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 Жеткіншек шақ. Жеткіншектік кезеңнің шектері

шамамен орта мектептің V-VIII сыныбына сәйкес

келеді де, 11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты

қамтиды. Жеткіншектік кезеңнің баланың

дамуындағы ерекше орны оның "өтпелі",

"бетбұрыс", "қиын", "сыналатын" кезең деген

атауларында бейнеленген. Бұл - ең тынымсыз, ең

қиын, ең қызба жас. Жеткіншектің жеке басы

дамуының аса маңызды факторы -оның өзінің

ауқымды әлеуметтік белсенділігі, ол белгілі бір

үлгілер мен игіліктерді игеруге, үлкендермен,

жолдастарымен қарым-қатынас орнатуға

бағытталады. Жеткіншектік кезеңнің маңыздылығы

адамның жеке басының моральдық, әлеуметтік

негіздерін қолданып, қалыптасуының жалпы

бағытының белгіленуі. Бұл кезеңдегі дамудағы

биологиялық және әлеуметтік жағдайлардың рөлі

туралы теориялық талас жарты ғасырдан астам

уақыттан бері болып келеді.

 Жеткіншектер дамуындағы ерекшеліктер әр түрлі

теорияларға негіз болды. Жеткіншектік шақтың

басында балалардың сырт пішіні, мінез-құлқы

ересектерге ұқсамайды. Олар көп ойнап, көп

жүгіреді, алысып-жұлысып тентектіктер жасайды, әлі

де бала бола жүріп, елеусіз есейеді. Жеткіншектің

жеке басындағы басты жаңа құрылым өзі туралы

"енді бала емеспін, ересекпін " - деген түсініктің

пайда болып, өзіне жұрттың осы-лай деп қарауын

тілейді.



 Жеткіншектік шақ - болашақ туралы балалық 

армандардық орнына өзінің мүмкіндіктері мен 

өмір жағдайларын ескере отырып, ол туралы 

ойлану басталатын, өз ниеті, іс-әрекетін жүзеге 

асыруға ұмтылатын кезең екендігін үнемі 

қаперде ұстауымыз қажет.

 Сананың дамуы баланың өз бетімен тәуелсіз 

талаптануын тудырады. Олар үйелменде, 

мектепте еңбек процесіне араласады, 

күнделікті өмірді бақылайды, ой-өрісі кеңиді. 

Бұл жастағы бала намысқор келеді, үлкендер 

бақылауын әкімшілік шараларды ұнатпайды. 

Үлкендерді озбырлық жасайды деп ойлайды. 

Кейде түсініспеушілік осындайдан да туады. 

Үлкендерге байланып олардың мінезінен 

шындықты байқауға тырысуы үлкендер мен 

балалар арасында түсініспеушілік 

туғызады.Бұл жастағы балалар өнегелі 

адамдардық істерімен масаттанады.Осы 

ерекшеліктерді есепке ала отырып, тәрбие 

жұмысын тиімді етіп ұйымдастыру керек. 

Жеткіншіктер қоғамға пайдалы істерге 

ыңыласты, ұжымшыл, жолдастық, достық 

сезімге бай, кітап оқуға, кинофильмдерге 

көруге ынталы, спортты ұнатады.



 Осы жаста адамның мінез-құлқы және басқа да жеке басының негіздері 
қалыптасады. Міне, осы кезеңде жеткіншектермен жасалатын тәрбие 
жұмысында кемшіліктер айқын көріне бастайды. Соңғы кездері 
жеткіншектер тәртібінің төмендегенін байқауға болады: а) ата-анамен 
келіспеушілік жағдайда болу; ә) мектептегі қиындық пен сәтсіздік; б) 
тәртібі қиын құрбы-достарымен байланыс орнату.

 Отбасы жағдайы, ата-ананың кәсібі, материалдық жағдайы, білім 
деңгейі жеткіншектің өмірдегі жолын айқындайды. Ата-ананың саналы, 
мақсатты Тәрбиесі бала өмірінде үлкен рөл атқарады. Отбасындағы 
жақсы қарым-қатынасты жоғалту, мектептегі сәтсіздік, келеңсіз 
топтағы құрбыларымен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді. 

 Отбасы, мектеп, құрбы-құрдастар тобы - барлық жеткіншектердің 
нағыз табиғи ортасы, ең маңызды қоғамдық факторы. Демек, баланың 
мінез-құлқының қалыптасуына отбасы ерекше әсер ететіндіктен оның 
көп қырлы, жан-жақты болуы отбасына байланысты. Педагогикалық, 
әлеуметтік жағынан жіберілетін әлсіздік, оқу жүйесіндегі сәтсіздік -
ауытқымалы мінез-құлықтың қайнар көзі. Жеткіншектің мінез-
құлығындағы ауытқулар көбіне туа пайда болмайды, олар отбасындағы 
және мектептегі дұрыс тәрбие бермеуден пайда болады. Осы аталып 
көрсетілген ауытқу девиантты мінез-құлық деп аталады.

 Девиантты мінез-құлықтың бір түріне қылмыстың әрекетке апаратын 
агрессивті мінез-құлық (төбелес, тіл тигізу) жатады.





 Жеткіншектің мінез-құлығындағы 
агрессивттілік адамдарды аяу сезімінің 
жоқтығынан садистік бағытқа бейімделу 
нәтижесінде өзін қоршаған ортаға зиянын 
тигізеді. Бұл жағдай тұлға аралық, топ 
аралық кикілжіңге өршігіп кетуі мүмкін.

 Жеткіншектің мінез-құлығындағы 
агрессивтілік ішімдікпен, 
нашақорлықпен тікелей байланысты. 
Кейде жеткіншектер ішімдік ішкен кезде 
өзінің еңбегін (бұзақылық, төбелес, сәтті 
аяқталған оқиғаларын) атап өтеді. 
Жеткіншектің тәртібі агрессивті күйде 
болса, олар "қиын" балалар қатарына 
жатады. Кейбір мектеп мұғалімдерінің 
қиын балалармен жұмысы сынып 
алдында жүйке жұқартатын әңгіме, 
жазалау, т.б. түрінде жүзеге асады.

 Әдетте, бұл әрекеттің барлығы оң нәтиже 
бермей-ді, керісінше қиын 
жеткіншектердің мұғалімге, мектепке 
кектенуі күшейіп, қарсы келуіне әкеледі. 
Мұғалімдер қиын жеткіншектерге өзінің 
кері көзқарасын жасырмағанда, олармен 
кикілжіңге келеді. Девиантты мінез-
құлықты жеткіншекке қолданылатын 
тәрбиелік профилакти-калық іс-шаралар 
– тұүлғаға әсер ету, әлеуметтік 
педагогикалық түзету іс-шаралары, кері 
әсерлі ортаны сауықтыру.





 Жасөспірім» - сөзінің 
мағынасы ішкі дүниенің 
негізгі тенденциясының 
дамуын көрсетеді. Жасөспірім 
шаққа аяқ басқан баланың 
қалыптасуындағы түбегейлі 
өзгерістер сана – сезімнің 
дамуындағы сапалық 
өзгеріспен анық-талады, 
осының арқасында бала мен 
ортаның арасындағы қатынас 
бұзылады. Жасөспірімнің 
жеке басындағы басты және 
діни тән жаңа құрылымын 
оның өзі туралы енді бала 
емеспін дейтін түсініктің 
пайда болуы орын алады. Ол 
өзін ересекпін деп сезіне 
бастайды, ересек болуға және 
өзіне жұрттың осылай деп 
қарауына ұмтылады 



 Рувинский Л.И., Хохлова С.И. еңбектерінде жасөспірім шақ 
- бұл қоғамдық жүйедегі көз – қарасқа байланысты 
дүниетанымның бірінші элементі байқала бастайды, бірақ 
та әлемге деген көз – қарасын толығымен пайымдай 
алмайды. Тек жасөспірімдерде фило-софиялық ойлау 
әрекетінің қанағаттануы мүмкін болса, пайда болады. Бұған 
арқау болатын түрткі - оқудағы білім, тәртіп пен 
информация, әдеби оқулықтар және сыртқы ортадан 
алатын көріністер мен үлкендермен қарым – қатынас..

 Ш. Бюллер жасөспірімдік кезеңді фаза бойынша бөліп 
қарастырады. Негативті фаза пубертодты кезеңде 
басталады. Негативті кезеңге жеткіншектердің дамуын 
қоюға болады. Ал, позитивті фазада өмірге деген 
қызығушылықтың пайда болуы, адамға деген ыстық сезім, 
табиғатты түйсіну т.с.с болады. Бұл фазаны жасөспірімдерге 
қатысты деуге болады



 М.И. Шардаков бойынша жасөс-пірімдік кезең 
адамның тұрмыстық құндылықтары ретіндегі 
заттық дүниеге психологиялық тұрғыда тәуелді 
болып қалады. Жасөспірім осы өмірге ой жүгірте 
бастайды. Соның арқасында ол жасөспірімдік 
ортаға кіреді. Әр затпен дүниеге таңдау жасау 
арқылы жасөспірім тұтынушыға айналады. Өз 
иелігіне заттарды жинай отырып әр – түрлі 
құндылықтарды жинайды. Олар ақыл – ой, 
адамгершілік әлеуметтік жағынан есейеді.

 А.В. Мудрик жасөспірім кезеңінің ең басты 
жағдайын ашып көрсетеді. Ол екіжақтылық пен 
қарама – қайшылық деген. Педагогикада 
жасөспірімді өскен адам, бірақ ересек адам емес 
ақпаратталған бірақ әлі жетік білмейді деп 
пайымдайды 



 Ст. Холл ең алғаш бірнеше негізгі қарама –
қайшылықтарды бөліп көрсете отырып, 
жасөспірім мінезіндегі амби-валенттілік пен 
пародаксальдылықты сипаттаған. 
Жасөспірімдерде шектен тыс белсенділік - аяқ 
шалысқа шектен тыс көңілділік - уайым, өзіне 
сенімділік - ұялшақтық пен қорқыныш жоғары 
деңгейдегі адамгершілік талпыныстарының күрт 
төмендеуі ашық қарым – қатынастық, өте нәзік 
сезімталдық апатияға, өткір құштарлық –
бірбеткейлікке оқуға деген ынта белгісіздікке, 
бақылау мен әуестілік сияқты талқылаулар 
болады. Ол бұл кезеңді «Боран мен тегеурін» кезең 
деп атайды. Ст. Холл жасөспірім кезеңнің 
мазмұнын «өзіндік сана – сезім» кризисі деп 
сипаттайды. Тек осыны басынан өткеріп ғана жеке 
даралы сезіміне ие болады.





 Жасөспірімнің өз көзқарасы 
бар, жасөспірімдер үнемі өз 
жетістіктерін өсіріп, 
кемшіліктерін азайтып 
отырады. Өз құрдастарының 
арасында болуға ұмтылыс, 
оларды белсенді түрде 
үлкендер арасынан өзі соған 
ұқсағысы келетін адам 
іздейді. Бұл жерде 
идентификация туындайды.



 Жасөспірім тұлғасының 
индиви-дуалды дамуы мен 
қалыптасуы бірінше кезекте 
белсенді өзара әрекет, яғни 
қоршаған ортамен әрекеттесу 
нәтижесінің арқасында 
болады. Жас есейе келе адам 
психологиялық дамуында 
әлеуметтік фактордың әсері 
күшейе түседі









 Жасөспірім жасындағыларды  тиісті әдебиеттерде 

«Қиын», «өзгерілу», «ауысу жастары» деп атайды.  

Соңғы жағдайда «ауысу жасында» жеткіншек балалық 

кезеңдерден ересек жасына ауысады. Жасөспірім өзге 

жастарға қарағанда педагогтар пен тиісті әдебиеттерге 

көп әңгіме болып, жиі көтеріледі. Себебі бұл кезеңде 

оның психикалық даму ерекшелігі жас баламен 

ересектерге қарағанда әлде қайда өзгеше болады. Бұл 

кезеңге тән тағы бір ерекшелік жасөспірім барлық 

нәрсені өз бетімен орындап, үлкен адамдардың 

қамқорлығымен ақыл кеңесінен  құтылғысы келеді.  

Жасөспірімнің ересектен айырмашылығы тек үлкен 

адамдармен қатынасының өзгеше келетініндей емес, 

сонымен қатар биологиялық дамуы (жыныс т.б 

жетілуі) жағынан кеңінен өріс алатынында. Ал жалпы 

алғанда жасөспірім тың өзгеше сипатта келеді
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