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Темпераменттің ағылшын тілін меңгеруге ықпалы 
 

Асылбеков Нұржан Серікұлы 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№27 орта мектеп" КММ 

педагог-психолог 

 

Темперамент туралы ілім ерте замандарда пайда 

болған. Гиппократ, кейіннен Гален сияқты дәрігер-

лер адамдардың мінез-құлықтарының дара 

көріністерін бақылау арқылы солардың өз ерек-

шеліктерін сипаттап жазуды, түсіндіруді ойласты-

рады. Темперамент туралы ілімнің негізін салған 

ежелгі грек дәрігері Гиппократ болды. 

Гиппократтың пікірінше, адамның тәнінде төрт 

түрлі сұйықтық болады: қан, шырын, сары және 

қара өт, олар дұрыс араласса - адамның дені сау, 

дұрыс араласпаса - сырқат болады. Ағзадағы 

сұйықтардың біреуінің басым болуы адамның тем-

пераментін анықтайды. 

Темперамент тұлғаның барлық психикалық 

көріністеріне реңк беріп отырады, ол эмоция мен 

ойлауға, еріктік қимыл-қозғалысқа, сөздің сарыны 

мен ырғағына әсер етеді. Бірақ темпераментке жеке 

адамның моральдық тәрбиесі, әлеуметтік бағдары, 

әуестенуі, қызығуы тәуелді еместігін естен 

шығармаған абзал. 

Белгілі бір адамға тән және өмір әсерлеріне жауап ре-

акциялардың динамикасы, тонусы мен бірқалыпты-

лығында көрініс беретін мінез-құлықтың табиғи 

ерекшеліктерін - темперамент деп ұғынуымыз керек. 

Темпераменттердің психологиялық сипаттамасы. 

Сангвиник. 

Бұл тип өкілі- еті тірі, қабілетті, қозғалғыш оқушы. 

Ондай оқушы ақкөңіл және қызу, жеңіл мінезді, 

ренжігенде тез қайтып кетеді, сәтсіздігін жеңіл 

өткізеді. Коллектив арасында жүргенді ұнатады, 

басқа оқушылармен тез тіл табысады. Қысылып- 

қымтырылмайды, кісіге қайырымды. Сангвиник-

терді оқу үрдісінде бақылаған жақсы, яғни оқу 

үстінде олар қасиеттерін айқын көрсетеді. Егер оқу 

материалы қызықты және жас ерекшелігіне сай 

болса, онда кіші оқушы жаңа берілген материалды 

тез қабылдайды, жеңіл есте сақтайды. Ал егер ма-

териал қызықсыз және оны оқу үшін көп уақыт 

қажет болса, онда оқушы оны есте ұзақ уақытқа 

сақтай алмайды. Сангвиниктерді дұрыс тәрбиеле-

генде, оны жоғары дәрежеде жетілген бірлік және 

қайырымдылық сезімі оқуға деген белсенділігі 

ерекшелендіріп тұрады. Жағымсыз жағдайларда, 

жүйелілік пен бірізділік жоқ кезде, сангвиник 

жеңілтектік, бейбастық, шашыраңқылық 

байқалады. Осындайда олар кейде оқуға жауап-

кершіліксіз қарайды. 

Оқушы сангвиник типінің өкілін алатын болсақ, 

олар еті тірі, белсенді болып келеді. Сабақ үстінде 

тынышсыз, жиі алаңдайды, сабақта достарымен 

көп сөйлеседі. Сыныпта өтіп жатқан барлық 

жағдайларға мән беріп отырады. Достарының ара-

сында ылғи да сыйлы және оларға көптеген қызық 

әңгімелер айтады. Осы оқушы жаңа ортаға тез 

бейімделеді. Егер берілген жұмыс немесе тапсырма 

жеңіл болса, оқушы оны тез орындайды, ал жұмыс 

қиын, қытымыр, ұзақ болса, жұмысқа суып кетеді. 

Егер математика сабағында есеп беріле сала сол 

оқушы жауабын айтса, және бұл жауабы қате 

болса, ол ары-қарай шығарып, дұрыс шешуін ізде-

мейді, келесі жұмысқа көшеді. 

Флегматик. 

Бұл типтің өкілі баяу, байсалды, асықпайды. Істі 

ойланып, төзімділікпен істейді. Жинақылықты, 

қалыпты жағдайды ұнатады. Өзгерістерді ұнат-

пайды. Бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді. Пси-

хикалық процесстер флегматикте баяу жүреді. Бұл 

баяулық оған оқу жолында кедергі келтіреді, ең 

кедергі келтіретін жері: тез есте сақтау, тез ойла-

нып жауап беру. Кейде флегматиктер жамандықты 

есте сақтап қалады және ұзақ мерзімге. Адамдар-

мен қарым-қатынаста флегматик бірқалыпты, 

байыпты, керек жерде тіл табысады, ал орынсыз 

сөйлемейді. Көңіл- күйі тұрақты. Олардың байып-

тылығы мен байсалдылығы өмірге деген көзқара-

сынан да көрінеді. Флегматикті ызаландыру немесе 

эмоционалды әрекет жасау оңай емес, ол ұрыс- 

керістен аулақ жүреді, оны әртүрлі қиыншылықтар 

тепе-теңдігінен шығармайды. Флегматикті дұрыс 

тәрбиелегенде іскерлікті, талапшылдықты орна-

туға болады. Бірақ жағымсыз жағдайларда оларда 

әлсіздік, жалқаулық пайда болады. 

Оқушы – флегматик, ол барлық істі баяу, байып-

пен, асықпай істейді. Одан сабақ сұраған кезде, ол 

баяу орнынан тұрып, азғана үндемей тұрады да, са-

бақты үйден қараған болса, бірқалыпты дауыспен 

сабақ айта бастайды; ал егер үйде оқымаған болса, 

мұғалімнің қойған сұрақтарына жауап қайтармай 

үнсіз тұрады. Кейде ондай оқушылар мұғалімді 

ызаландырады, ал достары оның баяулығына 

күледі. Бірақ, флегматик оқушы – жақсы дос, ашық 

және өте ұстамды, оны ренжітіп алу немесе күлдіру 

өте қиын. 

Холерик. 

Бұл темперамент өкілі тездігімен, шапшаңдылығы-

мен, ұстамсыздығымен, тым қозғалғыштығымен 
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ерекшеленеді. Оларда психикалық процестер шап-

шаң өтеді. Күйгелектік сондай адамдарға тән. Ол 

жұмыс істеуге жақсы қарқынмен кірісіп, күші тау-

сылғанда оны тастап кете береді. Адамдармен 

қарым-қатынаста тынымсыз, агрессивті, шам-

данғыш болып келеді. Сондықтан, холерик болған 

жерде ұрыстар жиі болады, Холерик темпера-

ментінің жағымды жағы – энергия, белсенділік, 

құштарлық, инициативтік. Жағымсыз жағы – 

ұстамсыздығы, қаталдық, қатаңдық, шамдану, ыза. 

Холерик оқушыда талпыныс пен құштарлық 

ерекше көзге түседі. Тіпті партада мұғалімді 

тыңдап отырған холерикті анық мимика мен энер-

гетикалық белгілер арқылы ажыратуға болады. 

Тақтада жауап бергенде, кіші оқушы бір аяқтан 

екіншісіне ауыстырып тұрады, өте жылдам жауап 

береді. Ондайлар тез істеуге, үлкен өзгерістерге 

құлшынып тұрады. Міне, мұғалім кезекшіні бор 

әкелуге жіберді делік, ол жиналып барғанша, холе-

рик оқушы орнынан тұрып борға өзі жүгіріп кетеді. 

Бұл оқушы әр нәрсеге құштар, істі бастағанда, оны 

өте тез және беріліп істейді де, түрлі кедергілерден 

жеңіл өтеді. Ол өте ұстамсыз, өте қарапайым 

қиыншылықтар үшін күйіп-пысады, мұғалімдер 

мен ата-аналарына айқайлап сөйлейді. Бірақ ол 

агрессиялық күйден қайта қалпына келгенде, олай 

істеуге болмайтынын түсінеді, сонда да ол өзіне 

ештеңе істей алмайды. Оның ұстамсыздығы оған 

көп кедергі жасайды және ол үнемі достарымен 

ойын үстінде ұрсысып, мұғаліммен сабақ үстінде 

ұрсысады. 

Меланхолик. 

Бұл темперамент өкілінде психикалық процесстер 

өте баяу жүреді. Қатты тітіркендіргіштерге жауап 

бере алмайды, ұзақ және қатты күш түсірсе, олар 

жұмыс істей алмайды. Олар өте тез шаршайды. 

Бірақ қалыпты қоршаған ортада, мысалы, үйде 

ондай балалар өздерін жақсы ұстап, іс-әрекеттерді 

жақсы орындайды. Эмоциялары баяу туады, бірақ 

тереңдігімен және күштілігімен ерекшеленеді. 

Олар өте сезімтал, реніштерін іште сақтап, оларды 

көп ойлай береді, бірақ сондай қиыншылықтар бар 

екенін ешкімге көрсетпейді. Меланхоликтер тұйық, 

таныс емес адамдармен сөйлеспейді, жаңа ортада 

қатты қысылады. Жағымсыз жағдайларда ауруға 

айналған осалдық, қысылу, көңілсіздік, пессимизм 

пайда болады. Меланхолик кіші оқушы коллектив 

арасында болуды ұнатпайды. Ал егер оны дұрыс 

тәрбиелесе, қызығушылығы, эмоция сезімі, қабыл-

дауы арта түседі. 

Оқушы – меланхолик, ол тұйық, ұялшақ және ол 

ешкімге көрінгісі келмейді. Біреуден қорқып жүр-

ген сияқты. Проблемаларды терең сезініп, көп 

уайымдайды. Сабақ айтып тұрған кезде қызарып 

кетеді, сабақты біліп тұрса да сасқалақтап жауап 

бере алмай қалады. Істегісі келмейтін жұмыспен 

айналысса, тез шаршап кетеді. Достарына көмекте-

суді ұнатады. 

Оқушылардан «Темперамент формуласы» әдісте-

месі алынды. Зерттеуге 13 оқушы қатысты. Әдісте-

менің мақсаты, сынып оқушыларының темпера-

мент ерекшеліктерін анықтау. 

Зерттеу барысында оқушылардың 5 сыныптан 10 

сыныпқа дейінгі ағылшын тілі бойынша жылдық 

бағалары алынды. 

 

№ Оқушылардың 

аты-жөні 

Темпе-

рамент 

5 сынып 6 сынып 7 сынып 8 сынып 9 сынып 10 сынып 

1 А. А Ф 5 5 5 5 5 5 

2 Б. А Х 4 4 4 4 4 4 

3 Б.Д М 3 3 3 3 3 3 

4 Қ.А С 4 5 4 4 4 4 

5 Қ. Е С 4 4 4 4 4 4 

6 Қ. Д С 4 4 4 4 4 4 

7 М. А С 4 4 4 4 4 4 

8 Т.Ж С 4 4 4 4 4 4 

9 Т.А С 5 5 5 5 5 4 

10 Т.Қ С 3 3 3 3 3 3 

11 Т. Ш М 3 3 4 4 4 4 

12 У. Ш С 4 4 4 4 4 4 

13 С. С Х 5 5 5 4 4 4 

 

Ағылшын тілі білім деңгейі мен темпераменттің байланысы 

Темперамент типтері Жағымды жақтары Жағымсыз жақтары 

Холерик Күш-қуаты көп, шапшаң, тез бейім-

делгіш, құштарлық, инициативтік, 

Ұстамсыз, қызу қанды, күйшелек, 

шыдамсыз, тұрақсыз 
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белсенділік 

Меланхолик тұрақты, қабылдауы жоғары, сезімтал, 

ақкөңіл, 

тұйық, ұялшақ, көп уайымдайды, 

Флегматик байсалды, асықпайды, төзімді, жи-

нақылықты, өзгерістерді ұнатпайды, 

іскер, талапшыл, байыпты, 

жалқау, баяу, жамандықты есте 

сақтайды 

Сангвиник тірі, қабілетті, қозғалғыш, ақкөңіл, 

жеңіл мінезді, қайырымды, тез тіл та-

бысады, 

тынышсыз, басқа іске тез араласып 

кетеді, жеңілтек, шашыраңқы 

Ағылшын тілін меңгерудегі қиындықтар: 

1. Жалқаулық және мотивацияның жетіспеушілігі: 

үй жұмыстарын өз бетімен орындауда кедергі бо-

лады, егер оқушының тілді меңгеруге қызығушы-

лығы жоқ болса, материалды меңгеру қиындай 

түседі. 

2. Тынышсыздық, шыдамсыздық әрі оқушының 

тұрақсыз болуы 

3. және сабақ үстінде зейіннің шашыраңқы болуы: 

оқушының тақырыпқа тиісті көңіл бөлуіне әсер 

етеді. 

4. Оқушының тұйық және ұялшақ болуы оның са-

бақ үстінде белсенді жұмыс істеуіне кері әсер етеді, 

көбінесе осы мінез ерекшеліктері ең үлкен 

қиындық келтіреді және бұлардан айырылу қиынға 

түседі. 

5. Тіл меңгеру барысына мұғалімнің қосатын үлес 

де мол. Әр мұғалім әр оқушыға жеке тәсіл қол-

данады, себебі әр оқушының мінезі, көзқарасы әр 

түрлі. Егер меңгеру барысында тек бір мұғалім ғана 

сабақ беретін болса, бұл оқу барысын жеңілдете 

түседі, оқушылар бір кісіге үйреніп кетеді де, 

мұғалім ауысқан жағдайда жаңа кісіге, оның сабақ 

беру тәсілдеріне үйрену қиынға түседі. Мұғалім-

дердің кей біреуі, оқушыларға бұрыннан сабақ бер-

ген мұғалімнің әдіс-тәсілдерін, меңгеріліп келе 

жатқан тақырыптарға көңіл бөлмей, басқа әдіспен 

жаңа сабақ жүргізе бастайды, мұндай жағдайда ма-

териалды игеру екі есе қиындай түседі. 
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