


 Жас ерекшелігі психологиясы - психология ғылымының

саласы. Оның зерттейтін пәні - адам психикасының жас

ерекшелігі динамикасы, даму үстіндегі адамның

психикалық процестері мен психологиялық қасиеттерінің

онтогенезі. Балалар психологиясы, төменгі сынып

оқушыларының психологиясы, жеткіншектер

психологиясы, жасөспірімдер психологиясы, ересек адам

психологиясы, геронтопсихология жас ерекшелік

психологиясының тармақтары болып есептеледі. Жас

ерекшелік психологиясы психикалық процестердің жас

ерекшеліктерін, білімді игерудің жасқа лайық

мүмкіндіктерін, жеке адамның дамуының жетекші

факторларын т.б зерттейді. Жас ерекшелік психологиясы

педагогикалық психологиямен ажырамастай тығыз

байланыста.



 Жас ерекшелігі психологиясы – адам психикасының

дамуын және оны тұрғысынан әртүрлі кезеңдердегі

ерекшеліктерін зерттейтін психология саласы.

 Оның зерттейтін пәні – адам психикасының жас

ерекшелігі динамикасы, даму үстіндегі адамның

психикалық процестері мен психологиялық

қасиеттерінің онтогенезі.

 Жас ерекшелігі психологиясы психикалық

процестердің жас ерекшеліктерін, білімді игерудің

жасқа лайық мүмкіндіктерін, жеке

адамның дамуының жетекші факторларын т.б.

зерттейді.



 Жас ерекшелігі психологиясының негізгі ұғымдары:

 Жас – адам дамуының кезеңі организм мен тұлға
қалыптасуының тән сипаты заңдылықтарының
жиынтығымен сипатталады.

 Жаңарыстар (жетістіктер) – нақты кезеңдегі
мүмкіндіктерінің алғашқы және осы жастағылардың
басқалардың ерекшелінуіндегі жеке бастың және
психологиялық процестердің сапалық өзгерісі.

 Әлеуметтік даму жағдайлары - әр кезеңдегі
психикалық дамуға әсер ететін сыртқы жағдайлар.

 Дағдарыс – бір кезеңнен екінші кезеңге секірмелі
түрде өтуі.

 Жетекші іс-әрекет – белгілі бір кезеңдегі адамның
психикалық дамуының сипатын анықтайтын іс-
әрекет.



 Жас ерекшелігі психологиясының міндеттері:

 балалардың дербес ерекшеліктерін қарастыру;

 психикалық дамуды жас кезеңдерге бөлу;

 психологиялық диагностикалық әдістерді жаңарту;

 Жас ұғымның психологиялық ерекшеліктерін, жас 

даму заңдылықтарын мен механизмдерін зерттеу;

 жас ерекшелік психологиясының жалпы және жеке 

әдістер мен танысу;

 Кәсіби, сараптап ойлауды, байқағыштықты, 

зейінділікті дамыту.



 Жас ерекшелігі психологиясының баса ғылымдармен
байланысы: анатомия, физиология, философия, жалпы
психология.

 Жалпы психология – барлық психологиялық ғылымдардың
теориялық негізі. Жалпы психология – психика дамуының
жалпы заңдылықтарын, оны зерттеу әдістерін,
теориялық принциптерін, оның ғылыми ұғымдарының
қалыптасу жүйесін зерттейді.

 Анатомия және физиология – баланың дене құрылысының
әр жасқа қарай нығайып өсуін, органдардың атқаратын
қызметін, әр жаста түрліше өзгерістерге ұшырау
себептерін көрсетеді.

 Философия – барлық ғылымдардың әдіснамалық негізі.
Философия барлық ғылымдар ескеретін ортақ
заңдылықтарды ашады.



 Жас ерекшелік психологиясы педагогикалық психологиямен
тығыз байланысты. Педагогикалық психологияның пәні -
оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтарын
зерттеу. Педагогикалық және даму психологиясының бір
тұтастығы зерттелу объектіс і- бала, жеткіншек,
жасөспірім ортақтығымен түсіндіріледі. Олар егер жас
ерекшелігіне сай даму динамикасы тұрғысында зерттелсе,
даму психолоиясыың зе рттеу объектілері, ал егер
педагогтың мақсатты ықпалдары қарастырылса,
педагогикалық психологияның объектілері болып
табылады. Мектепке дейінгі балалар психологиясы,
төменгі сынып оқушылар психологиясы, жеткіншектер,
жасөспірімдер психологиясы – даму психологиясының
бөлімдері, ал оқыту психологиясы, тәрбиелеу
психологиясы, мұғалімдер психологиясы - педагогикалық
психологиясының бөлімдері болып табылады.



 Жас шағына тән ерекшеліктерді анықтайтын
жағдайлардың жиынтығына баланың дене дамуының
түрлі жақтарының ( мысалы, сәбилік шақтағы
белгілі морфологиялық құрылымдардың жетілуі,
жеткіншек шақтағы организм өзгерістерінің
ерекшелігі т.б. ) ерекшеліктері де енеді.
Жас ерекшеліктерін анықтайтын сыртқы жағдайлар
балаға тікелей әсер етпейді. Ортаның қайсыбір
элементтерінің қандай да бір бұрын дамыған қандай
да бір психологиялық қасиеттер арқылы өтетініне
байланысты әр балаға объективті түрліше әсер
етеді. Осы сыртқы және ішкі жағдайлардың
жиынтығы жастың өзіне тән ерекшеліктерін
анықтайды да, ал олардың арасындағы қарым-
қатынас өзгерісі келесі жас кезеңдеріне көшудің
қажеттілігі мен ерекшеліктеріне сабақтас келеді.


