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                                                                             Жұмағазы Ж. 
                                    "Педагогика және психология" мамандығының магистранты 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ  ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

             Түйін: Мақалада «қиын» жасөспірімдермен жұмыс жасайтын тәрбиеші психологтың теориялық 

аспектілері қарастырылған. 
             Түйінді сөздер: қиын жасөспірімдер, оңалту, алдын-алу, диагностика, түзету. 

 Аннотация:  В статье рассматриваются теоретические аспекты педагога-психолога работы с 

«трудными» подростками. 

 Ключевые слова: трудные подростки, реабелитация, профилактика, диагностика, коррекция. 

 Summary: The article discusses the theoretical and technological aspects of  pedagogue-psychologist work with 

«difficult» teenager. 

 Keywords: Difficult teenager, rehabilitation, prevention, diagnostics, correction. 
 

       Қазіргі таңда «қиын жасөспірімдер» тақырыбы кең етек жайғаны белгілі. Бұл ұғым соғысқа дейінгі 
дәуірде таралған және күнделікті өмірде пайда болды. Қазір бұл термин педагогика мен 

психологияның ғылыми сөздігінде берік орын алды. Дегенменде бүгінгі күні ғалымдар арасында оны 

қолдану  аясы туралы пікірталастар бар. «Қиын жасөспірімдер» термині сәтті бола ма? Меніңше, олай 

емес. Көбінесе, бұл балаға жасалған жапсырмамен байланысты. Мұны жасөспіріммен, оның ата-
анасымен қарым-қатынаста пайдаланбау керек сияқты, баланың психикалық дамуындағы кейбір 

қиындықтар туралы айтқан дұрыс. Балалар жағымсыз эмоционалды жағдайларды бастан кешіріп, 

басқалармен қарым-қатынастағы қиындықтарды жеңе отырып, маңызды кедергілерге кезігеді. 
Сонымен қатар олар ішкі дамудың қиындықтарын, атап айтқанда жасқа байланысты дағдарыстардан 

өтеді. Сондықтан табиғи түрде, жалпы тұлғаның ақыл-ой дамуының белгілі бір кезеңінде қиын болады. 

Жеке және жас ерекшеліктерін, жеткілікті педагогикалық шеберлікті ескере отырып, 

жасөспірімдермен жұмыс істеу мұғалім үшін оңай емес. Мұғалім өз жұмысын педагогикалық назардан 
тыс қалған жасөспірімдермен жұмысты қалай ұйымдастыруы керек деген сұраққа В.А.Сухомлинский 

былай деп жауап жазады: «Ең бастысы – балалардың өздерінің кемтарлығын сезінуіне жол бермеу, 

олардың тәрбие жұмысына немқұрайлы қарамауы әрі ар-намысы мен қадір-қасиетін түсірмеуі» [1].  
Қиын жасөспірімдермен жұмыс істеудің бірнеше нұсқаларын атауға болады: 

- зиян келтіруі мүмкін әрекеттердің жолын кесу; 

- арандатушылық әрекеттерін елемеу; 
- оны белгілі бір белсенді іс-әрекетке тарту (спорт,шығармашылық,өнер т.б.) Барлық мұғалімдер үшін 

олардың әрқайсысы өздерінің педагогикалық жұмыс барысында қиын жасөспірімдерге тап 

болғандықтан, осындай балаларға педагогикалық көмек көрсету үшін  бірқатар ұсыныстар әзірленді: 

1. «Қиын жасөспірімнің» жеке басының дамуына қолайлы жағдай жасау; 
2. «Қиын жасөспірімнің» білімі, дағдылары мен қабілеттеріндегі олқылықтарды үнемі бақылау; 

3. Сыныптан тыс жұмыстар, көмек және кеңес беру жүйесін анықтау; 

4. «Жеңілу синдромын» жою; 
5. Ұжымдағы балалардың жағдайын нығайтуға қамқорлық жасау, қоғамдық міндеттерін 

орындауда көмектесуді ұйымдастыру; 

6. Позитивті өзіндік тұжырымдаманы қалыптастыру; 
7. Әр кезеңде баланың оң нәтижесін, оның жетістіктерін талдау, оң өзгерістерге ықпал ету; 

8. «Қиын жасөспірімнің» ата-анасына педагогикалық көмек көрсету; 

9. Табыс, мақұлдау, қолдау, ізгі ниет ортасының жеке тұлғасын құру. 

    Зерттеуші ғалым Л.Зюбин  оларға баланы түсінуге, оның жағымды қасиеттеріне сенім артуға, бос 
уақытында мінез-құлқы мен іс-әрекетін басқаруға үйретуді қамтиды. Заманауи білім беру 

мекемелеріндегі атмосфера психикалық, эмоцияналды және физикалық стресстердің жиынтығынан 

тұрады,баланың психикалық конституциясына, интелектуалдық қабілеттеріне сонымен қатар 
эгологизмге жаңа, күрделі талаптарды ұсынады.  

Соңғы уақытта «қиын жасөспірімдерде» қарым-қатынас мәселесі өзекті болып отыр. Олар өз үйлерінен 

кетіп, далада серуендейді, оқымайды және жұмыс жасамайды, бұзақылық, ұрлық, ішімдік, темекі мен 

есірткіні қолданады немесе керісінше үйінің төрт қабырғасына қамалып қалады, сыртқа да шықпайды, 
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қызығушылық танытпау, ештеңе оқымау, интернетте отыру немесе компьютерлік ойындар ойнау. 

Жасөспірімге өмірінде туындаған қиындықтарды жеңуге көмектесу үшін ересектер ең алдымен, 
олармен қарым-қатынасты дұрыс құру керек. Бұл өз кезегінде жасөспірімнің жеке басын 

қалыптастырудың педагогикалық,психологиялық механизмдері мен оның дамуына әсер ететін 

факторларды түсінуді қажет етеді[2]. Бірақ осы санаттағы  жасөспірімдермен жұмыс білім беру 

мекемелерінде мақсатты түрде жүргізілмегендіктен, «қиын жасөспірімдер» мен олардың отбасыларына 
және оқытушылар құрамына осы мәселені шешуге көмектесетін ұсыныстарды беруге болады:   

1. «Қиын жасөспірімдерге» қоғамның толыққанды мүшесі болып қалыптасуына педагогикалық –

психологиялық көмек көрсету қажет; 
- анықтау мақсатында диагностикалық жұмыстар жүргізу: 

- отбасы тәрбиесімен танысу; 

- ата-аналардың балаларға деген қарым-қатынасы және жалпы отбасылық қатынастардың 
үйлесімділігі; 

2. Алдын-алу үшін ақпарат тарату; 

- ассоциалдық оқиғалар 

- отбасылық қатынастардың дисармониясы 
- отбасы тәрбиесіндегі қателіктер, салауатты өмір салтын насихаттау; 

3. Отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтіру және отбасылық келісім, 

- отбасылық құндылықтарды қалыптастыру мақсатында балалармен кешенді түзету, кеңес беру 
жұмыстарын жүргізу. 

   Л.Белозерованың сауалнамасында анықталған педагогикалық немқұрайлылықтың дәрежесін және 

баланың дамуына әсер ететін факторларды да білген жөн. Түзету бағдарламасы бірнеше кезеңдерді 
қамтиды: 

- педагогикалық немқұрайлылықты анықтау, оның себептері мен көріністері туралы ақпарат жинау; 

- жасөспірімнің және оның даму шарттарын жан-жақты зерттеу; 

- жеке түзету бағдарламасын жасау, бағдарламаны жүзеге асыру үшін мамандарды тарту; 
- баламен, ата-аналарымен, достарымен, мұғалімдерімен түзету жұмыстары, 

- нәтижелерді талдау, баламен одан әрі жұмысты болжау.    

    «Қиын жасөспірімдер» бұл – балалар мен жасөспірімдердің дамуындағы әлеуметтік жағдайдың 
ерекшеліктеріне байланысты жиі кездесетін ауытқулардың бірі. Бұл жағдай білім беру ортасында 

авторитаризмнің басым болуымен, оның сәйкессіздігімен, тұрақсыздығымен, балаға қатысты төмен 

динамизмімен, сондай-ақ баланың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуіндегі әлсіз белсенділігімен, бір 

уақытта қалыптасуымен бірге жасөспірімдермен субъективті тұлғалық ерекшеліктерін дамытуға 
кедергі келтіретін, оның «объективтілігімен» сипатталады. Осы сәтте тұлғаның сәйкестендіру және 

даралау процестері бұзылады. Бір жағынан бала өзгелер сияқты бола алмайды, екінші жағынан өзін-өзі 

дәлелдеуге бағытталған барлық іс-әрекеттер әлеуметтік тұрғыдан мақұлданбаған, бұл қиын 
жасөспірімнің өзіндік сана-сезімнің ерекшеліктерімен көрінеді, демек өзін-өзі тану, қарым-қатынас, 

белсенділік субъектісінің барлық қасиеттерінің дамымайтындығымен сипатталып, тұлғаның белгілі бір 

позициясында көрінеді, ал бұл педагогикалық қараусыздық құбылысын қалыптастырады.. Ол үшін 
түзету бағдарламасын дайындаған жөн. 

     Қиын жасөспірімдердің  мінез-құлқы қоғамда қабылданбаған стандарттар мен нормалардан алшақ 

болады. Белгілі қабілеттері бар тұлғалар, әдетте «дарындылар» деп аталады және түрлі проблемалары 

барларды «гиперактивті қиын» деп санауға болады. Қазіргі ғылыми-әдебиеттерді талдау негізінде 
тұжырымдаманың мазмұнын құрайтын «қиын жасөспірімдердің» маңызды белгілерін ажыратуға 

болады. Жасөспірімдерде қалыптан тыс мінез-құлықтың болуы. Бұл сынақ, эксперименттік әдістермен 

анықталады. Алайда, А.Белкин көрсеткендей девиантты мінез-құлықтың барлық параметрлері, 
психологтар мен тәрбиешілер бүгінде теориялық тұрғыдан түсіндіріп, өлшей алмайды. Қиын 

жасөспірімдердің мінез-құлқының бұзылуы оңай, түзетілуі қиын. Осыған байланысты «қиын 

жасөспірімдер» және «педагогикалық назардан тыс қалғандар» терминін бөліп қарамау керек. Барлық 
қиын жасөспірімдер, әрине, педагогикалық назардан тыс қалады. Ондай жағдайдағылардың бәрі бірдей 

қиын емес, кейбіреулері оқудан оңай өтеді, мұғалімдердің көзқарасын қажет етеді.    

    Қиын жасөспірім – қиын адам. Міне, сіз оған не болып жатқанын түсіндіруіңіз керек. Бұл ересектер 

үшін ғана емес, ең алдымен өзі үшін қиын. Қиын жасөспірім жылылық пен сүйіспеншілік іздеуге 
асығады. Барлық қиын жасөспірімдердің, әдетте, отбасында да, білім беру мекемесінде де мейірімді, 

қамқор ортасы болған жоқ[3]. Алдымен бейімделудегі қиындықтар, қабілеттердің жетіспеушілігі, 

содан кейін оқуға деген құлықсыздық оларды бейтараптандыруға, тәртіп бұзуға алып келеді. Тұлғаны 
қиын деп жіктеудің басты критерийі көп жағдайда нашар үлгерім және тәртіптің болмауы болып 

табылады. Мұндағы ең бастысы жасөспірімнің ішкі тәжірибесі, мұғалімге, айналасындағыларға өзіне 
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деген қарым-қатынасы. Қиын жасөспірімдерге әдетте моральдық дамудың белгілі бір ауытқуларымен 

сипатталатын, мінез-құлықтың тұрақты негативті түрлерінің болуы, тәртіпсіздік жатады. Қиын 
жасөспірімдер нашар оқиды, үй тапсырмаларын сирек және ұқыпсыз орындайды, жиі сабақты 

жібереді, ұжымда өзін дұрыс көрсетпейді, жиі ұрыс шығарады, жалынуға мәжбүр болады, ашуланшақ, 

агрессивті, өмірдің көлеңкелі жақтарымен таныс, ерте темекі шегуді, алкаголь ішуді, есірткіге тәуелді 

бола бастайды. Өсе келе олар ұйымдасқан топтарға түсіп, ұрлық, тонау, тіпті кісі өлтіру әрекеттерін 
жасайды. Мұндай жағдайларды жасөспірімдердің мінез-құлқы ауытқудың ерекше ауыр түрі болып 

табылатын «қылмыскер» терминімен сипатталады. Әрине бұл олардың отбасындағы тәрбиенің 

жеткіліксіздігінен деп білеміз.  
     Бала бай, ауқатты отбасында тұрады. Ол жалғыз – мұрагер. Жалпы, ата-аналар үшін бұл баласымен 

бірге «ең, ең» сөзі бірге жүреді. Үнемі сүйеді, қамқорлық жасап, таң қалдырып, әртүрлі таланттар мен 

жақсы қасиеттерді іздейді. Бұдан кейін ол тәжірибесіз, дәрменсіз болып өседі. Күн өткен сайын эгоист 
болып қалыптасады, қалай істейтінін білмейтін және ештеңе жасағысы келмейтін, тек өз 

қалауларының орындалуын талап ететін отбасында ынжық,дәрменсіз бала пайда болады. 

Тәрбиеленгендердің арасында оған оңай болмайды, қоғамға оның барлық құмарлықтарын 

қанағаттандыру қиынға соғады. Тағы бір кең таралған мысал – білімнің жетіспеуі.  
     Көңілсіздік – қалыптасқан мінез-құлық түрі. Бұл тұқымқуалаушылықпен де, органикалық 

бұзылулармен де байланысты емес. Бастапқыда оған қолайсыз жағдай туындайды, қиындықтар 

туғызады, реніш және мақтаныш сезімдерін бұзады. Баланың тұлға болып қалыптасуы үшін ол өз 
бетінше, туындаған кедергілерді жеңуді үйренуі керек. Егер мұндай кедергілер тым көп болса, онда ол 

ауыр міндеттерден арылу жолдарын іздей бастайды. Бүгінгі таңда  балаға өзінің дамуында шексіз 

еркіндік қажет деген пікірлер жиі айтылып жүр. Содан кейін олар еркін, азат тұлға ретінде өседі дейді. 
Ал қалған жасөспірімдер өз қондырғаларында қалдырылған, мақсатсыз, орынсыз әрекеттерді 

көбейтеді.  

      Жасөспірім қандай жағдайларда құлап түседі, ол оған ауыр тиеді ме деген сұрақ туындайды. 

Біріншіден, жиі қайталанатын қорлау, ата-анасы мен туыстарын мазақ ету, ойын немесе серіктестіктен 
бас тарту, отбасындағы жанжал(ата-аналар қарым-қатынасының дұрыс болмауы, жасөспірімнің бұған 

өте сезімтал екендігіне мән бермейді), айырылысу, басқа да көптеген себептерді айтуымызға болады. 

Өкінішке орай оларды білім беру мекемелерінде түзету арқылы жою мүмкін емес. Мінез-құлықты 
түзету өмірлік қажеттілік. Оған байыптылықпен және жауапкершілікпен қарау керек. 

      Қоғамның болашақ мүшесі ретінде тұлғаға нақты нормалар мен талаптарды ұсынады, оларға сәйкес 

келуді үйренуі керек. Мұның екі жолы бар: балаңызды мінез-құлық нормаларын орындағысы келетін 

етіп ұйымдастырыңыз немесе түсіндіріңіз. Бірінші әдіс қолайлы, дегенмен де қиын, екінші әдіс оңай, 
алайда қауіпті. Мәжбүрлеу әрекеті мәжбүрлеудің өзімен бірге жоғалады. Мұнда жасөспірім 

нормаларды сақтай ма, жоқ па белгісіз. Үшінші жол да ашық. Бірақ бұл үлкен педагогикалық 

шеберлікті, олардың өміріне деген сүйіспеншілікті, қызығушылықты талап етеді. Мұны жай тәрбие 
деп те, кәсіби тәрбие деп те айта алмаймыз. Әлеуметтік нормалардың орындалуын балаға тікелей 

мотивациямен беру қажет. Осы кезде адам ішіндегі күшті күш «ұмтылыс» пайда болады. 

      Жасөспірімдердің ерік-жігерін жеңуде ұстаздар мен ата-аналарда жиі кездесетін қателіктер: 
олардың әсер ету күшінің шамадан тыс болуы, жеткіліксіздігі, нәтижесінде олар оның рухын басып 

қана қоймайды, абсолютті соқыр мойынұсынушылыққа қол жеткізіп, бастамшылдық қабілетін, 

тәуелсіз әрекетін бұзады. Көбінесе дөрекіліктің себептері: әлсіздік, өзін-өзі басқара алмауы. Ол екі 

түрлі болуы мүмкін: зиянды және зиянды емес. Тәртіп бұзушылық, әдепсіздікке әкеледі. Ол 
ситуациялық болмайды, бірақ қайталанатын сипатқа ие.  

       Жоғарыда аталған барлық әдістерді қорытындылай келе, «қиын жасөспірім» әрдайым «қалыпты 

жасөспірімнен» гөрі мұғалімнің көбірек назарын аудартады. Мұғалім ең алдымен жасөспірімдерді 
жақсы білуі керек, олардың әрқайсысынан дара өзіне тән ерекшеліктерді көруі қажет. Ұстаз 

тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктерін қаншалықты түсінсе, соғұрлым ол соған сәйкес тәрбиелік іс-

шараларды қолдана отырып, оқу-тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыра алады Мұғалім «қиын 
жасөспірімге» оның проблемаларын түсінетінін сезінгенде және түсінгенде ғана көмектесе алады. 

Сонда ғана жасөспірім бізбен қарым-қатынаста ашық болады, содан кейін ғана ол өзінің теріс мінез-

құлқын өзгерткісі келеді.  
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