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Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі 

өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімнің те-

реңдігімен өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті 

ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономи-

калық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласы-

ның әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру сала-

сында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу 

мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістерді 

енгізуді талап етіп отыр. Білім беру балабақша та-

балдырығынан басталады десек ешқашан қателе-

спейміз. Барлық білімнің бастауы – балабақшада. 

Сондықтан мектепке дейінгі білім беру саласының 

басты міндеттерінің бірі – үздіксіз білім беруде 

мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерек-

шеліктерінің айқындау[4]. 

Балалар психологиясын зерттеген шетелдік психо-

логтардың концепциялары да үлкен мәнділікке ие. 

Бұл концепциялар қатарына В. Штерн, К. Бюлер, Ж. 

Пиаже, А. Валлон, Дж. Брунер, А. Бинэ және т.б. ше-

тел ғалымдарының еңбектерін жатқызуға болады. 

Л. А. Венгердің мектепке дейінгі кезеңде баланың 

интеллектуалды даму ерекшеліктері туралы еңбек-

тері, А. В. Запорожецтің мектепке дейінгі балалық 

шақта бала дамуының «амплификациясы» теори-

ясы, Д. Б. Элькониннің бала ойынының психологи-

ясы және психикалық даму кезеңдері туралы тео-

риясы, В. Т. Кудрявцевтің мектепке дейінгі бала-

лық шақтың әлеуметтік-мәдени феномені туралы 

тұжырымдамасы және т.б[3]. 

Талданып өткен зерттеу жұмыстары балабақша ба-

лаларының жеке психологиялық ерекшеліктерін 

ескеруге қатысты іс жүзінде қолданылмай 

отырғаны, баланың жеке психологиялық ерек-

шелігін анықтайтын әдістемелр анықталмағаны 

арасындағы қарама-қайшылықтар бар екенін 

көрсетеді. 

Зерттеуге алынған қаласындағы Павлодар қаласы-

ның «№ 10 сәбилер бақшасы» мемлекеттік қазы-

налық коммуналдық кәсіпорнында өткізілді. Талда-

нып өткен зерттеушілердің зерттеу жұмыстарын ба-

лабақша балаларының жеке психологиялық ерек-

шеліктерін ескеруге қатысты іс жүзінде қамтамасыз 

етілді, баланың жеке психологиялық ерекшелігін 

анықтайтын әдістемелер ұсынылып, және танымдық 

процесстерді дамытатын бағдарлама құрылып, 

мектепке дейінгі балабақшаларда қолданылды, зерт-

теу нәтижелерін жоғары оқу орындарында, 

мектепке дейінгі балабақшаларда пайдалануға бо-

лады. Мектепке дейінгі балалардың когнитивті 

функциясының даму деңгейін анықтауда әртүрлі 

әдістемелер ұсынылып және тәжірибе жүзінде қол-

данылды: Қабылдауды диагностикалауда: «Мынау 

не?», «Мына суреттерде не жетіспейді?». Зейінді ди-

агностикалауда: «Белгілерді қой», «Есіңе сақта және 

нүктелерін қой», Есті диагностикалауда: «Суретт-

ерді есіңде сақта», «Сөздерді есіңде сақта». Ой-

лауды: «Кімге не жетіспейді?», «Топтарға бөл», 

«Жыл мезгілдері», «Артық затты көрсет?», «Қисын-

сызықтар». Қиялды диагностикалауда: «Пішін-

дердің суретін салып бітір», «Әңгіме ойлап тап» 

әдістемелері арқылы тексерілді. 

Зерттеу әдістемелердің мәліметтер негізінде жалпы 

баға шығарылып, ұпайлардың шектік мәндеріне 

сәйкес бөлінді. 

Жалпы топтың сапасы – жоғары көрсеткіш көрсет-

кен 5 бала – 16 %. Олар: Арыстан Ж., Әлібек С., Да-

мир Т., Мұхаммеджан Ы. Бұл балалардың сөздік 

қорлары, танымдық қабілеттері жақсы дамыған. Өз 

ойларын толық жеткізе алады. Жеткілікті көрсет-

кішті 14 бала – 47 % көрсеткіш көрсетті. Бұл бала-

лар есте сақтау, ойлау, зейін қабілеттері орташа 

деңгейде. Мүмкіндік деңгейін 8 бала – 27 % көрсет-

кіш көрсетті. Олар - Алижан Ғ, Еламан Ж, Дамир 

Қ, Резуан Қ, Жантөре Н, Серқан С, Бекарыс Т, Ди-

ляра С. Бұл балаларда ойлау қабілеттері, зейін 

қабілеттері тұрақталмаған. Төмен көрсеткішті 3 

бала - 10 % көрсеткіш көрсетті. Олар - Нурислам А, 

Аделя С, Айбике Т. Бұл балаларда танымдық про-

цесстері толық тұрақталмаған. Өз ойларын қысы-

лып жеткізеді. Яғни, 5-6 жастағы мектепке дейінгі 

балалардың перцептивті және апперцепциялы іс-

әрекеті арқылы білім жию қабілетінің даму деңгейі 

төмен. 

Алынған нәтижелер бойынша тұжырым жасай оты-

рып, мектепке дейінгі балалардың когнитивті 
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функциясын дамыту үшін түзету жұмыстарын 

жүргізуді қажет ететіндігін дәлелдеді. 

Балалардың перспективті мүмкіндіктерге сілтеме 

жасай отырып дамушы ортаны өзгертуге, ерекше 

қажеттіліктері бар балалар үшін жеке даму бағдар-

ламаларын жасауға мүмкіндік берді. 

Бағдарлама 1 модульдан құралады. 1 модульдің 1 

блогы – танымдық процесстерді диагностикалау-

дан құралады. 1 модульдің 2 блогы – танымдық 

процестерді дамыту: қабылдау, ес, зейін, ойлау, 

ұсақ моториканы дамыту, бастапқы графикалық 

қабілеттерді қалыптастыру. Сабақ курстары 1 мо-

дульдің 3 блокпен аяқталады, оған: мектепке 

дейінгі балалардың бағдарлама рейтингімен ішкі 

ойлау деңгейін саралау және бағалау кіреді. 

Сонымен түзету жұмыс кезеңінде мектепке дейінгі 

балалардың оқу-тәрбие үдерісінде психологиялық 

ерекшеліктерінің даму деңгейін анықтайтын және 

даму жолдарын қалыптастыратын жұмыстар 

жүргізілді. 

Коррекциялық жұмыстың тиімділігін тексеру 

мақсатында эксперименталды топтың 5-6 жастағы 

мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерек-

шеліктерінің даму деңгейін бақылау үшін қайта-

ланбалы диагностика жүргізілді. 

Эксперименттік жұмыстың нәтижелері математи-

калық тәсілмен өңделді. 

Бақылау және эксперименттік топтардағы диагно-

стикалау нәтижелерін көрнекті түрде төмендегідей 

диаграммада көруге болады (Сурет 1). 

Жоғарғы Сурет 1 көрсетілгендей, қалыптастырушы 

экспериментке дейінгі және қалыптастырушы экс-

перименттен кейінгі нәтиже көрсеткіштері арасында 

едәуір айырмашылық бар. Әсіресе, жоғары деңгей 

бойынша нәтиже көрсеткіштерінің өсу динамика-

сын байқауға болады (Сурет 1). Эксперименттік 

топттың мектепке дейінгі балалардың когнитивті 

даму деңгейлерінің көтерілгендігін көрсетеді. 

Қорыта келе балдырғанның психикалық даму 

заңдылықтарын түсіну, балалардың эмоциялық 

және ақыл-ой ерекшеліктерін, сондай-ақ олардың 

бейімділігі мен ынтасын білу балабақшадағы оқу-

тәрбие жұмысын ойдағыдай жүргізудің маңызды 

шарты болып табылады. Баланың табиғи психоло-

гиялық ерекшеліктерін білу тәрбиешіге баламен 

дұрыс байланыс орнатуға, олардың дамуын 

басқаруға, балабақша қызметкерлерін тәрбие 

жұмысындағы көптеген қателіктекрден сақтанды-

руға көмектеседі. Олардың барлығы да дамудың 

бір кезеңдерінен, сатыларынан өтеді. Осы жағдай-

ларды ескеріп тәрбиешінің балалармен жұмыс жа-

сауы тәрбиешінің білімділігін талап етеді. 
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Сурет 1 – Бақылау экспериментінің салыстырмалы диаграммасы 
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