-тар туралы ашық сөйлеседі. Қаладағы 
өмір жағдайында, керісінше, ата-анасы мен балаларының жыныстық 
қатынас туралы ашық сөйлесуіне жағдай жасалынбайды. 

Әрине, тап осы тақырыпта қойылған сұрақтарға жауап беру үшін, 
арнайы тәжірибелер, сұрау-намалар, олардың статистикалық өңдеуі  
және т.б. керек болады. Мүмкін, біздің республикада да психоанализ  
тақырыптарында  кандидаттық және докторлық  зерттеулер 
жүргізілетін шығар.        

Сонымен, Қазақстанда философиялық, клини-калық  және 
тәжірибелі психоанализ заманауи ғылымның бағыты ретінде өсіп 
және дамып келеді. 

 

ҚАЙҒЫ   ЖҰМЫСЫ  



Жақсы көрген объектті жоғалтудан кейін баста-латын  ішкі  
психикалық үрдіс; бұл үрдіс барысында субъект өз объектісінен 
жәймен алыстай алады.  

Қазіргі кезде көпшілік қабылдаған  “қайғы жұмысы” деген 
түсінікті Фрейд бірінші рет  “Қайғы және  меланхолия” деген  
еңбегінде пайдаланған. Бұл түсініктің өзі психикалық көріністерді 
түсіну-дегі психоанализдің жаңа тұрғысын айғақтайды. Бұрын қайғы-
қасіреттерді жәймен әрі өз-өзінен әлсіздеп аяқталады дейтін болса, 
енді оны Фрейд бүтін ішкі үрдістің  соңғы нәтижесі екенін дәлелдеп 
көрсетті. Бұл жұмыс клиника көрсеткен қайғының патологиялық 
түрлері секілді әрдайым нәтижелі бола бермейді.  

Фрейд бойынша, ішкі психикалық қайғы жұмысын сыртқы 
дүниеге қызығушылықтың жоқтығы және сонымен қатар объектті 
жоғалту дәлелдейді. Субъекттің барлық қуаты қайғы мен естеліктерге  
беріледі. Соңында,  Мен жоғалған объекттің тағдырын бөлісуді 
қалайды ма деген сұраққа жақындағанда, барша мүмкін болған өмірге 
мойынсындыратын нарцисстік қанағат-танулардың көмегімен 
жоғалған объектпен байланысты үзу керектігін мойындайды. Бірақ  
мұндай шеттеуден және жаңа жүктемелер мүмкін болуынан алдын, 
психика өз тапсырмасын орындауы керек: либидоны объектпен 
байла-ныстыратын әрбір естеліктер, әрбір күтулер  анық-талып  
жүктелуі қажет, сонда ғана либидо олардан бөлектене алады. Осы 
мағынада, қайғы жұмысының міндеті “өлімді өлтіру” деп айтуға 
болады. 

Фрейд әртүрлі патологиялық қайғы (субъект жақын адамының 
өліміне өзін кінәлап, өлімді мойындамай, марқұмның өзіне жасаған 
ықпалын және оның  билігін сезініп, жақын адамын өлтірген аурумен 
өзім ауырып  қалдым деп болжайды), әдеттегі қайғы және 
меланхолия арасында айыр-машылықтар шкаласын тапты. Жалпы, 
Фрейд бойынша, бұл амбиваленттік дау-дамай қайғының 
патологиялық түрінде бірінші орынға шығады, ал меланхолияда 
келесі қадам жасалынады: Мен өз-өзін жоғалтқан объектпен теңестіре 
бастайды.  

 

ҚАНАҒАТТАНУ   ПРИНЦИПІ 
Фрейд бойынша, психика қызметін басқаратын екі принциптің бірі. 
Жалпы, психикалық қызметтің жалпы мақсаты – қанағатсыздықтан 
қашу және қанағаттануға жету. Қанағаттанбау қозу санының өсуіне, ал 



қанағаттану – оның әлсіреуіне байла-нысты болғандықтан, 
қанағаттану принципі – бұл экономикалық принцип.  

Психикалық аппарат жағымсыз қуаттан қашуға немесе оны 
болдырмауға тырысады. Алғашында бұл принцип “қанағаттанбау 
принципі” деп аталған.  

Қанағаттану мен қанағаттанбау сан өзгерістері-нің сапалық  
көрсеткіші деп есептеген   олардың таза экономикалық анықтамасы 
жеткілікті ме? Бұл екеуінің – сапа және сан – нақты арақатынасы 
қандай? Фрейд қанағаттану мен қуаттың әлсіреуі арасында, 
қанағаттанбау мен қуаттың өсуінің арасында теңдік белгісін қойды, 
бірақ көп кешікпей ол бұл қатынастың  қарапайым және айқын 
еместігін анықтады. Психоанализ теориясында қанағаттану принципі, 
әдетте, шындық прин-ципімен бірге пайда болады.  

Алғашқыда елігулер бәсеңдеуге, қанағаттануға мүмкіндігінше тек 
қысқа жолмен ұмтылады. Олар жәймен, тек осы “үйрету” үрдісінің, 
бұрма жолдарға және артқа қалдыруына қарамай, өздерінің көздеген 
қанағаттануына қол жеткізуге көмектесетін шындық табиғатын 
аңғарады. Осы өздап жеңілдетілген суреттен қанағаттану мен 
шындық арасындағы қатынас мәселесінің психоанализде қанағаттану 
түсінігіне негізделгенін көруге болады.  

Психоанализ қанағаттану принципіне  сірә “шын еместігі” анық 
үрдістерге (қанағаттылық тәжі-рибесі)  және құбылыстарға (түс көру) 
байланысты  шешуші маңызды орын береді.         

                                                   

ҚАРСЫЛЫҚ  
Емделушінің бейсанасындағы тереңдікке бойлап, оның есінде 
қалғандарын еркін анықтауға кедергі жасайтын тілек немесе үрдіс. 
Қарсылықтың  жетер-ліктей алуан түрлері болады және олармен 
жұмыс жүргізу психоанализдің арнайы ем-шарасына жатады. 

 
ҚИЯЛ,   ФАНТАЗМ  
Субъекттің мынау немесе анау (бейсаналы) тілегінің  бұрмаланған 
түрде болса да орындалатын  елес сценарийі.  

Қиялдар әртүрлі болуы мүмкін:  саналы қиял-дар немесе өңдегі 
түс  және бейсаналы  қиялдар. 

Қиял сөзі “елес” дегенді білдіреді: философия-лық тұрғыдағы  
елестету қабілеті емес, бұл елесте-тілген дүниенің  мазмұны. 



Фантазм сөзін психоанализ пайдалануға қайта енгізді, сондықтан 
оның таза психоанализдік мағынасы көбірек  – бұл тіпті қиял әлемі 
емес және де елестету әрекеті емес, бірақ ерекше елестету өнімі.  

“Қиял” (фантазия) термині психоанализде кеңірек қолданылады. 
Сонымен қатар, өкінішке орай,  психикадағы оның  белгілі орны 
немесе оның топикасы анық болмай тұр: қиялдау санаға, дейсанаға 
немесе бейсанаға қатысты ма, жоқ па түсініксіз.  

Субъекттің сергек кезінде өзі ойлап шығарып, айтып берген 
романдарын, өңінде көрген түстерін, көріністерін, эпизодтарын 
Фрейд “қиялдар” деп атаған. Демек, психоанализ емдеуі үрдісінде 
көрген түстер, симптомдар, мінез-құлықтағы жабысқақ қайталанулар 
секілді бейсананың көрінулері астарында жатқан қиялдарды анықтау 
қажет. Зерт-теу тереңдетілген сайын, бір қарағанда, елестетуге тіпті 
қатысы жоқ және тек шындық талабына ғана бағынатын түрлі іс-
әрекеттерге негіз болған бейсаналық фантазмның “бұтақшалары” 
анығырақ  көріне бастайды. Жалпы қарағанда, субъект өмірі 
фантазмдар арқылы қозғалысын бастайтын бір үлгі сияқты көрінеді.  

Қиял тілекпен өте тығыз байланысқан. Бұл қатынастың мәнісі 
неде? Баршаға мәлім, Фрейд  қанағаттану тәжірибесін тілектің бұлағы 
және оның тума бейнесі  деп санаған. Бұл  алғашқы қиялдардың өзінің 
елестетілген объектін іздестірудегі ішкі қуаттың өсуі мен 
бәсеңдеуінің  алғашқы тәжірибе-сімен байланысын білдіреді ме?  
Алғашқы қиялдар-дың фантазмдық объекттерге бағытталғаны   
қажет-тіліктің нақты объекттерге қарай ұмтылғанына  ұқсас деуге  
бола ма?   

Тіпті өзінің жетілмеген түрлерінде де қиялдау  тілек субъектінің  
ешқандай саналы әрекетіне жатпайды. Қиялдар – бұл сценарийлер, 
оқиғалар, ой желісіндегі сахна көріністері. Субъект үнемі осы 
сахналарға қатысып жүреді; тіпті “алғашқы сахнада” да, ол жерде оның 
өзі жоқ болғанымен, негізінде ол тек бақылаушы рөлін ойнап қоймай, 
қатысушы болады,  мысалы, ата-анасының жыныстық қаты-насын 
бөліп жібереді.  

Субъект мақсаты объектті көру емес, бірақ өзі қатысатын сахна 
болады, айтпақшы, онда рөлдер ауысуы мүмкін. Тілекті білдіру амалы 
болған қиял, сонымен қатар қорғану орны да болады, ол өзіне қарату, 
өз қарама-қарсылығына айналдыру, мойындамау, проекция сияқты 
қарапайым қорғану әрекеттерін қамтамасыз етеді. Қорғанудың барлық 
бұл түрлері, ең басынан, тіпті тілектің пайда болу амалында да  



сақталып қиялдаудың  және тілектің бірінші міндеті болған 
тыйыммен тығыз байланысты.  
 

ҚОРҒАНУ   МЕХАНИЗМІ  
 Қорғану механизмдері қанағаттануды талап ететін бейсаналық 
ниеттерді, қиялдарды және әртүрлі тілектерді қоршаған нақтылықтан 
шектеумен айналысады.     
    

Лл 

ЛИБИДО    
Латын тілінде ниет, тілекті білдіреді. Жыныстықтың әртүрлі  
көріністеріне (Фрейд бойынша), өмірлік белсенділікке (Юнг 
бойынша) түрткі болатын психи-калық қуатты белгілеу үшін 
қолданылатын түсінік.  

З. Фрейд либидоны жыныстық елігудің барлық қимылының 
(нысанасы, мақсаты, қайнар бұлағы) негізі деп санаған. Мысалы, 
емделушінің тамақ жеуге тәбеті болмай тұрғанын  жыныстық тілмен 
айтқанда “либидоны жоғалту” деуге болады.  

Фрейд либидоны сапа жағынан тек психикалық қуатқа 
жатқызбайды. Сан жағынан либидоның күшін, өсуін, азаюын, бөлінуін 
өлшеуге болады. Жыныстық әуес дене мен жан шекарасында 
жатқандықтан либидоны жыныстық әуестің психикалық аспекті, 
немесе жан қимылы деуге әбден болады. Либидо жан күйзелісі, сезім 
саласына жататындығынан оны махаббат сөзімен аударуға болады. 

К. Юнг либидо түсінігін адам өмірінің жалпы қозғалысының негізі 
деп кеңейтілген түрде қол-данған.   

Сонымен, Фрейд бойынша, либидо жыныстық нысанаға 
бағытталған құштарлық болса, Юнг бойынша, ол жалпы өмірлік 
құштарлық. 

ЛЮЦИДТІК    ТҮСТЕР 
Бұл түстер сана мен бейсана шекарасында пайда болады (мысалы, 
түсімізде ұшып жүреміз, түсініксіз бірдемелерді істеп жатамыз, бірақ 
осылардың бәрін өз еркімізбен жасаймыз). 

Люцидтік түстерде патологиялық материалдар болмайды. 
 
 



Мм 

 
МЕН   БӨЛШЕКТЕНУІ 
Фрейдтің фетишизм мен психоз жағдайындағы ерекше құбылысты 
белгілеу үшін қолданатын термині. Мен ішінде елігуге қарсы 
шығатын сыртқы дүниеге қатысты  екі психикалық құрылым 
қатарынан қалыптасады: біріншісі шындықты ескерсе, екіншісі – 
шындықты ығыстырып бірінші орынға тілектерді қояды. Бұл 
құрылымдар бір-біріне ешқандай ықпал етпей қатар жүреді. Мысалы, 
қарапайым адам өзін әулие санайды, қатардағы жүргізуші өзін АҚШ 
президентімін деп таныстырады. 

Бөлшектену термині психоанализбен  пси-хиатрияда көптен 
және әртүрлі мағынада қолда-нылып келген. Көптеген авторлар оны 
әрбір адам өз-өзімен келіспейді деп түсінген. ХІХ ғ. аяғындағы 
психопатологиялық еңбектерде  (әсіресе есірік пен гипноз бойынша) 
“тұлғаның екіленуі”, “екіленген сана”, “психикалық құбылыстардың 
диссоциа-циясы”, “сананың бөлшектенуі”, “сана мазмұнының бөлінуі”, 
“психиканың бөлшектенуі” және де басқа  түсініктер жиі кездеседі.  

Фрейд үшін бөлшектену – дау-дамай нәтижесі; бұл түсінік ол үшін 
түсініктеме емес, суреттеме маңызын білдіреді. Керісінше, оның өзі 
сұрақ туғызады: саналы субъект өзінің  бір бөлігінен қайтіп және неге 
қол үзіп қалды?  

Бөлшектену барысында екі қорғану механизмі болса да, Мен 
соншалықты қорғанған бола алмады: оның біреуі шындықтан 
қорғануды мақсат етсе (бас тарту), екіншісі – елігуден, әрі дәл осы 
екіншісі невроз симптомының пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін 
(мысалы, фобия симптомына). 

 

МЕН 
“Мен” сөзі психоанализде тұлғаның бір бөлігін немесе оның бір 
бөлігінің мінездемесін, адам психикасының өрісін білдіреді. Бұл бөлік 
Үстем-Мен және Идтан ерекше. Ол туралы Фрейдтің “Мен және Ид” 
деген жұмысынан толық қарап алуға болады. 

Топика тұрғысынан қарағанда, Мен Ид тілек-тері сияқты, Үстем-
Мен бұйрықтары мен шындық сауалдарына  тәуелді. Мен  тұлғаның 



мүддесін толық қорғаушы делдал болғанымен,  оның дербестігі 
шамалы ғана.  

Динамика тұрғысынан қарағанда, Мен  ең алдымен невроз дау-
дамайында қорғану полюсі болады. Мен ұнамайтын күйзеліске (үрей 
дабылына) жауап ретінде, қорғану механизмінің бірнешесін іс-
әрекетке қосады.  

Экономика тұрғысынан, Мен әртүрлі психи-калық үрдістердің 
арасын байланыстырушы бөлік сияқты көрінеді. Бірақ қорғану 
барысында әртүрлі елігулердің  қуатын өзара байланыстыру   әрекет-
терінде бірінші үрдістің  барша өзгешелік ізі сақталады: олар 
жабысқақ, қайталанғыш, ирреалды болады. 

Психоанализ теориясы Меннің алғашқы пайда болуын екі түрлі 
көзқарас тұрғысынан түсіндіреді:  ол не сыртқы шындықпен түйісуде 
Идтан бөлініп, бейімделген аппарат, не Ид қуатымен жүктеліп, 
объекттің жеке махаббат кенін жасауға алып келген, теңдестіру 
(идентификация) нәтижесі.            

Фрейд  Менді не индивидпен, не психикалық аппаратпен толық 
теңдестірмеген: Мен – бұл  психи-калық аппараттың тек бір бөлігі. 
Мен – индивидке, оның биологиялық ағзасына және оның 
психикасына қатысты әсіресе ыңғайлы орынды иеленеді. Меннің осы 
екі жақты орнымен біз ішкі және сыртқы қозу түсінігіне бірдей 
мағына беру әрекеті кезінде  кездесеміз. Ішкі қозу бұлағы ретінде 
алғашқыда денені, одан кейін психиканы, ақыр соңында Менді 
қуаттың қайнар көзі деп  есептеген. Барлық осы орнын алмастырулар 
Фрейдті механистік түсіндірулерден алып кетіп,  Менді толық 
организмнің  метафорасы ретінде қабылдауға әкеледі.  

 Мен өзінің қорғану рөлінде цензура бөлігін құрайды. Бұл сатының 
негізгі міндеті – тыйым, сондықтан да ол невроз дау-дамайы 
механизмін қозғалысқа әкелуге қабілеті жететін, күрделі организм 
бола алмайды.  

 Төзу мен тежеу Меннің бірінші үрдіске (сергек жағдайда) ықпал 
ету әрекетінің қабілеті ретінде,  сонымен қатар дейсана  жүйесінде де   
көрінеді.   Либидомен тиелген Мен ұйқыны шақырып түс 
мазмұндарын  қалыптастырады.  

   



 

Оо  

 

ОБЪЕКТТІ   ТАҢДАУ     
Махаббат объектісі ретінде адамның жүзін немесе тұлғалық түрін 
таңдау акті. Фрейд объект таң-даудың басты екі  түрін анықтады: 
жанасу бойынша таңдау және нарцисстік таңдау. Ол бұл түсінікті 
бірінші рет  “Жыныстық теория туралы үш очерк” деген кітабында 
қолданған болатын. Бұл жердегі “объект” сөзі “махаббат объекті” 
дегенді білдіреді.  

Таңдауға келетін болсақ, онда оны “неврозды таңдау” жағдайы 
сияқты, әртүрлі  және бірдей мүмкіндіктер арасындағы саналы 
таңдау емшарасы сияқты түсінбеу керек. Субъект өз тарихының бір 
шешуші кезеңінде  махаббат объектісін таңдауы-ның қайталанбас 
және белгілі сипатына тап болады. “Объектті таңдау” деген сөз не 
белгілі бір адамды таңдауды (мысалы, “ол объектті әкесінің 
бейнесіне ұқсастығы бойынша таңдады”), не объектті белгілі бір 
түрде таңдауды (мысалы, “гомосексуалдық объектті таңдау”) 
білдіреді.  

Фрейдтің балалар мен жасөспірімдер жыныс-тығы туралы 
көзқарасының дамуы  “объектті соңғы таңдау” әлдеқашан балалық 
шақта қалыптасатынын мойындауға шейін   әкелгені белгілі.               
 

ОЙЛАУ 
Юнг бойынша, таным негізі ретінде логикалық байланыстарға, 
түсініктерге, деректерге бағытталған  екі рационалдық қызметтің бірі. 
                         

ОҚУ  (ДИДАКТИКАЛЫҚ)   ПСИХОАНАЛИЗІ                  
Жас психоаналитик өзінің жеке басының оқу жанталдауы 
тәжірибесінен өткенде, өз тұлғасының ерекшеліктері туралы білім 
алу арқасында өзінің және нақты клиент тұлғаларына сәйкес келетін 
емдеу әдісін және тәсілін табады.  



        Оқу жанталдауы өз мәселелерін шешу, өз оқу міндеттерін шешу, 
психоанализ қауымдастығына кіру үшін қажет.  

Өө 

ӨЗІН–ӨЗІ    ТАЛДАУ 
Фрейд алғашқыда өзін-өзі талдау мүмкіндігіне сенген болатын, 
соңынан  қарым- қатынас жасайтын  екінші  адам  керек деген 
шешімге келеді. Қазіргі кезде өзін-өзі талдау мен өзіндік терапия 
болуы мүмкін емес деп саналады. Проблеманы жою үшін  5–6  сессия 
аздық етеді, талдау ұзаққа созылып, кейде өмір бойы жалғасып 
жатады. Талдаудың соңы болмайды. Өзін-өзі тану өмір бойы 
жалғасып кете береді. 

            

ӨЗ (САМОСТЬ) 
Юнг бойынша, бұл айналасына барлық қалған жүйелер топтасатын 
тұлға орталығы. Ол бұл жүйе-лерді бірге ұстап тұрады және тұлғаның 
бірлігін, тепе-теңдігін, тұрақтылығын қамтамасыз етеді.  

Өз – бұл өмір мақсаты, адамдардың үнемі ұмтылатын мақсаты, 
бірақ оған жиі жете бермейді. Барлық архетиптер сияқты, ол адамның 
мінез-құлығына түрткі болады және, әсіресе, діни жолда бүтіндікті 
іздеуге мәжбүр етеді. Шынайы діни сезімдер күндердің күнінде 
адамдар қол жеткізетін өздігіне ұқсас, ал Христос пен Будда 
тұлғалары – қазіргі кезде қаншалықты мүмкін болған Өз архетипінің 
соншалықты анық көрінісі.  Батыстағы діндерге қарағанда, бүтіндік  
пен дүниемен бірлесуді іздеу дәстүрі (мысалы, йога)  өте күшті 
дамыған Шығыс діндерін зерттей жүре Юнгтің Өзді ашқаны  таң 
қалдырмас.     

                          

Пп 

ПЕРСОНА  
Персона – бұл әлеуметтік шарттар мен дәстүрлерге және ішкі 
архетиптік талаптарға сәйкес болу үшін бетіне киетін бет пердесі. Бұл 
– адамның қоғам алдында өмір бойы соған лайық болу үшін 
орындайтын рөлі. Бетперденің мақсаты – басқаларға белгілі әсер ету 
және адамның нағыз табиғатын жасыру. Персона – бұл қоғамдық 



тұлға, әлеуметтік көңілден шығу үшін адамның көпшілік алдында 
көрсететін қасиеттері, оның жеке тұлғалық қасиет-тері әлеуметтік 
бетпердесінің астарында жасырын қалады.  
     Егер, жиі болып тұратындай, Мен персонамен теңестірілсе индивид 
көбінше өзінің шынайы сезімдерін емес, ойнап жүрген рөлін  саналы 
түрде меңгереді. Ол  өзінен  өзі  жатсына бастайды, тұлғасы екіжүзді 
болып қалады. Ол нағыз тәуелсіз қайталанбас адам болудың орнына 
тек қоғамның көрінісі ретінде жүреді.  
     Персона архетиптен шығып дамиды. Бұл архетип басқалар сияқты 
нәсілдік тәжірибеден шығады; бұл жағдайдағы тәжірибе әлеуметтік 
арақа-тынастарда қалыптасады, онда әлеуметтік рөлді қабылдау 
әлеуметтік жануар болған адамдарға пайдалы қызмет еткен. (Кейбір 
аспектілерде персона Фрейдтің Үстем–Меніне ұқсас.)    
 

ПРОЕКЦИЯ  
Кең мағынада – неврологиялық немесе психо-логиялық құбылысты 
сыртқа шығару, не ортадан шетке, не субъекттен объектке өткізу.  

Геометрияда “проекция” сөзі  кеңістіктегі фигураның әрбір 
нүктесінің   сызудағы  фигураның әрбір нүктесінінің сәйкестігін 
білдіреді. Осы мағынада мидың әрбір участкесі дене аппаратының 
белгілі учаскесінің  проекциясы болады: осы сәй-кестік ерекше  
заңдармен жасалады – не бөлек нүкте-лер аралығында, не бөлек 
құрылым аралығында.            

Мысалы, психофизиология тілінде иіс түйсік-тері проекция 
арқасында рецептор – органда орна-ласады делінген. Дәл осы 
мағынада Фрейд  “қытық-ты сезіну шеткі эроген аумағына 
проекцияланған орталық нерв жүйесінің қозуы” деп айтқан.  

Психологияда проекция деп келесі үрдістер аталған: субъект 
қоршаған ортаны қабылдайды және қозуларға өзінің қызығуларына, 
қабілеттеріне, әдеттеріне, ұзақ немесе жалт етіп өте шығатын жан 
күйзелісі жағдайына, күтулеріне, тілектеріне және т.б. сәйкес  жауап 
қайтарады.  

Таза психоанализ мағынасында – субъекттің өз бойында 
мойындамайтын немесе қабылдамайтын қасиеттерін, сезімдерін, 
тілектерін,  “объекттерін” бөліп оларды басқа адамға немесе затқа  
енгізу операциясы. Бұл жерде өте ежелгіден келе жатқан, паранойяда, 
сонымен қатар “әдеттегі” ойлауда (ырымшылдық) айғақталынатын 
қорғану меха-низмі туралы айтылады. Фрейд бойынша, проекция 
психикалық механизмді дұрыс қолданбағанға байланысты қарапайым 



қорғану  ретінде белгіленеді, мысалы, қанағатсыздық бұлағын сыртқа 
шығару. Проекция әдеттегі психология мен патопсихо-логияның 
әртүрлі құбылыстарында пайдалынады.  

Проекция алғашқыда паранойяда байқалған болатын. 
Паранойялы адам өзін қинайтын елестерді сыртқа проекциялайды, 
кейін олар оған өзін-өзі кінәлау түрінде қайтады: “...негізгі мазмұны 
бұрынғыша қалып, тек іштегі жалпы бүтіндіктегі  орны ауысады”. 

Субъект басқа адамдарға өз-өзінде байқамаған талаптарды, 
тілектерді, тағы басқаларды, тағып қояды: мысалы, расист өзі жек 
көрген адамдарға өзінің жеке кемістіктері мен бейімділіктерін 
проекциялайды.  

Субъект өзін басқа адамдармен теңдестіреді,  не болмаса 
керісінше, жанды немесе жансыздарды өзімен теңдестіреді. 
Көпшілікке мәлім, оқырман романдағы кейіпкерді өзіне немесе 
керісінше проекциялайды: Крылов өзінің аңыздарында адами  
сезімдер мен пікірлерді жануарларға проекциялаған. Осындай үрдісті 
психоанализ сөзімен “өзін теңдестіру” деп есептеу орынды болар.  

Субъект өзінің қатынасы арқылы бір адамды басқасына 
ұқсастырғанын  айқындайды: мысалы, ол әкесінің бейнесін өзінің 
бастығына “проекция-лайды”. Бұл жағдайда “проекция” сөзі – бұл 
“тасы-малдау” деп аталатын психоанализ түсінігінің сәтсіз 
анықтамасы.  

Фрейд психоанализ жағдайларына қатысты проекцияны сирек 
қолданған. Мысалы, ол тасы-малдауды толық проекция деп 
ешуақытта айтпаған: ол тасымалдаудың тек бір мезетін “проекция” 
сөзімен белгілеген – субъект негізінде өзінің сөзі мен ойын 
талдаушыға жапсырып қойғанда (мысалы: “Сіз... деп ойлайтын 
шығарсыз, бірақ менің ондай пиғылым жоқ”). 

Проекция үнемі субъект өзінде мойындамаған немесе  жәй 
байқамаған қасиеттерді, сезімдерді, ықыластарды – басқа адамға 
немесе затқа тағып қоятын – қорғану болады.  Проекцияны Фрейд 
басқаны өз-өзіне жәй ұқсату деп есептемегенін  анимизм мысалы 
арқылы көрсетуге болады. Анимизмдік илану алғашқы адамдардың 
табиғатты адам бейнесінен басқа сияқты ойлауға қабілетсіз екенінің 
дәлелі; бұл жайт аңыздарға да қатысты: ежелгі адамдар табиғатқа 
адами сипаттар мен құмарлықтарды “проекциялаған”. Фрейд 
бойынша, жындар мен шайтандар адамның жаман жақтары-ның 
бейнелері ретінде оларды адам  өзі өз бойында мойындамағанының 
айғағы. Бұл Фрейдтің проб-леманы шешуге   қосқан үлесі.  



Сонымен, проекция мүмкіндігі өте күшті, сондықтан, ұнамсыз 
болатын ішкі қозулардан қорғанудың алғашқы амалы ретінде 
анықталады, сонда субъект олардан жалтару (фобиялы қаш-қақтау), 
қорғану үшін оларды сыртқа проек-циялайды. “...Оларды ішкі емес, 
сыртқы әсер деп санау ниеті пайда болады, не дегенде соңғы жағдайға 
қозудан қорғану үшін ерекше әрекетті қолдану  мүмкін. Проекция 
сөйтіп пайда болады”. Бірақ, бұл шешімнің өз кемшілігі бар: субъект 
бұдан былай нақты өмірдің заңына бағынышты бірдемелердің 
барлығына қатаң сенуі тиіс.  
    Фрейд проекция (интроекциямен бірге) субъектпен (Мен) сыртқы 
дүние арасындағы қарама-қарсылықтың  пайда болуында маңызды 
рөл атқарады деп есептеген.   
 

ПСИХОАНАЛИЗ 
Бұл бейсананы зерттеуді мақсат еткен психо-логияның бір бөлігі. 
Бейсана субъекттің   жаңылыс сөздерінің, ассоциациялау, оқу, тыңдау 
кезіндегі қателіктерінің; қате әрекеттерінің (ұмыту, жоғалту, жасыру, 
адасу) және елестету өнімдерінің (ұйқы, қиял, сандырақ, арман және 
т.б.) жете түсінбеген мағыналарын анықтау негізіне сүйене отырып, 
белгілі әдістер  жиынтығы арқылы зерттеледі. 

“Психоанализ” терминін З. Фрейд 1896 жылы невроз этиологиясы 
жөніндегі мақаласында ұсынған. Бұған дейін ол “талдау”, “психиканы 
талдау”, “психологиялық талдау” және “гипноз талдауы” терминдерін 
қолданған болатын.  

З. Фрейдтің өзі психоанализге мынадай анықтама берген:  
біріншіден, басқаша қол жеткізпейтін психикалық үрдістерді 

зерттеу құралы;  
екіншіден, осы зерттеуге негізделген невроз ауруын емдеу әдісі;  
үшіншіден, осының нәтижесінде пайда болып, дамып және жаңа 

ғылыми ілімге жинақталған  бірнеше психологиялық 
тұжырымдамалар.  

 

“ПСИХОАНАЛИЗ”  ТЕРМИНІН   ФРЕЙДТІҢ   ДӘЛЕЛДЕУІ 
“Біз бұл әдіс арқылы науқастың санасына ығыс-тырылған психикалық 
қайғыларын қайтару жұмысын психоанализ деп атағанбыз. Біз неге 
“талдау” туралы, яғни, жару, шағу, ыдырату туралы, - химиктің 
табиғаттан тауып алған заттарымен лабораториясындағы жұмысына  
ұқсастырып айтамыз?  Өйткені, бұл ұқсастық, негізінде, толық 



дәлелденген. Емделушінің  симптомдары мен әртүрлі патологиялық 
құбылыстарының табиғаты барлық жалпы психикалық әрекеттер 
сияқты күрделі, әрі әуестіктер, тілектер олардың құрамдас 
элементтері болып келеді. Бірақ пациент бұл түпкі тілектер туралы 
мүлде бейхабар болады. Химик күрделі заттардан оның құрамдас 
элементтерін бөліп шығарғанына ұқсас, біз емделушіні симптомға 
негіз болған, өзі мойындамаған тілектері мен әуестіктерінің 
себептерін мысал етіп,   психика-лық құбылыстардың өте күрделі 
құрылысын түсінуге үйретеміз. Сонымен қатар біз науқасқа 
патологиялық деп  есептелетін  психикалық құбы-лыстардың 
себептерін толық түсінбейтінін, оларды басқа құбылыстар мен 
ниеттер тудырғанын, олардың себептері өзіне белгісіз болып 
қалатынын көрсетеміз”.   
                       

ПСИХОАНАЛИЗ   АҒАРТУШЫЛЫҒЫ 
Қазақстан халықтарына өз психологиялық денсау-лығын сақтау үшін 
тиімді көмек беру үшін, біздің ойымызша, тәжірибелі психологтар 
өздері  көпші-лікті  психологиялық ағарту жұмысына белсене кірі-суі 
керек. Адамдардың жалпы психологиялық сауатын көтеру, 
қазақстандықтардың психоло-гиялық, соның ішінде, психоанализдік 
мәдениетін нығайту, психоанализ клиентурасының қатарын кеңейтіп 
қана қоймай, бірінші кезекте, қала тұрғын-дарына, жеке адамдар 
арасындағы қатынастардың  шиеленісуін төмендетуге, адамның 
сыртқы және ішкі үйлесімділігін қалпына келтіруге, қала 
тұрғындарын сауықтыруға ықпал етеді. 
  

ПСИХОАНАЛИЗДІҢ   ЕРЕКШЕЛІГІ 
Психоанализ психотерапияның басқа түрлерінен ең алдымен өзінің 
жеке тұлғаға бағытталғанымен ерекшелінеді. Бұл сонымен, 
талдаушының наза-рында  “жақсы” және “жаман” жақтардан тұратын 
нақты адам  болады деген сөз. Тәжірибеде жиі көргеніміздей, 
клиенттердің, әсіресе, қазақ клиент-тердің, соңғы жағын аса көбейтіп 
жатқандарын көруге болады. Сөйтіп, өзін қинап масқаралаған күнә 
сезімі мен ар-намысы адамды өзіне бағын-дырып алады. Психоанализ  
өзінің негізгі мақсаты ретінде осы немесе басқа симптомды жәй “алып 
тастауды” көздемейді, өйткені, тәжірибе көрсет-кендей, бұл бірнеше 
уақыт өткен соң қайтадан, сол қалпында немесе басқаша түрде көрініп 
қалуы мүмкін. Бас міндет – симптомның психологиялық табиғатын 



табу, оның бұлағын анықтау және оның даму динамикасын түсіну. 
Өзіндік сана және өзін-өзі түсіну – міне, өзі  мен мінезін өзгертуге, 
үрей мен қорқынышты жеңуге, мінез-құлығының  жаңа тәсілдерін 
қалыптастыруға арналған екі кілт.     

Дегенмен, адам өз денесінің кейбір бөлігін (мұрын, құлақ, көз) 
айна болмаса көре алмайтын-дығы сияқты, өзінің сезімдері мен 
психикалық бейнелерін проекциялаған талдаушының көмегінсіз, өз 
есінің тереңдегі қабатын, өзінің құпия сезімдері мен уайымдарын 
көре алмайды. 

Әрбір адам өз тарихына тәуелді. Бұл тарихтың өте ашық, жарық, 
бірақ көбінше  сол бір мезгілде қараңғы, тіпті, түңілген беттері болуы 
мүмкін. Психоаналитиктер өз білімдері мен тәжірибелерінің күші 
арқылы, клиент өз тарихының көптеген тұстары туралы  ешуақытта 
ешкімге айтпағанын, айтқан болса да, оны ешкім ақырына дейін 
тыңдамағанын біледі. Жеке тарихында, ол туралы тіпті өзі де есінде 
сақтамағанына қарағанда, өте жағымсыз бірдеме болуы мүмкін. 
Былайша айтқанда, психоаналитик “әрі есте сақтау мүмкін емес, әрі  
ұмытуға да болмайтын” тұстарды еске түсіруге көмектеседі. 

 

ПСИХОАНАЛИЗ   ЖӘНЕ   ФАРМАКОЛОГИЯ    
Психоанализ психофармакология қандай табыс-тарға жетпесін, адам 
жанына керекті дәрі болмаған және болмайды да деп  санайды. 
Психологиялық проблема қашан да болмасын психологиялық 
(химиялық емес) шешімді талап етеді. Сондықтан, психоаналитик 
клиент қаншалықты сөйлемесін бәрін соншалықты толық тыңдайды. 
Талдаушының осы біржақты әңгімеге  шебер көмектесуі клиентке 
азаптарының өз  санасының түбінде осы кезге дейін  негізгі 
себептерін, өзіне беймәлім болған ойлары  мен естеліктерін 
анықтауға мүмкіндік береді.     Психоанализ белсенді 
дамып келе жатқан фармакотерапияға қарсы емес және ол  дәстүрлі 
психиатрияның баламасы емес. Психоанализ – бұл сөзбен емдеу. 

 

ПСИХОАНАЛИЗДІҢ   ҚАЗАҚ   ТІЛІНДЕГІ   ТЕРМИНДЕРІ    
Біз бұл жерде психоанализдің қазақ тіліндегі бірнеше терминдерін 
ұсынамыз. Негізгі термин – “психоанализ” сөзін алатын болсақ, оны 
қазақ тілінде “жанталдау” деп  аударуға болады, дегенмен, біз оны 
бұрынғы күйінде, халықаралық тәжірибеде қабылдағандай етіп 
қалдыруды ұсынамыз.  



“Сознание” термині – “сана” қазақ тіліндегі психологиялық 
әдебиетте әлдеқашан тұрақтанып қалған. Келесі терминді қабылдау 
мен ғылыми айналымға енгізу талас туғызуы мүмкін. Біз  
“подсознание” сөзін “дейсана”, ал “подсознательное” сөзін 
“дейсаналық” ретінде қолдануды ұсынамыз, өйткені қазақтың “дейін” 
сөзі  “до, перед” деген мағынаны білдіреді. Әрине, грамматиканың 
барлық ережесі бойынша сөзбе-сөз аудару басқаша болар, онда бірақ, 
біздің көзқараспен қарағанда, ғылыми терминдердің өзін анықтау 
қолайсыз болып, әрі оларды ғылыми және оқу әдебиетінде пайдалану 
ыңғайсыз болады. Жеңіл және дұрыс аударылатын термин  
“бессознательное”- “бейсана”, бұл сөз орыс тілінде екі ойды, зат есім 
мен сын есімді білдіреді, ал қазақ  тілінде зат есім “бессознательное” - 
“бейсана”, сын есім “бессознательное” - “бейсаналық” деп 
аударылады. Ал “санасыз” деген сөзді “несозна-тельный” 
мағынасында қалдырдық. 

“Первичная беседа” -  “алғашқы сұхбат”,  “ана-литический ритуал” 
-  “талдау рәсімі”,  “интерпре-тация сновидений” -  “түсті жору”, 
”дистанция” -“арақашықтық”, “перенос” - “тасымалдау”, 
“контрперенос” -  “қарсытасымалдау” болады. 

Мемлекеттік тілдегі психоанализ  термино-логиясы 
проблемасының шешілуі – уақыт  талап етеді. Көп ұзамай-ақ, 
келешекте психоанализдің қазақ тіліндегі сөздіктері мен оқулықтары 
пайда бола бастайды. Қолыңыздағы әліппенің соңында қысқаша  
орысша - қазақша сөздік берілген. 

Осы үрдістің басы әлдеқашан басталып кеткен:  “Дарын” 
әлеуметтік-гуманитарлық институтында психоанализдің тарихы мен 
теориясы бойынша қазақ тілінде лекциялар оқылады, топтық 
жанталдау тренингтері өткізіледі, қазақ тілінде клиенттер 
қабылданады. 

 

ПСИХОАНАЛИЗ   ТАРИХЫНАН 
Психоанализ ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында пайда 
болған, оның негізін қалаушы белгілі  психиатр және психолог 
Зигмунд Фрейд болды. Психоанализ көптеген психикалық  
феномендерді түсінуге, адам сезімінің, уайымдарының табиғатын 
аңғаруда және терапиялық әдіспен күнделікті өмірдегі сұрақтардан 
бастап терең психопато-логияға дейін әртүрлі психологиялық 
проблема-лары бар адамдарға көмек беруде мүлдем басқа сапалы 
жаңа жол болды. Басты жаңалық – “бейсананы” ашып Фрейд 



бейсаналық ойлардың, сезімдердің және тіпті өзінен жасырын жатқан 
ықыластары мен ермектерінің адам денсаулығына қандай зор ықпал 
ететінін  көрсете білді.  

Әрбір жеке тұлғаның ақылдылығы, саналылығы мінез-құлықтың 
әлеуметтік үлгісіне сәйкес болады. Бейсана  үнемі әлеумет 
қабылдамайтын, бірақ өктем қанағаттық принципіне бағынышты; 
бейсана қисынсыз, онда себепті-шартты қатынастар, қарсы-лықтар, 
уақыт жоқ.  Бейсананы  анығырақ  көрсе-тетін мысал ретінде түс 
көруді алуға болады, адам-дар ол жерде осы өмірге сай келмейтін 
және ешқашан болмаған кейіпкерлер мен оқиғаларға тап болады. 
Психоанализ барысында емделушінің бейсанасы сана дәрежесіне 
көтеріліп, өзін өзі бақылау мүмкін болады. Әр адамның түпкі мәні, 
қыры мен сыры ашылып және қабылданып, соның нәтижесінде 
сауығып, сырқаттары жеңілдеп, рухани даму басталады.  

Психоанализ тарихы келесі сұрақтарға жауап беру тарихы болады: 
адамдардың проблемалары неге пайда болады?  Оның мағынасы 
неде? Адам жаны мен жан куаты қандай екен?  

 

ПСИХОАНАЛИЗ  КӨМЕГІНІҢ   МӘНІ 
Психоанализдің 100 жылдық тарихы нақты көр-сеткеніндей, баланың 
алғашқы әсерлері мен реакциялары адамның дүниетанымына ықпал 
етеді, біздің айналамыздағы басқалармен болатын барлық  кейінгі 
қарым-қатынастарымыздың ерекшелік-теріне, біздің тілектер  мен 
талаптарымызды қанағат-тандыруға немесе олардан құтылуға ұмтыл-
ғанымызға алдын-ала әсер етеді.  

Психоанализ үрдісінде клиент өз өмірінде бір кездерде өзінің 
басынан өткен маңызды және жиі болған аянышты оқиғаларды, 
есінде ештеңе қалмаған болса да, зерттеп алу үшін қайта бастан кешіп, 
бұрынғы оқиғаларға тереңдете үңіледі. Бұл адамға өте ауыр болып 
тиеді. Бірақ бұл естеліктер оған кейін пайда болған өзін қоршаған 
ортамен күрделі қарым-қатынастарын, тіпті өзінің болашағын 
түсінуге көмектеседі. 

Психоанализ ең алдымен көптеген психо-логиялық қорғану 
арқылы санадан жасырынып жатқан, оған ұмытшақтықты қоса айтсақ, 
өз бей-санаңа, естеліктеріңе, сезімдеріңе, тілектерің мен көрген 
түстеріңнің құпиялы астарына жақындауға көмектеседі. Психоанализ 
бейсаналы ойлар мен сезімдердің күнделікті мінез-құлыққа қалай 
әсер ететінін, басқалардың әрекеті мен мінезіне неге басқаша 
қарамаймыз, уайымдар неге осы бағытты қалайды, ал құмарлық 



қайғылы тұрақтылықпен адамды мораль мен ақлақтың “қызыл 
жалауына” неге қуатындығын түсініп алуға көмектеседі. Жанталдау 
нәтижесінде адам алғашқы рет өзі мен өзгелерді дұрыс түсіне 
бастайды және алғашқы рет өз мүддесінің қорғау үшін әжептеуір 
әрекет жасай бастайды.  

 
 
 
 
ПСИХОАНАЛИЗ   ТЕРАПИЯСЫНЫҢ   МЫСАЛДАРЫ      
Отыз жастағы әйел күйеуі өлген соң торығу, бедеулік, аналық безінің 
үшінші дәрежедегі рак диагнозымен келді. Оның жан азабын 
қайталап жатудың керегі жоқ шығар. Психоаналитикпен          2 жыл 
жұмыс жасағаннан кейін оның қатерлі ісігі 20% азайды, көңілі мен 
рухы көтеріліп, кезінде аяқталмаған бірінші жоғарғы оқу орнын 
бітіріп филолог дипломын және екінші институтты бітіріп 
құқықтанушы дипломын алды, енді адвокат болып қызмет атқарып 
жүр.   

Дені сап-сау жас қыздың асқазан мен ішектер жұмысы күшті 
бұзыла бастайды. Осыған дейін де жіңішке болып келген қыз, енді 
салмағының 30% жоғалтады. Терапевттер  мен инфекционистер 
мұның не себептерін, не терапияның тиімді тәсілдерін таба алмайды. 
Ал, емделуші қыздың “қорыта алмаған” проблемасы, соматикалық 
емес, психикалық  деңгейде жатыр... 

Сәттілікке толы, ішкілік ішпейтін және темекі тартпайтын жас 
жігіттің көңіл-күйі бұзылып, “кенет-тен” ата-анасымен араласпай 
қояды, университетті тастауға шешім қабылдайды. Ата-анасы болса 
баламыз бізді жек көретін шығар деп ойлайды. Емделушінің өзі де 
психоаналитикке келуге келісім беріп, алғашқыда сол ойларды 
қайталайды. Ал негізінде, бала  ержетті, біз енді өзімізбен-өзіміз 
болайық деп, ата-анасының оған онша көңіл аудар-май қойғандарына 
деген реакция болып шықты.  

Әйелі күйеуінің адалдығынан күмәнданып, ұрыстары жалғаса 
береді, отбасының шырқы бұзылып ажырасуға дейін барады. Әйел 
психо-терапевтке келген соң, бекер күмәнданып жүргенін, бұл өзінің 
ата-анасының үйінде болған бұрыннан жасырын жатқан өкпелері 
екенін түсінеді... 



Сүйкімді және сымбатты  қыз өзін ұнамсызбын деп ойлап 
қиналып жүреді. Өзіне қандай қошеметтер айтылса да, “мендей 
ажарсыз” жанға әншейін айтқан өтірік немесе көңілі қалмасын деп 
айтылған сөздер деп қабылдайды. Оның себебі тереңдегі жыныстық 
аумақта жатқан екен ... 

Он жыл бойы 38-жастағы әйел психиатрдың бақылауында болып 
келді; осы уақыт аралығында бірнеше рет ауыр диагнозбен жатып та 
шықты, үнемі күшті дәрілерді қабылдай бергендіктен “өте топас” 
болып барамын деп, жұмысын тастағанын да айтып берді. Бір 
жылдық  психоанализдік терапиядан кейін ол дәрілерді қабылдаудан 
мүлдем бас тартты... 

Банкіде істейтін, болашағы мол жас менеджер өз 
қызметтестерімен тіл табыса алмайды. Нәтиже-сінде – кезекті, әрі 
көптен күткен жоғарылау қызметі басқа біреуге бұйырады. Осы “ұсақ” 
ренішке үйдегі ырың-жырың қосылады. Барлық тұлғалар арасын-дағы 
қатынастардың жәймен күйреу проблемасы оны қорқыта бастады... 
Бірақ, барлық басқа жағдай-лардағы секілді - мұның да шешімі  
табылды. 

Бірақ та бұл шешімге бару жолы, әдетте, оңай және тез болмайды. 
Тіпті егер  мамандар үшін  мұны шешу “оңай” болғанмен де, емделуші 
оған өз жолымен келуі керек, ал талдаушы болса, тек көмекші және 
жол көрсетуші болып қалады. 

Емделушінің талдаушыға көбінесе айтатын сөздері: “Мен өзімді  
енді түсіне бастадым”... “Біздің бәрімізге бірдеңе болды, бірақ, әрине, 
себеп менде ғана...” “Осы жексұрындықтың бәрінен қорықпағаныңыз 
үшін, сізге рахмет”... “Мен басқа адамдармен бірінші рет  қорықпай 
араласа баста-дым, бұрын тіпті дүкендегі сатушыға сөз айтуға 
қорқатынмын”... “Мен өзімді кәдімгі құнықсыз адам деп есептейтін 
едім, сол бар өмірімді өксітті”... “Секс пен ластық мен үшін 
синонимдер болатын, енді бұл анамның күнәсі еместігін, ол мені тек 
қорғап қалғысы келгенін түсіндім. Енді оны жек көрмеймін”... “Мен 
психиатриялық диагноздың – қазанама еместігін, басқа ауруларға 
ұқсас ауру екенін түсіндім”...”Мен өз комплекстерімді дұрыстадым, 
қазір жұмыста, өмірде, махаббатта – бұрынғыдан он есе көп 
табыстарға жете бастадым”...           

 

ПСИХОАНАЛИЗДІҢ    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ    ҰЙЫМДАРЫ    
Халықаралық  психоанализ қауымдастығының (ІРА)  10 мың мүшесі 
бар. Бұрынғы социалистік мемлекеттер үшін ІРА арнайы Шығыс 



Еуропа Психоанализ Институтын құрды,  ол  семинарлар, жазғы 
мектептер, бастауыш талдаушылар үшін супервизиялар өткізеді. 

Халықаралық  талдаушы психологтар қауым-дастығында (ІААР) 4 
мыңдай адам бар.  

Психоанализдік халықаралық  қауымдастығы (ІАР) сан жағынан 
аздау, орталығы Францияда, басқа ұйымдарға қарағанда, саяси 
акцияларға қатысып, кейде ереуіл ұйымдастырып тұрады.  

Психоанализдік ұйымдардың мүшелігіне үміткерлерге 
қойылатын талаптар:  

-  Өз талдауы ( 400 астам сағат);  
-  Супервизия  ( 250 сағат ); 
-  Семинарлар  ( 1000 сағат ); 
-  Ұйымның  2-3 мүшелерінен ұсыныстар. 
 

ПСИХОАНАЛИТИК  (ЖАНТАЛДАУШЫ)     
Осы анықтаманы ашудың екі жолы бар:  дәстүрлі (Батыс) және “жаңа” 
(ТМД). Еуропада және Америкада жоғарғы психоанализдік білімі бар 
дипломды (1000 сағаттық теория) ескермеген  жағдайда, 250 (юнг 
мектебінің талабы) және 400 (фрейдистердің шарты) сағаттық жеке 
талдауынан  және 250 сағаттық супервизиядан өткен маман ғана өзін 
психоаналитик деп атауға құқығы бар. Біздің кеңес дәуірінен қалған 
кеңістікте өзін аналитикпін деп жұмысты бастай беруіне жоғарғы 
психо-анализдік дайындықтан өткен дипломы болса жетіп жатыр.  

Бірақ диплом психоаналитиктің толық дайындығын білдіре 
алмайды, міндетті түрде дидактикалық жеке талдау мен 
супервизиядан өту керек. Ресейде кейбір психоанализ бірлестіктері 
жеке жанталдау мен супервизияға қажетті сағаттар санын 50 сағатқа 
дейін қысқартты. Аналитиктің оқуды бітіріп, жоғарғы дәрежеде 
дайындалғанының  және оны психоанализ әлемінде 
мойындалғанының белгісі ретінде халықаралық жанталдаушылар 
қауымдастығына мүшелігі болады.  

 

ПСИХОАНАЛИТИК   РӨЛІ  
Аналитик  ішкі өмірдің азды-көпті қалың орманындағы жол бастаушы 
ретінде әрекет етеді. Клиент аналитикпен бірге нағыз қараңғы 
шатқалдан, өте алмайтын батпақтан және жыралы жолдардан өтеді, 
өзінің ежелгі және шектелген елестері мен арманын, мұратын, 
күткенін, үміті мен тілегін, құштарлығын  және құндылықтарын, 
сонымен қатар күнә сезімін, ұятын, күмәні мен үміт үзуін зерттейді. 



Аналитик  үнемі  емделушіге қауіпсіз  жағдай жасауға ұмтылып,  
жанталдаушыға ұнай ма, ұнамай ма дегізбей, өзіне жағымпаздатбай 
клиентке өзінің ішкі қыр-сырына қорықпай үңілуіне жағдай жасайды.  

Аналитиктің рөлі көбінесе,  клиентті тыңдап,  оның 
ассоциациясының түйінін шешуге көмектесіп, түсіндіріп, олардың  
арасындағы байланысты тауып, түсінбеген жәй алдамшы немесе 
үйреншікті жерін анықтаудан тұрады. Аналитик емделушімен жұмыс 
жасай тұрып, үнемі  бір мезгілде әрі жанашыры, әрі бейтарап бола  
алады. Ол ешуақытта бағалап, ақыл беріп, нені қалай жасауды айтып 
жатпайды. Мұны тек  клиенттің өзі шешеді. 
 Бірақ аналитик, мұндай шешімнің  мүмкін-дігінше қолдан 
келетіндей, дұрыс және клиенттің өз қалағанындай қабылдауы үшін  
барлық қажетті жағдайды жасайды.  Ол ешқашан әңгіменің мазмұ-нын  
өз жеке өмірі немесе проблемасына  ауыс-тырмайды. Оның 
проблемасының болған  болма-ғанына қарамастан, аналитиктің өзі де 
осындай талдаудан өтті ғой. Сондықтан, ол не болатынын болжап 
жатпайды, өйткені,  кушеткада жатқан клиенттің не сезінетінін өз 
тәжірибесінен біледі.  
 Аналитик пен емделуші арасында жәймен, тіршілікте 
кездеспейтін ерекше қарым-қатынас орналасады.Олардың арасында 
одақ пайда болады. Одақтың мақсаты – клиенттің дұрыс, мықты жақ-
тарын белсендіре қызығушылығын ояту үшін өзара түсінушілік пен 
өзара әрекетті нығайту және оған қоса клиентті қорлаған және 
әлсіздендірген патоло-гиялық таптаурыны мен реакцияларын 
талқандау. Психоанализ үшін негізгі  болған бұл сенімді қарым-
қатынастар біздің өмірдегі ештемеге ұқсас болмайды. 

 
ПСИХОАНАЛИТИКТЕРДІ    ҚАЗАҚСТАНДА ДАЯРЛАУ 
Қазақстанда  психоаналитик  дипломын Мәскеу қаласының 
Психоанализ институтымен бірлесіп білім беретін “Дарын” 
әлеуметтік-гуманитарлық институтында алуға болады. Теориялық  
курс  1000 сағат, дидактикалық талдау  мен супервизияның 
әрқайсысы 100 сағат көлемінде өтіледі.               
 

ПСИХОАНАЛИТИК   ЭТИКАСЫ 
а) жанталдаудағы клиент бөтен адам болуы қажет, дос, туыс 

болмасын;   
      б) талдауға міндетті түрде ақы төлеу қажет, тіпті аздап болса да, 
мүмкіндігінше әр кімнің ерекшелігіне байланысты. 



 

ПСИХИКАЛЫҚ   АППАРАТ 
Бұл термин психиканың белгілі қасиеттерін кү-шейтеді:  оның қуатты 
беру және өзгерту, сонымен қатар оның жеке жүйелерге немесе 
бөлімдерге бөліну қасиеттерін.  

Фрейд әртүрлі қызметтерді арнайы “психи-кадағы орынмен” 
байланыстырып қана қоймай, оларда белгілі тәртіп пен уақыттағы  
белгілі бірізділік бар деп санаған. Психикалық аппарат ішіндегі түрлі 
жүйелерді анатомиялық тұрғыдан түсіну қателікке әкеледі, мысалы, 
әр психикалық бөлім мидың әр жерінде орналасқан деп. Сөз тек 
қоздырулардың белгілі ретпен әр (психикалық) жүйенің  орнына 
негізделгені туралы.  

Психикалық аппаратты рефлекторлық  аппарат сияқты түсіну 
керек. Рефлекторлық  үрдіс психи-каның барлық қызметінің алғашқы 
бейнесі болып қалады.  

Психикалық аппараттың қызметі – организм ішіндегі қуатты 
мүмкіндігінше төмендеу деңгейде сақтау.                                       

 

ПСИХИКАЛЫҚ  ДАУ-ДАМАЙ 

Жеке индивид санасында (ішкі психикалық дау-дамай) немесе 
адамдар арасында, топ ішіндегі индивидтердің  қатынас 
құрылымында  бір уақытта қарама-қарсы бағытталған және бір-
бірімен сиыс-пайтын  тенденциялардың болуы. Ол өткір теріс 
сезімдермен, уайымдармен сүйемелденіп психи-калық жарақаттың 
қайнар бұлағы болуы мүмкін.       
 

ПСИХИКАЛЫҚ   ШЫНДЫҚ   
Материалдық болмыс сияқты субъект психикасын-дағы сондай 
байланыстарға және қарсыластыққа ие болмысты белгілейтін термин; 
оған көбінесе бейсаналы тілектер және солармен байланысты 
қиялдар жатады.  

Психикалық шындық – бұл тек қана ерекше түрдегі болмыс 
сияқты және ғылыми зерттеуге қолайлы қарапайым ретке келтірілген 
психология аймағы емес;  бұл субъекттің психикасына  шындық 
болып көрінген барша құбылыстар.  

 
 



 Рр 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Шынайы түрткілері көлеңкеде қалып қоятын, осы немесе басқа 
ұстанымдарына, қылықтарына, идеяларына, сезімдеріне және т.б., 
субъекттің қисынмен байланыстыру және жарамды моральдік түсінік 
беруге тырысу емшарасы. Сөйтіп, симп-томды, жабысқақ қорғануды, 
осы немесе басқа реакцияларды рационализациялау туралы сөз 
болуы мүмкін. Сандырақ жағдайында да рационализация жүреді.  

Рационализация – бұл әртүрлі сандырақтан күнделікті ойлауға 
дейін – кеңінен таралған әдіс. Барлық мінез-құлықтарды ақылмен 
түсіндіруге болғандықтан, осы түсінік дұрыс екендігін шешу оңайға 
түспейді. Сондай-ақ, психоанализ емдеуінде екі шектің арасындағы 
барлық аралық сатылар айғақталады. Кейде емделушіге оның 
дәлелдерінің  жасандылығын көрсетіп одан бас тартуға сендіру қиын 
емес. Басқа жағдайларда рационалдық дәлелдер өте мықты 
негізделген болады (қарсы-лықтың “фактке сүйенумен” бүркеленуі 
психо-аналитиктерге жақсы белгілі жағдай), бірақ мұнда да осы 
дәлелге қабатталып қалған бейсаналы қанағат-тануды немесе 
қорғануды табу үшін “оларды жақшаға алу” пайдалы.   

Мысалы, невроздық немесе перверсиялық (еркектің 
гомосексуалдығы еркектің ақылы мен эстетикалық талғамының 
артықшылығымен түсін-діріледі), жабысқақ қорғану (тамақ жеудің 
айрықша рәсімдері тазалық талаптарымен түсіндіріледі) сияқты 
симптомдарын рационализациялауды көрсетуге оңайырақ. Ал, 
субъектке оның Менімен тығыз байланысқан  мінезіндегі немесе 
тәртібіндегі  рационализациялау мысалдарының рөлін көрсету өте 
қиын.  

Әдетте рационализация жоғарғы қорғану механизмі деп 
есептелінеді. Өйткені, ол тікелей елігуді іске асыруға емес, қайта 
қорғану дау-дамайының әртүрлі элементтерін екінші рет бүрке-
мелеуге көзделген. Сонымен, қорғану, талдауға қарсылық және 
әртүрлі реакциялардың өздері, өз кезегінде, рационализацияланатын 
зат болуы мүмкін. Рационализация өзіне дайын идеологиялық 
үлгіден, жалпы қабылданған моральдан, діндерден, саяси сенімнен 
және т.б., мықты тірек табады және де барлық осы жағдайларда  Мен 
қорғануын Үстем–Мен күшейтеді.  



Фрейд дәл осы шектелген мағынада сан-дырақты түсіндіру үшін 
рационализацияны пайдалану мүмкін деп есептеген. Фрейдтің 
көзқарасымен қарағанда, рационализация сандырақ тақырыбын 
тудыра алмайды: бұл пікір дәстүрлі ойларға қарама-қарсы, олар 
бойынша, мегаломания – бұл қудалау сандырағының 
рационализациясы (“мені соншама беделді адамдар қудалайтын 
болса, мен ұлы тұлға болғаным ғой”).     
 

РЕГРЕССИЯ 
Регрессия – бұл психоанализде және қазіргі психологияда жиі 
қолданылатын түсінік;  әдетте ол ойдың дамуының, объектті 
қатынастың, мінез құрылымының бұрынғы түріне қайтуын білдіреді. 
“Регрессиялау” – демек, уақыттық, кеңістік, логикалық мағынада артқа 
қайту болады.  

Фрейд бойынша, топика тұрғысынан, регрессия  – психикалық 
жүйелердің алмасуы арқылы іске асады, қозу әдетте солар арқылы 
белгілі бағытта жылжиды. 

Уақыт тұрғысынан қарағанда, регрессия гене-тикалық белгілі  
бірізділік болып  субъекттің өтіп кеткен даму кезеңіне қайтуын 
білдіреді (либидолық сатылар, объекттік қатынастар, өзіндік 
теңдестіру және басқа). 

Фрейд регрессия түсінігін көрген түстің маңызын түсіндіру үшін 
енгізді: түстегі ойлар ең алдымен, субъектті галлюцинация сияқты 
қудалап жүретін сезімдік бейнелер түрінде келеді. Өңде қозу алға 
жылжып (қабылдаудан қимылға) осы жүйе-лерден өтеді, ал ойлар 
ұйқы кезінде қимыл арқылы бәсеңдей алмағандықтан қабылдау 
жүйесіне қарай кейінге қайтуға тырысады. Сөйтіп, Фрейд “регрессия” 
түсінігін енгізуде оны топика түсінігі ретінде түсінген болатын.  

Фрейд регрессия түсінігіне ішкі шекара өткі-зуіне мәжбүр болды: 
“Біз регрессияны үш түрге айырамыз:  а) топикалық, психикалық 
аппарат қыз-метіне негізделген; б) уақыттық, сол арқылы психи-
калық құрылымның бұрынғы әдістері қайтадан қолданады; в) 
формалдық, кәдімгі қабылдау мен бейнелеу тәсілдерін 
қарапайымдауына ауыстырады. Регрессияның бұл үш түрі негізінде 
бірдей, не деген-де алғашқысы қарапайымдылау болып, психикалық 
топикада қабылдауға жақын жайғасқан”.  



Топикалық регрессия өзін түсте ашық көрсе-теді, онда ол 
ақтарыла айқындалады. Бірақ оны патологиялық үрдістерде де 
(галлюцинация) және күнделікті үрдістерде де (ес) табу мүмкін.  

Формалдық регрессия түсінігі екінші үрдістен бірінші үрдіске 
қайтуды қамтиды. Осы кездегі болжамданған тәртіп индивидтің даму 
кезеңінің бірізділігімен емес, бірақ қызметтер және құрылымдар 
иерархиясымен байланысты.   

Фрейд уақыттық регрессия шеңберінде бірнеше сызықты 
айырады: объектке қатысты регрессия, либидолық сатыларға 
қатысты регрессия, Мен эволюциясына қатысты регрессия.  

Регрессия түсінігі суреттемелі болғандықтын, ол субъект қайтіп 
өткенге қайтатынын түсіну үшін аздық етеді. Кейде, есінен адасқан 
адам емшектегі нәресте болып, кататоник ұрық жағдайына қайтады 
және т.б. деп айтылады. Бірақ, жабысқақ неврозбен ауратын адамға 
келсек, оны анус сатысына  регрес-сия деп айтады, мұны алдынғы 
мысалдағыдай түсіндіруге болмайды. Тасымалдау кезіндегі адам 
мінез-құлқын алатын болсақ регрессия туралы бұдан да шектелген 
түрде  айтуға болады.    

 

Сс 

САНА   
(ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ   МАҒЫНАДА)   
Сөздің суреттемелік мағынасында: психикалық құбылыстардың 
жалпы жиынтығы ішіндегі нақты (сыртқы және ішкі) қабылдауларды 
сипаттайтын  маңызды сапа.  

Фрейдтің метапсихологиялық теориясына сәйкес, сана белгілі 
Қабылдау–Сана жүйесінің қызметі. 

Топика тұрғысынан, Қабылдау–Сана жүйесі психикалық 
аппараттың шетінде болып ақпаратты сыртқы және ішкі дүниеден 
біруақытта қабылдайды.  Фрейд Қабылдау – Сана жүйесін жиі 
Дейсана, дәлірек айтсақ, Дейсана–Сана жүйесінің қызметі деп 
есептеген. 

Функциялық тұрғыдан, Қабылдау– Сана жүйесі бейсана мен 
дейсанаға жүйелер ретінде қарама-қарсы:  Қабылдау–Сана жүйесінде 
қозу іздері аз уақытқа қалады.  



Экономикалық тұрғыдан, Қабылдау–Сана жүйесінің өзгешелігі: 
еркін жүретін қуатты әртүрлі элементтерге (назар механизмі) тиеуі 
мүмкін. 

Сана дау-дамай динамикасында (саналы түрде жағымсыздан 
қашу, қанағаттану принципін реттеу)  және емдеу динамикасында 
(саналаудың шекарасы мен міндеті) маңызды рөл ойнайды;  бірақ 
қорғану дау-дамайында полюстердің бірі болып есептелмейді. 

 Психонализ теориясы сана арқылы психиканы белгілеуден бас 
тартқанымен, ол үшін сана мар-дымсыз феномен болып қалды деуге 
болмайды. Фрейд сананы бұлай төмендету әрекеттерін келеке ететін. 
Ол сананы интуицияға тікелей ашылған жеке тәжірибе фактісі деп 
есептеген және оған басқа анықтама беруге әрекет еткен жоқ. Бұл 
жерде сөз “ешқандай түсіндіруге және бейнелеуге келмейтін бірегей 
факт туралы. Бірақ, сана туралы сөз болған кезде, сөз не турасында 
болып жатқанын әркім өз тәжірибесінен біледі”.   

Сана бізге біздің көбінше бейсаналы   психи-калық үрдістердің тек 
толықсыз суретін   береді; бірақ  бізге осы немесе басқа құбылыс 
саналы немесе бейсаналы  екендігі  бәрібір емес – бізге сананың орны 
мен рөлін белгілейтін теория керек.  

Сана – бұл  сезіми сапаларды қабылдаудан туған құбылыс, бірақ 
санды феномендер да – қуат пен әлсіреу – тек сапаның  осы немесе 
басқа түрінде ғана саналанады. Бірақ, басқа жағынан, назар сияқты 
(көп немесе аз бағытталған) санамен тығыз байланысқан қызмет 
немесе саналау үрдісі психоанализ емдеуінде соншалықты маңызды 
болғандықтан  экономика тұрғысынан байымдауды талап етеді. 
Фрейд,  назардың қуаты кейде “өте көп жүктелген” қабылдау болуы 
мүмкін деп болжамдаған.  Бұл Мен немесе Қабылдау жүйесінен 
туындаған,  сананың белгілі сапалық қасиеттерімен бағытталған қуат.  

 
СЕЗІНУ  
Төрт психикалық қызметтің бірі (Типологияны қараңыз). Барлық 
нәрсені оның құндылық приз-масы арқылы қарастыратын 
рационалды қызмет, байланыстарды құрастыратын және өзінің 
қатынасын өндіретін беталыс. Юнгтің инстинкті қуат жүйесі ретінде 
анықтаған “эмоциялармен” шатастырмау  керек.      

 

СЕССИЯ 
Психоаналитик пен клиенттің кездесуі. Сессияның ұзақтығы – 1 сағат 
(академиялық немесе астроно-миялық), клиент соңғы кездесуден 



кейінгі  оқиғаларды ұзақ  қайталамауы үшін аптасына  1–2 реттен кем 
болмауы керек.      
 

СЕССИЯ  ҚҰНЫ  
Психоанализ тек уақыт бөлуді ғана емес, ақша салымдарын да талап 
етеді. Бір психоанализ сессиясының құны психотерапияның басқа 
түрінің бір сағаттық жұмыс құнынан аспайды, бірақ психоанализ – бұл 
әдетте ұзаққа созылатын, негі-зінде бюджетті жоспарлап алуды қажет 
ететін “процедура”, яғни “істі орындау  тәртібі”. Психо-аналитиктер өз 
емделушілерінің барлық  мүмкін-діктерін үнемі ескеріп отырады, 
сессияның нақты  құнын жекеше белгілейді. Осы проблеманы 
талқылау психоанализ терапиясының міндетті құрамдас бөлігі.       
 

СЕССИЯНЫҢ ЖИІЛІГІ  
Бірінші сұхбаттан кейін талдаушы үш шешімді қабылдап алу керек:  
біріншіден, клиент жанталдау жұмысына жарамды ма, екіншіден, 
оған терапияның басқа түрін ұсынған дұрыс бола ма, үшіншіден, 
тасымалдау мен керітасымалдау проблемасының пайда болуына 
орай емделушіні өзінің әріптесіне жіберу керек пе. 

  Психикалық ауытқушылықпен азап шегіп жүрген 
емделушілердің бәрі бірдей талдауды өтуге жарай бермейтіндігін 
мамандар мойындаған. Бұл шектеулер, мысалы,  ауыр ұзақ жабысқақ 
неврозға, көптеген психоздар мен патологиялық тәуелді-ліктерге 
(маскүнемдік, нашақорлық), кейбір перверсиялық және регрессиялық 
өзгерістерге және т.б. қатысты.  Дегенмен, жоғарыда айтып өткен 
жағдайлардағы, жанталдау еміне ұсынылмаған  симптомдар 
өткірлігін басқа психотерапиялық амалдар көмегі  арқылы, мысалы, 
аутогендік машық, гипноз, сонымен қатар сұхбаттасу, гештальт-
терапия, символдрама, бихевиоризм терапиясы, сәл болса да 
төмендетуге болады.  

Талдаушы емделушіні жанталдауға алатынын шешіп, емделуші 
оған ойланып келісім берген соң,  онымен қаншалықты жиі кездесу 
керек деген сұрақ пайда болады.  
       Алғашқы сұхбатта бір бірі туралы әсер алған соң, талдаушы мен 
емделуші екеуі бірге жұмыс жасағысы келе ме жоқ па, соны қайта 
ойланып алуы керек.  

Алғашқы сұхбат пен терапияны бастауға келісім беру арасында 
кем дегенде бір түн өтуі керек. Бұл шарттың, әсіресе, талдаушы үшін 
маңызы зор, өйткені кейде бастапқыда санадан тыс қалған, назар 



аударарлық нәрселерге ескерту жасайтын түстерді көруі мүмкін. Осы 
шешімді қабылдауға қатысты:  ойланып пішкен тон келте болмас – 
деген бұрыннан келе жатқан жақсы қағида терапияны бастауға 
қатысты дұрыс айтылған сияқты, солай болғандықтан, талдаушы 
емделушіні емдеуге келіскеннен кейін, онымен ұзақ жылдар бойы 
жұмыс жасауы керек және бірлесіп жасаған жұмыстың тиімділігі 
талдаушының емделушіні іштей қабылдау қабілетіне байланысты.     

Емделушіге де осы талдаушыны таңдайды ма немесе басқаға 
барады ма, сол туралы біраз уақыт ойлануын түсіндіру керек. 
Психоанализ терапиясы емделуші өзінің ауруын  айтқаннан кейін 
ауруханада жатып, жазып берген қажетті дәрілерді жәй қабылдайтын 
кәдімгі медициналық емдеуден ерекше емделушіден бірлесіп 
әжептеуір қызмет етуді талап етеді. Әрбір жанталдау терапиясының 
нәтижесі осындай ынтымақтастыққа тәуелді.  

Емделушіні бастапқыда қаншалықты әлсіз және тәуелді 
болғанына қарамай, оны тек сессияда емес, оның аралығында да, 
өзінше әрекет жасауға үйрету қажет. Басқа жағынан қарағанда, өзіндік 
талдау өз-өзінен таза түрде болмайды және ұнамсыз нәтижелерге 
апаруы мүмкін.  

Әдетте, талдау терапиясы емделушінің жұмы-сын үзбей немесе 
қысқартпай жүргізіледі. Сондық-тан, егер емделушінің жұмысы 
көптігінен қолы тимей талдау үшін “бос уақыты” болмай жатса, онда  
сессияларды жиі өткізу  қатаң талабы жұмыстағы титықтауды 
күшейтіп жанталдаудың нәтижелі болуына қауіп туғызуы  мүмкін. 
Оған қоса, көптеген емделушілер жанталдаушыдан алыста тұрады 
және сессияға келу үшін ұзақ жол жүруге тура келеді.  

Ең тиімдісі сессияны аптасына – 3 немесе 4 рет өткізу. Емделуші 
Мен тұрақтылығына біршама қол жеткізгеннен кейін сессияның 
санын аптасына екі ретке дейін төмендетуге болады. Сессия кестесін 
орындау туралы келісім  емделуші мен талдаушыны бейсаналық  
материалдар астында қалу қаупінен қорғайтын  қажетті рәсімнің 
бөлігі болады.  

Емделуші бейсаналық материалдарымен өзінше жұмыс істеуді 
үйреніп және олардың алдында жығылмай немесе жанталдаудың 
басында болғандай оларды қорғану мақсатында ығыстырмаған кезде 
ғана сессияның жиілігін төмендетуге және талдап   емдеудің синтез 
түріне ауысуға әрекеттенуге болады. 

Осыған байланысты “сынақ” немесе “тексеру” талдауы 
проблемаларын еске салып өткен жөн. “Сынақ талдауы” термині 



емдеудің басында емде-луші пен жанталдаушы екеуі психоанализ 
емдеуінің тиімділігін зерттеу үшін және осы уақыт ішінде 
тасымалдау-қарсытасымалдаудың дұрыс түрін орнатып алу үшін,  
талдау сессиясының белгілі санына келісім шарт жасауын (әдетте 
жиырма немесе отыз) анықтайды. Содан кейін талдауды 
жалғастыруға мүмкіндік туады. Бұл кезең, сонымен қатар, 
клиникалық көріністі анықтау үшін де қажет деп есептелінеді.        
 

СЕТТИНГ  
Сеттинг (Фрейд бойынша) – бұл аналитиктің және емделушінің 
мінез-құлықтары мен сезімдерін ұйымдастырудың тиімді дұрыс әдісі, 
клиентке психоанализ терапиясының ережелері мен қағидаларының 
жүйесін хабарлау.     
                     

СИМПТОМ   
Симптом – бұл  ығыстыру жол бермеген бірдеменің орынбасары, 
өмірде жетіспейтін қанағаттықтың орынбасарлары. 

Жанталдау  әр қашан науқастың жыныстық қобалжулары мен 
тілектеріне алып келеді және әр жолы олардың симптомдары сол бір 
мақсатта қыз-мет етеді. Бұл мақсат жыныстық тілектердің 
қанағаттануы арқылы ашылады;  симптомдар науқастардың 
жыныстық қанағаттануына қызмет етеді, олар өмірде мұқтаж болған, 
осындай қанағаттанудың орнын басады.  

 

СОВЕТ   ОДАҒЫНДАҒЫ   ПСИХОАНАЛИЗ   
Психоанализ ХХ ғасырдың басынан бастап бүкіл дүние жүзіне 
танымал болған. Негізінде  бұл сол уақытта әлі пайда болмаған 
психотерапия ғылы-мының бірінші ғылыми әдісі болатын.  Ол 1913 
жылдан бастап Ресейде тиімді қолданыла басталды. Мәскеу 
қаласында 1922 жылы Психоанализ Институты ашылды. Бірақ, 
психоанализ әдісінің өзі, назарында жеке тұлға тұрғандықтан, мүлдем 
марксизммен сиыспайтын болды. Советтік дәуірде психоанализ 
негізін қалаған З. Фрейд және оның жолын қуған К. Г. Юнг,  А. Адлер  
бәрі ғылымның буржуазиялық бұрмалаушылары деген тізімге 
мықтап енгізілгені үлкен ұрпаққа белгілі. Жас ұрпақтарға айтқымыз 
келетіні, марксистік-лениншіл идеологияға олар неге ұнамай қалды 
екен?  

Марксизм фрейдизмге қарсы болған, өйткені, психоанализдің 
индивидуация туралы, дербес ерекшеліктер туралы, жеке тұлғаны 



құрметтеу туралы ілімдері, жалпы советтік  “адам – винтик” деген 
ұранға ешқандай сай болмайтын. Советтің атқамінерлері белсене  
“алмұртты алма беруге қайта тәрбиелеп” (Мичурин), жеке мүдделерді 
қоғамдық мүддеге бағындырып жатқан кезде, фрейдизм нақты жеке 
адамның жан азабына, терең психо-логиясына үңіле қарау жөніндегі 
идеяларды таратып жатқан болатын. 

Марксизм фрейдизмге қарсы болған, өйткені, материализм 
бойынша адам жанының бар екені мойындалмаған, ал фрейдистер  
адам мен бұқараның жан қимылын зерттеумен, психологиялық 
денсаулыққа байланысты проблеманы шешу үшін түс жорумен 
айналысқан. 
      Марксизм жеке адамға, тіпті – азаптанған тұлғаға  мүлде орын 
қалдырмаған теория еді. Сон-дықтан көптеген онжылдықтар бойы 
невроздар тек батыс елдерді “жарақаттап” жатты. Ал совет елінің 
адамдары өзін жүзеге асырудың негізгі төрт саласы-ның (еңбек, 
шығармашылық, қарым-қатынас, жыныстық) екіншісі  мен үшіншісі 
идеологиямен елеулі шектелген, ал соңғысына әлеуметтік категория 
ретінде тыйым салынған, демек, ең төменгі қарапайым 
физиологиялық акт деңгейіне  түсірілген “жыныссыз” қоғамда өмір 
сүріп жатты. Жыныстық проблемаларды, қатынас проблемасын 
(кәсіби, тұрмыстық немесе отбасылық) бастан кешу – әдепсіздік 
болып есептелген. Даму парадигмасы бойынша проблемалар жеке 
адамның дамуы үшін, ішкі кедергілерді жою үшін қолданылады. 
 Фрейд бірінші рет жүйелі түрде зерттеп ұсынған жыныстық 
теория тек совет ғалымдарын, идеологтарын, партия қызметкерлерін 
емес көптеген қарапайым тұрғындарды да қорқытты. Айтпақшы, 
жыныстық теория психоанализдің өзінің ішінде бірнеше рет қайта 
қаралған. Совет идеологиясы үшін адам, ең алдымен, әлеуметтік 
жәндік болған, ал психоаналитиктер оның биоәлеуметтік мазмұнына  
көңіл аударған.  
 1924 жылы ССРО-дағы Психоанализ Инсти-туты жабылып, 
кітапханалардан Фрейдтің және оның ізбасарларының барлық 
еңбектері алынып тасталды. Совет медицинасы мен психология 
тәжірибесінде неврозға және психотерапияға, басқаша айтқанда, жеке 
Тұлғаға енді орын қалмады. 
 

СӨЗДІК  АССОЦИАЦИЯЛАР  ТЕСТІ 



Арнайы таңдалған түрткі сөздерге  жауап қайтару уақытын өлшеуге 
негізделген тест.  Юнг өз қызме-тінің ерте кезінде психологиялық 
комплексті эксперимент әдісімен зерттеуге осы тестті қолданған. 
 

СУБЛИМАЦИЯ    
Фрейд бойынша, жыныстықпен тікелей көрініп тұрған байланысы 
жоқ болғанымен жыныстық әуестік күшінен туған, адамның іс-әрекет 
түрлері. Сублимацияның негізгі түрлері ретінде Фрейд көркем 
шығарманы, зерде қызметін және жалпы қоғамдық құндылықтарға 
жататын іс-әрекеттерді атаған.  

Сублимация деп белгілі дәрежеде бейжы-ныстық мақсатқа және 
әлеуметтік маңызы бар объекттерге бағытталған елігулерді айтады.  

Психоанализға Фрейд енгізген “сублимация” терминін “рухани” 
және “айдау” (химияда бұл түсінік қатты денені  буға айналдыру 
процедурасын білдіреді) түсініктерімен салыстыруға болады. 

Мұндай мінез түрінің ояну себебін Фрейд жыныстық елігудің 
өзгеруінен көрген:  

Жыныстық елігу мәдени еңбекті көптеген күшті қуатпен 
қамтамасыз етеді; себебі бұл күштің өзіне тән  қысымды әлсіретпей, 
өз мақсатын өзгерту қабілеті болады. Бұл алғашқы жыныстық 
мақсатты бейжыныстық, бірақ психологиялық жағынан оған 
жақындау мақсатқа ауыстыру қабілеті сублимация деп аталады. 

Сублимация ең алдымен жарым-жартылай елігулерді жанап 
өтеді, әсіресе, соңғы жыныстық түрге кірмейтіндерін: Мәдени еңбекке 
қажетті күштер көбінесе жыныстық қозудың бұрмаланған 
элементтерін ығыстырудан алынады.  

Фрейд сублимация механизмі жөнінде екі жорамал жасады. 
Бірінші жорамал жыныстық елігудің өзіндік сақтану елігуіне жанасуы  
туралы теорияға негізделген. Бейжыныстық елігулер жыныстықты  
(тамақтанудың, көрудің психогенді бұзылуы және т.б.) жұқтырып 
алуына ұқсап кәдімгі субъекттің жыныстық ауытқушылықтарының 
әсерін дененің басқа қызметтеріне беретін жолдар  басқа маңызды 
үрдісті іске асыру үшін арналған. Олар жыныстық әуестіктің күшін 
басқа, бейжыныс-тық мақсатқа айналдыруы, яғни, жыныстықты 
сублимациялауға мүмкіндік туғызуы керек.  

Сублимация туралы ғылыми болжам жыныс-тық әуестіктерге 
байланысты айтылған болатын, бірақ  Фрейд сонымен қатар 
агрессиялық елігудің сублимациясы болуы мүмкін деп есептеген.    

       



СҰРАҚ  ТҮРЛЕРІ  
Сұрақтар ашық  (сұрақ жауаптың мазмұнын ашуды талап етеді) және 
жабық  (сұрақ тек “ия-жоқ” сияқты бір  мағыналы жауап күтеді) 
болады. Сұрақтар клиентті сезімдерінен түйсіктеріне алып келеді: 
сіздің түйсіктеріңіз (ощущения) қандай? Басқа адамға деген сезіміңіз 
қандай?   

Клиентке өзінің сезім, сезіну байлықтарын ашуға көмектесу 
керек. Мысалы, жылы ма, суық па?  Не сезесіз?  Егер клиент осы 
сұрақтарға жауап бермесе, онда бұл енді жанталдаушының кәсіби 
деңгейінің мәселесі болмақ.  

Қарсысұрақ техникасы бойынша клиенттің сұрағына 
жанталдаушы сұрақпен жауап береді. Мысалы, белгілі әзілде клиент: 
“Неге Сіз үнемі сұраққа сұрақпен жауап бересіз” деп сұрайды.  
Психоаналитик болса: “Ал неге олай етуге бол-майды?” деп жауап 
қайтарады. 

 

 

 

Тт 

                                        

ТАЛДАУ 

Бүтінді бөліктерге ажырату үрдісі  (гректің апаlysjs- ажырату, 
ыдырату). 
 

ТАЛДАНУШЫ     
Бұл психоаналитиктің клиенті. 

 

ТАЛДАУШЫ   
Бұл психоанализді клиентпен жүргізілетін жұмыстың негізгі әдісі 
етіп пайдаланатын маман.  
 



ТАЛДАУ   ЕМШАРАСЫ   
Әдетте, талдау кезінде емделуші кушеткада жатып талдаушы оның 
артында бас жағында отырады. Әрине, талдаушының қабылдауында 
айтылған-дардың бәрі құпия сақталады. Тіпті талдаушының 
жазбаларында да клиенттің аты өзгертіліп жа-зылады. 
Психоаналитик ешуақытта диспансерден немесе ауруханадан 
қорытынды қағаз әкелуді талап етпейді, өйткені ол үшін диагноздың  
ешқандай маңызы жоқ. Ол өзінің клиенттерінің туысқан-дарымен 
кездесіп жатпайды. Клиентінің қайда жұмыс істейтінін сұрамайды. 
Бұл оған керек емес. Ол үшін клиенттер тек жеке Тұлға ретінде 
маңыз-ды. Ол ешуақытта қолым бос емес, кездесе алмай-мын деп 
айтпайды, өйткені  оның мамандығының ең бастысы – дәл сол 
клиентпен кездесіп, оған қаншалықты көмек керек болса, 
соншалықты  көмектесу.  

Психоанализ қандай ауыртпалы болғанымен де, психикалық 
проблеманың терең мәнін ашатын қауіпсіз тәсіл. Ол жеке тарихыңды 
қайтадан бастан кешуге, оған жаңа көзқараспен қарап және өзіңнің 
өткенің мен қазіргі дау-дамайлардың арасындағы байланысты табуға, 
сонымен қатар оларды болашақта болдырмаудың алдын алуға, 
керемет мүмкіндік береді.   

Мұндай байланысты құру барлық қиын жағдайға жаңаша қарауға 
және өзгеруге мүмкіндік жасайды. Шындығында, психоанализ – бұл 
нақты бір “жұқпалы ауруға” қарсы егу жасау емес, басқа көптеген 
нәрселерді қабылдамауды өндіру. Психоанализ – бұл бір мезгілде әрі 
терапиялық, әрі үйрету үдерісі. Егер тіпті бұрын қорқатын нәрселері 
болса, енді клиент онымен кездескен жағдайда, жалғызсырап, қорқып 
жатпайды.  

 

ТАЛДАУШЫ   ЖҰМЫСЫНЫҢ   ӘДІСТЕРІ  (негізгілері) 
       Еркін ассоциациялау; 

Түстерді жору; 
Қайта құру (өмірбаянды); 
Қорғану қарсылықтарын талдау; 
Тасымалды талқылау. 

ТАЛДАУШЫ   ЖҰМЫС ЫНЫҢ  ӘДІСТЕРІ   (қосымшалары) 

     Ертегілерді (балалық шағындағы, талдаушы ұсынған, жаңадан 
ойлап тапқан)  қолдану,  



Амплификация (көбейту, аңыздарды кеңейту, метафора, 
символдар), 

Белсенді  елестету (қиял ойынында сананың қатысуы, елестерді 
құрастыру), 

Суреттермен жұмыс істеу, арттерапия, 
Құммен ойнау (сэндплей). 
 

ТАЛДАУШЫ   ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 
Кеңес, терапия, психоанализ жанталдаушы жұмысының үш негізгі 
түрі. 

1. Кеңес – клиенттің сұранысы бойынша бір проблеманы 
қарастыру. Мысалы, ажырасу кезінде - өз сезімдерін анықтауға 
көмектесу, маңызды шешімді қабылдаудан алдын сезімдерді бақылау.                                                                                                                                                                           

2. Терапия – бірнеше ай бойы аптасына 1-2 рет болатын  
кездесулер. 

3. Психоанализ – емдеу және зерттеу, яғни, бірнеше жылдар бойы 
аптасына 3-4 немесе 5-6 рет кездесу, өзін-өзі түсінуге сұраныс. 

Психоанализ көп жабдықтарды талап етпейді. Психоаналитиктің 
негізгі жұмыс әдісі – емделушіні тыңдау, талдаушының өз пікірін 
клиентке жүктемеу. Клиентті сыйлағандықтан егер ол тесттерді, 
сауалнамаларды, рөлдік ойындарды, жаттығуларды қолдануды 
қаласа ғана пайдалануға болады.   

ТАЛДАНУШЫЛАР     ЖЕТІСТІКТЕРІ  
Жанталдаудан өткен басым көпшіліктің есептеуінше, уақыты мен 
ақшасын жаратып, сонымен қатар, ауыр уайымдарды бастан кешкен 
кездерінің орнын, әрдайым жеткен табыстары толықтырып тұрады.  

Жанталдау барысында-ақ адамдар әдетте, өздерінің басқалармен  
қарым-қатынастарында және кәсіби жұмысында әжептеуір 
табыстарды байқайды. Адамдар өздерін және  қасындағыларын 
дұрыс түсінгенде еркіндікті сезіне бастайды. Сыртқы және  ішкі дау-
дамайларынан  шығу жолын тапқан соң, олар бұрынғыдай еріксіз 
жағдай талап ететін емес, енді үлкен қуатпен өздерінің шынымен 
қалайтын нәрселерін істеуі мүмкін. Олар енді жәй ғана сұрақтар мен 
ең күрделі жағдайларды шешу үшін  аз уақыт пен күшті жұмсайды, 
нәтижесінде олардың әрбір күні, бойдан кешкен сезімі әдеуір 
толықталып ыңғайлана бастайды. Әдетте, олар материалдық, 
отбасылық және әлеуметтік  тұрғыдан қарағанда әжептеуір нәтижелі 
бола бастайды. Шығармашылық пен қызметте де жаңа табыстар келе 
бастайды.  



Жанталдаудан өткендер әдетте осы жанталдау-шымен 
қалыптасқан сенімді қатынастар олардың барлық қоғамдық, кәсіби 
және отбасылық  байла-ныстарына  арнайы ықпалын тигізетінін, 
барлық сезімдерінің тынышталып және тұрақтап қалғанын ерекше 
атайды.  

ТАЛДАУ   КЕЗЕҢДЕРІ   (ФРЕЙД   бойынша): 
- естеліктер, катарсис, тәубеге келу, 
- талдау (өзі туралы өтіріктен құтылу, өзі туралы шындықты 

білу), 
- бейімделу, тәрбие, 
- синтез (үйлесімділікті, өмір мәнін іздеу, индивидуация, өз 

жанының айтылмаған бөлігін айту, дифференциациялау). 
Кезеңдерге бөлу шартты болғандықтан, кезеңдер көбінесе 

синхронды, сызықты, кешенді болып, серіппе бойынша дамиды. 
 

ТАЛДАУ   ТУРАЛЫ   ШЕШІМДЕР  
Нақты кімдер психоаналитиктерге көрінуге келеді деген қалыптасқан 
түсініктер бар. Бұлар қоғамның орташа немесе өте бақуатты  
бөлігінен шыққан, зерделері  жетерліктей дамығандар болып есеп-
теледі. Көбіне осылай болғанмен, бұл түсінік бірте бірте өзгеруде. 
Психоанализ неше түрлі әлеуметтік топтарға жататын еркектер мен 
әйелдерге, балалар мен жасөспірімдерге пайдалы болуы мүмкін.  

Кейбір аналитиктер жанталдау үрдісін туғызуға мүмкіндік 
жасайтын психологиялық ерекше-ліктерді анықтаған: 

- рефлексиялық қабілет  (өзін өзі бақылау), 
- өзінің  өткендерін түсінуге  ықыластану, 
- бұрынғы немесе қазіргі проблемаларын  шешуге бет бұру, 
- өмірге деген қызығушылық, 
- ең жағымсыз және қиын қынжылыстарына көңіл бөлу қабілеті, 
- айналасындағыларды байқау біліктілігі, 
- әзілкештік, 
- өте бақытты және жетістікті болуға ұмтылу, 
- тұрақты жұптық  қатынастарды ұстану. 
Мұндай қабілеттің бәрі ешқандай адамнан бір уақытта табыла 

бермейді. Бірақ  та  аналитикке келгеннің бәрі өзі мен өзге адамдарды  
дұрыстап біліп алғысы келеді, өзгеруге немесе өмірінде бірдемені 
өзгертуге талпыныс жасайды. 

 



ТАЛДАУШЫ   КАБИНЕТІНІҢ   ДИЗАЙНІ  
Ұзақ уақыт бойы Фрейд және Юнг мектептерінің әдіс 
айырмашылығын тек кушетка мен креслоны пайдалануына 
байланыстырып  келген. Классикалық  юнгтық  емделуші  
талдаушыға қарама-қарсы отыруына кресло қалай қажет болса, 
классикалық фрейдтік емделушіге де кушетка дәл солай  қажет 
болады. Кабинет интерьерінің бірнеше түрі бар.  

Кушетка (клиент үшін)  +  кресло (талдаушы үшін). Кушетканы 
қолдаушылар жатқан күйді кәдімгі ұйықтауға теңестіріп, ол адамды 
босаң-сытып, ұйқылы-ояу қалыпқа енгізіп, өзін өзі бақылау деңгейін 
төмендетіп,  еркін ассоциациялар ағысын кедергісіз туғызуға 
ыңғайлы дейді. Кушетка – ауру, әлсіздік символы, кушеткада жатқан 
адам-ның (жыныс, туу, өлім) инстинктері жанданады. 

Фрейд емделушінің артында бас жағында отырды. Ол, егер 
талдаушы емделушінің арт жа-ғында көзге түспей отырса, онда ол 
еркін ассоциа-цияның ағысына бөгет болмайды, демек, тасымал-
қарсытасымал жағдайында “белгісіз талдаушы” емделушінің  
проекциясы үшін экран ретінде дұрыс жұмыс істейді деп есептеген. 
Мен бақылауы азайғанда  Идтен шығатын еркін ассоциациялар 
психоанализ техникасының  негізі болады, талдаушы мен 
емделушінің бетпе-бет отырған жағдайымен салыстырғанда, жатқан 
кезде бейсаналы материалдар жеңілдеу қалқып шығады деп 
есептеген. Сөйтіп, сессия кезінде бейсаналық материал санаға өтуі 
мүмкін.  

Кресло (талданушы үшін)  +  кресло (талдаушы үшін). 
Жанталдаудағы бетпе-бет отырудың артық-шылығы талдауды 
диалектикалық үрдіс ретінде түсіну теориясына негізделген, онда 
талдаушы мен талданушы екеуі бейсаналық материалды меңгеру 
үшін жұмыс істейді. Бұл үрдісте талдаушы емде-лушінің көз-қарасына 
ашылған, демек, әлсіз. Бірақ сонда да олардың байланысы 
кушеткадағы экспери-ментпен салыстырғанда тұлғалық және 
жақындау. Соған қоса, емделуші талдаушымен оңаша қалғанда 
инфантилизацияға ұшырамайды: талдаушыға қарсы қарап отырғанда, 
өзін тең сезініп, өзінің кәмелетсіз бөлігіне  үлкен арақашықтықтан 
қарауға оның аз болса да мүмкіндігі бар, не дегенде, оның ересек  Мен-
компоненті  өзін оның кәмелетсіз бөлігімен онша теңестірмейді. 

Креслода отырудың тағы бір қосымша артық-шылығы кушеткада 
жатумен салыстырғанда емделу-шіге күштірек эмоциялық қуат 
беріледі. Жүзбе жүз талдауын өткізудің артықшылығы емделуші 



талдаушының бет-әлпетіне қарап отырып, өзінің  қобалжуларына 
кері байланыс алады. Сонымен қатар, емделуші дұрыс немесе бұрыс 
түсінсе де, талдаушының ішкі эмоциялық үрдістері туралы кейбір 
қорытындыларды жасауы мүмкін. Егер де жанталдау жағдайын даму 
мүмкіндігі бар қарым-қатынастардың  маңызды үлгісі десек, онда 
сұхбаттасушы көзден таса болған жағдайдан, оның жүзін көрген кезде 
проекцияны басқа жаққа аударуға және алдын ала қате 
проекцияланған  түсініктерді анықтап алуға  мүмкіндіктер көбірек.  

Бірақ бұл жағдайда есте сақтайтын кемшіліктер де бар. Бұрын 
айтып өткендей, кресло емделушіге терапевтік кері дамуды бойынан 
кешкенде тек қажетті және ыңғайлы бекініс болып қана қоймайды. Ол 
сондай-ақ агрессияның шығуына бөгет болып кедергі жасауы мүмкін. 
Отыру үрейдің қаптап кетуінен қорғану ретінде өте жиі қолда-
нылады, емделуші оны қауіпсіздік құралы ретінде қажет болмаса да 
ұзақ уақыт   пайдаланады.  

Тағы бір қауіп: сұхбаттың көбінесе кәдімгі бос, далбаса сөзге  
немесе зерделі ойлармен алмасуға ұқсап қалуы. Мұндай бұрылыс 
қиялды ашуға бөгет жасайды, сөйтіп талдау  үстінгі саналы деңгейде 
қалып қояды. Мұндай жағдайлар тек емделушінің қорғануымен 
нығайтылып қалмай, сонымен бірге, талдаушының анағұрлым 
көбірек әлсіздігіне байланысты қарсытасымалдық  қорғануымен де 
нығайтылып  және оның өз сезімдерімен  келіспейтін қияли 
материалдардан өзін қорғауды қолдану мүмкіндігін ескеру керек.  

Сұхбаттасушылардың әлеуметтік теңдігі. Юнг бойынша 
креслолар бір-біріне қарама-қарсы тұратын, бірақ заманауи 
жанталдаушылар кресло-ларды сәл қисайтып, клиенттің көзқарасы 
үшін кеңірек кеңістік жасап, оның талдаушыға қарауына немесе 
қарамауына ыңғайлы етіп қойылады. Бұл талдаушы үшін де сөз және 
дене сигналдарын бақылап, қатынасты екі деңгейде жүргізуіне   
ыңғайлы болады.  

Диван  +  кресло, кресло–кереует  +  кресло? 
Бұл да клиентке ыңғайлы болуы үшін, оның қалауымен 

жасалынады. Креслолар әртүрлі болуы кажет, талдаушының 
креслосы үнемі бір орында болуы қажет. Ресми арақашықтықты 
сақтау үшін, дос болып қалмайтындай бір-бірін ресми түрде аты-
жөнімен атаған дұрыс. 

Шындығында, жатқан немесе отырған емде-лушімен жұмыс 
жасаудың ешқандай айыр-машылығы жоқ, өйткені  емделушінің 
талдаушыны көргенінің маңызы шамалы. Сондықтан, бұл  таза жеке 



талғамның ісі деп және екі әдістің артық-шылығы мен кемшіліктері 
тең келгендіктен, олардың біріне қатысты түбегейлі тиімділікке жету 
мүмкін-дігі мүлде жоқ деген қорытындыға келуге болады.  

Емделушінің сессия  кезінде жату не отыруын өз қалауына 
қалдырған дұрыс. Бұл таңдауды кейін талдау арқылы зерттеп алуға 
болады. 

 

ТАЛДАУ   РӘСІМІ 
Психоаналитик пен клиенттің келісіп алған ұйымдастыру, қабылдау 
емшарасы. 

Біріншіден, сессия барысы ( 45-50 минут) белгіленеді. 
Екіншіден, клиентке еркін ассоциациялау әдісі түсіндіріледі, яғни 

ол өзін бос ұстап, еркін жағдайда  ұйқылы-ояу қалыпқа еніп бір сағат 
ішінде пайда болған барлық ойлары  мен сезімдерін тынбай айтып 
беруі қажет. Бұл жерде екпін  барлык  сөзіне жасалады және 
емделушіге тіпті мардымсыз, өте ауыр, жағымсыз, ұят болып көрінсе 
де, әсіресе, жанталдауға және жанталдаушының жеке өзіне қатысты 
болса да, ештеңені қалдырмай айтуды түсіндіреді.  

Үшіншіден, көрген түстің талдау үшін маңыз-дылығын және 
өзінің көрген түстеріне назар аударуын сұрап, талдау уақытында 
солармен бөлісуді түсіндіреді.  

Төртіншіден, егер мүмкін болса, емделушіге некеге тұру, ажырасу, 
карьерадағы өзгерістер т.б. сияқты өмірдегі маңызды шешімдерді 
қабылда-мауға кеңес береді. Егер мұндай шешімдер өте қажет болып 
тұрса, онда оны талдаушымен талқы-лап және өзара келісімге келген 
соң қабылдау керек. 

Бесіншіден, талдаушы мен емделуші емдеу үзілістері туралы 
келісімдерге де жетеді. Әдетте, олардың демалысы мен каникул 
кезеңдері  бір мезгілге тура  келеді. 

 

ТАСЫМАЛ  
Адамдардың бір-біріне сезімдерін тасымалдау, әдетте, клиент өз 
өміріндегі маңызды адамға (әкесі, шешесі) қатысты сезімдерін 
психоаналитикке аударады. Психоанализ терпиясының бір бөлігі 
тасымалдауды түсіндіруге арналады.    

 

ТАЛДАУДЫҢ   ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ  



Жас психоаналитиктердің  қателіктері: бұл емдеудің өте ұзақ болатын 
үдеріс екенін ұмытып, талдаудан тездетіп нәтиже алуға асығады. 
Талдаудың баста-луы болғанымен, соңы жоқ.  Психоаналитик клиент-
ті өзіне байлап қоймайды, бұл клиентке керек, ол өзін өз қалауынша 
қажетті деңгейге алып барады. 

Кей уақытта бұл титықтауды жылдам жойып, тиімділігі осы 
жерде және лезде басталатын тез ем болуы мүмкін. Бірінші сессиядан 
бастап клиент өзін бақуат сезіне бастайды.  

Психоанализ  ешқашан нақтылы уақытпен немесе емдеу курсымен 
шектелмейді. Сезімдердің барлық  күрделенген  қабаттарын қайта 
зерттегенде, жеке тарихтың барша қайталанбас қырларын 
қарастырып алғанда, сонан кейін жеке адамның немесе адамдар 
арасындағы  осы және басқа мәселелердің анық себептерін  ашқанда, 
сонымен қатар оларды шешуге қажетті таптаурынды жасап 
анықтағаннан соң қанша уақыт керектігі   белгілі болады. Кейбір 
жағдайларда талдау бірнеше айлар және тіпті жылдар бойына, ал 
кейде бірнеше аптаға созылуы мүмкін. Бірақ талдаудың  уақытын 
клиент-тің  өзі белгілейді. Клиент өзінің алдына қойған сұрақтарын 
шешіп, өз дегеніне қол жеткізгенін сезгенде, ол талдауды аяқтау күнін 
талдаушымен қай уақытта болсын, белгілеп алуына болады.   

Психоанализдің узақтылығын күні бұрын білу-ге болмайды. 
Күтпеген жерден, алға қарай жылжуды ақырындататын  үлкен 
маңызы бар “қосымша” мәселелер немесе кедергілер табылып қалуы 
мүмкін.  

Психоанализ жүйелілікті талап етеді. Ол әрқайсысы  45-50 
минуттан тұратын, аптасына екі – үш  рет болатын сессияларды 
талап етеді. Мұндай жиі кездесулер жұмыстың  табысты болуына 
ықпалын тигізеді.   

 
ТЕҢЕСТІРУ  
Басқа біреумен ең алғашқы  эмоциялық байланыстың көрінісі. Басқа 
адамның қасиеттерін, сипаттарын толығымен не жартылай өзіне 
сіңіріп алуға көмектесетін  психологиялық үрдіс. Тұлға-ның  
қалыптасуы мен жекешеленуі үлгі ретінде алынған адаммен өзін 
теңестіру арқылы өтеді. Ұнатқан  кісімен теңестіру кезінде, үлгі 
болған басқаның көшірмесі ретінде жеке өзінің Мені құрылады.  
    Теңестіру үрдіс ретінде өзін кең таралған проекция, ұқсау, 
психологиялық жұғу, сезу деген психологиялық түсініктер арқылы 
көрсетеді. Бірақ ол өзіне жақын интериоризация, интроекция, 



инкорпорация түсініктерден ерекшеленеді. Ин-троекция, 
инкорпорация - теңестірудің не оның кейбір түрлерінің ең алғашқы 
бейнесі: психикалық үрдіс денелік үрдіс ретінде қабылданып символ 
болады (өз-ішіне-сіңіру, жұту, ағзада сақтау). 
     Субъекттің өзін өзі басқа субъектпен, топпен, бейнемен, оймен не 
идеалмен теңестіруі бейсаналы болады. Юнг бойынша, ол міндетті 
түрде қорғану сипатта болмақ. Фрейд бойынша, ол алғашқы 
объектпен қарапайым байланыстың белгісі. Теңестіру нормадағы 
дамудың маңызды бөлігі, психикалық жекешелену механизмінің 
негізі. 
 

ТҮЙСІК, ТҮЙСІНУ  
Юнг типологиясының иррационалдық жұбына жататын, төрт 
психикалық міндеттің бірі. Осы үлгідегі адамдар  айғақтар мен нақты 
дәлелдерді талап ете тұра көбінесе өзінің субъективті сенсорлық 
түйсіктеріне сенеді.     
       

ТҮС  КӨРУ 
Фрейд түсті бейсанаға апаратын “патша жолы” деп есептеген. 
Алғашқы үрдіске жататын түс көру механизмдері (алмастыру, 
қоюландыру, символдау) бейсананың басқа да көріністерінде (қате 
әрекеттер, қате сөздер, қате жазулар, қате оқулар) табылады, олардың 
қызметтері мен құрылымдары тең келеді. 

Түс дау-дамайды, үрейді барынша көрсететін жанның табиғи тілі.  
Түнгі сағат  22-ден таңға  дейін әр қайсысы  20 минуттық, жалпы 
ұзақтығы  – 90-120 минуттық  3 - 4 түс көрмейтін адам болмайды. 
Біздің Меннің әрбір бөлігі өзінің түсін көреді, бір бөлігі көріп жатса, 
басқа бөлігі бақылап жатады. Терең ұйқы кезінде сирек, қысқа 
көріністер бола-ды. Түстер қысқа және ұзақ болады, олар бекер 
көрінбейді, олар жоруды керексініп тұрады. Олар неге түсініксіз?  Бұл 
үрей мен проблеманы барынша бүркемелеу. Түс  – бұл дау-дамай мен 
үрейдің, қор-қыныштың айғағы. Цензура мен ұждан  күші елігулерді 
жасырып, түстің мән-мағынасын шие-леністіреді. 

Адамдардың  15%  “түс көрмейді”, көрген түсін есте сақтамайды, 
15%  күнде түс көреді, 70% – орташа. Аян беретін түстер – 10% - 
психологиялық  өңдеу материалы. Аудиовизуалды  түстер – 80%.  
Таза кинестетикалық  түстер  – 1%.  

Қазақстандық зерттеушілер мен тәжірибеші-лердің алдында 
өткен ғасырда Зигмунд Фрейдтің өзі қойған  ұлттық, діни, тарихи 



және географиялық факторларды ескере тұра түсті жору проблемасы 
тұрады. Символдар жалпы адамзаттық  болады ма? Неше түрлі 
менталитетті  адамдардың бейсаналық символдарының арасында 
шек бар ма? (Мысалы, Фрейд бойынша жылан – жыныстық елігудің 
символы болса, орыстарда – даналық символы, ал қазақи түс жоруда – 
дұшпан символы болады). 

 
ТҮС   ЖОРУ ЖОСПАРЫ 
Көрген түсті жақсылап жору үшін талдаушы мен клиенттің өзара 
бірлескен әрекетінің қисынды жоспары жасалған:  

- клиенттің әңгімесі, оның әңгімесін талдаушының тыңдауы, 
- психоаналитиктің сұрақтары, клиенттің ассоциацияларын 

жинақтау, 
- талдаушы ұсынған жорамалдар,  
- клиенттің ұсынған жорамалдардан өзіне ұнағанын таңдауы. 
 

ТҮС КӨРУ  КЕЗЕҢДЕРІ  
 - басталуы, 

   - сюжеттің дамуы, 
   - кульминация (осында, кенеттен), 
    - эпилог. 

 

ТҮСТЕР  СЕРИЯСЫН    
ТАЛДАУ   ӘДІСІ   
Фрейд түсті біреулеп, емделушінің  түстің әрбір келесі элементіне  
негізделген  еркін ассоциация-ларына қатысты талдаған. Сонан соң, 
түс пен еркін ассоциациялау материалдарын қолдана отырып, ол  
түстің мағынасын түсіндіріп берген. Юнг түс жору-дың басқаша әдісін 
жасады. Бір адамның көрген түсінің бірі емес, бірнешеуі, сериясы 
қарас-тырылады. 
       Көрген түстер бірізділікпен жалғасып, бірте- бірте азды-көпті 
дәрежеде мағынасы біліне бас-тайды. Серия – бұл емделушінің өзі 
жасайтын контекст, яғни мағыналы мәтін. Бұл мынадай жағдайға 
ұқсас сияқты, алдымызда белгісіз бір нәрсені жан жағынан ашатын 
бір мәтін емес,   көп мәтіндер жатыр делік, әрбір мәтіннің  қиын 
жерлерін тану үшін бәрін оқып шығу керек болады...  Әрине, әрбір 
үзіндіні жору оңайлау, бірақ  серия келесі үзінділерде қателер болып 
қалса, соны түзету үшін бізге барлық кілттерді береді.  



        Психологияда мұны ішкі келісушілік әдісі деп атайды және ол түс, 
әңгіме, қиял сияқты сапалы материалмен жұмыс жүргізуде кеңінен 
пай-далынады.   
       

Ұұ 

ҰЖЫМДЫҚ   БЕЙСАНА 
Ұжымдық немесе трансперсоналық бейсана туралы түсінік – Юнгтың 
тұлға теориясының ең белгілі және таласты сипатының бірі. Бұл – 
күшті және маңызды психикалық жүйе, патологиялық жағдайда ол 
Мен және жеке бейсананы басып тастайды.  

Арғы атадан мұра етілген жасырын естеліктерді сақтау орны; бұл 
мұра адамның  биологиялық түр ретіндегі тек  нәсілдік тарихын емес, 
адамға дейінгі және жануар әлемінен қалғандарды кірістіреді. 
Ұжымдық бейсана – адамның эволюциялық дамуы-ның мұрасы, 
көптеген ұрпақтарда қайталанатын тәжірибелердің негізінде пайда 
болатын мұра. Ол әмбебап, толығымен  индивид өміріндегі жеке 
тұлғалықтан бөлінген. Юнг ұжымдық бейсананың әмбебаптығын 
барлық нәсілдердің ми құрылымы-ның ұқсастығымен, ал оны 
эволюцияның баршаға ортақ екенімен түсіндіреді.  

 

Үү 
ҮРДІС БІРІНШІ,   ҮРДІС  ЕКІНШІ    
Фрейд атап кеткен психикалық аппарат қызметінің екі тәсілі. 
Олардың басты айырмашылығы:   
 а)  топика тұрғысынан қарағанда:  бірінші үр-діс – бейсананың 
бұйымы, екінші үрдіс – “дейсана - сана” жүйесіне жатады; 
 б) қуат пен динамика тұрғысынан қарағанда: бірінші үрдіс 
барысында психикалық қуат бір көріністен екінші көрініске ауыстыру 
мен қойылту механизмі арқылы құйылып еркін ағады; сонымен қатар 
ол тілек тудыратын (алғашқы галлюцинация)  қанағаттану 
тәжірибесімен байланысқан көріністі толғанша жүктеуге тырысады. 
Ал екінші үрдіс жағдайында қуат ең басынан  “байланған” болып, 
оның ағысы бақыланып, көріністер тұрақты жүктеліп, қанағаттану 



кейінге қалдырылып,  қанағаттанудың әртүрлі тәсілдерін 
салыстыруға, оймен тексеруге жол ашылады.  
 Бірінші және екінші үрдістер арасындағы қарама-қарсылық 
психикалық қуаттың екі түрінің арасындағы қарама-қарсылыққа 
сәйкес: еркін және байланған, сонымен қатар қанағаттану принципі 
мен шындық принципінің арасындағы қарама-қарсылыққа.  
 

ҮСТЕМ - МЕН 
Үстем-Мен термині Фрейдтің “Мен және Ид” тақырыбындағы 
кітабында енгізілген. Бұл тұлға санасының бір бөлігі: Үстем-Мен,  Мен 
және Ид. Үстем-Мен қалған екеуіне қатысты соттың немесе 
цензордың рөлін атқарады.  

Үстем-Мен – ахлақи  санаға, өзін өзі бақылауға және идеал құруға 
жауапты. Әдетте Үстем-Мен Эдип комплексінің мұрагері ретінде 
түсіндіріледі;  ол ата-ананың, үлкендердің, ұстаздардың талаптары 
мен тыйымдарын іштей қабылдаудың (интерио-ризация)  
нәтижесінде пайда болады. 

Психоанализ клиникасы мен теориясы психи-калық дау-
дамайдағы тілектерді саналы түрде қабылдауға тыйым салатын  
инстанцияның айрық-ша рөлін мойындаған. Фрейд әуел бастан (бұл 
оның концепциясының ахлақи сана туралы дәстүрлі пікірлерден 
айырмашылығын көрсетеді) бұл цензураның бейсаналы әрекет 
ететінін мойындаған. Ол сонымен қатар жабысқақ невроз 
жағдайындағы өзін өзі кінәлаудың бейсаналылығын айқындаған. 
Зорлықтан және тыйымдардан қиналып жүрген субъект өзін өзі 
кінәлі сияқты  сезінгенін түсініксіз, бейсаналы деп айтуға болады.  

Үстем-Мен түсінігі кең және жалпы мағынада айтқанда әрі 
тыйымды, әрі идеалды білдіреді. Оның бөлек құрылымы Идеал–Мен 
болса, Үстем-Мен біруақытта әрі заң, әрі заңды бұзуға тыйым болып 
шығады.  

Фрейд бойынша, Үстем-Мен құрылуы Эдип комплексінің өшуімен 
байланысты: тыйым салынған тілектерді орындаудан бас тартып, 
бала ата-анасымен өзін теңестіріп ата-анасының тыйым-дарын іштей 
қабылдайды. Сонымен қатар Фрейд ұл бала мен қыз бала арасындағы 
айырмашылық-тарды көрсеткен.  Ұл балада Эдип комплексі сөзсіз 
кестіру (кастрация) қауіпімен қақтығысып, сол себепті қатаң Үстем-
Мен пайда болады. Қыз балада, керісінше, бұл комплекс Эдип 
комплексін алып тастамайды, керісінше, оның пайда болуын 
дайындайды. Эдип комплексі қыздарда ұзақ сақталады және  толық 



болмаса да  соңынан жойылады. Бұл жағдайларда Үстем-Меннің пайда 
болу үрдісі қиындап, оның мәдениеттегі рөлі талап еткен қуат пен 
тәуелсіздікке жете алмайды.  

Сөйтіп, Үстем-Менді жасау негізінде Эдиптік ғашықтық және 
қастандық тілектерден бас тарту  жатыр. Фрейд бойынша, Үстем-Мен  
сонымен қатар кейін әлеуметтік және мәдени талаптармен 
байытылады (білім, дін, мораль).  

Сонымен, бірқатар авторлар тыйымды интериоризациялау Эдип 
комплексінің сөнуінен әдеуір алдында пайда болады деп есептейді: 
оның ішінде, кейбір педагогикалық талаптар ерте мең-геріледі және 
олардың ішіне Ференци 1925 ж. атап өткен, сфинктер жұмысына 
қатысты белгілі талаптар кіреді. М. Кляйн ізбасар-ары үшін Үстем-
Мен ауыз сатысында-ақ пайда болады: ол “жақсы” және “жаман” 
объекттердің интроекциясы нәтижесінде жиналып оның қатаңдығын 
дәл осы кезеңде ең күшті дамыған балалық садизммен түсіндіреді.  

Басқа авторлар, Эдипке дейінгі Үстем-Менді мойындамаса да,  
Үстем-Менді құру өте ерте басталады деп санаған. Мысалы, Р. Шпитц 
бұл үрдістің үш басты алғы-шарттарын бөлген: сырттан сіңген дене 
әрекеттері, басқа адамдармен теңестіру арқылы дене қимылдарын 
меңгеру және, бәрінен маңыздысы, агрессормен теңестіру.  

Баланың Үстем-Мені  ата-анасының бейнесі бойынша емес, бірақ 
ата-анасының Үстем-Мен бейнесі бойынша қалыптасады:  ол ұрпақтан 
ұрпаққа өтіп жататын тақырыптармен, дәстүр-лермен және бағалы 
пікірлермен толықтырылады. 

 

Ы ы                 

ЫҒЫСТЫРУ 
Тар мағынада “ығыстыру” сөзі психоанализде  субъекттің елігулеріне 
байланысты түсініктерін (ойлар, бейнелер, естеліктер) жоюға немесе 
бейсанада ұстап қалуға тырысу әрекетін белгілейді. Елігуден 
қанағаттану өздігінен ұнап, бірақ  басқа талаптарды есепке алғанда 
ұнамсыз болуы мүмкін, сол жағдайда ығыстыру пайда болады.  

Ығыстыру әсіресе есірікте анық көрінеді, бірақ басқа да жан 
күйзелістерінде және қарапайым психикада маңызды рөл ойнайды. 
Оны психиканың бөлек аймағы болған бейсананың негізінде жатқан 
әмбебап психикалық үрдіс деп есептеуге болады.  



Кең мағынада “ығыстыру” сөзі кейде Фрейдте “қорғану” сөзіне 
жақын, өйткені ығыстыру көптеген күрделі қорғану үрдістеріне 
қатысады (“бүтіннің орнына бөлік”). Фрейд үшін ығыстырудың 
теориялық моделі басқа қорғану механизмдерінің алғашқы бейнесі 
болды.     

 
 
 
                                             

Фф 

ФРЕЙД  ЗИГМУНД      
Психоанализдің негізін қалаушы австриялық психитр Зигмунд Фрейд 
(1856–1939) болады.         З. Фрейд 1856 жылдың 6 мамырында, 
Чехияның кішкентай Фрайберг қаласында тұратын, орта шаруа 
еврейлер отбасында дүниге келген. 1859 жылы отбасы кішкене 
қаладағы келешегі жоқ өмірге байланысты Лейпцигке, соңынан 
Венаға көшеді.  

1881 жылы Вена университетін бітіріп дәрігер қызметін бастады. 
1886 жылы неврозды емдеуге кірісті. ХХ ғасырдың басында алғашқы 
психо-анализ идеяларын жариялады. Сөйтіп  психоанализ ғылым 
ретінде дүниеге келді.   
 З. Фрейдтің негізгі еңбектері “Түс жору” (1900), “Күнделікті 
өмірдің психопатологиясы” (1901), “Тапқырлық және оның бейсанаға 
қатынасы” (1905), “Жанжыныстық теорияның үш очеркі” (1905), “В. 
Иенсеннің “Градивасындағы” сандырақтар мен түстер” (1907), 
“Леонардо да Винчи туралы естеліктер” (1910), “Тотем және табу” 
(1913), “Психоанализге кіріспе лекциялар” (1916), “Қанағаттану 
принципінің арғы жағы” (1920), “Бұқаралық психология және адами 
Менді талдау” (1921), “Мен және Ид” (1923), “Тежелу, симптом және 
қорқыныш” (1926), “Бір елестің келешегі” (1927), “Достоевский және 
әке өлтіру” (1928), “Мәдениетке көңіл толмау” (1930), “Адам Моисей 
және монотеизм” (1938) және басқалар.  
 Бұл адам өзінің көзқарасын айғақтап тұрып ғалымдардың 
болашақтағы көзқарастарын жалпы-лай отырып, орасан зор еңбек 
атқарған. Сіздер оның еңбектері мен өмірінің толық мазмұнын                            



Э. Джонстың «Зигмунд Фрейд» өмірбаяндық очеркінен біліп 
алуларыңызға болады. 
 

ФРЕЙДТЕН  КЕЙІНГІ  ОБЪЕКТТІК  ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР  
ТУРАЛЫ    ТҰЖЫРЫМДАМАЛАР   
Бұл концепциялар өте әртүрлі және олардың жалпы қорытындысын 
жасау қиынға түседі. Қазіргі кезде объектті қарым-қатынас түсінігі 
Фрейдттік елігу теориясына тәуелсіз пайдаланатын болып 
көрінгенімен, ол бәрібір осы теорияның кейбір ішкі өзгерістеріне 
сүйенеді.  

Елігу бұлағы – егер оны органикалық субстрат сияқты түсінсек – 
сөзсіз артқы орынға кетіп;  керісінше, енді Фрейдтің өзі мойындаған, 
оның алғашқы  бейне ретіндегі маңызы күшейеді. Демек, белгілі 
эроген  аумағындағы  жыныстық қанағат-тану мақсат болудан қалады: 
бұл түсініктің өзі қарым-қатынас түсінігімен жойылады. Мысалы, 
“ауыздық объект қатынасында” негізгі қызығушы-лық жеудің әртүрлі 
қиырына, сонымен қатар, қандай жолдар мен тәсілдер арқылы жеу 
ерекше мағынаға ие болатындығына және субъекттің дүниеге деген 
басқа мүмкін болған барлық қатынасының арасында неге жеу 
қиялдаудың басты түрткісі болатындығына бағытталады. Объектке 
келсек, көптеген қазіргі талдаушылар негізгі қанағаттануға 
байланысты не оның әр алуандығын, субъекттің жеке тарихына 
енуіне байланысты не оның жалғыздығын мойындамайды. Олар 
қатынастың әр түрі үшін типтік объект концепциясын құруға  
бейімделген (ауыздық, анустық және басқа объекттер). 

Типтікті іздестіру мұнымен бітпейді. Негізінде,  объектті  
қатынастардың бұл түріне тек елігу  өмірі жатпай, тиісті қорғану 
механизмдері, Меннің даму дәрежесі, оның құрылымы және т.б.,  
мұның бәрі сонымен қатар осы объекттік қатынасты  бейнелейтін 
болғандықтан жатады. Сонымен, объекттік қатынас түсінігі әрі 
жалпылама (“холистік”), әрі тұлға эволюциясындағы типтік болады.  

Айтпақшы, “саты” термині енді объекттік қатынас түсінігімен 
жиірек алмастырылып жатыр. Мұндай жылжу барлық субъектте 
объекттік қатынас-тың әр түрлері  қосылуының немесе кезектесуінің  
куәсі. Керісінше, әртүрлі кезеңнің бір кезде қосақталуы туралы айту 
қисынсыз болатын еді.  

Анықтама бойынша, объекттік қатынас түсінігі  субъект өмірінің 
тек шиеленіскен қатынастарын белгілейтін болғандықтан, олардың 
елеулісін субъекттің айналасындағылармен болған тек нақты 



қатынастарынан анықтау қауіпі туады. Психо-аналитик  мұндай 
жалған жорамалдан міндетті түрде бас тартуы қажет: өйткені, ол ең 
алдымен объекттік қатынасты қиял деңгейінде зерттеуі керек, әрине, 
нақты өмірді және оған бағытталған іс–әрекеттерді қабылдауымызға 
қиялдар да әсер етуі мүмкін. 

 

Ш ш                

ШИЗОФРЕНИЯЛЫҚ   ЕМДЕЛУШІ 
Шизофрениялық емделушілерде агрессия, жек көрушілік, ашу, ыза 
және өкпе өте көп, оларға себепші болатын жағдайлар:  тұқым 
қуалаушы шектен тыс ызақорлық тенденциялары, туу кезіндегі  
немесе алғашқы жағымсыз тәжірибе, не шектен тыс орындалған 
тілектер. Сонымен, бұл емделушінің бойында үлкен ыза қоры бар.  

Шизофрениялық емделушінің ашуды өзінде сақтап тұруға  
қабілеті өте жоғары және оны ұстап тұратын арнайы амалы бар. Ол 
оны өзінің психи-касындағы анайы аспектті қирату үшін пайдала-
нады. Яғни, оны өзінің тұлғалық құрылымын әртүрлі нашарландыру  
үшін  өз ойындағы объект саласын және Менді жою үшін қолданады. 
Оның қабылдауы, сезімдері зақымданған, оның уақыт және 
кеңістіктегі бейімділігі бұзылған болуы мүмкін. Бұл ауыр күйдегі 
кесел алғашқы жантал-даушылардың көп жыл бойғы зерттеулерінің 
пәні болып келген.  
 

ШЫНДЫҚ   ПРИНЦИПІ 
Фрейд бойынша, психиканы басқаратын екі принциптің бірі. Ол 
қанағаттану принципімен жұп жасайды және оның әрекетінің түрін 
өзгертеді: шындық принципі үстемдік ете бастағаннан, тура және 
тікелей қанағаттануды іздеу тоқтап, қанағат-тану айналым жолдардан 
ізделіп, ал нәтижеге қол жеткізу сыртқы шарттарға байланысты 
кейінге сүрілуі мүмкін.  

Фрейд бойынша, шындық принципі қанағат-тану принципінен 
кейін және соған байланысты   пайда болады. Нәресте алғашқыда 
елігулікпен байланысқан қуаттың тікелей галлюцинациялық 
разрядкасына ұмтылады. Тек үнемі сәтсіздікке ұшырау, күткен 
қанағаттануға жете алмай көңіл қалу галлюцинация арқылы 
қанағаттану әрекетінен бас тартуға әкеледі. Психикалық аппарат 



еріксіз сыртқы дүниедегі заттардың  нақты жағдайын  өзіне 
елестетуді үйреніп онда нақты өзгертулер жасайды. Сол үшін жаңа 
психикалық қызмет іске қосылады:  психикалық елестету ұнамды 
нәрсеге жанасуын тоқтатып, тіпті ол ұнамсыз болса да, шындыққа 
сәйкестене бастайды.                               

Егер шындық принципі нақты қанағатты қамтамасыз етсе, онда 
қанағаттану принципі психи-калық қызметтің бір аймағында, 
бұрынғыдай алғашқы үрдістердің қиялдары мен заңдары билік еткен 
жерлерде, яғни бейсанада, өз үстемдігін сақтап қалады.  

Бұл жалпы жобаны жыныстық елігулерге де, өзін сақтау 
елігулеріне де қолдануға болатынын Фрейд атап айтқан. Сонымен, 
жыныстық елігулер тек  кешігіп, онда да толық емес, “үйрене” 
бастағанда өзін сақтау елігулері жәймен шындық принципіне көбірек 
бағына бастайды. Нәтижесінде жыныстық елігулер мүлде қанағаттану 
принципінің билігінде қалып қояды, ал өзін сақтау елігулері 
психикада шындық талаптарын елестетуді өте тез үйреніп алады.                      
              

Ээ                                                 

ЭГО 
Бұл саналы ақыл. Ол саналы қабылдаудан, естеліктер, ойлар мен 
сезімдерден құралады. Ол теңестіру мен біркелкілік сезімдері үшін 
жауап береді, жеке адам тұрғысынан қарағанда сана орталығы ретінде 
қарастырылады.   
 
    

ЭДИП   ДАУ – ДАМАЙЫ  
Эдип, фивалық патша Лай мен оның әйелі Иокастаның ұлы. Оны ата-
анасы тастап кетеді, өйткені  балгер олардың әлі туылмай жатқан 
баласы әкесін өлтіреді деген болатын. Эдипті басқа патша асырап 
алып, тәрбиелейді, есейген соң, өзінің ата-тегінен күдіктеніп жүрген 
ол, бәрін білгісі келіп бал аштырады. Балгер оған әкесін өлтіріп, 
анасына үйленетінін айтады, сондықтан оған басқа елге қашып 
кетуіне кеңес береді.  
 Жалған отанынан келе жатқан Эдип Лай патшаны кездестіріп, 
жекпе–жекте оны өлтіреді. Кейін Фиваға келеді,  жолын бөгеген 



сфинкстің жұмбағын шешеді, соның алғысы ретінде, оны фивалықтар 
таққа отырғызып, Иокастаға үйлен-діреді. Ол елді ұзақ, әрі тыныш 
басқарады, ол әйелі-анасынан екі қыз, екі ұл көреді.  
 Кенеттен елде  оба басталып, фивалықтар қайтадан бал 
аштырады. Міне, осы жерден Софокл трагедиясы басталады. 
Шабарман балгердің жауабын әкеледі, жауапта  егер Лайды өлтірген 
адам қаладан қуылса, оба тоқтайды деп жазылған болатын. Бірақ, ол 
кім, қайда?   
        Қайғылы трагедияның мәні: жәймен ояну және ақырын  ашылу – 
психоанализдің  үрдісіндей - Эдип-тің өзі әрі Лайды өлтіруші, әрі 
Иокастаның баласы. Өзінің қорқынышты жауыздығынан күйзелген 
Эдип, өзін соқыр етіп отанын тастап кетіп қалады.  

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ,   ЭКОНОМИКА  
Психикалық үрдістер – бұл өсіп, азайып, өзгеріссіз қалатын, өлшеуге 
ыңғайлы елігулер қуатының өзара ауысуы және бөлінуі  деген   
ғылыми болжамға қатыстылардың барлығы экономикаға жатады.  
      Психоанализде “экономикалық көзқарас” туралы  жиі айтылады. 
Фрейд метапсихологияны үш көзқарастың синтезі ретінде белгілейді: 
динами-каның, топиканың және экономиканың. Соңғысы “қозудың 
бөлшек сандарының барлық айналымын қарастыру әрекетін және ең 
болмағанда олардың көлемінің  салыстырмалы бағасына жақындау” 
бола-ды. Экономикалық көзқарас жүктемелердің қимы-лын, сандық 
өзгерістерін, олардың арасындағы қарама-қарсылықтарды 
(қарсыжүктеме түсінігі) және басқаларды назарға алады. 
Экономикалық амал Фрейд шығармашылығын толық сипаттайды: 
жүктемелердің экономикасынсыз психикалық үрдісті толық суреттеу  
мүмкін емес.    

 
ЭМПАТИЯ 
Басқа адамға өзінің көңілін білдіріп және сонымен бірге қайғыру 
симпатия болса, одан эмпатияның  айырмашылығы: оның 
уайымдарының себептері мен табиғатына әділ көзқараспен қарап, 
онымен бірге тілектестік қарым–қатынас үрдісіне ортақтасу болады.                           
 

ЭРОС  
Эрос принципі Юнг психологиясында адамдар арасындағы 
байланысты және туысқандық сезімдерді  жасау үшін жауапты күшті 



белгілеу үшін енгізілгентолық. Логос бөліп және бөтенсіретіп 
жатқанда, Эрос бәрін және барлығын біріктіреді.  
                      

Юю                         

ЮНГ   КАРЛ   ГУСТАВ 

Карл Густав Юнг 1875 жылы Кессвилде туылып, Базельде өседі. Оның 
әкесі Швейцарияның рефор-маланған шіркеуінде діни қызметкер 
болып істейді. Ол Базель университетіне классикалық филология мен 
археология мамандығын алу үшін оқуға түседі, бірақ көрген түстерінің 
бірі оның табиғат жара-тылысы мен медицинаға деген 
қызығушылығын оятады.  
 Базель университетін бітіріп, медициналық дәрежені алған соң, 
ол біржолата психиатр карьерасын таңдап, Бургхельцли 
ауруханасында және Цюрихтың психиатрия клиникасында ассистент 
болып істейді. Ассистент бола жүріп, ол “шизофрения” түсінігін 
енгізген әйгілі психиатр                            Э. Блейлермен қызметтес 
болады, ол біраз уақыт  Париждегі Шарконың шәкірті және 
мирасқоры болған Пьер Жанеден оқиды.  
 Көп жылдар бойы Юнг жеке тәжірибемен, зерттеулермен, 
саяхаттармен, жазушылықпен шұғылданды, ағылшын тілінде 
лекциялар оқыды. Ол 1961 жылы Цюрихте дүние салды.  
 Юнг ілімі психоаналитикалық деп есептел-генімен ол Фрейдтің  
тұлға теориясынан ерекше. Юнг бойынша адамның мінез–құлқына 
тек оның жеке және тайпалық тарихы ғана емес, сонымен қатар оың 
мақсаттары мен ұмтылыстары әсер етеді. Жеке  тұлға мақсатының 
рөліне мұндай табандылықпен көңіл бөлу, Юнгті сөзсіз Фрейдтен 
өзгеше көр-сетеді. Фрейд үшін тек инстинкт тақырыптарының 
өмірдің соңына дейін қайталануы бар. Юнг үшін үзіліссіз және жиі 
шығармашылықты даму, бүтіндікті және жинақталуды іздену, 
жандануды аңсау бар.  

Басқа тұлға теорияларынан Юнг теориясының өзгешелігі: онда 
адамның нәсілдік және фило-генетикалық негізіне үлкен мағына 
беріледі. Юнг үшін жеке тұлға – ру тарихының өнімі мен сыйым-
дылығы. Осы қазіргі түрдегі тірі адам өткен ұрпақтардың белгісіз 
түпкі тамырынан нәр алып жинақталған тәжірибесінен жасалған.  
Адам негіздері көне, жабайы, табиғи, бейсаналы, мүмкін, әмбебап.  



Фрейд адамның  балалық бұлағына үңілсе, Юнг нәсілдік қайнар 
көзіне үңіледі. Адам арғы атасынан жұққан, көптеген бейімділікпен 
туылады; бұл бейімділіктер олардың мінез-құлықтарын басқа-рады 
және кейде олардың өз тәжірибе дүниесіндегі саналы сезімдерін 
анықтайды.  Басқаша айтқанда, жеке күйзелістермен 
модификацияланған және дамыған, тәжірибе дүниесіне таңдаулы 
түрде енетін, алдын жасалған нәсілдік ұжымдық тұлға болады. Жеке 
тұлға – ішкі және сыртқы күштердің өзара әрекетінің нәтижесі.  

Адамның бұрынғы нәсілдігіне көңіл бөлу және оның бүгінгі күнгі 
адамдар үшін қаншалықты маңызды екенін психологтардың ішінде 
тек Юнг қана, адам тарихындағы нәсілдік түп-тамырды адамның 
өрістеуін білу үшін мүмкіндігінше зерттеген. Адам дамуының қайнар 
көзін іздеуде ол мифологияны, дінді, ежелгі символиканы, әдет-
ғұрыптар мен ежелгі адамдардың иланымдарын, сонымен қатар 
түстерді, көріністерді, невроз симптомдарын, психоздық 
галлюцинацияны және иллюзияларды зерттеді. Оның білімділігі мен 
білімдарлығы – әрі таным кеңдігімен, әрі  түсінуінің тереңдігімен – 
қазіргі психологияда барлық жағынан маңдай алдысы болып қалады.    
                                                                                                                  

ЮНГ   ТАЛДАУЫ     
Карл Густав Юнг жасаған әдістер мен техникалар, Зигмунд Фрейд 
ұсынған психоанализден өзгеше.                                                                                           
                                  
 

 

Орысша-қазақша сөздік 

 

А 

Агрессия  - Агрессия  
Адекватный - Дәлме-дәл, пара-пар 
Активное воображение - Белсенді елестету  
Альтернативный - Балама 
Амплификация - Амплификация 
Анализ - Талдау  
Анализант - Талданушы 
Аналитик - Талдаушы  
Аналитический ритуал - Талдау рәсімі  
Анальная фаза - Анус фазасы  
Анемнез - Сыртартқы 
Анима - Анима 
Анимус - Анимус 



Анорексия - Тәбетсіздік 
Апатия - Енжарлық, селқостық 
Архетип - Архетип 
Ассоциация - Байланыс 
Аутизм  - Аутизм  

Аффект - Аффект (сезім, ой) 
 

Б 
Бессознательное - Бейсана 
Беспокойство - Мазасыздық 
 

В 
Вагина - Қынап  
Вербальный - Сөз тілі 
Влечение - Елігу 
Влечение половое  - Жыныстық елігу 
Внимание - Зейін 
Внушение - Илану, иландыру 
Возбудимость - Қозғыштық 
Воля  - Ерік, қайрат 
Впечатлительность - Әсерленгіштік 
Вымысел - Жалған 
Высказывание - Пікір білдіру 
Вытеснение - Ығыстыру 

Г 

Галлюцинация - Елес 
Гармония  - Үйлесім 
Генитальная фаза - Жыныс фазасы  
Гениталии, половые органы - Жыныс мүшелері  
 

Д 
Деградация  - Азғындық 
Детский психоанализ - Бала психоанализі  

Диагностика - Диагностика 
Дикий психоанализ - Жабайы психоанализ  
 

Ж 
Жалость - Аяушылық 
Жизнеспособный - Өмірге бейім 
 

З 
Замкнутость - Тұйықтық 
Заключение - Қорытынды 
Защитные механизм - Қорғану механизмдері  
Злость - Ашу 
Зрелость - Кемелдену 

 



И 
Ид - Оно 
Идентификация - Теңестіру 
Инстинкт - Тума қасиет, түйсік 
Инфантилизм - Дамымағандық 
Интеллектуализация - Интеллектілеу  

Интерпретация - Жору 
Интуиция  -  Интуиция 
Истерия - Есірік  
Истина - Ақиқат 
Исходный - Алғашқы, бастапқы 
 

К 

Клиент - Клиент  
Клиникалық психоанализ -  Клинический психоанализ 
Коллективное бессознательное - Ұжымдық бейсана  
Комплекс - Комплекс, кешен  
Контакт - Қарым-қатынас 
Контрперенос - Қарсытасымал  
Конфликт - Дау-дамай, кикілжің  
Кругозор  - Ой-өрісі 

 

Л 

Лакуна - Лакуна  
Лечение разговором - Әңгімемен емдеу  
Либидо - Либидо 
Личность - Тұлға 
Личное бессознательное - Жеке бейсана  
Люцидные сны - Люцидтік түстер  
 

М 

Менталитет - Діл 
Мировосприятие - Дүниетаным 
Мнительность - Үлгілеу 
Мотив - Түрткі 
Мышление - Ойлау 
 

Н 
Наблюдательность - Байқағыштық 
Навык - Дағды 
Навязчивая идея  - Жабысқақ ой 
Назойливость - Ызыңқой 
Напряжение - Ширығыс, шиеленіс 
Неудовольствие - Қанағатсыздық 

О 
Обида - Өкпе, жәбір 
Обучение - Оқыту 
Общительный - Жұғысқыш 



Объектный выбор - Объекті таңдау  
Одаренность - Дарындылық 
Оральная фаза - Ауыз фазасы  
Остроумие - Тапқырлық 
Осознание - Саналау 
Отождествление - Теңестіру 
Ощушение, ощушать - Түйсік, түйсіну 
 

П 
Память - Ес 
Пациент - Емделуші  
Пенис - Жыныс мүшесі 
Первичное интервью - Алғашқы сұхбат  
Переживание - Уайым 
Перенос - Тасымалдау  
Переутомление - Сансырау 
Персона - Персона 
Поведение - Мінез-құлық 
Поза - Кейіп, дене тұрғысы 
Познание - Таным 
Прикладной психоанализ - Қолданбалы психоанализ  
Примитивный - Қарапайым 
Предсознательное - Дейсана  
Принцип реальности - Шындық принципі   
Проекция  - Проекция 
Процесс  первичный, вторичный - Үрдіс бірінші, екінші  
Психоанализ -Жанталдау 
Психосексуальность - Жанжыныстық 
 

Р 
Работа скорби - Қайғы жұмысы  
Разбор  - Талқы 
Раздражительность - Ашуланшақтық, ызақорлық 
Раскаивание - Өкіну 
Расщепление - Бөлшектену  
Рационализация  -  Рационализация 
Реакция - Реакция 
Реальность - Шындық  
Ригидность - Ебедейсіздік 
 

С 
Самоанализ - Өзіндік талдау  
Самовнушение - Өзін-өзі иландыру 
Самость - Өз  
Сверх  -  Я  - Үстем  -  Мен  
Свободные ассоциации - Еркін  ассоциациялар  
Сессия  -  Сессия 
Сеттинг  -  Сеттинг 
Симптом  -  Симптом 



Склад характера - Мінез тұрқы 
Склонность - Бейімділік 
Сновидение - Түс көру  
Сопротивление - Қарсылық   
Сознание - Сана  
Стеснительность - Ұялшақтық 
Стеротип - Таптаурын  
Страсть - Құмарлық, ынтықтық 
Страх - Қорқыныш  
Сублимация  -  Сублимация 
Суждение - Пікір, пайымдау 
 

Т 
Тень - Көлеңке  
Терпение - Шыдам 
Тест словесных ассоциаций - Сөздік ассоциациялар тесті 
Теоретический психоанализ - Теориялық психоанализ 
Толкование сновидения - Түс жору  
Тоска - Зарығу  
Тревога - Үрей 
Тревожность - Үрейлік 

У 
Учебный психоанализ - Оқу жанталдауы  
 

П 
Принцип удовольствия - Қанағаттану принципі  
 

Ф 
Фантазия - Қиял 
Фантазирование - Қиялдау  
Фекалии, экскременты - Нәжіс  
Фаллос - Фаллос 
 

Ч 
Чувство - Сезім   
Чувствование - Сезіну  
 

Э 

Эгоцентризм  - Менмендік 
Эдипов конфликт - Эдип дау-дамайы  
Эйфория  - Масаттану 
 

Я 
Я - Мен  
 

Қазақша-орысша сөздік 

 



А 
Алғашқы сұхбат - Первичное интервью 
Анус фазасы - Анальная фаза 
Аңыз - Легенда 
Ауыз фазасы - Оральная фаза 
Аффект - Аффект (сезім, ой) 
 

Ә 
Әңгімемен емдеу - Лечение разговором 
Әуестік - Влечение 

Б 
Бала психоанализі - Детский психоанализ 
Бейсана - Бессознательное 
Белсенді елестету - Активное воображение 
Бөлшектену - Расщепление 
 

Д 
Дау-дамай, кикілжің - Конфликт 
Дейсана - Предсознательное 
 

Е 
Елігу - Влечение 
Еркін  ассоциациялар - Свободные ассоциации 
Емделуші - Пациент 
Есірік - Истерия 

 
Ж 

Жабайы психоанализ - Дикий психоанализ 
Жанжыныстық - Психосексуальность  
Жанталдау - Психоанализ 
Жанталданушы - Анализант 
Жанталдаушы -  Психоаналитик 
Жеке бейсана - Личное бессознательное 
Жору -  Интерпретация, толкование 
Жыныс фазасы - Генитальная фаза 
Жыныс мүшелері - Гениталии, половые органы 
 

З 

Зрительный контакт - Көзбе-көз  
 

И 
Интеллектілеу - Интеллектуализация  

 
К 

Клиникалық психоанализ -  Клинический психоанализ 

Көлеңке - Тень 



Көзбе-көз - Зрительный контакт 
 

Қ 

Қарсытасымал - Контрперенос 
Қайғы жұмысы - Работа скорби 

Қанағаттану принципі - Принцип удовольствия 
Қарапайым  -  Нормальный, обычный, примитивный 

Қарсылық  -  Сопротивление 
Қиял - Фантазия 

Қиялдау - Фантазирование 
Қынап - Вагина 

Қолданбалы психоанализ - Прикладной психоанализ 
Қорғану механизмдері - Защитные механизм 

Қорқыныш - Страх 
 

Л 

Люцидтік түстер - Люцидные сны 

 

М 

Мен - Я 

Н 

Нәжіс - Фекалии, экскременты 

 

О 

Объекті таңдау - Объектный выбор 
Ойлау - Мышление 

Оқу жанталдауы - Учебный психоанализ 
 

Ө 

Өз - Самость 
Өзіндік талдау - Самоанализ 

 
С 

Сана - Сознание 
Саналау - Осознание 
Сезім  - Чувство 
Сезіну - Чувствование 
Сөздік  ассоциациялар  тесті  - Тест словесных ассоциаций 
Сыртартқы  - Анамнез 

Т 

Таптаурын - Стеротип 
Талдау - Анализ 
Талданушы - Анализант 
Талдаушы - Аналитик 
Талдау рәсімі - Аналитический ритуал 



Тасымалдау - Перенос 
Теориялық психоанализ - Теоретический психоанализ 

Теңестіру - Идентификация 
Түйсік, түйсіну - Ощущение, ощушать 
Түс көру - Сновидение 
Түс жору - Толкование сновидения 

Ұ 

Ұжымдық бейсана - Коллективное бессознательное 

Ү 

Үрдіс бірінші, екінші - Процесс  первичный, вторичный 
Үстем  -  Мен  -  Сверх  -  Я 

Ш 

Шындық -  Реальность 
Шындық принципі  -  Принцип реальности 
Ширығыс, шиеленіс  -  Напряжение 

Ы 

Ығыстыру - Вытеснение 

Э 

Эдип дау-дамайы - Эдипов конфликт 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ЖШС ''Шұғыла'' ''Дарын'' баспаханасы. 
Алматы қаласы, Мұратбаев  көшесі, 23-үй. 

Тел:, 33-41-66. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


