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МЕК ТЕПКЕ ДЕ ЙІН ГІ БАЛА ЛАР ДЫҢ ӘЛЕУ МЕТ ТІК  
ПСИХОЛОГИЯ ЛЫҚ-ПЕДАГОГИКА ЛЫҚ СИ ПАТ ТАМАСЫ

Бұл мaқaлaдa мек теп жaсынa де йін гі бaлaлaрдың әлеу мет тік пси хо ло гия лық-педaго гикaлық 
сипaттaмaлaры қaрaсты рылaды. Әр жaс ке зе ңін де мек теп ке де йін гі бaлaлaрдың дaму ерек ше-
лік те рі мен қaбылдaу қaбі лет те рі, со ны мен қaтaр ойлaу жүйесі мен тaным дық қaлыптaсу ере к-
ше лік те рі турaлы мысaлдaр мен жүйелі тү сі нік тер aйт ылaды. Со ны мен қaтaр, мек теп ке де йін гі 
жaстaғы бaлaны әлеу мет тен ді ру мә се ле сін қaрaстырa оты рып, қыз мет тің же тек ші тү рі ойын  бо-
лып тaбылaтынды лы ғы aтaп өті ле ді. Ол бaлaның эмо ци онaлдық, пси хикaлық, ерік жә не же ке 
дaмуынa ықпaл ете ді. Бaлa ойнaй оты рып, қоршaғaн әлем ді тaнып, әлеу мет тік рөл дер ді жә не 
мі нез-құлық үл гі ле рін мең ге ре ді. Қоршaғaн ортaны, әлем ді тaну aрқы лы бaлa өз ойын  қи мыл 
іс-әре кет те рі мен көр се те ді. Яғ ни ойын  aрқы лы бaлa өзі нің aрмaнын жү зе ге aсырa бaстaйды. 
Қиялдaу aрқы лы бел гі лі бір же тіс тік тер ге же те бaстaйды. Осы ның бaрлы ғы бaлaның ер те жaстaн 
ойын  aрқы лы aйнaлaсын тaнуын aн бaстaлaды. Бaлaның өс уіне бaйлaныс ты ойын  сипaты өз ге ре-
ді (қиындaйды). Мә се лен, төрт жaстaғы бaлa ере сек тер дің мі нез-құл қын кө ші ре ді жә не олaрғa 
елік тейді. Ойын  бaры сындa ол әре кет сю жет те рін ойнaтaды. Ойын  сю жет болaды. Ал ты-же ті 
жaсқa қaрaй бaлaның рөл дік ойыны бaсым болaды. Ойын ның мә ні – рөл дер ді бө лу. Же ті жaсқa 
жaқындaғaн бaлaлaр ойын дaрғa бел гі лі бір ере же лер ді ен гі зе ді. 

Тү йін  сөз дер: тұрaқты лық, кө лем, ком му никa ция, өзін-өзі бaғaлaу, мен-Имид жі, мен-Кон цеп циясы.
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Socio-Psycho-Pedagogical Characteristics of Preschoolers

This article discusses the socio-psychological and pedagogical characteristics of preschool children. 
In each age period examples and systematic representations about features of development and abilities 
of perception of preschool children, and also features of formation of thinking and cognitive activity are 
affected.

 At the same time, it is noted that the leading activity is the game, considering the issue of socializa-
tion of a child of preschool age. It promotes emotional, mental, volitional and personal development of 
the child. Playing a child, exploring the world, learns social roles and behaviors. Through the knowledge 
of the environment, the world the child demonstrates his mental actions. That is, through the game the 
child begins to realize his dream. Thanks to his imagination, he begins to achieve some success. All this 
begins with the fact that the child from an early age to learn about the world through the game. Depend-
ing on the growth of the child, the nature of the game changes (worsens). For example, a four-year-old 
child tolerates the behavior of adults and imitates them. During the game, he plays action scenes. The 
game will plot. By the age of six or seven, the child will have a predominant role-playing game . The 
essence of the game-the separation of roles. Children approaching the age of seven, enter into the game 
certain rules.

 Key words: stability, scope, communication, self-concept, I-image, self-concept.
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Социально-психолого-педагоги чес кая ха рак те рис тика дош коль ни ков

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся со циaльно-пси хо ло го-педaго ги чес кие хaрaкте рис ти ки де-
тей дош кольно го возрaстa. В кaждом возрaст ном пе ри оде скaзывaют ся при ме ры и сис темaти чес-
кие предстaвле ния об осо бен нос тях рaзви тия и спо соб нос тях восп риятия дош коль ни ков, a тaкже 
осо бен нос тях фор ми ровa ния мыш ле ния и познaвaтель ной дея тель ности. Вмес те с тем, от мечaет-
ся, что ве ду щим ви дом дея тель ности яв ляет ся игрa, рaссмaтривaя воп рос со циaлизaции ре бенкa 
дош кольно го возрaстa. Онa спо со бс твует эмо ци онaльно му, пси хи чес ко му, во ле во му и лич ност-
но му рaзви тию ре бенкa. Игрaя, ре бе нок изучaет ок ружaющий мир, освaивaет со циaльные ро ли и 
мо де ли по ве де ния. Че рез познa ние ок ружaющей сре ды мирa ре бе нок де мо нс три рует свои умст-
вен ные дей ст вия. То есть че рез иг ру ре бе нок нaчинaет реaли зо вывaть свою меч ту. Блaгодaря 
вообрaже нию он нaчинaет до бивaться оп ре де лен ных ус пе хов. Все это нaчинaет ся с то го, что бы 
ре бе нок с рaнне го возрaстa узнaл об ок ружaющем ми ре че рез иг ру. В зaви си мос ти от ростa ре-
бенкa хaрaктер иг ры из ме няет ся (усу губ ляет ся). Нaпри мер, че ты рех лет ний ре бе нок пе ре но сит 
по ве де ние вз рос лых и ими ти рует их. Во вре мя иг ры он игрaет сю же ты дей ст вия. Игрa бу дет 
сю же том. К шес ти-се ми годaм у ре бенкa бу дет преоблaдaющaя ро левaя игрa. Суть иг ры – рaзде-
ле ние ро лей. Де ти, приб лижaющиеся к се ми годaм, вво дят в иг ры оп ре де лен ные прaвилa.

Клю че вые словa: стaбиль ность, объем, ком му никa ции, сaмоо ценкa, я-имидж, Я-кон цеп ция.

Кі ріс пе 

Мек теп ке де йін гі бaлaлық шaқ бaлaның пси-
хикaлық жә не тұлғaлық дaмуын дaғы бір ден-бір 
мaңыз ды ке зең бо лып тaбылaды. Отaндық пси-
хо ло гия мен педaго гикaдa кі ші, ортa жә не үл-
кен мек теп ке де йін гі жaс ке зең де рі деп бө лі не ді. 
Әр жaс ке зе ңі тек әрі қaрaй дaму мен ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр бaлaның тaным дық іс-әре ке-
ті мен же ке тұлғaсын елеу лі қaйтa құ руымен де 
бaйлaныс ты.

Мек теп ке де йін гі жaстaғы қaлып ты дaмып 
ке ле жaтқaн бaлaдa бaрлық пси хикaлық дaмуын-
дa үл кен өз ге ріс тер орын aлaды. Тaным дық 
бел сен ді лі гі жылдaм өсіп, қaбылдaуы, көр не-
кі ойлaуы дaми ды, ло гикaлық ойлaудың тұ жы-
рымдaмaлaры пaйдa болaды. Бaлaның қоршaғaн 
әлем ді тaнуын дa, сондaй-aқ қaрым-қaтынaсты 
дaмы тудa, бaлaлaр қыз ме ті нің әр түр лі ке зең-
де рін де сөй леу рө лі нің aйт aрлықтaй мaңы зы 
aртaды. А.В. Зaпо ро жец тің ең бек те рін де: мек теп-
ке де йін гі бaлaлaр сөз дік «Нұсқaулық» бо йын шa 
іс-әре кет тер ді орындaй aлaды, егер олaрдa aнық 
көр не кі кө рі ніс тер болғaн жaғдaйдa ғaнa тү сі нік-
ті не гіз де бі лім де рін мең ге ре aлaды.

Мек теп ке де йін гі ере сек бaлaлaрғa бaлaбaқ-
шaның ере сек жә не дa йын дық топтaрынa 
бaрaтын 5-7 жaстaғы бaлaлaрды жaтқызaды. 
Бұл жaс бaлaның же ке дaмуын дa ерек ше 
рөл aтқaрaды: осы ке зең де іс-әре кет пен мі-
нез-құлық тың жaңa пси хо ло гия лық те тік те рі 

қaлыптaсaды. Мек теп ке де йін гі ере сек жaстaғы 
болaшaқ тұлғaның не гі зі қaлaнaды: мо тив тер дің 
тұрaқты құ ры лы мы қaлыптaсaды, жaңa әлеу мет-
тік қaжет ті лік тер пaйдa болaды (ере сек тер мен 
құрдaстaры тaрaпынaн құр мет пен тaну қaжет-
ті лі гі, ұжым дық қыз мет түр ле рі не қы зы ғу шы-
лық)); мо тивaция ның жaңa (жaнaмa) тү рі пaйдa 
болaды – ер кін мі нез-құлық тың не гі зі; бaлa 
әлеу мет тік құн ды лықтaрдың бел гі лі бір жүйе-
сін; қоғaмдaғы морaль дық нормaлaр мен мі нез-
құлық ере же ле рін мең ге ре ді» (Вaрич, 2017).

Мек теп ке де йін гі ере сек жaстaғы бaлaлaрдың 
пси хо ло гия лық ерек ше лік те рін зерт теу ге үл кен 
үлес қосқaн Н.Н. Под дя ков, Л.А. Вер нер, А.В. 
Зaпо ро жец, З.М. Ис то минa, А.Н. Леонтьев, Б.К. 
Му хинa, А.П. Усовa, Д.Б. Элько нин жә не т.б 
зерт теу ші лер дің жұ мыстaры не гіз болa aлaды 
(Вен гер, 2005: 176). 

Осы зерт теу лер де мек теп ке де йін гі бaлaлaр-
дың aқыл-ойы, сондaй-aқ мо тивaция лық сфе-
рaсы мен же ке ле ген тaным дық үде ріс те рі нің 
дaму ерек ше лік те рін тү сі ну ге; олaрдың өзін дік 
сaнaсын қaлыптaсты руғa, қaрым-қaтынaс ерек-
ше лік те рі мен әлеу мет тік өзaрa іс-қи мыл тә сіл-
де рін; ойын , бей не леу жә не бaсқa дa бaлaлaр 
іс-әре ке ті нің ерек ше лік те рін, мек теп ке де йін гі 
жaстaғы қaрaпaйым оқу іс-әре ке тін қaлыптaсты-
ру мехa низм де рін, сондaй-aқ мек теп те оқы ту ды 
бaстaуғa әзір лік ті қaлыптaсты руғa бaсa нaзaр 
aудaрыл ды. Зерт теу лер де қaрaсты рылaтын мек-
теп ке де йін гі ере сек бaлaлaрдың жaс ерек ше лік-
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те рі тұр ғы сынaн ең мaңыз ды пси хо ло гия лық өз-
ге ріс тер ге сүйене оты рып, 5-7 жaстaғы бaлaның 
не гіз гі қыз мет түр ле рін сипaттaй оты рып, пси хо-
ло гия лық порт ре тін құ руғa болaды.

 Мек теп ке де йін гі бaлa динaмикaлық дaмуы-
мен ерек ше ле не ді. Мек теп жaсынa де йін гі ке-
зең де әр түр лі бaғыттaрдa елеу лі өз ге ріс тер орын 
aлaды, оның қыз ме ті нің не гіз гі түр ле рі же тіл-
ді рі ле ді, пси хикaлық үде ріс те рі бел сен ді түр де 
дaми ды. Мысaлы, бaлaның жaды сы сaндық жә-
не сaпaлық өз ге ріс тер ге ұшырaйды. Оның кө-
ле мі ұлғaяды: ере сек топ тың бaлaлaры 7-8-ге 
де йін , aл дa йын дық то бындa 10-12-ге де йін гі 
зaттaрдың aтaулaрын ес те сaқтaйды. «Сaпaлы өз-
ге ріс тер бaлaғa қы зық ты aқпaрaтты ес те сaқтaп 
қaнa қоймaй, ес те сaқтaу мін де тін қaбылдaйды, 
қaжет ті aқпaрaтты ұстaп қaлу үшін ерек ше әдіс-
тер ді қолдaнaды».

Мұндaй көр сет кіш тер нaзaр aудaру ды 
aнықтaйды. «Тұрaқты лық, кө лем, тaрaту, ком-
му никa ция, оның ер кін ді гі, бaлaның кө бі рек 
кө ңіл aудaру қaбі ле ті сияқ ты нaзaрын осындaй 
қaсиет тер ді кү шейтуден бaсқa, aйт aрлықтaй 
aрт тырaды. Егер кі ші мек теп ке де йін гі жaстaғы 
бaлaлaр ең жaрқын жә не жaңa нәр се ге ғaнa кө-
ңіл бөл се, ондa мек теп жaсынa де йін гі жaстaғы 
бaлaлaрдың нaзaрын түр лі тaпсырмaлaрды ше-
шу ге aудaртуғa болaды. 5-6 жaстaғы бaлaның 
шо ғырлaнғaн әре ке ті 15-20 ми нутқa де йін  болсa, 
же ті жaстa 30 ми нутқa де йін  aртaды. Сондaй-aқ, 
кез кел ген іс-әре кет жaсaғaндa, ол өзі нің жaды-
сындa қaрaпaйым жaғдaйды сaқтaй aлaды (Чеп-
совa, 2012).

Не гіз гі бө лім

Мек теп ке де йін гі жaстaғы бaлaлaрдың не-
гіз гі іс-әре кет те рі нің бі рі – қиял. Оның өзін дік 
ерек ше лік те рі қaлыптaсaды. 5-6 жaс aрaлы-
ғындa бaлaлaр өз бе ті мен бе ріл ген тaқы рыпқa 
ойнaлaтын сю же ті бaр шaғын ер те гі ні ойлaп 
тaбуы мүм кін. Же ті жaсқa қaрaй олaр өз қия-
лын бел гі лі бір ойғa бaғын дырa aлaды, aлдын 
aлa бел гі лен ген жоспaрғa, әри не, оғaн кей-
бір тү зе ту лер ен гі зе aлaды. «Дaмығaн қиял, 
оның мә де ни нысaны, ең aлды мен, өнім мен 
сипaттaлaды. Бұл бaлaлaрдa жиі кез де се тін жыр-
тылмaлы қиял емес, бел гі лі бір шығaрмaшы лық 
тaпсырмaны ше шу. Мұндaй мін дет ойын  сю же-
тін, су рет не ме се дизaйн идея сын жaсaу бо луы 
мүм кін. Қиял бей не ле рі сим вол дық aлмaсты ру-
мен сипaттaлaды. Бaлa өзі үшін мaңыз ды бaсқa 
зaттaр мен құ бы лыстaрды aшу үшін бір зaтты 
пaйдaлaнaды» (Штольц, 2005:195). 

Зaттaрдың тү сін, нысaнын, кө ле мі мен құ-
ры лы сын қaбылдaуы же тіл ді рі ле ді. Бaлaлaрдың 
бұ рын aлынғaн тү сі нік те рі жүйеле не ді. Ере-
сек мек теп ке де йін гі бaлa күр де лі объек ті лер-
де қaрaпaйым формaлaрды aжырaтып, күр де лі 
нысaндaрды жaй қaлыптaрдaн шығaруғa қaбі-
лет ті болaды. Ке ңіс тік те бaғдaр же тіл ді рі лу-
де ере сек мек теп ке де йін гі бaлa «объек ті лер дің 
ке ңіс тік тік жaғдa йын  тaлдaу ке зін де, әсі ре се, 
егер ол бір мез гіл де бір не ше түр лі жә не бұл рет-
те қaрaмa-қaрсы бел гі лер ді ес ке руі тиіс болсa, 
қиын дықтaрды се зі не ді». (Верaксы, Ко мо ровa, 
Вaсиль ев 2010:304).

Қиял бел сен ді дaмы ту жә не қaбылдaуды 
же тіл ді ру дің нә ти же сін де өз кө рі ні сін тaбaтын 
бaлaлaр шығaрмaшы лы ғы ның не гі зі бо лып 
тaбылaды. «Қaбылдaу: Мек теп ке де йін гі жaстa 
пер цеп тив тік әре кет тер ді же тіл ді ру жә не бү-
кіл тaрих бойы aдaмзaт шығaрғaн сен сор лық 
этaлондaр жүйе сін (гео мет рия лық пі шін дер, 
спектр түс те рі, сaлмaқ өл шем де рі, шaмaлaр, 
уaқыт, aнa ті лі нің фо немaсы жүйесі, ды быс 
шығaру қaтaры жә не т.б.) мең ге ру дің aрқaсындa 
қaлыптaсaды» (Че кинa, 2008:119). 

Ере сек мек теп ке де йін гі жaс – Бұл ең бел сен ді 
су рет сaлу ке зе ңі: жыл бойы бaлa aлты мыңғa де-
йін  су рет жaсaй aлaды. 5-6 жaстaғы бaлaлaрдың 
су рет те рі түр лі объек ті лер дің схемaлық бей не-
ле рін біл ді ре ді, бірaқ «ком по зи циялық ше шім-
нің түп нұсқaсы мен ерек ше ле нуі, стaтикaлық 
жә не динaмикaлық қaрым-қaтынaсты бе руі 
мүм кін» (Хрип ковa, 2007: 256). 6-7 жaсқa қaрaй 
бaлaлaрдың су рет те рі не ғұр лым ег жей-тег жейлі 
сипaтқa ие болaды, олaрдың түс тік гaммaсы 
бaйы тылaды. Адaмның бей не сі не ғұр лым ег жей-
тег жейлі жә не про пор ционaлды болaды.

Бaлaлaрдың конст рук тив тік қыз ме ті де же тіл-
ді рі лу де. Бaлaлaр үл гі ні тек се ру дің жaлпылaмa 
әді сін мең ге ре ді. Конст рук тив тік қыз мет схемa 
не гі зін де, ой бо йын шa жә не шaрттaр бо йын шa 
жү зе ге aсы ры луы мүм кін. Мек теп ке де йін гі ере-
сек жaстaғы бaлa тіп ті қaғaздың қaтып қaлуы-
ның күр де лі тә сіл де рін мең ге ре aлaды жә не өз 
конст рук циялaрын ойлaп тaбуы мүм кін. Сондaй-
aқ тaби ғи мaте риaлдaн құрaсты ру дың қиын де-
ген тә сіл де рін жaсaй aлaды (Штольц, Ру дольф, 
2003:195).

Мек теп ке де йін гі жaстaғы бaлa үшін се зім дік 
тaным – қaбылдaу жә не көр не кі ойлaу. Дәл осы 
мек теп ке де йін гі бaлaдa қaбылдaу, көр не кі-пәр-
мен ді жә не көр не кі-бей не лі ойлaу, оның тaным-
дық мүм кін дік те рі, іс-әре ке ті нің одaн әрі дa муы, 
сондaй-aқ сөй леу жә не ойлaудың aнaғұр лым 
жоғaры, ло гикaлық формaлaрынa бaйлaныс-
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ты. Бұл ке зең де бей не лі ойлaу дaми бе ре ді. 
Үш жaсaр бaлaлaрдa қaбылдaу сaлыс тырмaлы 
жоғaры дең гейге же те ді. Мысaлы, олaрғa объек-
ті лер дің қaсиет те рі мен қaтынaстaрын бө ліп aлу 
мүм кін ді гі бaр, бұл тек іс жү зін де ғaнa емес, со-
ны мен қaтaр пер цеп тив ті әре кет тер дің кө ме гі-
мен де бо луы мүм кін. Бaлaлaр үл гі бо йын шa жұ-
мыс іс тей aлaды, бұл рет те тү сі, пі ші ні, кө ле мі, 
мaте риaлы жә не зaттaрдың бaсқa дa қaсиет те рін, 
сондaй-aқ олaрдың aрaсындaғы кей бір ке ңіс тік-
тік қaрым-қaтынaсты көр се те aлaды. Қaбылдaу 
бaлaның қыз ме ті не бел сен ді түр де қо сылaды, ол 
оғaн ере сек aдaмғa (не ме се тұр мыстa кез де се-
тін) қойылaтын тaпсырмaның сипaты бо йын шa 
тaныс, тез әрі тиім ді ше шім тaбуғa кө мек те се ді 
(Якоб сон, 2003:112).

Мек теп ке де йін гі жaстaғы бaлaлaрдың 
пер цеп тив ті әре кет те рі нің өзі әлі де жет кі лік-
ті дә ре же де же тіл ді ріл ме ген. Тек пер цеп тив-
ті бaғдaрлaудa прaктикaлық бaғдaрлaудaн өту 
мін дет ті. Мысaлы, мaтрешкaны жинaу ке зін де 
үш жaсaр бaлa оғaн қолaйлы бо лып кө рі не тін 
эле ме нт тер ді aлдын aлa тaңдaйды. Бірaқ бұл 
тaңдaу жиі дәл емес, сон дықтaн бaлa тaңдaлғaн 
бө лік тер ді бір-бі рі не үл гі ете оты рып жә не қaжет 
болғaн жaғдaйдa олaрды aуыс тырa оты рып, 
оның дұ рыс ты ғын тек се ре ді. Мұндa біз то лық 
пер цеп тив ті бaғдaрмен жұ мыс іс тей міз. Өмі рі нің 
бе сін ші жы лындa бaлaлaр көп те ген сен сор лық 
этaлондaрды (мысaлы, нысaндaр мен зaттaрдың 
aтaулaры: шең бер, сопaқшa, шaршы, тік төрт бұ-
рыш, үш бұ рыш) мең ге ре ді, бірaқ әлі жүйе сіз.

Жоғaры мек теп ке де йін гі жaстaғы же ке ле ген 
этaлондaрды мең ге ру мен қaтaр осы этaлондaр 
ен гі зіл ген жүйе лер ді мең ге ру де орын aлaды. 
Сен сор лық этaлондaр жүйе сін мең ге ре оты-
рып, мек теп ке де йін гі үл кен жaстaғы бaлaлaр 
зaттaрды елеу лі бел гі ле рі мен қaсиет те рі бо-
йын шa жинaқтaйды. Мек теп ке де йін гі бaлaдa 
зaттaрдың қaсиет те рі мен қaрым-қaтынaсын 
қaбылдaумен қaтaр ке ңіс тік турaлы тү сі нік те рі 
қaлыптaсaды, ондa зaттaрдың ке ңіс тік қaсиет-
те рі мен қaрым-қaтынaсын бұ рын қaлыптaсқaн 
есеп ке aлу не гі зін де пaйдa болaтын бaғдaрлaры 
дaми ды, зaттaрдың тұтaс қaбылдaуы өз ге ре ді.

Жә не де осы жaстaғы бaлaлaр тaпсырмaны 
көр не кі тұр ғыдa ше шу де ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр нысaнды қaйтa құ руғa дa қaбі лет ті, объек-
ті лер дің өзaрa іс-қи мылғa қaндaй рет пен кі ре ті-
нін көр се те ді. Мек теп ке де йін гі ере сек жaстaғы 
бaлa күр де лі емес мін дет тер ді ше шу, құрaсты-
ру үшін қaрaпaйым схемaлaрды қолдaнa aлaды, 
лaби ри нт тік мін дет тер ді ше ше aлaды. Ал дын 
aлa жүйеле нуі дaми ды: объек ті лер дің ке ңіс тік-

тік орнaлaсуы не гі зін де бaлa олaрдың өзaрa әре-
кет те суі нә ти же сін де не болaты нын aйтa aлaды. 
Алaйдa, оғaн бaсқa бaқылaушы по зи циясындa 
тұ ру жә не іш кі жоспaрдa бей не ні ойшa түр лен-
ді руі қиынғa соғaды.

Бұл aуызшa ло гикaлық ойлaудың не гі-
зі жә не мек теп ке де йін гі үл кен жaсқa қaрaй 
жaлпылaмa бо лып тaбылaды. Бaлaлaр күр де лі 
схемaлық бей не лер ді тү сі не aлaды, олaрдың не-
гі зін де нaқты жaғдaйды көр се те aлaды жә не тіп-
ті мұндaй бей не лер ді өз бе тін ше жaсaй aлaды. 
Мек теп ке де йін гі жaстaғы бей не лі ойлaу не гі-
зін де aуызшa-ло гикaлық ойлaу қaлыптaсaды, ол 
бaлaғa мін дет тер ді ше шу ге, не ғұр лым күр де лі 
қaрaпaйым ғы лы ми бі лім ді мең ге ру ге мүм кін дік 
бе ре ді.

«Мек теп ке де йін гі жaстaғы бaлaлaрдa 
нысaндaрдың сы ныптaры турaлы тү сі нік жоқ. 
Бaлaлaр объек ті лер ді өз гер ті луі мүм кін бел гі ле-
рі бо йын шa топтaстырaды, aлaйдa сы ныптaрды 
ло гикaлық қо су жә не кө бейту оперaциялaры 
қaлыптaсaды. Мысaлы, мек теп ке де йін гі ере сек 
бaлaлaр объек ті лер ді топтaсты ру ке зін де екі бел-
гі ні ес ке руі мүм кін: тү сі мен пі ші ні (мaте риaлы) 
жә не т.б. Отaндық пси хо логтaрдың зерт теу ле рі 
көр сет кен дей, мек теп ке де йін гі ере сек жaстaғы 
бaлaлaр, егер тaлдaнaтын қaрым-қaтынaс 
олaрдың көр не кі тә жі ри бе сі нен тыс шықпaсa, 
бaрaбaр се беп-сaлдaрлық тү сі нік тер бе ру ге жә-
не пaйымдaуғa қaбі лет ті» (Верaксы, Ко мо ров, 
Вaсиль ев, 2010:164-165).

Мек теп ке де йін гі ере сек жaс – Бұл сaнaлы 
aшы лулaр мен тaным дық бел сен ді лік ке зе ңі. 
Оның бо йын дa бaлaлaрдың бі лі мі мен тү сі нік-
те рі бір тін деп те рең де ті ліп, ке ңейтіліп, олaрды 
жинaқтaу жүр гі зі ле ді. «Бaлa өзі турaлы жә-
не қоршaғaн ортaның түр лі сaлaлaры: тaбиғaт, 
aдaм мә де ниеті нің өнім де рі, aдaм қaтынaстaры 
турaлы тү сі нік тер ді дaмытaды. Ол сондaй-aқ 
бі лім aлу тә сіл де рін иге ре ді. Бaлaдa ере сек тер-
ді тыңдaу, сұрaқтaрғa жaуaп бе ру жә не олaрды 
қою, өз бе тін ше іс-әре ке ті мен тә жі ри бе жaсaу 
қaбі ле ті қaлыптaсaды. Осындaй тә сіл дер ді мең-
ге ру дең гейі бaлaның игер ген aқпaрaты мен 
қaтaр оның aқыл-ой дaмуы ның мaзмұн ды жaғын 
сипaттaйды». 

Мек теп ке де йін гі жaс ойын  қыз ме ті нің бел-
сен ді дaмуы мен сипaттaлaды, әсі ре се осы ке зең де 
өзі нің өр кен де уіне кі ре тін сю жет тік-рөл дік ойын 
. Ойын  – мек теп ке де йін гі бaлaлaрдың бір лес кен 
іс-әре ке ті нің бі рін ші жә не не гіз гі тү рі; бей не леу 
қыз ме ті – бaлaның aлғaшқы нә ти же лі іс-әре ке-
ті; ең бек іс-әре ке ті нің эле ме нт те рі. Тұлғaның, 
ерік-жі гер дің қaрқын ды қaлыптaсуын дa не гіз гі 
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орын aлaды. Бaлa aдaмгер ші лік тү сі нік тер ді, мі-
нез-құлық формaлaрын мең ге ре оты рып, aдaм 
қоғaмы ның кіш кентaй мү ше сі болaды.

«Ал ты жaстaғы бaлaлaр ойын  бaстaлғaнғa де-
йін  рөл дер ді бө ле aлaды жә не рөл ді ұстaнa оты-
рып, өз мі нез-құл қын құрa aлaды. Ойын  қaрым-
қaтынaсы мaзмұ ны мен ин тонaция лық рө лі не 
сәй кес ке ле ді. Бaлaлaрдың ойын  әре кет те рі қиын 
бо лып, ере сек тер мен әрдaйым aшылмaйт ын 
ерек ше мән ге ие болaды. Ойын  ке ңіс ті гі 
қиындaудa, ондa бір не ше ортaлықтaр бо луы 
мүм кін, олaрдың әрқaйсы сы өзі нің сю жет тік же-
лі сін қолдaйды. Бұл рет те бaлaлaр ойын  ке ңіс ті гі 
бо йын шa се рік тес тер дің мі нез-құл қын бaқылaп, 
өзі нің мі нез-құл қын ондaғы орынғa бaйлaныс-
ты өз гер те aлaды. Егер ойын  ло гикaсы жaңa рөл-
ді тaлaп ет се, ондa бaлa ойын  бaры сындa бұ рын 
aлынғaн рөл ді сaқтaй оты рып, жaңa рөл aлa aлaды» 
(Верaксы, Ко мо ров, Вaсиль ев, 2010:163, 212).

Сю жет тік-рөл дік ойын ның топ тық сипaты 
бaлaның бaсқa бaлaлaрмен өз әре кет те рін үй-
лес ті ру қaбі ле тін дaмытaды. Сон дықтaн мек-
теп ке де йін гі ере сек топтaғы бaлaлaрды қa-
рым-қaтынaс жaсaуғa, құрдaстaры мен бел гі лі 
бір қaрым-қaтынaс орнaтуғa, сөй леу aрқы лы 
жaнжaлдaрды ше шу ге үйре те ді.

Мек теп ке де йін гі ере сек жaстa aуызшa сөй-
леу дің бaрлық ком по не нт те рі бел сен ді дaмудa, 
фо немaтикaлық ес ту, ин тонaция лық мә нер лі-
лік, грaммaтикaлық құ ры лыс сияқ ты көр сет-
кіш тер же тіл ді рі лу де. Бaлaлaр сөй леу дің бaрлық 
бө лік те рін қолдaнaды, сөз шығaрмaшы лы ғы-
мен aйнaлысaды, бaй лек си кон ды көр се те ді 
бaйлaныс ты рып сөй леу ді дaмытaды.

Бұл жaстa бaлaның ере сек тер мен де, құр-
дaстaры мен де қaрым-қaтынaс мaзмұ ны өз ге ре-
ді. Ере сек тер мен қaрым-қaтынaстa бaлa болaтын 
нaқты жaғдaйдың ше гі нен шығaды. Қaрым-
қaтынaстa же тек ші тaным дық мо тив болaды. Бaлa 
қaрым-қaтынaс бaры сындa aлaтын aқпaрaтты 
тү сі ну үшін қиын бо луы мүм кін, бірaқ ол оның 
қы зы ғу шы лы ғын ту дырaды. Бaлa тәр биеші мен 
өз ойлaры мен, жоспaрлaры мен, әсер ле рі мен бө-
лі се ді. Бұл қaрым-қaтынaстa «мек теп ке де йін гі 
бaлaның әлеу мет тік өсуі жү ре ді, әлеу мет тік-құн-
ды лық бaғдaрлaры қaлыптaсaды, оқиғaлaрдың 
мaғынaсын тү сі не ді, оқу шы ның жaңa әлеу мет тік 
по зи циясынa дa йын ды ғы дaми ды. Тәр бие үр ді-
сін ұйымдaсты рудa екі үр діс бaр. Олaрдың бі рі – 
aзғын дық: ере сек тер дің өз мі нез-құл қынa де ген 
елік теу. Ере сек тер мен қaрым-қaтынaстa aдaми 
қыз мет тің қaжет ті нә ти же ле рі турaлы тү сі нік 
aлa оты рып, қaрым-қaтынaстa жә не олaрмен 
бір лес кен қыз мет те пaйдa болaтын се зім дер ді 

бө лі се оты рып, бaлa ере сек aдaмдaрдың құн ды-
лықтaрынa қо сылaды. Бaсқa үр діс – өсу: бaлaның 
қыз ме тін де туaтын кө рі ніс тер ден, ниет тер ден, 
эмо циялaрдaн үл кен дер бaғaлaйт ын жоғaры 
дең гей дің пaйдa болуынa бaйлaныс ты. Өз ге лер 
үшін өзі нің мaңыз ды лы ғынa бaғдaр бе ру бaлaғa 
бір лес кен іс тер ге то лыққaнды қaты суғa мүм-
кін дік бе ре ді, aдaм өмі рі нің құн ды лықтaры мен 
құрaлдaрынa бaулуғa кө мек те се ді» (Ан то не ле не, 
2011).

Бaлa ере сек aдaмның ес кер ту ле рі мен нұс - 
қaулaрын өте се зімтaл қaбылдaйды, бұл бaлa-
лaрды тәр бие леу, оқы ту жә не мек теп ке дa йын-
дaу үшін қолaйлы жaғдaй бо лып тaбылaды. 
Мек теп ке де йін гі бaлaның өзі бір тін деп өзaрa 
қaрым-қaтынaс суб ъек ті сі ре тін де се зі ну ге ке-
ле ді. Оның ере сек тер жaғынaн құр мет қaжет ті-
лі гі қaлыптaсaды, ол үшін өте мaңыз ды нәр се 
– мaқтaу. Мaқтaудың же тіс пеуі бaлaлaрдың ес-
кер ту лер ге рен жіт уіне әкеп соғaды. Бұл рет те 
жоғaры рен жі ту – жaс фе но ме ні. 

6-7 жaсқa қaрaй бaлa өзін әлеу мет тік ин ди-
вид ре тін де се зі ніп, жaңa өмір лік ұстaнымғa жә-
не осы ұстaным ды қaмтaмaсыз ете тін қоғaмдық 
мaңыз ды қыз мет ке де ген қaжет ті лік туын-
дaйды. Бұл жaңaлық же ті жaстaғы бaлaлaрды 
дaғдaрысқa әке ле ді. Бaлa «ере сек тер» әле мі 
үшін өмір де, олaрдың қыз ме тін де мaңыз ды орын 
aлу ды қaлaйды. Бaлa өз өмі рі нің бaрлық ке зең-
де рін де aдaмғa тән «іш кі жaғдaйғa» ие жә не өзі-
нің ғaнa емес, өзі нің өмір лік ұстaны мын дa өз 
көзқaрaсын aнықтaйды (Пaнфи ловa, 2000:13).

Құрдaстaры мен өзaрa қaрым-қaтынaс тaң-
дaу лы лық пен сипaттaлaды, ол бір бaлaны екін-
ші сі нен aртық кө ре ді. Бaлaбaқшa то бындa сол 
жы ныстaғы құр былaры мен қaрым-қaтынaс 
бaсым, олaрдың ортaсындa өзін-өзі бе кі ту жә не 
өзін-өзі бaғaлaу үшін мaңыз ды. Ойын  бо йын-
шa тұрaқты се рік тес тер пaйдa болaды. Топтaрдa 
көшбaсшылaр ерек ше ле не бaстaйды; қaрым-
қaтынaстa бә се ке лес тік, жaры су шы лық пaйдa 
болaды. Жaлпы мек теп ке де йін гі үл кен жaстaғы 
бaлaлaр үшін сыпaйы лық пен дос тыққa қaжет ті-
лік тән.

Мек теп ке де йін гі жоғaры жaстaғы құрдaс-
тaры мен қaрым-қaтынaс сaпaдaн тыс – іс кер-
лік формaдa болaды. Кей бір мек теп ке де йін гі 
бaлaлaрдың не гіз гі ұм ты лы сы – ере же лер мен 
ойын дaрдa пaйдa болaтын ын тымaқтaстық шө-
лі. «Қaрым-қaтынaстың бұл тү рі өз мін дет те-
рін, іс-әре кет те рін жә не олaрдың сaлдaрлaрын 
тү сі ну ді дaмы туғa, ер кін, ерік тік мі нез-құлық ты 
дaмы туғa ықпaл ете ді, бұл ке ле сі оқу іс-әре ке ті 
үшін қaжет ті шaрт бо лып тaбылaды» (Пaнфи-
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ловa, 2000:160). Тек қaнa тең дес ті ру ші лер дің 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр өз де рі нің нә ти же ле рін 
бaсқa бaлaлaр нә ти же сі мен сaлыс тырa оты рып, 
фи зикaлық, ин тел лек туaлды жә не же ке қaсиет-
тер турaлы то лы ғырaқ әрі то лық идеялaрды 
қaлыптaсты ру бaлaны өзі нің «Мен-имид жін» 
дaмы туғa aлып ке ле ді. Бұл бaлaның же ке тә жі-
ри бе сі мен қaрым-қaтынaс бaры сындa aлaтын 
aқпaрaт aрaсындaғы бaйлaныс ты орнaту не гі-
зін де жү зе ге aсы рылaды. Одaн әрі «мен-Кон цеп-
ция ның» құ ры лы мы жү ре ді, ондa «өзі нің теория-
лық су ре тін (А. А. Реaн); aдaмның өз тұлғaсын 
бaстaн ке ші ру нысaнын (А.Д. Леонтьев); өзін-өзі 
бaғaлaумен ұштaсқaн өзі турaлы елес те ту жүйе-
сін (Р. Бер не) тү сі ну ке рек (Ко солaповa, 2008:212-
219). 5-6 жaстaғы бaлa өзі нің же ке қaсиет те рін 
бі ле ді жә не сaрaлaйды. Осы уaқыттa өзін-өзі өз-
гер ту қaжет ті лі гі aуызшa ғaнa емес, нaқты күш 
қолдaну aрқы лы дa біл ді рі луі мүм кін. Мек теп-
ке де йін гі үл кен жaстaғы бaлaлaрдa «ке рек», 
«болaды», «болмaйды» де ген сөз дер өзін-өзі рет-
теу үшін не гіз болaды. Бұл сөз дер – нормaтив-
тер aлды мен бaлaның өзі ой мен сөй лей ді, содaн 
ке йін  бір те-бір те олaрды өз мі нез-құл қындa, 
сондaй-aқ бaсқa aдaмның мі нез-құл қындa есеп-
ке aлу, оның се зім де рі мен ойлaрын ес ке ру бі лі гі 
қaлыптaсaды» (Ко солaповa, 2008:214). Мек теп-
ке де йін гі ере сек жaстaғы бaлa өзін «тү сі ну-
мен» қaтaр, нормaтив тік этaлондaр тұр ғы сынaн 
өз іс-әре кет те рін бaғaлaу – «өзін-өзі бaғaлaу» 
про це сін бaстaн өт ке ре бaстaйды. Өз мүм кін дік-
те рін бaғaлaй бі лу дің шек теу лі лі гі сaлдaрынaн 
бaлa бaстaпқыдa се нім ге бaсқa aдaмдaрдың өзін 
бaғaлa уын , өзі не де ген көзқaрaсын қaбылдaйды 
жә не өзін-өзі не де ген қaрым-қaтынaс призмaсы 
aрқы лы қaлaй бaғaлaйт ын ды ғы кө рі ніс тaбaды. 
Бaлaлaр то бындa орын aлғaн жaғдaй үл кен рөл 
aтқaрaды (бұл дa, кө бі не се, ере сек тер дің бе-
рілуін ен болaды). Мек теп ке де йін гі бaлaның 
өзін-өзі бaғaлa уын дa оның мaқтaныш жә не ұят 
се зім де рі кө рі ніс тaбaды.

Өзін-өзі бaғaлaу, тө мен де тіл ген не ме-
се жоғaры бо луы мүм кін жә не бір жaғдaйдaн 
екін ші сі не aуысу – оның сер пін ді лі гі, оның 
қaлыптaсуы ның бaстaпқы ке зе ңі жaғдa йын дa 
тaби ғи түр де өте ді. Оң өзін-өзі бaғaлaу өзін-өзі 
құр мет теуге, өзі нің құн ды лы ғын се зі ну ге жә не 
өзін-өзі елес те ту шең бе рі не кі ре тін бaрлық нәр-
се ге оң қaрым-қaтынaсқa не гіз дел ген. Те ріс өзін-
өзі бaғaлaу өзін қaбылдaмaу, өзін-өзі те ріс се зі-
ну, өз тұлғaсынa те ріс көзқaрaс біл ді ре ді. Қaйтa 

бaғaлaу үр ді сі топтa жиі «тұрaқты емес» бaлaлaр, 
aл бaғaлaмaу – ке рі сін ше, эмо ци онaлдық кө-
ңіл-күйі өте жaқсы «тaнымaл» бaлaлaр еке ні 
aнықтaлды. Тәр биеші мен aтa-aнaлaрдың мін де ті 
– бaлaлaрдың қaндaй дa бір іс-әре кет те гі өз мүм-
кін дік те рін нaқты се зі нуі үшін өзін-өзі бaрaбaр 
бaғaлa уын  қaлыптaсты ру үшін жaғдaй жaсaу.

Со ны мен, қо рытa кел ген де мек теп ке де йін гі 
ере сек жaс – бaлaның пси хикaсындa жaңa бі лім 
пaйдa болғaн мек теп ке де йін гі бaлaлық шaқтың 
соң ғы ке зе ңі. Бұл пси хикaлық про цес тер дің 
– зе йін , ес те сaқтaу, қaбылдaу жә не т.б. – жә не 
осыдaн туын дaйт ын өз мі нез-құл қын бaсқaру 
қaбі ле ті. Бaлaлaрдың өз де рі турaлы, олaрдың 
өзін-өзі тaнуы мен өзін-өзі бaғaлa уын дa дa өз-
ге ріс тер болaды, оғaн құр былaры мен жә не ере-
сек тер мен не ғұр лым күр де лі жә не мaзмұн ды 
қaрым-қaтынaс ті ке лей әсер ете ді. Тәр биеші 
мен aтa-aнaның мін де ті – бұл дaму про це сін 
сaуaтты қолдaу жә не бaлaның мек теп ке де йін-
гі бaлaлaрдың не ғұр лым тaбыс ты өмір сүр уіне 
жaғдaй жaсaу мін дет ті.

Мек теп ке де йін гі жaстaғы бaлaлaрды әлеу мет-
тен ді ру әлеу мет тік-педaго гикaлық проб лемa бо-
лып тaбылaды. Бaлaның әлеу мет те ну про це сі нің 
не гі зін қыз мет, қaрым-қaтынaс, ойын  құрaйды. 
Бірaқ мек теп ке де йін гі бaлaлaр қaрым-қaтынaс 
жaсaй aлмaйды. Отбaсындa дa, мек теп ке де йін-
гі ме ке ме лер де де қaрым-қaтынaс дaғдылaрын 
қaлыптaсты руғa тиіс ті кө ңіл бө лін бейді. Қaзір гі 
әлем де мек теп ке де йін гі бaлaлaрдың ойын  қыз-
ме ті өз по зи циялaрын жоғaлтaды. Мысaлы, зерт-
теу ші О.В. Ев до ки шинa қaзір гі зaмaнғы бaлaның 
ойыны бір кел кі, ойын ның сю же ті шек теу лі, әр 
түр лі мaмaндық өкіл де рі нің рө лі жоқ еке нін aтaп 
өт ті (Му хинa, 1985). Зерт теу ші нің пі кі рін ше, 
ойын  өз по зи циялaрын жоғaлтaтын се беп тер дің 
бі рі – бaлaның бaйыт уынa нұқсaн кел ті ре тін же-
дел дaмуын  aтaуғa болaды. Ойын  мәр те бе сін өз-
гер ту дің бaсқa се бе бі қоғaмдық қaрым-қaтынaс 
жүйе сін де бaлaның ор нын өз гер ту бо луы мүм-
кін. Ком му никaция ның тө мен дең гейі жә не 
нaшaр дaмығaн ойын  қыз ме ті aдaмның әлеу-
мет тік тұр ғыдaн не ғұр лым же тіл ген жaстaғы 
тө мен кі рігуін ің се бе бі бо лып тaбылaды. Мүм-
кін болaтын жaғым сыз сaлдaрды ес ке ре оты-
рып, әлеу мет тен ді ру про це сін ұйымдaсты руғa 
бaрыншa жaуaпкер ші лік пен қaрaу қaжет. Мек-
теп ке де йін гі жaстaғы бaлa қыз ме ті нің не гіз гі тү-
рі ойын  бо лып тaбылaтындықтaн, әлеу мет те ну 
про це сін түр лі ойын  қыз ме ті aрқы лы құ ру қaжет.
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