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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Әлеуметтік, денсаулық сақтау және білім беру салаларында, 

дамуы және мҥмкіндігі шектеулі балалар категориясына, жалпыға 

ортақ әлеуметтік даму, білім алу нормативіне сай ҥлгерім, 

қоғамдық қарым-қатынастар, басқа ережелерді қабылдау 

мҥмкіндігі шектелген балалар жатады.  

Қазіргі кезде бҥкіл әлемде, даму кемістігі бар балаларды 

атауға ізгілік термині қолданылады, балалар категориясын, білім 

алу қажеттігі ерекше балалар деп атау қабылданған, себебі 

балалардың білім алу ҥдерісі арнайы педагогикалық–

психологиялық кӛмекті, арнайы оқыту әдістері мен 

ҧйымдастырылуын талап етеді.  

Қазір Қазақстанда мҥмкіндігі шектеулі балаларды анықтау 

жҥйесін ҧйымдастыру жҧмыстары қолға алынған. Дамуында 

ауытқуы бар балаларды ерте кезден анықтау мақсатында, 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Комитеті, ерте 

сәбилік жастағы балалардың жҥйке-психикалық дамуына, 

алғашқы дәрігерлік–санитарлық жәрдем беру пункттерінде 

(балалар емханалары т.б.) скрининг жасау туралы бҧйрық 

шығарды (12 қазан, 1999 ж.). Демек, балалар емханаларының 

қызметкерлері, балалардың дамуындағы ауытқулар мен ауытқу 

қауіптерін анықтау мақсатында, скрининг жасау міндетін  

атқарады. Қауіп тобындағы балалардың толық диагностикадан 

ӛту мақсатында психологиялық-медициналық-педагогикалық 

комиссияларға жіберіледі (ПМПК). 

Ҧсынылған оқулықта, мҥмкіндігі шектеулі балалар 

психологиясы жан-жақты толық баяндалады, яғни, арнайы 

психологияның дербес ғылым саласы ретінде қалыптасуы, 
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психология ғылымының басқа салаларымен байланысы, қалыпты 

даму мен ауытқулы даму туралы қазіргі заманғы кӛзқарастарға 

сай әдіснамалық мәселелері қарастырылады, психикалық және 

дене бітімдік даму ауытқулары бар балаларға клиникалық, 

психологиялық және педагогикалық тҧрғыдан сипаттамалар 

беріледі.  

Арнайы психология пәнінің категориялары, дизонтогенездің 

негізгі тҥрлерінің классификациялары мен параметрлері, 

мҥмкіндігі шектелген балалардың жалпы психикалық даму 

заңдылықтары қарастырылады.  

«Арнайы психология» пәні, арнайы білімді, кәсіби 

дефектолог–мамандар дайындаудағы негізгі пәндердің бірі болып 

табылады. Ҧсынып отырған оқулықтың негізгі мақсаты – 

болашақ мамандардың ғылыми дҥниетанымдарын кеңейту мен 

педагогикалық жҧмысқа теориялық дайындықтарының сапасын 

арттыру, студенттерді психикалық және дене бітімдік дамуында 

ауытқуы бар, әртҥрлі категорияға жататын балалардың 

психикалық ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы, оларды 

оқыту мен тәрбиелеуді ҧйымдастыру туралы теориялық біліммен 

қаруландыру болып табылады. 

Оқулық жоғары оқу орындарының «Дефектология» 

мамандығы бӛлімінің студенттері, магистранттары мен 

оқытушыларына, арнайы мектеп мҧғалімдеріне, ата-аналарға 

және арнайы білім саласында жҧмыс істейтін барша 

қызметкерлерге арналған.  
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КІРІСПЕ 

 

Арнайы психология – психикалық және дене бітімі жағынан 

кемістіктері бар, ересек адамдар мен балалардың психикалық 

даму заңдылықтарын, психикалық қызметтерінің ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттейтін, психология ғылымының дербес 

саласы.  

«Арнайы психологияның жалпы психологиядан ӛз алдына 

дербес сала ретінде, бӛлініп шығу кезеңі ХХ ғ. 60 жылдарына 

сәйкес келеді. Бастапқы кезде арнайы психология, жоғары оқу 

орындары мамандықтарының арасында «Психология» саласына 

енгізілді. Бірақ, бҧл адамдардың психикалық даму жағдайлары 

мен механизмдері, тҥрлі патогендік факторлардың әсері туралы, 

сондай-ақ, компенсаторлық және коррекциялық ҥдерістердің 

жҥзеге асу заңдылықтары туралы, ғылыми жетістіктер мен 

практикалық тәжірибелерді жинақтап, ӛз алдына қалыптасқан, 

қалған арнайы психологияның тек формальды тҥрде, жалпы 

психология қҧрамына енгізілуі еді»
1
. 

Арнайы психологияның нысаны - туа біткен және жҥре 

пайда болған, психикалық және дене бітімі дамуында ауытқуы 

бар балалар. 

Арнайы психологияның пәні, ерекше оқытуды қажет ететін 

балалардың психикалық дамуы болып табылады. 

Арнайы психологияның мақсаты – тҥрлі психикалық, 

соматикалық, сенсорлық, зияткерлік, тҧлғалық-әлеуметтік 

дамуында ауытқуы бар балалар мен жасӛспірімдерді, сондай-ақ, 

мҥмкіндігі шектелген ересек адамдарды қоғамға бейімдеу.  

Арнайы психологияның міндеттері: 

1. Даму кемістігі бар балалар мен қалыпты дамитын баланың 

психикалық дамуындағы негізгі заңдылықтарды ашу. 

2. Даму кемістігі бар баланың әртҥрлі категорияларының 

психикалық даму ерекшеліктерін қарастыру. 

3. Даму кемістігі бар баланың даму механизмін анықтау.  

----------------------------- 
1
Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: 

«Академия», 2002. — С.21. 
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4. Бала дамуындағы бҧзылудың тегін, уақытын, тереңдігін 

анықтау.  

5. Дамудағы кемістіктерге байланысты, ӛзіндік 

ерекшеліктерді анықтау. 

Арнайы психологияның қағидалары.  

Объективтілік қағидасы - ғылыми негізделген дәйектерге 

сҥйену және зерттеу нәтижелерін логикалық тҧрғыдан талдау, 

қазіргі заманғы психологиялық теорияларға сҥйену. 

Кешенділік қағидасы – дәрігерлік, психологиялық және 

педагогикалық тексеру болып табылады. Дамуында кемістігі бар 

бала диагностикалық тексеруге психоневролог, отоларинголог, 

офтальмолог т.б. дәрігерлер, психологтар, педагог–

дефектологтар, логопедтер қатысады.  

Жоспарлылық қағидасы – баланы жҥйелі тҥрде зерттеу. 

Детерминизм қағидасы – кез-келген қҧбылыстың ӛзіндік 

себептері атты қағиданы ҧстану.  

Кеміс дамудың себептерін есепке алу қағидасы. Бҧл - 

дамуында кемістігі бар балалардың, психикалық дамуындағы 

ерекшеліктердің себептерін анықтау қажеттілігі. Ол ҥшін 

кемістіктің қҧрылымы, тегі және тереңдігі туралы медициналық 

білім, психологиялық-педагогикалық мәліметтер қажет. 

Генетикалық қағида – динамикада, яғни баланың 

психикасында жалпы даму барысында, іс-әрекет барысында 

зерттеу. 

Әлеуметтік және биологиялық даму деңгейінің ӛзара 

байланысын есепке алу қағидасы. Яғни, бала дамуына әлеуметтік 

ортаның әсер етуі және керісінше.  

Талдау-жинақтау (анализ-синтез) қағидасы. Л.С. 

Выготский ілімі бойынша, алғашқы кемістікті есепке алу, негізгі 

симптомдар және психикалық қосымша асқынулар немесе 

туынды кемістіктерді талдау.  

Арнайы психологияның терминологиялық аппараты. 

Әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және білім беру 

саласының нормативті қҧжаттамаларына сәйкес ҧғымдар мен 

терминдер. 

«Дамуында бұзылуы бар балалар – бҧл әртҥрлі немесе 

бірнеше анализаторлардың (кӛру, есту, қимыл-қозғалыс, сӛйлеу) 

қызметіндегі бҧзылу салдарынан, сондай-ақ, орталық жҥйке 
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жҥйесінің органикалық зақымдануы салдарынан, психикалық 

және дене бітімдік дамуы бҧзылған балалар. Бҧл термин 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде арнайы білім беруді 

қажет ететін балалар категориясын ажырату ҥшін қолданылады.  

Мүмкіндігі шектеулі балалар – бҧл дамуындағы кемістіктер, 

әлеуметтік жеңілдіктер мен жәрдемақы алуға мҥмкіндік беретін, 

яғни бинефицитарлық мәртебеге  ие балалар. Дәстҥрлі 

терминологияда бҧл балаларды мҥгедек балалар деп атайды.  

Білім алу қажеттілігі ерекше балалар – бҧл білім беруде, 

арнайы коррекциялық кӛмекті қажет ететін балалар. Арнайы 

білім беру жағдайы, тек қана арнайы мекемелерде ғана емес, 

жалпы білім беретін мектептер мен балабақшаларда да болуы 

мҥмкін»
1
. 

«Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-

педагогикалық түзеу арқылы қолдау - кемтар балаларға тҧрмыс-

тiршiлiгiндегi шектеудi жою, оның орнын толтыру ҥшiн жағдай 

жасауды қамтамасыз ететiн, оларға басқа азаматтармен бiрдей, 

қоғам ӛмiрiне қатысу мҥмкiндiктерiн жасауға бағытталған, 

арнаулы әлеуметтiк, медициналық және бiлiм беру қызметтерiн 

кӛрсететiн бiлiм беру, әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау 

ҧйымдарының қызметi. 

Кемтар бала - белгiленген тәртiппен анықталған, туа бiткен, 

тҧқым қуалаған, жҥре пайда болған аурулардың немесе 

жарақаттардың салдарынан, тiршiлiк етуi шектелген, дене және 

(немесе) психикалық кемiстiгi бар, он сегiз жасқа дейiнгi бала 

(балалар). 

"Қатер" тобындағы бала - ерте қолға алынбағандықтан, 

әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы 

қолдау кӛрсетiлмегендiктен, дене және (немесе) психикалық 

дамуында артта қалу мҥмкіндігі жоғары болатын, ҥш жасқа 

дейiнгi бала (балалар). 

Дене кемiстiгi - ағза дамуының және (немесе) жҧмыс iстеуiнiң 

ҧзақ уақыт бойы әлеуметтiк, медициналық және педагогикалық 

тҥзеу арқылы, қолдауды қажет ететiн созылмалы бҧзылуы. 

--------------------------- 
1
Специальная педагогика: Учеб. Пособие для студентов Высш. 

Пед.учеб.завед. /Под ред. Н.Н.Назаровой. – М.:Изд. Центр «Академия», 

2004.С.10-11. 
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Психикалық кемiстiк - адам психикасы дамуының және 

(немесе) жҧмыс iстеуiнiң уақытша немесе тҧрақты кемiстiгi, 

соның iшiнде: сенсорлық бҧзылыстардың салдары; сӛйлеу 

бҧзылыстары; эмоционалды-ерікті бҧзылыстары; ми 

зақымдануының салдары; ақыл-ой дамуының бҧзылыстары, 

соның iшiнде, ақыл-ойының артта қалуы; психикалық дамуының 

тежелуi, осыған байланысты оқып-ҥйренудегi ӛзiндiк 

қиындықтар. 

Ерте қолға алу (ерте қолдау) - психикалық-дене 

бҧзылыстары скринингiн, медициналық, психологиялық-

педагогикалық диагностиканы, емдеудi, дамыта оқытуды 

қамтитын, сәбилік жастағы (ҥш жасқа дейiнгi) балаларды 

әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы 

қолдау; 

Әлеуметтiк бейiмдеу - объективті әлеуметтiк және 

медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау ҥдерісінде 

кемтар балалардың қоғамда қабылданған қҧндылықтарды, мiнез-

қҧлық ережелерi мен нормаларын игеруi, қабылдауы және 

еңбекке даярлау арқылы әлеуметтiк орта жағдайларына белсендi 

тҥрде бейімделуі»
1
.
 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 --------------------------- 
1
Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық тҥзеу 

арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 

шiлдедегi N 343 Заңы,1-тарау. Жалпы ережелер.  
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1. АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЖАЛПЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

1.1 Арнайы психологияның басқа ғылымдармен 

байланысы 

 

Арнайы психология пәнаралық ғылым болғандықтан, оның 

басқа ғылымдармен байланысын Усанова О. Н. екі деңгейде 

қарастырады. «Бірінші деңгей – ішкі психологиялық 

байланыстар, мҧнда жалпы психология, жас ерекшелік 

психологиясы, клиникалық психология, әлеуметтік психология, 

педагогикалық психология т.б. кӛптеген салаларымен байланысы. 

Екінші деңгей – сыртқы психологиялық байланыстар, бҧл деңгей 

арнайы психология мәселелерінің негізін, философия, 

әлеуметтану, медицина, педагогика және т.б. адам туралы 

ғылымдар тҧрғысынан қарастыруды кӛздейді.  

«Л. С. Выготский жас ерекшелік психологиясын, балалар 

психологиясын, педагогикалық және арнайы психологияны ӛзара 

жақындатады. Мысалы, арнайы және жас ерекшелік 

психологиясының зерттеу нысаны бір, ол – дамып, ӛсіп келе 

жатқан адам. Егер жас ерекшелік психологиясы қалыпты 

дамудағы психикалық даму онтогенезін, жасқа сай даму 

динамикасын т.б. зерттейтін болса, арнайы психология ауытқыған 

дамудағы ҥдерістерді процестерді зерттейді. 

Педагогикалық психологиямен байланысы мынадан 

кӛрінеді: арнайы психология даму ауытқуы бар балалардың білім, 

білік, дағдыларды меңгеру ерекшеліктерін, педагогиалық ҥдеріс 

заңдылықтарын, оқыту-тәрбиелеу ҥдерісінде психиканың ӛзгеру 

механизмдерін зерттейді. Сӛйтіп, педагогикалық ҥдеріске бағдар 

береді.  

А.Р. Лурия балалар нейропсихологиясын дамыта отырып, 

«ми мен психика» мәселесін зерттеудегі жаңа сатыны ҧсынады. 

Нейропсихология саласында, локальды ми зақымдануы бар 

балалардың жоғары психикалық қызметтерін зерттеуде, олардың 

ми механизмдерінің ерекшеліктерін анықтау, жоғары психикалық 

қызметтердің хроногендік (мерзімдік) локализациясы 

(оқшаулануы) заңдылықтарын ашты. Қазіргі кезде 

нейропсихологиялық әдістер, арнайы психологияда кеңінен 

қолданылады. 
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В.В.Богословский, А.Г.Ковалев, А.А. Степанов сияқты 

авторлар, арнайы психологияны патопсихологияның тармағы деп 

кӛрсетеді. Себебі, олардың зерттейтін нысаны – психикалық даму 

мен психикалық әрекеттің бҧзылуы. 

А.В. Петровский, керісінше, патопсихология арнайы 

психологияның тармағы деп есептейді. Себебі, патопсихология 

психиканың бҧзылуын, ақыл-естің жоғалуын, жеке тҧлғалық 

қасиеттердің жойылуын т.б. қарастырады. Бірақ, бҧл кӛзқараспен 

келісуге болмайды, себебі, жоғарыда кӛрсетілген мәселелер, 

адамның жеке тҧлға ретінде қалыптасуынан кейін, пайда болатын 

патология. 

В.И.Лубовский, Т.В.Розанова т.б. арнайы психологияны 

дефектология ғылымының саласы ретінде қарастырады»
1
.   

Шындығында, арнайы психологияның пайда болуы, туа 

біткен немесе жҥре пайда болған кемістіктердің салдарынан, 

қалыпты дамуы бҧзылған балаларға психологиялық кӛмек беру 

қажеттілігінен туындаған болатын. Демек, арнайы психология 

теориялық және практикалық дефектология ҥшін пайда болған. 

Бірақ дефектология арнайы білім беру мәселелерімен 

айналысады, сондықтан арнайы психологияны коррекциялық 

педагогикамен байланыстыруға болады.  

  

1.2. Арнайы психологияның зерттеу салалары 

 

Арнайы психологияның зерттеу салалары: 

- олигофренопсихология;  

- психикалық дамуы тежелген балалар психологиясы;  

- сурдопсихология; 

- тифлопсихология;  

- тірек-қимыл аппараты зақымданған балалар 

психологиясы; 

- логопсихология; 

- мінез-қҧлқы бҧзылған балалар психологиясы; 

- ерте жастағы балалар аутизмі бар балалар психологиясы;  

- мінез-қҧлқы бҧзылған балалар психологиясы; 

----------------------- 
1
Усанова О.Н. Специальная психология.М., 1990. -С.56. 

- кҥрделі даму бҧзылуы бар балалар психологиясы. 



 11 

Олигофренопсихология немесе ақыл-ойы кем балалар 

психологиясы – ақыл-ойы кем балалардың танымдық әрекет 

динамикасын және жеке тҧлғалық ерекшеліктерін зерттейтін 

арнайы психологияның қҧрамдас бӛлігі.  

Негізгі міндеті - ақыл-ойы кем балалардың психикасына тән 

жалпы, жеке және ерекше белгілерін, әлеуметтік бейімделуге 

мҥмкіндік беретін қабілеттерін анықтау.  

Психикалық дамуы тежелген балалар (жалпы мектептегі 

үлгермеуші балаларды осы категорияға жатқызуға болады) 

психологиясының мақсаты – тҥзету–дамыту жҧмыстарының 

кӛмегімен психикалық дамудағы тежелуді жеңілдету немесе 

мҥлдем жою. ҥлгермеушілер категориясы екендігін айтады.  

Сурдопсихология – есту қабілетінің кемшілігі бар 

адамдардың психикалық дамуының ӛзіндік ерекшеліктерін 

зерттейді, оларды компенсациялау мҥмкіндіктері мен жолдарын 

қарастырады, есту қабілеті бҧзылған ересек адамдар мен 

балаларға, педагогикалық ықпал жасаудың тиімді жолдары мен 

әдістерін, психологиялық жағынан негіздеумен, интеграциялы 

оқыту мен саңырау адамдарды қоғамға енгізудіңпсихологиялық 

мәселелерін зерттеумен айналысады. 

Тифлопсихология – кӛру қабілеті зақымданған адамдардың 

даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін, кӛру анализаторы 

қызметінің бҧзылуына байланысты пайда болатын, ақпарат 

кемшілігінің орнын толтыратын компенсаторлық ҥдерістердің 

қалыптасуын, бҧл кемістіктің психикалық дамуға тигізетін 

ықпалын зерттеп қарастырады. Кӛру қызметі зақымданған 

балаларға кӛрсетілетін тиімді тҥзету, (коррекциялық) 

педагогикалық кӛмектің психологиялық негіздерін  

оларды қоғамға бейімдеудің әлеуметтік-психологиялық негіздерін 

қҧрайды. 

Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалар 

психологиясы, қимыл-қозғалыс дамуы қалыпты және бҧзылған 

балалардың, жалпы психикалық даму заңдылықтарын зерттеп 

қарастырады, психикасының дамуындағы ӛзгеше ерекшеліктерді 

зерттейді, кемістіктің психикалық дамуға тигізетін әсерін жеңуге 

жағдай жасайтын компенсаторлық мҥмкіндіктерді ашады, 

балалардың дамуына ықпал жасайтын психологиялық негіздегі 

коррекциялық тиімді әдістерді қарастырады. 
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Логопсихология — алғашқы кемістік ретінде, сӛйлеуінде 

бҧзылуы бар адамдардың психикалық ерекшеліктерін зерттейтін, 

арнайы психология саласы. Логопсихологияның міндеті - әртҥрлі 

тілдік патологиялары бар адамдардың, балалардың психикалық 

даму ерекшеліктерін қарастыру, тілдік кемістіктерге ерте жастан 

психологиялық коррекция жасау, алдын-алу әдістемелерін 

даярлайды.  

Ерте жастағы балалардың аутизмі (ЕЖБА) бар балалар 

психологиясының қарастыратын мәселесі – эмоционалды-ерікте 

саласының бҧзылуы салдарынан, әлеуметтендіру және бейімделу 

қиындықтарына ҧшыраған балалар мен жасӛспірімдерге кешенді 

психологиялық кӛмек беру жҥйесін қҧрастыру. 

Мінез-құлқы бұзылған балалар психологиясы. Бҧл бӛлім 

тҧлғалық дамуында әрҥрлі дисгармониялық белгілер кездесетін, 

балалар мен жасӛспірімдерді қарастыруға арналады.  

Арнайы психологияның бҧл бӛлімінің негізгі міндеттері -  

бала дамуының патологиялық белгілерін ерте жастан анықтауға 

бағытталған әдістерді даярлау; әртҥрлі патологиялық даму 

тҥрлеріндегі балалар мен жасӛспірімдердің психикалық және 

әлеуметтік дамуының «кҥшті» және «әлсіз» жақтарын сипаттау;  

балалық жастағы патологиялық дамуға,  психологиялық-

педагогикалық коррекция жасау мен  алдын-алу әдістерінің 

жҥйесін даярлау. 

Күрделі даму кемістігі бар балалар психологиясы, екі 

немесе одан  кӛп даму бҧзылуы бар адамдардың психикалық 

дамуын зерттейтін бағыт. Бҧл саланың негізгі мақсаты - кҥрделі 

бҧзылулары бар адамдардың психикалық дамуының ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттеу оларға, олардың отбасына 

психологиялық-педагогикалық кӛмек беру жолдарын қарастыру 

мен жҥзеге асыру.  

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар 

1. Арнайы психология пәні нені зерттейді? 

2. Арнайы психологияның міндеттері қандай? 

3. Арнайы психологияның зерттеу салалары бойынша 

салыстырмалы кесте қҧр. 

 

1.3 Дефектология ғылымының зерттелу тарихы 
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Дефектология ғылымының зерттелу тарихы ХVІІІ ғасырдан 

басталады. Бҧл саланың ғылым ретінде қалыптасуы Ж.Итар, 

Ж.Эскирӛл, Ж.Демор, Э.Крепелин, Э.Сеген, В.К.Кащенко, 

Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.Н.Граборов, М.Монтессори т.б. 

есімдерімен байланысты. 

Қазақстандағы дефектология саласын зерттеуші ғалымдар 

ретінде Ж. Ы. Намазбаеваны, Р. А. Сҥлейменованы, 

Қ.Қ.Ӛмірбекованы, К.Б.Бектаеваны, З.А.Мовкебаеваны т.б. атауға 

болады. 

Ақыл-ойы кемістіктің зерттелуі 

«ХVІІІ ғасырдан бастап, Ж.Эскирӛл, Э.Сеген, Ф.Гальтон, 

А.Бине, Э. Крепелин, Дж. Кэттел сияқты психиатрлар, ақыл–

ойдың айқын бҧзылуын зерттеуге кірісті. Ғалымдардың алға 

қойған негізгі мәселесі, интеллектуалды кемістіктің жан 

ауруларымен, психикалық науқастармен байланысын анықтау, 

бҧл бҧзылулардың тереңдігін ажырату болды.  

ХІХ ғасырдың ортасында, кӛптеген Еуропа елдерінде 

жалпыға міндетті білім беру ісі енгізілгенде интеллектуалды 

жетіспеушілік мәселесінің мектеп бағдарламасын меңгеруге 

кедергі жасауы, дәрігерлердің, педагогтардың, кейін 

психологтардың назарын ӛзіне аударды. Жан ауруы жоқ, бірақ 

бағдарламаны меңгере алмайтын балаларды топтап оқытатын 

кӛмекші мектептердің, сыныптардың ашыла бастауы, осы 

кезеңдерге сәйкес келеді.  

Кеңес Одағы дәуірі кезіндегі ғылымда, олигофренияны жан 

ауруынан жеке алып қарастыру кейін, ХХ ғасырда басталды, әрі 

медицинада ғана емес (И.П.Кащенко, Г.И.Россолимо) 20 

жылдары пайда болған дефектология ғылымында  Л.С.Выготский 

арқылы кеңінен зерттеу қолға алынды. Ол дәрігерлер, 

психофизиологтар, психологтар мен педагогтардың еңбектерін 

бір арнаға бағыттады. 

К.Д.Ушинский ӛз еңбектерінде мектеп оқушыларының 

арасында, жҥйкелік-психикалық ерекшеліктердің салдаорынан 

оқуда ҥлгермейтін балалардың кездесетіндігі туралы ескертеді. 

Педагогтар мен психологтар мҧндай ҥлгермеушіліктің себебін 

анықтауға ҥлкен мән береді. Кӛп жағдайда, бҧл ақыл-ойдың 

кемістігімен тҥсіндіріледі, балалар кӛмекші мектептерге 
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жіберіледі. Ресейде кӛмекші мектептер 1908-1910 жж. ашыла 

бастайды.  

ХІХ ғасырдың ортасында, дәрігерлер ақыл-ойы кем 

балаларды психиатриялық аурухананың басқа пациенттерінен 

бӛлек қарастыпа бастады. Оларды тәрбиелеу мен оқытуға 

тырысудың нәтижесінде олардың психикалық әрекетінің 

ерекшеліктері туралы мағлҧматтар жинақталды.  

1929 ж. Мәскеуде балалар ҥйлері мен арнайы мектептердің 

ғылыми-практикалық институтының ашылуы, аса маңызды оқиға 

болып саналды. Ондағы арнайы психологиялық зертханаларда 

талантты жас ғалымдар еңбек етті, олардың ішінде арнайы 

психология мен арнайы педагогиканың дамуына елеулі ҥлес 

қосқан Л.С.Выготский болды.  

Л.С.Выготский маңызды теориялық ережелерді 

тҧжырымдайды:  

- адам психикасы қҧрылымының жҥйелілігі, яғни бір 

жҥйедегі буынның бҧзылуы, барлық жҥйенің қызметін 

ӛзгертетіндігі туралы; 

- бала дамуының ӛзекті және жақын даму аймағы туралы; 

- қалыпты және дамуы ауытқыған балалардың дамуындағы 

факторлардың бірдейлігі туралы; 

- ауытқыған дамудағы бірінші және екінші кемістік туралы, 

дамуы ауытқыған балалармен жҥргізілетін коррекциялық 

педагогикалық жҧмыстар туралы; 

- баланың психикалық жоғары қызметтерының дамуындағы 

ҧжымның фактор ретінде қарастырылуы туралы; 

- ақыл-ойдың кемістігі зият пен аффект қатынасының 

ӛзгерісі туралы; 

- дамуы ауытқыған балаға ерте коррекциялық–

педагогикалық ықпал жасаудың маңызы туралы;  

1930 ж. басында Л. В. Занков арнайы психологияның 

теориялық негіздерін жасады, ол ақыл-ойы кем балалардың есте 

сақтау қабілетін зерттей бастады. Л.В.Занков Россия тарихында 

ең алғаш рет ӛз лабораториясындағы ғалымдардың материалдары 

негізінде «Очерки психологии умственно отсталого ребенка» 

(1935) кітабын жарыққа шығарды.
 

Психикалық дамудың тежелуінің зерттелу тарихы 
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«Психикалық дамудағы аздаған ауытқулар мәселесі, 

шетелдік және отандық ғылымда, тек ХХ ғасырдың ортасында  

пайда болды. Бҧл кезде ғылым мен техниканың тҥрлі 

салаларында, қарқынды даму болды, жалпы білім беретін 

мектептердің бағдарламалары кҥрделене тҥсіп, кӛптеген 

балаларға оқу қиындай бастады. Педагогтар мен психологтар 

мҧндай ҥлгермеушілік себептерін, ӛте маңызды деп санап,  талдау 

жасады. Кӛп жағдайда, бҧл мәселе ақыл-ойдың кемістігі деп 

қарастырылып, ҥлгермеуші оқушылар кӛмекші мектептерге  

орналастырылды.  

Жалпы білім беретін мектептердегі бағдарламаны меңгере 

алмаған балаларды клиникалық тексеруден ӛткізгенде, ақыл-ойы 

кем балаларға тән ӛзгеше ерекшеліктер байқалмаған. Тек 50-60 

жж. Л.С.Выготскийдің шәкірті М.С.Певзнердің басшылығымен, 

ҥлгермеушілік мәселесінің тҥпкілікті себебі анықтала бастады. 

Кешенді клиникалық-психологиялық-педагогикалық тексерулер 

ҥлгермеуші оқушыларға психикалық дамудың тежелуі деген 

(ПДТ) тҧжырымдама берді. Сӛйтіп, жалпы мектептердегі 

ҥлгермеуші оқушылардың тең жартысын қҧрайтын, дамуында 

ауытқуы бар балалардың жаңа категориясы пайда болды. 

1960 ж. Кеңес Одағында Ғылым академиясының 

дефектологиялық ғылыми-зерттеу институтында, М.С.Певзнер 

мен Т.А.Власованың жетекшілігімен жҥргізілген кешенді 

зерттеулер екі жақты қажеттіліктен туындады: біріншіден, жалпы 

мектептердегі ҥлгермеушілік мәселесімен кҥресу болса, 

екіншіден, танымдық әрекеттің клиникалық бҧзылуын әрі қарай 

тереңірек зерттеу қажет болды. Барлық кӛрсеткіштерге  

 

 

 

 

 

-------------------------- 
1
Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. \Под ред. Б.П.Пузанова. – 3-е изд.доп.-М.: 

Изд. Центр «Академия»,2001.-С.5-9.
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сәйкес, бҧл категориядағы балалардың психоәлеуметтік дамуы 

басқа дизонтогениялық бҧзылулардан ӛзгеше, екінші жағынан,  

қалыпты дамудан айырмасы бар, сӛйтіп, психикалық даму 

деңгейіне қарай ақыл-ойдың кемістігі мен қалыпты даму 

аралығын кӛрсетеді.  

Ақыл-ойдың кемістігінде орталық жҥйке жҥйесі 

диффузиялық тҥрде зақымданатын болса, психикалық дамудың 

тежелуінде орталық жҥйке жҥйесі (ОЖЖ) локальды 

зақымданады. Ақыл-ойдың кемістігінде екінші сигналдық жҥйе 

шартты байланыстар жасауда белсенді рӛлді атқармайды, ал 

ПДТ-де екінші сигналдық жҥйе шартты байланыстар жасауда, 

қалыпты жағдайда белсенді рӛл атқарады. Ақыл-ойы кем балалар 

ересек адамдар тарапынан берілген кӛмекті қабылдамайды, ал 

ПДТ бар балалар кӛмекті қабылдайды»
1
.
 

Психикалық дамуы тежелген балаларға, айқын даму 

ауытқулары жоқ (ақыл-ойдың кемдігі, сӛйлеудің ауыр бҧзылуы,  

жеке анализаторлар кемістігі т.б.) балалар жатады. Бҧл 

категориядағы балаларда, тҥрлі биоәлеуметтік себептер (ОЖЖ-ң 

жеңіл зақымдануының қалдықтары, соматикалық әлсіздік, 

церебрастениялық кҥйлер, педагогикалық қараусыздық, 

гармониялық инфантилизм т.б.) салдарынан, бейімделу 

қиындығы кездеседі. Жоғарыда аталған кемшіліктер бҧл 

балалардың жалпы білім беру бағдарламасын меңгеруіне кедергі 

жасамайды, бірақ олардың психикалық және дене бітімдік 

ерекшеліктеріне бейімделуін қажет етеді. Дер кезінде жҥргізілген 

коррекциялық–педагогикалық кӛмек жҥйесі кейбір жағдайдағы 

медициналық кӛмек аталған, даму ауытқуын толық немесе 

жартылай жоя алады.  

Есту бұзылуының зерттелу тарихы 

Есту қабілеті бҧзылған адамдардың мінез-қҧлық 

ерекшеліктері мен психологиясы алғаш рет ХІХ ғ. орта шенінде 

зерттеле бастайды. 20-жылдары Л.С.Выготскийдің 

басшылығымен арнайы психологиялық мәселелер жҥйелі тҥрде 

қарастырылды. Оның шәкірттері Л.В.Занков пен И.М.Соловьев ӛз 

әріптестерімен бірге, есту қабілеті бҧзылған балалардың 

қабылдау, есте сақтау, ойлау, сӛйлеу қабілеттерін жан-жақты 

зерттеуге кіріседі. Бҧл зерттеулердің нәтижелері, 1940 ж. 

сурдопсихология бойынша алғаш жарияланған «Очерки 
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психологии глухонемого ребенка» монографиясында беріледі. 

Одан кейін, сурдопсихология саласындағы зерттеулер 

И.М.Соловьевтің жетекшілігімен жҥзеге асады. 

Сурдопсихологияның қалыптасуының  кезеңдерінде, А.П.Гозова, 

Г.Л.Выгодская, Н.Г.Морозова, М.М.Нудельман, В.Г.Петрова, 

Т.В.Розанова, Л.И.Тигранова, Ж.И.Шиф т.б. ғалымдар  ҥлестерін 

қосты. 

Кӛру бұзылуының зерттелу тарихы 

Тифлопсихологияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы 

соқырларды арнайы мектептерде оқытуды ҧйымдастыру ісімен 

байланысты.  

«Алғашқы арнайы мектеп В. Гаюидің бастамасымен 

Парижде 1784 жылы ашылды. ХІХ ғасырдың 80-жылдарында 

бҥкіл әлемде, барлығы 150-ге тарта соқырларға арналған 

мектептер ашылды.  

Соқырлар психологиясына талдау жасауға деген алғашқы 

ҧмтылысты, біз француз материализмінің негізін қалаушы 

Д.Дидроның «Кӛретін адамдарға уағыз ретінде соқырлар туралы 

жазбалар» (1749) еңбегінен табамыз.  

Соқырлық жағдайындағы психикалық даму 

ерекшеліктерінеарналған алғашқы зерттеулер, ХІХ ғасырдың 70- 

жылдарында жҥргізіле бастады. Зерттеуді соқыр адамдар 

интроспекция әдсә арқылы (ӛзін-ӛзі бақылау) жҥргізді. 

М.Сизеранның «Зағип адам зағиптар туралы» монографиясы, сол 

кездегі елеулі еңбектердің бірі болып саналады. Онда ӛзін-ӛзі 

бақылау негізінде, соқыр адамның ішкі әлемі суреттеледі»
1
.
 

Ғылыми психологияның орнығып қалыптасуы, Т.Геллер, 

М.Кунц, К.Бюрклен, П.Виллей, А.А.Крогиус, М.И.Земцова, 

Ю.А.Кулагин, А.Г.Литвак, Л.И.Солнцева еңбектерімен тікелей 

байланысты.  

Осы уақытқа дейін, әлемдік тифлопсихологияда соқырлар 

психологиясының қалыпты дамудағы кӛретін адамдардың 

психологиясына қаншалықты жақын және ӛзгеше екендігі туралы 

екі тҥрлі ҧстаным бар.  

Бҧл ҧстанымдар адамның психикалық және әлеуметтік 

дамуындағы кемістіктің рӛліне кӛзқараспен  ажыратылады. 

-------------------------- 
Литвак А.Г. Тифлопсихология. М.; Изд. «Просвещение», 1985.-С.22-23. 
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Олардың бірі, кӛру патологиясы бар баланың психикалық 

дамуында кӛру кемістігініің рӛлі негізгі және айқын деп 

қарастырады. Бҧл ҧстаным осы категорияға жататын балалардың, 

полисенсорлық қайта қҧрылу мҥмкіндіктерін ескермейді.  

«Соқыр балалардың танымдық әрекеттерінде ӛзіндік 

ерекшеліктердің болатынын А. И. Скребицкий, А. Щербина 

анықтаған. Ал, соқыр балалардың психикалық дамуындағы 

ӛзгешелік ерекшеліктерді тым асыра карастыру Ф.Цехты кӛретін 

адамдардың тілінен ӛзгеше «соқырлар тілінің» қажеттігін  

дәлелдеуге мәжбҥр етті. К. Бюрклен соқыр адамдардың  қоғамнан 

бӛлек ӛмір сҥруі нәтижесінде, адамдардың жаңа бір ӛзгеше типі 

пайда болады деген қорытындыға келеді.  Бірақ кӛру қабілеті 

зақымданған балалардың психикалық процестерінің 

ерекшеліктері ӛзгермейтін қҧбылыс емес. Ғалымдардың келесі 

бір тобы (Т.Касфорс, Б.Гомулицкий, К.Максфилд, А.Г.Литвак, 

М.И.Земцова, Л.И.Солнцева т.б.) бҧл балалардың психикалық 

даму динамикасын бақылай келіп, мынадай тҧжырым жасайды: 

аталған категориядағы балалардың психикалық даму динамикасы 

жақсарған сайын, кӛретін балалар мен кӛрмейтін балалардың 

жалпы психикалық мәртебесі арасындағы айырмашылық азая 

тҥседі. Кӛру патологиясы бар балалардың озық даму 

мҥмкіндігінің болатыны белгілі болды (М.Тобин)»
1
.
 

Сӛйлеу бұзылуының зерттелу тарихы 

Логопсихология арнайы психологияның ең кӛп зерттелген, 

қалыптасқан саласы болып табылады «Тілдік патологиясы бар 

балаларды зерттеп қарастыру ісі, XIX ғасырдың соңы мен XX 

ғасырдың басында қолға алынды. Аталған патологияның 

терминологиялық қамтамасыз етілуі бірыңғай емес: мысалы, 

отандық әдебиеттерде 1920 ж. баланың сӛйлеуі қалыптасқанға 

дейінгі кезде, мидың органикалық зақымдануы салдарынан пайда 

болатын, ауыр тілдік жетілмеуді белгілену ҥшін, «алалия» 

термині енгізілді (Д.В. Фельдбергер), ал шетелдерде бҧл 

патология «даму афазиясы», «сӛйлеудің конституциональды 

тежелуі», «туа біткен афазия»  

----------------------- 
1
Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: 

«Академия», 2002. — С.45. 
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деп аталды (А.Л.Бентон, Ф.Жияр, Ф.Кохер т.б.). Аталған 

категорияға жататын балаларға, адекватты коррекциялық –

педагогикалық кӛмек беру мен әлеуметтендіру тҧрғысынан 

қарағанда, ең маңызды болып саналатын нәрсе – бірінші кемістік 

– тілдік жетілмеудің баланың интеллектуалды дамуына ықпалын 

шеттету. Логопсихология тарихында, осы мәселе тӛңірегінде 

қарама–қайшы пікірлер  болды. 

А. Куссмауль, П. Мари, М.В. Богданов-Березовский , сондай-

ақ қазіргі замандағы зерттеушілер – Р.А.Белова-Давид, Е.А. 

Кириченко, бҧл бҧзылудағы жетекші рӛлді «жалпы органикалық 

зияткерлік кемістіктің» атқаратынын кӛрсетеді. Авторлар 

сӛйлемейтін және нашар сӛйлейтін балалардың сӛйлеу 

ҥдерістердің басқа психикалық ҥдерістердің жетілмеуіндегі басты 

себеп, олардың зияткерлік саласындағы ауыр кемшіліктер, 

осымен байланысты, сӛйлеу кемістігімен қатар, ақыл-ойдың 

кемістігі немесе психикалық даму тежелуі байқалады деп 

санайды. Осы бағытта жҥргізілген зерттеулерде, сипаттау 

қағидасы басым, онда психикалық ҥдерістердің жетілмеуін, 

сӛйлеудің ішкі заңдылықтарынсыз қарастырады.  

Ал, екінші пікір мынаны дәлелдейді: алғашқы сӛйлеу 

кемістігі, сӛйлеу қызметінің айқын жетілмеуі немесе мҥлдем 

болмауы, мҧндай патологиясы бар балалардың психикалық даму 

деңгейі оларды ақыл-ойының кемістігі бар балалар категориясына 

жатқызуға болатындығы. «Сӛйлеуі бҧзылған балалардың 

психикалық кемшіліктерін зерттеудегі алғашқы еңбектер Р.Е. 

Левинаның еншісінде шықты. Автор мектеп жасындағы 

сӛйлемейтін алалик балалардың 4 тобын қарастырады. Балаларды 

топтауда ғалым олардың сӛйлеуімен қатар психикалық 

қызметтерінің ауыр зақымданғанын есепке алады, бҥкіл 

танымдық әрекеттің даму ерекшеліктерін анықтайды.  

Сӛйтіп, балаларды келесі топтарға бӛледі: 

1) сӛйлеу дамуының бҧзылуы, фонемалық қабылдаудың 

бҧзылуымен ҧласқан; 

2) сӛйлеудің бҧзылуымен қатар кеңістіктік мағлҧматтары 

бҧзылған; 

3) кӛру арқылы қабылдау қабілеттерінде бҧзылу бар; 
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4) сӛйлеу қабілеті мен тҥрткі – қажеттілік саласы бҧзылған 

(психикалық белсенділікте). 

Р.Е.Левина айқын сӛйлеуде бҧзылуы бар балалардың 

танымдық әрекеттерінің дамуындағы ауытқуларды, екінші 

кемістік ретінде қарастырады, демек, оның қҧрылымы тікелей 

бірінші кемістікке қатысты. Бҧл пікір басқа ғалымдардың 

еңбектерінде ӛз жалғасын табады (Т.А. Власова, В.И.Лубовский, 

Л.С.Цветкова, И.Т.Власенко)»
1
.
 

Сӛйлеудің бҧзылуындағы танымдық ҥдерістерді бағалаудағы 

ҥшінші бір пікір Е.М. Мастюковаға
2
 тән, ол бҧл мәселенің 

саралаушы тҥрде шешілуі қажеттігін айтады, себебі, балалардың 

бҧл тобы полиморфты, әрі формаларының кӛптҥрлілігімен 

ерекшеленеді. Олардың әрқайсысында, танымдық саланың  

дамымауының ӛзіндік кӛріністері бар, бҧл орталық жҥйке 

жҥйесінің органикалық және функциональды локализациясы мен 

оның айқындық деңгейіне байланысты.   

Қимыл-қозғалыстың бұзылуының зерттелу тарихы 

Қимыл-қозғалыста бҧзылуы бар адамдардың, клиникалық 

және психикалық ерекшеліктерін зерттеу, сондай-ақ олардың 

әлеуметтік бейімделу мҥмкіндіктерін зерттеу жҧмыстары, ХІХ 

ғасырдың орта шенінен басталды. В.Литтл алғаш рет, қимыл-

қҧрсақішілік және тууда, сал ауруына ҧшыраған балалардың 

қозғалыс бҧзылуының клиникалық сипаттамасын жасады, 

сонымен бірге, олардың тіл мҥкістіктері мен жеке тҧлғалық даму 

ерекшеліктеріне сипаттама берді.  

«Ресейде ХІХ ғасырдың басында, қимыл-қозғалыстың 

бҧзылуы бар балалар мен жасӛспірімдерге кӛмек беру 

мәселесімен Г.И.Турнер айналысты. Ол зақымданған аяқ-

қолдарға ортопедиялық коррекция жасауға талпынды. Оның 

басшылығымен еңбек шеберханасы ашылды, онда қимыл-

қозғалысында бҧзылуы бар ҧл балаларды кәсіп тҥрлеріне ҥйретті.  

Бірінші дҥниежҥзілік соғыс және одан кейін болған 

полиомиелит эпидемиясы, кӛптеген адамдардың тірек-қимыл 

аппаратының бҧзылуына әкеп соқтырды, полиомиелит 

адамдардың әр жасында және әртҥрлі басқа науқастардың, әскери 

жарақаттардың 

----------------------- 
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1Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – 3-е из. перераб.и доп.- М.:ГИЦ 

«Владос», 2003. – С.49-50. 
2Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. –
М., 1985.С.56.  

 

салдарынан, басқа себептерден пайда болды. Тірек-қимыл 

аппараты бҧзылған адамдарды реабилитациялау мен әлеуметтік 

бейімдеу, қоғамдық-саяси мәселеге айналды. Бҧл мәселені 

шешуде қимыл-қозғалыс патологиясы бар адамдардың рӛлі 

ерекше болды. Олардың ішінде Америка президенті Ф.Рузвельт, 

австралиялық жазушы–журналист  А.Маршалл, американдық 

дәрігер Д.Фелпс бар. Олардың ӛмірі мен қызметі қимыл-қозғалыс 

кемістігі бар, тіпті ӛздігімен жҥре алмайтын адамдардың 

қоғамдық жҧмыстарында тамаша жетістіктерге жетуге 

мҥмкіндіктері болатынына дәлел болды.  

АҚШ дәрігері Д. Фелпс, ауыр сал ауруынан зардап шегеді, 

бірақ екі дҥниежҥзілік соғыстың  аралығында, дәрігерлік 

мамандық алып ҥлгереді, ол церебральды сал ауруына ҧшыраған 

балаларды зерттеуге кіріседі. Ол қоғамға осы церебральды сал 

ауру балалардың жоғары интеллектуалды қабілетінің болатынын, 

нәзік, сезімтал психикасы барлығын дәлелдейді. Оның жинаған 

ғылыми мәліметтері, қоғамның назарын аударады, ғылыми 

қызығушылық тудырады, сӛйтіп, бҧл балаларға қоғам тарапынан 

жанашырлық кӛрсету, оларды белсенді әлеуметтік ҥдеріске 

араластыру сияқты жетістіктерге әкеледі. Бҧл ӛз кезегінде, 

қоғамның дене бітімдік кемістіктері бар адамдарға деген 

кӛзқарасын ӛзгертеді, әрі дәрігерлердің, педагогтардың, 

психологтардың тірек-қимыл аппараты бҧзылған адамдарды 

зерттеуге деген қызығушылықтарын оятады,  бҧл медициналық 

және психологиялық–педагогикалық коррекция әдістерінің 

қҧрылуына ықпал етеді.  

ХХ ғасырдың 50–60 жылдарында Венгрияда тірек-қимыл 

аппараты бҧзылған балалардың қимыл–қозғалыстарын тҥзетуге 

бағытталған реабилитациялық жҧмыстар, яғни қимыл-қозғалыс 

бҧзылуын жеңуге ҥйретуде, жетекші рӛл атқаратын кондуктивті 

педагогика пайда болды»
1
.
 

Кеңес Одағында мҧндай балаларды емдеу әдістерін жасауға 

айрықша ҥлес қосқан ғалым  К.А.Семенова,  оларды  
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арнайы оқыту мен тәрбиелеу жҥйесін жасаған  М.В.Ипполитова. 

Қазіргі кезде тірек-қимыл аппараты бҧзылған балалардың  

-------------------- 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 
С.48. 

клиникалық–психологиялық ерекшеліктері туралы, оқыту мен 

тәрбиелеу мәселесі туралы деректерден, ҥлкен кӛлемді материал 

жинақталған, сӛйтіп, арнайы психологияның бҧл саласы 

шетелдерде,  біздің елімізде де жедел даму ҥстінде. 
 

Аутизмнің зерттелу тарихы 

«Аутизм терминін  алғаш рет Е.Блейер нақты қарым-қатынас 

жасау ортасын қажетсінбеу, одан оқшаулану, логикалық 

заңдардан азат болу мен ӛз «әлемінде» ғана ӛмір сҥру  сияқты,  

ерекше кҥйді белгілеу ҥшін енгізген болатын. 1943 жылы 

американ клиницисті Л.Каннер ерте жастағы балалар аутизмі 

синдромының 11 жағдайын топтастыра отырып, ӛзінің 

«Аффективті байланыстың аутистік бҧзылулары» атты еңбегінде, 

аутизмді жан-жақты қарастырады. Ол «экстремальды жалғыздық» 

деп, ерекше клиникалық синдром қорытындысын жасайды, кейін 

аутизмді ашқан ғалымның қҧрметіне оны Каннер  синдромы деп 

атау ҧйғарылды. 

Г.Аспергер ӛзгеше категорияға жататын - бірнеше баланы 

сипаттай отырып, оны «аутистік психопатия» деп атайды. Бҧл 

бҧзылудың психологиялық сипаты, Каннер синдромынан ӛзгеше. 

ЕЖБА–мен салыстырғанда, бірінші айырмашылық - аутистік 

психопатия белгілері, 3 жастан кейін білінеді. Аутистік 

психопаттардың мінез-қҧлық пен тәртібінің бҧзылуы айқын кӛзге 

тҥседі, олар «балалық» белгіден тыс, барлық кӛріністерінде 

«егделік» байқалады, пікірлері мен кӛзқарастары ӛзгеше бір 

қайталанбас сипатқа ие. Қҧрбыларының ойындары оларды 

қызықтырмайды, ӛз ойындары механикалық ойын тәрізді болып 

келеді. Аспергер олардың  «аспанда қалықтап» жҥретіндіктерін, 

мимикаларының, сӛйлеудің монотондылығын, қарым-

қатынастарды қажетсінбеу, аялау, еркелеу әдеттерінің болмауын 

сипаттайды. Интуицияның жеткіліксіздігі, ӛзгенің жанын 

тҥсінбеу, жанашырлық кӛрсетпеу белгілері  бар. Ал, екінші 

жағынан, Аспергер бҧл балалардың ӛз ҥйіне деген ерекше 

сҥйіспеншіліктерін  байқайды»
1
.
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Ресейде ЕЖБА бар балаларға психологиялық-педагогикалық 

кӛмек беру мәселелері, ӛткен ғасырдың 70-жылдары қарқынды  
-------------------- 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.50. 

қарастырыла бастады. Зерттеулердің нәтижесі ретінде, осы 

категорияға жататын балалардың психологиялық 

классификациясы пайда болды (К.С.Лебединская, В. 

В.Лебединский, О.С.Никольская,).  

Мінез-құлықтың бұзылуының зерттелу тарихы. 

Тҧлғалық дисгармониялық дамудың, әлеуметтік- 

психологиялық бейімделудің бҧзылуы мәселесін қарастыру, 

«шағын психиатрияның» саласымен басталған және сол салада 

жалғасын табуда.  

1835 ж. Причард «моральды ақыл-ойдың кемістігі» 

жағдайлары туралы жазды. Бҧл кейін «психопатия» терминімен  

белгіленген кҥйлер. Психопатиялық тҧлғаны, ең алғаш рет 

сипаттаған Морел (1857). Ол адамның қалыпты ақыл-ой 

қабілетінің, әлеуметтік тҧрғыда қате болып саналатын мінез-

қҧлыққа бейімділігін ерекше атап кӛрсетеді.   

1877 ж. Модслидің,  пікірінше, психикалық бҧзылу болып 

саналмайтын, тек шекаралық кҥйлер болып есептелетін 

психикалық кҥйлерге қатысты, «патологиялық даму» ҧғымын 

енгізеді.  

Психопатия туралы ілімнің пайда болуы XIX ғасырдың 80-90 

жж. сәйкес келеді және ол Х.Кандинский, В.М.Бехтерев, Е.Кох, 

С.С.Корсаков, Е.Крепелин есімдерімен тығыз байланысты.  

Е.Крепелин психопатияның классификациясын ҧсынады, оған 

қозғыштар, импульсивті адамдар, тҧрақсыздар, патологиялық 

ӛтірікшілер, қоғам жаулары, кикілжіңіне бейім адамдар сияқты 7 

тип кіреді.    

1921 ж. Э.Кречмердің конституциональды типологиясы 

пайда болды. Ол адамның дене қҧрылысының типін, ерекше 

мінез-қҧлықпен байланыстырады.   

Конституция типтері мен олардың ҥйлесуі, Э.Кречмер 

бойынша, екі тҥрлі ӛзара, қарама-қарсы патологиялық тҧлға 

типтерін кӛрсетеді: маниакальды–депрессиялық және 

шизофрениялық. Бірінші тип бойынша, даму пикник дене 
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қҧрылысын тҥзеді, ал екінші тип – астениялық және атлеттік дене 

қҧрылысын тҥзеді. Кречмер шекаралық кҥйлерді шизоидтық деп 

атайды (шизофренияға жақын кҥйлер) және циклоидтық 

(маниакальды-депрессиялық психоздардың негізгі симптомдарын 

кӛрсетеді).
 

Психопатия туралы ілімнің кейін дамуы, бір жағынан, 

клиникалық типологияларды анықтау мен даралау бағытында 

жҥрсе, (П.Б.Ганнушкин, О.В.Кербиков, Г.Е.Сухарева, 

В.В.Ковалев), екінші жағынан, шекаралық кҥйлердегі 

(акцентуацияланған) тҧлғаны тану ілімін қалыптастыру 

бағытында жҥрді (К.Леонгард, А.Е.Личко).  

Күрделі кемістіктердің зерттелу тарихы 

«Ең бірінші соқыр-саңырау бала, 1894 ж. Е.К.Грачеваның 

Петербургте ҧйымдастырған ауыр дәрежедегі ақыл-ойының 

кемістігі бар балаларға арналған паналату орнына қабылданды. 

«Братство во имя Царицы Небесной» деп аталатын жерге, 1905 ж. 

тағы бір соқыр-саңырау бала тәрбиеленуге алынды. Ол кезде, бҧл 

сияқты қайырымдылық мекемелерінде белгілі дәрігер, әрі 

оқытушы М.В.Богданов-Березовский кеңес береді, ол Ресейдегі 

соқыр-саңырау балалардың жағдайына назар аударып, осы жайлы 

ғылыми және кӛпшілік басылымдарда бірқатар мақалалар 

жариялады.  

Ресейде, XIX ғасырдың 80 ж. Ч. Диккенстің «Американ 

жазбалары» жинағы аудармасының басқа хабарламалардың 

жариялауының нәтижесінде, американдық соқыр-саңырау қыз 

Лаура Бриджменнің ӛмір тарихы, оның Бостондағы Перкинстің 

соқырларға арналған институтында білім мен тәрбие алғандығы 

жария болды. Бҧдан кейін, бҥкіл әлем Перкинс институтындағы 

Анна Сулливанның тәрбиеленуші соқыр-саңырау қызы Елена 

Келлердің оқып білім алу тарихы туралы хабардар болды. 1884 

жылдан  1913 жылға дейін Ресейде Е. Келлердің ӛмір тарихы мен 

шығармашылғы жайлы 11 еңбек жарияланды. Бельгия, Франция, 

Норвегия, Шотландия мен Швецияда соқыр-саңыраулардың 

оқыту жайлы деректер белгілі бола бастады. Германиямен тығыз 

ғылыми қарым-қатынас жасау барысында, Ресей мамандары 

Потсдам жанындағы мҥгедектерге арналған паналату орнындағы 

соқыр-саңыраулардың оқуын бақылауға мҥмкіндік алды. 

Мҥгедектер  
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онда 1887 жылдан бастап оқытыла бастады, кейін 1906 ж. бҧл 

жерде соқыр-саңырауларға арналған арнайы мектеп ашылды.  

1908 ж. ай сайын шығатын орыстың «Слепец» журналында, 

неміс педагогы және зерттеушісі Г.Риманның 1905 ж. Берлинде 

жарыққа шыққан  «Саңырау–мылқау-соқырларға психологиялық 

бақылау жасау» («Психологические наблюдения над 

глухонемыми слепцами») атты еңбегі жарияланды.  

Әлемнің әр тҥкпірінен соқыр-саңырау балаларды оқытудың 

жетістіктері туралы келген хабарлар Ресей қоғамында аталған 

балалар мәселесі туралы ерекше қызығушылық туғызды. 1909 ж. 

Ресейде соқыр-саңырауларға қамқорлық жасау қоғамы қҧрылды 

және Петербургтегі соқыр-саңырауларға арналған балабақшада, 

ҥш баланы оқыту қолға алынды. Сол жылы жазда, осы мекеменің 

педагогары мен тәрбиешілері, Швеция мен Германиядағы соқыр-

саңырауларды оқыту тәжірибесімен танысты, сӛйтіп 1910 ж. 

ашылған және ауыр кӛру-есту кемістіктері бар 7 баланы 

паналатқан мекемеде жҧмыс істей бастады.   

Бҧл Ресейдегі соқыр-саңырауларға арналған ең алғашқы 

оқыту–тәрбиелеу мекемесі болып саналды. Мҧнда, балалармен 

педагогтар М.А.Захарова мен Ю.А.Якимова жҧмыс істей бастады, 

олар ӛз қызметтерін 1917 ж. тӛңкерістен кейін соқыр-саңырау 

балалар Петроградтағы отофонетикалық институт (кейінірек 

Ленинградтық есту және сӛйлеу институтына айналды) 

жанындағы саңыраулар тобына енгенде де жалғастырды. Олар 

1941 ж. дейін оқытылды. Бҧл балаларды оқыту барысында 

жасалған ғылыми тҧжырымдар белгілі психолог А. 

В.Ярмоленконың еңбектерінде беріледі. 1923 жылдан 1937 жылға 

дейін И.А.Соколянский ҧйымдастырған Харьковтегі соқыр-

саңырауларға арналған мектеп ӛте қарқынды жҧмыс істеді. Бҧл 

мектепті бітірген оқушы, атақты соқыр жазушы О.И.Скороходова 

болды. Кейінірек бҧл тәжірибені И.А. Соколянский мен 

А.И.Мещеряков, Москвада КСРО ПҒА дефектология 

институтында жалғастырды, мҧнда 1947 ж. бастап ғылыми 

зерттеулер және соқыр-саңырау балалармен тәжірибе жҧмыстары 

жҥргізілді. Атақты психологтар А.Н.Леонтьев пен 

А.И.Мещеряковтың жетекшілігімен  1971 – 1977 жж. 

Аралығында, М.В.Ломоносов атындағы ММУ-нің психология 

факультетінде, 4 соқыр-саңырау студентті оқыту ісі 
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ҧйымдастырылды. Олардың екеуі – А.В.Суворов пен 

С.А.Сироткин ғылыми дәрежеге ие болды және бірнеше ғылыми, 

ғылыми-кӛпшілік кітаптардың авторлары болды. Қазіргі кезде 

кеңінен танымал болған, Москва облысының Сергиев Посад елді 

мекеніндегі соқыр-саңырау балаларға арналған балалар ҥйі 1963 

ж. бері, Ресей Федерациясының Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі жҥйесінде жемісті жҧмыс істеп келеді.  

Ресейдегі соқыр-саңырау балаларды оқыту тәжірибесі басқа 

елдерге мәлім, әрі ҥлкен беделге ие. 1969 жылдан бастап, соқыр-

саңырауларды зерттеу жҧмыстарын дамытатын және оларға 

қызмет ететін бҥкіл әлемдік ҧйым жҧмыс істеп келеді, оның 

ӛткізетін шараларына ресейлік мамандар белсене ат салысады»
1
.   

Бҧл ҧйымның мәліметтері бойынша әлемде соқыр-саңырау 

адамдардың саны бір миллионға жуық. Қазіргі кезде олардың 

қатарына жататындар: туа біткен немесе ерте кезден соқыр-

саңырау болған балалар; жҥре келе, есту қабілетін жоғалтатын, 

тумысынан соқыр балалар; жҥре келе, кӛру қабілеті бҧзылатын 

тумысынан саңырау немесе нашар еститін балалар; есейген 

немесе қартайған шақта, есту және кӛру қабілетін жоғалтқан 

адамдар. 

Қазіргі кезде соқыр-саңыраулықты әр елде әртҥрлі 

қарастырады. Ол кӛбінесе әр мемлекетте қабылданған 

нормативтік қҧжаттардағы бҧл ҧғымның қалай тҥсіндірілетіне 

саңыраулар категориясына жатқызу ҥшін, шетелдерде оған 

арнайы мектепте тегін оқыту қҧқығы мен ерекше әлеуметтік 

қызмет кӛрсетілетін кепілдік беріледі (кӛлікпен және басқа да 

кӛмектермен қамтамасыз ету, т.б.). Бҧл елдерде «соқыр-саңырау» 

категориясы мемлекеттік мҥгедектер тізіміне енгізілген.  

    

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Шетелдердегі және Кеңес Одағы аймағындағы дамудың 

бҧзылуы мәселесінің зерттелу тарихына сипаттама бер. 

2. Тарихтағы мҥмкіндігі шектеулі атақты тҧлғалар кімдер? 

3. Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғалар қандай мамандықтарды 

меңгере алады? 
------------------------- 
1Апраушев А.В. Тифлосурдопедагогика.М.: Изд. «Просвещение», 1983. – С.15-20. 

  



 27 

 

 

 2. КЕМІСТІК ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНЫН ТОЛТЫРУ 

 

2.1. Кемістік және орнын толтыру ҧғымдары 

 

Дамудың алғашқы және туынды кемістігі. 

Дамудың алғашқы және туынды кемістігі туралы ҧғымды 

Л.С.Выготский енгізді. «Алғашқы кемістіктер бір биологиялық 

жҥйенің (талдағыштар, ми қҧрылымдары) патогендік факторлар 

әсерінен, органикалық зақымдануы мен жетілмеуі нәтижесінде 

пайда болады. Туынды кемістіктер – алғашқы кемістіктерден 

туындамайтын, бірақ солардың негізінде қалыптасатын 

(саңыраулардың сӛйлеуінің бҧзылуы, соқырлардың бағдарлау 

қабілетінің бҧзылуы, т.б.) психикалық жетілмеу және әлеуметтік 

мінез-қҧлықтың бҧзылуы тәрізді сипатқа ие. Кемістік 

биологиялық негізден алыс болса, оны психологиялық–

педагогикалық тҥзету оңай болады. Қарапайым қызметтермен 

салыстырғанда, жоғары қызметтерді тҥзету жеңіл болады. 

Даму ҥдерісінде бірінші және екінші кемістіктер 

арасындағы, биологиялық және әлеуметтік шартты бҧзылу 

арасындағы қатынастар ӛзгереді. Егер оқыту мен тәрбиелеудегі 

негізгі кедергі органикалық кемістік болса, яғни, туынды кемістік 

бағыты, «тӛменнен жоғары» болған жағдайда, дер кезінде 

коррекциялық–педагогикалық жҧмыстар басталмаса, екінші 

кезекте пайда болған психикалық жетілмеулер мен жеке тҧлғалық 

қалыптың бҧзылуы, баланың әлеуметтік ортаға, ӛзіне деген кері, 

жағымсыз кӛзқарасының қалыптасуында жетекші орын алады. 

Психологиялық кҥрделі мәселелер шеңберін кеңейте отырып, 

туынды кемістік барлық қарапайым психикалық қызметке кері 

ықпал етеді, патогендік әсерлер «жоғарыдан тӛмен» қарай 

бағытталады.
 

А. Адлердің және Л. С. Выготскийдің кемістік пен оның 

орнын толтыру туралы ілімдері. 

 «А. Адлер теориясының негізі адамда қалыптасатын 

«толыққанды болмау кешені» болып табылады, ол А.Адлердің 

кӛзқарасына бойынша, адамның ӛз дамуындағы кемшіліктерді  
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жоюға мҥмкіндік беретін, басқалардан артық болуға деген ҥнемі 

ҧмтылуы арқасында пайда болады»
1
   

А. Адлерден кейін Л. С. Выготский функциональды 

ҧстанымда, бір органикалық кемістіктің баланың кеміс екендігіне 

дәлел болмайтынына назар аударады. Кемістіктің әсері ҥнемі 

екіжақты: бір жағынан, ол ағзаның қалыпты әрекетін қиындатады, 

екінші жағынан - кемістіктің орнын толтыратын, басқа 

қызметтердің қарқынды жетілуіне жағдай жасайды. Л. С. 

Выготский былай деп жазады: «Жалпыға бірдей бҧл заң, ағзаның 

биологиясына да, психологиясына да бірдей қатысты: кемістік 

минусы компенсация плюсіне айналады»
2
. 

Психикалық қызметтердің кемшілігі мен зақымдануын 

компенсациялау, тек жанама жолмен жҥзеге асырылады. Жанама 

жолға жататындар: жҥйеішілік қайта қҧрулар (жойылған 

қызметтердің сау компоненттерін пайдалану) немесе жҥйеаралық, 

мысалы, соқырлардың оптикалық заңдылықтарды меңгере 

алмауының сипап-сезумен компенсацияланатыны (Брайль 

шрифті). 

Л. С. Выготский баланың мәдени дамуының жанама 

жолынан, емдік педагогиканың негізін кӛреді: «Кеміс баланың 

ӛзіндік дҧрыс келбеті, оның қандай да бір қызметтің 

(функциясының) жоғалуынан қалыптаспайды, сол жоғалған 

қызметтің бала дамуында жаңа бір қҧрылымдарды 

туғызатындығынан, яғни жеке тҧлғаның ӛз кемістігіне деген 

реакциясы мен даму ҥдерісіндегі компенсациясы»
3
. 

 

2.2. Дефектологиядағы Л. С. Выготскийдің рӛлі 

 

Л. С. Выготский арнайы психологияның негізін салған 

ғалым. Арнайы психология негізінде, Л. С. Выготскийдің енгізген 

бірқатар тҧжырымдары бар. 

 
-------------------- 
1Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982.Т. 3.-С.31. 
2 Трофимова Н.М., Дуванова С.П. и др. Основы специальной педагогики и психологии. – 

Москва – Минск, 2005.С.48 
3Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982.Т.3.-С.32. 
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Ғалымның пікірінше, сау бала мен кемтар бала бірдей 

заңдылықтармен дамиды. Демек қалыпты және дамуы 

ауытқыған  балалардың  дамуындағы факторлар бірдей. 

Бірақ жалпы заңдылықтармен бірге, ол кемтар баланың 

ӛзіндік даму ерекшеліктерін де атап кӛрсетті. Аномальды 

психиканың басты ерекшелігі ретінде, биологиялық және мәдени 

ҥдерістер дамуының бір-бірінен алшақ болатынын кӛрсетті 

(дивергенция). 

Ақыл-ойы кем бала, ӛзінің дамуында сау баланың жҥріп 

ӛтетін  даму кезеңдерін бастан кешіреді, тек бірқатар кешігумен 

және ӛзіне тән спецификалық ерекшеліктермен ӛтеді.  

Алғашқы кемістік пен туынды кемістік 

құрылымдарындағы зақымданулардың байланысы туралы 

ереже. Алғашқы кемістік биологиялық факторлармен 

байланысты болса, ал екінші кемістік - әлеуметтік факторлармен 

байланысты. Нәтижесінде Выготский Л. С., білім алу қажеттілігі 

ерекше балаларда екінші, ҥшінші кемістіктің алдын-алу 

мақсатында, ерте коррекциялық кӛмек беру қажеттілігі туралы 

тҧжырым жасады. Сондай-ақ, туынды кемістіктер, оның ішінде 

эмоциональды – ерікті саласының зақымдануы сияқты бҧзылулар, 

биологиялық ақауларға қарағанда, коррекциялық әсерлердің 

кӛмегімен жеңілдетілетіндігі туралы тҧжырым жасады.  

Жақын және ӛзекті даму аймағы туралы ереже.  

«Жақын даму аймағы» мәнінде, Л. С. Выготский «жетілу 

ҥдерісіндегі қызметтерді, яғни, әзірше ҧрық кҥйіндегі, піскен 

жеміс деп атауға келмейтін, тек бҥршік немесе гҥлі  деп атауға 

болатын», енді  жетіліп келе жатқан қызметтерді айтады.  

Осылайша, «жақын даму аймағы» ҧғымын қарастыруда, Л. 

С. Выготский тағы бір маңызды тезис ҧсынды. Онда ақыл-ойы 

кем баланың ой-ӛрісінің дамуын анықтауда, оның нені 

меңгергендігін, баланың «динамикалық даму кҥйін», «әзірге даму 

кҥйінде тҧрған ҥдерістерін» есепке алу қажеттілігі айтылады. 

Л. С. Выготскийдің пікірінше, «жақын даму аймағы», 

баланың жасына сәйкес емес, кҥрделі мәселелерді ересектердің 

кӛмегімен шешу ҥдерісінде айқындалады. Сӛйтіп, ақыл-ойы кем 

баланың мҥмкіндігін бағалау, екі кӛрсеткіш негізінде жҥреді: 

ересектер тарапынан берілген кӛмекті қабылдай білу және 

аналогиялық тапсырмаларды ӛз бетімен орындай білу дағдысы.  
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Ол ӛзінің кҥнделікті жҧмысында, қалыпты дамудағы 

балаларды зерттеумен ғана емес, дамуында ауытқуы бар 

балаларды зерттеумен айналыса отырып, жақын даму аймағы 

туралы пікірдің, әсіресе кемтар балалар категорияларына қатысты 

екендігіне кӛзі жетті.   

Оқыту мен дамудың сәйкестігі туралы ереже. Л. С. 

Выготский оқытудың  дамудан ілгері жҥруі, баланың дамуын 

ӛзімен бірге ілгері жылжытады деген қорытындыға келді.  

Л. С. Выготскийдің әлеуметтендіру бағдарламасын 

жасауы. Осыған сәйкес, кеміс баланы әлеуметтік ортаға ерте 

қосу мен даму патологиясын ерте диагностикадан ӛткізу 

қажеттілігі  анықталады. Ол дамуы ауытқыған балаға, ерте 

коррекциялық – педагогикалық ықпал жасаудың маңызын 

дәлелдейді. 

Зият пен аффектінің сәйкестігі. Тҥзетушілік 

(коррекциялық) оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісінде ақыл-ойы кем 

баланың эмоциямен басқарылатын мінез-қҧлқы мен ӛзін-ӛзі 

ҧстауы, анағҧрлым саналы болады, демек, ақыл-ой мен аффект 

арасындағы қатынас ӛзгереді. 

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Кемістік ҧғымына сипаттама бер. 

2. Кемістіктің орнын қалай толтыруға болады? 

3. Алғашқы және туынды кемістіктің ӛзара байланысы 

қандай? 

4. Кемістік туралы Л. С. Выготский ілімінің мәні неде? 

5. А. Адлер теориясының мәні. 

6. «Сау бала мен кемтар бала бірдей заңдылықтармен 

дамиды» деген ҧғымды қалай тҥсіндіруге болады? 

7. «Жақын және ӛзекті  даму аймағы» деген не? 

8. Оқыту мен дамудың сәйкестігі не ҥшін керек? 

9. Әлеуметтендіру бағдарламасының мәні неде? 
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2.3 Онтогенез және баланың психикалық дамуындағы әртҥрлі 

факторлардың рӛлі 

 

Клиникалық зерттеулерге сәйкес, психикалық қызметтердің 

бҧзылуы немесе жетілмеуі эмбриогенезде, яғни, ми 

қҧрылымының ерте жасушалық дамуында, тҥрлі зақымдаушы 

зиянды әсерлерден пайда болады (1-сурет). 

 Адамның психикалық және дене бітімі жағынан кемтар 

дамуына әсер ететін, әсер ету уақытына қарай, патогендік 

факторлар ҥшке бӛлінеді: пренатальды (тууға дейін); натальды 

(туу кезінде); постнатальды
 

(туғаннан кейін, ерте сәбилік 

кезеңнен 3 жасқа дейін). 

Бала дамуының биологиялық факторларына мыналар 

жатады: 

- тҧқым қуалайтын және гендік мутациялар, хромосомдық 

абберациялар нәтижесінде пайда болған, хромосомдық-

генетикалық ауытқулар; 

- ананың жҥкті кезіндегі жҧқпалы және вирустық аурулары 

(қызамық, токсоплазмоз, тҧмау); 

 
1-сурет. Адамның психикалық және дене бітімі жағынан кемтар даму 

қаупін туғызатын факторлар 

 

Соматикалық 

факторлар 
 

 

Мидың 

зақымдануы 

 

Қоршаған орта 

 әсерлері 

 

Генетикалық 

факторлар 
 

 

 

Биологиялық 

факторлар 

 
 

 

Әлеуметтік 

факторлар 
 

 

БАЛА 

ДАМУЫ 
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- венерологиялық аурулар (соз, мерез); 

- ананың эндокриндік аурулары, оның ішінде қант диабеті; 

-  резус-фактордың сәйкес келмеуі; 

-  ата-ананың маскҥнемдігі мен нашақорлығы; 

- биохимиялық зияндылықтар (радиация, қоршаған ортаның 

экологиялық ластануы, айналада қорғасын, сынап тәрізді ауыр 

металлдардың болуы, агротехникада жасанды тыңайтқыштарды 

пайдалану, медициналық дәрі-дәрмектерді дҧрыс қолданбау, 

тамақтағы жасанды қоспалар т.б.); 

- ананың соматикалық денсаулығындағы ауытқулар, оның 

ішінде гиповитаминоз, ісіктер, әлсіздік; 

- гипоксия (оттегінің жетіспеуі); 

- ананың жҥктілік кезіндегі токсикозы; 

- туу патологиясы, әсіресе, мидың жарақаттануы; 

- баланың ерте сәбилік кезіндегі ми жарақаты, ауыр жҧқпалы 

және токсиндік-дистрофиялық аурулар. 

Генетикалық әсерлер. Гендегі ақпараттарда барлық 

адамдарға тән белгілер, жеке адамдарға тән дара ӛзгешеліктер, 

даму ауытқуларының пайда болуы бар. Зерттеулер кӛрсеткендей, 

зият және сенсорлы кемшіліктердің тегі, генетикалық болып 

келетіндігі анықталған.  

Мысалы, ата-ананың екеуінде ешқандай даму ауытқуы жоқ, 

бірақ олар саңыраулықты жасырын тасымалдаушы болып 

табылады, демек, екеуінің бірінен балаға саңыраулық беріледі. 

Даму патологиясына сондай-ақ, хромосом сандарының 

кемшілігі мен артық болуы себеп болады, яғни 23 жҧптан артық 

немесе кем. Кӛптеген жағдайда, хромосомдық аномалиялар, 

ҧрықтың қҧрсақтағы кезінде ӛлуіне немесе мерзімінен ерте 

тууына, тҥсік тастауға әкеп соғады. Бірақ, қазіргі кезде Даун 

синдромы(трисомия) кең таралып келеді. Туа біткен патологиясы 

бар балалардың тууының алдын-алу мақсатында, ата-аналарға 

тиісті генетикалық кеңестер беріледі, сӛйтіп, қандай да бір 

патогендік белгінің болашақ балаға берілу қаупі анықталады. Ол 

ҥшін ата-ананың кариотипі зерттеледі.  

Соматикалық фактор. Жҥйке-соматикалық әлсіздік кҥйінің 

анағҧрлым ерте пайда болған тҥрі, әрі баланың психикалық, дене 

бітімі және эмоциональды жағынан дамуына кедергі жасап, 

қиындықтар туғызатын тҥрі – невропатия. 
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«Невропатия – баланың қҧрсақтағы даму кезінде немесе туу 

кезінде пайда болған, туа біткен кӛп факторлық бҧзылу ретінде 

қарастырылады. Оған себеп болатын жайлар: ананың жҥктілік 

кезіндегі ауыр токсикоздары, тҥсік қаупін туғызатын жҥктіліктің 

патологиялық дамуы, эмоциональды стресс кҥйлері.  

А.А.Захаров бойынша невропатияның негізгі белгілері: 

- Эмоциональды тұрақсыздық – эмоциональды бҧзылуларға, 

мазасыздыққа, ашушаң әлсіздікке және аффектілердің тез пайда 

болуына бейімділік.  

- Вегетативті дистония – ішкі ағза қызметтерінің тҥрлі 

бҧзылуы тҥрінде кӛрінеді: асқазан-ішек қызметінің бҧзылуы, бас 

айналу, тыныс алудың қиындығы, лоқсу, т.б. мектепке дейінгі 

және мектеп жасындағы балаларда, балалар мекемелеріне 

бейімделу қиындығы туған кезде бастың ауыруы, қысымның 

тҧрақсыздығы, жҥрек айну сияқты соматикалық реакциялар 

байқалады.  

- Ұйқының бұзылуы – ҧйықтаудың қиындығы, тҥнгі 

елегізулер, кҥндізгі ҧйқыдан бас тарту тәрізді болып келеді.  

- Зат алмасу үдерісінің бұзылуы, аллергияға бейімділік, тҥрлі 

жҧқпалы науқастарға сезімталдық, әсіресе, ер балалардағы 

тамаққа тәбеттің нашарлығы, анасының жҥктілік кезіндегі ішкі 

эмоциональды қанағаттанбау кҥйімен байланысты.  

Жалпы соматикалық әлсіздік, ағзаның қорғаныс кҥштерінің 

тӛмендеуі: бала шҧғыл респираторлық аурулар (ОРЗ), шҧғыл 

респираторлық вирустық жҧқпалы аурулар (ОРВИ), асқазан-ішек 

ауруларымен, тыныс алу жҥйесі сырқаттарымен жиі ауырады.  

- Психомоторлық бұзылулар (тҥнгі және кҥндізгі ҧйқы 

кезінде, кіші дәретті ҧстай алмау, тартылулар, тҧтығу). Бҧл 

бҧзылулардың органикалық текті бҧзылулардан айырмашылығы, 

бала ӛскен сайын жоғалады, маусымдық сипатқа ие болады да, 

кӛктем мен кҥз айларында ғана асқынады. Балада мҧндай 

бҧзылулардың пайда болуына, ананың жҥктілік кезіндегі дене 

бітімдік және эмоциональды қатты қалжырауы себеп болады.  

Невропатияның алғашқы кӛріністері, бала ӛмірінің алғашқы 

жылында-ақ, оның жиі қҧсуына, дене қызуының ӛзгергіштігіне, 

ҧйқысының бҧзылуына, қатты жылауына байланысты бірден 

диагностикаланады. Невропатия патогендік факторлардың тек 

базасы ғана болып есептеледі, оның негізінде баланың жалпы 



 34 

белсенділігі тӛмендейді, психикалық және дене бітімдік жетілу 

қарқыны баяулайды, ӛз кезегінде психикалық даму тежелуіне 

әкеп соқтырады. Сондай–ақ, әлеуметтік талаптарға бейімделу 

қиындығы артады, жеке тҧлғалық жағымсыз ӛзгерістер (басқа 

біреулердің кӛзқарасына толық тәуелді болу, депрессивті кҥйге 

тҥсу, ӛмірге деген қызығушылықты жоғалту) пайда болады. 

Дер кезінде ҧйымдастырылған сауықтыру, шынықтару 

шаралары, оның ішінде психологиялық қолайлы атмосфера 

орнату, жылдар ӛткен сайын невропатия белгілерін жояды. Ал, 

жайсыз жағдайларда, невропатия созылмалы, соматикалық 

науқастардың, психоорганикалық синдромдардың асқынуына 

қолайлы жағдай жасайды. Соматикалық аурулар, баланың 

психикалық–дене бітімдік қалыпты дамуы, жеке тҧлғалық-

әлеуметтік дамуына, мектептегі оқуды сәтті меңгеруіне кедергі 

жасайтын себептердің ішінде, мидың органикалық 

зақымдануынан кейін, екінші орынды иемденеді.  

Мидың зақымдануы. Адамның жоғары психикалық 

қызметтері мен олардың жасқа сай динамикасын қамтамасыз 

ететін, ми жҧмысының механизмі туралы қазіргі заманғы 

мағлҧматтар, мидың қҧрылымдық–функциональдық 

ҧйымдастырылуының интегративті жҧмысы туралы материалдар 

негізінде тҧжырымдалады. А. Р. Лурияның тҧжырымдамасына 

сәйкес, «психика ҥш функциональды блоктың ҥйлескен 

қызметімен қамтамасыз етіледі: 

1. Тонус пен сергектікті реттеу блогы; 

2. Ақпаратты қабылдау, қорыту және сақтау блогы; 

3. Психикалық әрекетті жоспарлау мен бақылау блогы. 

Әрбір жеке психикалық функция қалыпты даму жағдайында 

мидың осы ҥш блогының ҥйлескен қызметімен қамтамасыз 

етіледі»
1
. Олар жоғары сараланған, кҥрделі динамикалық 

тізбектер кешені, жҥйке жҥйесінің әртҥрлі деңгейлерінде 

орналасады. Ми бӛліктерінің тҥрлі қызметтерінен басқа, ми 

жарты шарлары аралық қызметтерді де қарастырған дҧрыс. Сол 

жақ жартышардың зақымдануы салдарынан, ------------------------- 

 
1
Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: 

«Академия», 2002. — С.78-82. 
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 сӛйлеудің бҧзылатыны анықталған. Бҧл қҧбылыстың клиникалық 

және нейропсихологиялық зерттелуі (Н. Н. Брагина, Т. А.  

Доброхотова, А. В. Семенович, Э. Г.Симерницкая), сол жақ 

жартышардың сӛйлеу әрекетінің дҧрыс дамуына және 

абстрактілі-логикалық ойлау қабілетіне жауапты екендігін 

растады. Ал, оң жақ жартышар кеңістік пен уақытты бағдарлау, 

қимыл-қозғалыс дәлдігі, эмоциональды сезімдердің айқындығына 

жауап беретіні анықталды. 

Мидың дҧрыс қызметі ҥшін, жартышарлардың ӛзара тығыз 

байланысы болуы шарт. 

Осылайша, баланың қалыпты психикалық дамуына әртҥрлі 

ми қҧрылымы және тҧтас ми жҥйесі тҧрғысында қажетті 

нейробиологиялық дайындық керек.  

Л. С. Выготский былай деп жазады: «Мінез-қҧлықтың 

жоғары формаларының дамуы, белгілі бір деңгейдегі 

биологиялық жетілуді, алғышарт ретінде белгілі бір қҧрылымды 

қажет етеді. Бҧл тіпті адамға ҧқсас, миы ең жоғары жетілген 

жануардың мәдени дамуына жол бермейді. Адамның ӛркениетке 

енуі, қажетті аппараттары мен қызметтерінің жетілумен ғана 

байланысты. Егер баланың миы мен сӛйлеу аппараты қалыпты 

дамыса, ӛзінің биологиялық дамуының белгілі бір сатысында, ол 

сӛйлеуді меңгереді. Ал жоғары даму сатысында, бала санау және 

жазу тілін меңгереді, одан кейінірек – негізгі арифметикалық 

операцияларды игереді»
1
.
 

А. Р. Лурия мен оның із басарларының адамның тҧтас 

психикалық іс-әрекетінің мимен ҧйымдастырылуы туралы 

тужырымдамасы, қалыпты онтогенезден ауытқуды анықтаудың 

және коррекциялық-педагогикалық ҥдерісте маңызды болып 

саналатын, зақымданған және сау сақталған ми қҧрылымын 

анықтаудың, әдістемелік негізі болып табылады.  

Психикалық–дене бітімдік және тұлғалық-әлеуметтік 

даму кемістіктері қаупін тудыратын әлеуметтік факторлар. 

Баланың пренатальды және натальды кезеңдердегі  дамуына, 

әлеуметтік механизмдердің тигізетін әсері зор. Балаға бҧл кезеңде 

әлеуметтік әсерлерді жеткізуші анасы болып табылады. Қазіргі 

заманғы зерттеулер кӛрсеткендей, қҧрсақта  
------------------------ 
1Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982.Т.3.С.31. 
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балаға тек патогендік, биологиялық факторлар ғана емес, балаға 

бағытталған әлеуметтік қолайсыз ситуациялар  да (жҥктілікті 

тоқтату, болашақ аналықпен байланысты қорқыныштар, алаңдау 

кҥйлері, жҥктілік жағдайынан қорлану т.б.) тікелей әсер етеді. 

Олар жҥктілік ҥдерісінің биологиялық және әлеуметтік 

жағдайларына байланысты, баланың дҧрыс психикалық дамуына 

толыққанды негіз болады немесе керісінше, оның патогендік 

базасына айналады.  

А.И.Захаров шетелдік және отандық ғалымдардың 

мәліметтерін топтай келіп, ананың ҧзақ уақыттық, жағымсыз 

кӛңіл-кҥйлері мен кҥйзелістерінің анағҧрлым патогендік әсер 

беретінін айтады. Мҧндай кҥйзелістердің нәтижесінде, 

мазасыздық гормондары тҥзіледі, ол ҧрық айналасындағы 

сҧйықтыққа келіп тҥседі. Ӛз кезегінде, бҧл гормондар ҧрықтың 

ми жасушаларына оттегін жеткізіп тҧратын, қан тамырларын 

тарылтады, ҧрық гипоксия жағдайында жетіледі. Кейде,  плацента 

қабаты ажырап, бала мерзімінен бҧрын туылады.  

Қысқа уақыттық қатты стрестердің (шошыну, жан жҥйесіне 

соққы тию) патогендік әсері аз емес. Мҧндай жағдайлардың 

басым кӛпшілігінде, жҥктілік ырықты тҥсік тастаумен аяқталады.  

Ананың босану кезіндегі психологиялық кҥйіне кӛңіл 

бӛлінеді: жақын адамдарының қасында болуына рҧқсат етіледі, 

баланы ананың тӛсіне жанастырады, бҧл аналық инстинктті 

дамыту, әрі баланың туу кезінде алған соққысын (есеңгіреуін) 

жеңілдетуге септігін тигізеді.  

Әлеуметтік әсерлер. Бала неғҧрлым жас болған сайын, 

оның дамуындағы кемістіктердің пайда болуы мен олардың 

алдын-алуда, отбасының атқаратын рӛлі ерекше. Ең алдымен, 

баланың сәби кезінде дҧрыс дамуы ҥшін, оның ересектермен 

эмоционалды қарым-қатынасы қажет, мҧндай жағдайлардың 

болмауы, психоэмоционалды тежелуге әкеп соғады. Бҧл 

мәліметтердің барлығы, жетім балалар мен ата-анасы қамауда 

отырған балалармен жҥргізілген тәжірибелерден алынған. 

Анасының моральды бейнесі қандай болса, баланың балалар 

ҥйінде тәрбиеленуінен гӛрі, анасымен бірге болғаны анағҧрлым 

пайдалы, себебі, балабақшада немесе балалар ҥйінде, балаға 

қажетті кӛңіл бӛлінбейді. 
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Бірақ баланың әлеуметтік қауіпті отбасында (маскҥнемдік, 

нашақорлық, әкенің немес ананың заңға қайшы әрекеттері) ӛсуі, 

педагогикалық және әлеуметтік қараусыз кҥйін туғызады, 

баланың денсаулығына нҧқсан келеді, бар кемістіктерін 

асқындырады. Созылмалы маскҥнемдік жағдайына ҧшыраған ата-

аналардың балаларының барлығында дерлік, әртҥрлі деңгейдегі 

жҥйкелік–психикалық ауытқулар байқалады. Маскҥнем ата-ана, 

іс жҥзінде ӛзінің ата-аналық парызын орындамайды.  

Есте болар жәйт, ауытқулы дамудың себебін қарастыруда, 

кез-келген біржақты кӛзқарас пен себептерді анықтауға, тиісті 

дамыту-тҥзету мақсатындағы, психологиялық-педагогикалық 

жҥйелерді ҧйымдастыруға кедергі жасайды.  

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Психикалық дамуға әсер ететін зиянды факторларды ата. 

2. Биологиялық және генетикалық факторларға мысал келтір. 

3. Мидың зақымдануы қандай белгілермен сипатталады? 

4. А. Р. Лурия бойынша мидың ҥш блокты қызметіне 

сипаттама бер.  

5. Психикалық дамуға әлеуметтік және соматикалық 

факторлардың әсері қандай? 

 

3. АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ДАМУ 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

 

3.1 Баланың психикалық дамуының жалпы және 

спецификалық заңдылықтары 

 

Баланың қалыпты даму шарттарын қарастырайық. Баланың 

қалыпты дамуына қажет, Г. М. Дульнев пен А. Р. Лурияның 

тҧжырымдаған негізгі 4 шартын бӛліп алуға болады. 

«Бірінші, ең маңызды шарт – «ми мен оның қатпарларының 

дҧрыс, қалыпты қызметі»; тҥрлі патогендік әсерлердің 

салдарынан туындаған, патологиялық кҥйлер болса – 

тітіркендіргіш және тежелгіш ҥдерістердің дҧрыс қатынасы 

бҧзылады; тҥскен ақпаратты талау және жинақтаудың кҥрделі 

формаларының жҥзеге асуы қиындайды; адамның тҥрлі 

психикалық қызметтерінің тҥрлі аспектілеріне жауап беретін,  ми 
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блоктарының ӛзара әрекеті бҧзылады. Екінші шарт – «баланың 

дене бітімінің қалыпты дамуы, сонымен байланысты жҧмыс істеу 

қабілетінің, жҥйке ҥдерістерінің дҧрыс сақталуы»
1
.
 

Ҥшінші шарт – «баланың сыртқы ортамен дҧрыс қарым- 

қатынасын қамтамасыз ететін, сезім мҥшелерінің қалыпты 

сақталуы». 

Тӛртінші шарт – балаға отбасында, балабақшада және 

мектепте білім берудің жҥйелілігі мен реттілігі. 

Балалардың психикалық, дене бітімі және әлеуметтік 

денсаулықтарын ҥнемі тексеріп отыратын тҥрлі қызметтердің 

(медициналық, психологиялық, білім беру, әлеуметтік) 

талдаулары, қазіргі кезде дамуында ауытқуы бар балалар мен 

жасӛспірімдер санының артып келе жатқандығын, барлық 

кӛрсеткіштерге сай, дені сау балалар санының керісінше азайып 

келе жатқандығын кӛрсетеді. Жоғарыда аталған мекемелердің 

берген мәліметтеріне сҥйенсек, балалардың басым кӛпшілігі, 

ӛздерінің тҥрлі даму кезеңдерінде, арнайы психологиялық 

кӛмекті қажет етеді.  

«Баланың психикалық дамуындағы ауытқу заңдылықтарын, 

алғаш рет В. И. Лубовский тҧжырымдады. Ол ауытқулы дамудың 

ҥш иерархиялық деңгейін кӛрсетеді. 

Бірінші деңгейге дизонтогенетикалық дамудың барлық 

тҥрлеріне тән заңдылықтар жатады. 

Ақпараттарды қабылдау, қорыту, сақтау және пайдалану 

үдерісінің бұзылуы. Кез-келген патологияда, қоршаған ортаны 

қабылдау бҧзылады. Даму ауытқуының тҥріне қарай, қоршаған 

орта туралы мағлҧматтар бҧрмаланады, мысалы, сенсорлы 

патологияда зақымданған анализаторлар арқылы алынған 

сенсорлы ақпараттар бҧрмаланады, эмоцианалды–ерікті 

саласының патологиясында (психопатия, ерте жастағы балалар 

аутизмі), әлеуметтік ақпараттарды пайдалану бҧзылады. 

Ересектер тарапынан кӛрсетілген кезкелген қарым-қатынас 

талпыныстары, агрессиялық реакциямен қабылданады. 
--------------------- 
1Трофимова Н.М., Дуванова С.П. и др.Основы специальной педагогики и психологии. – 
Москва – Минск, 2005.С.18-19. 

 

 



 39 

Сӛйлеудің бұзылуы 

Л. С. Выготский баланың екі жасынан бастап, сӛйлеудің 

оның ӛмірінде маңызды рӛлге ие болатындығын, сӛйлеу 

негізінде, басқа психикалық ҥдерістердің дамуы жҥзеге 

асатындығын айтады. Нейрофизиологиялық зерттеулер, 

сӛйлеудің мидағы маңдай аймақтарының  жетілуіндегі тежелулер 

мен ауытқулар, дизонтонгенияның патогенетикалық 

сипаттамасына негіз болатындығын кӛрсетеді, мысалы, 

психикалық дамудың тежелуі, ақыл-ойдың кемдігі, ерте жастағы 

аутизм. Ал даму ауытқуының басқа тҥрлерінде, вербальды және 

вербальды емес әрекеттердің арасындағы алшақтық немесе 

дивергенция байқалады. Әрине, бҧл ӛз кезегінде, балалардың оқу 

бағдарламасын меңгеру ҥдерісіне кедергі жасайды, оқыту мен 

тәрбиелеудің арнайы, ерекше әдістерін қажет етеді. 

Қоршаған орта туралы мағлұматтар мен түсініктердің 

баяу және ұзақ уақыт қалыптасуы.  

Кез-келген даму ауытқуында, психикалық ҥдерістердің 

жартылай немесе тҧтас бҧзылуы байқалады: ой-ӛрісі немесе зият 

қабілеттері тӛмендейді, есту-кӛру арқылы қабылдау бҧзылады, 

ойлау операциялары жетілмейді т.б. Әрине, мҧның барлығының 

дамуы мен жетілуі, ҧзақ уақыт пен арнайы әдіс-тәсілдерді қажет 

етеді.  

Әлеуметтік-психологиялық дезадаптация қаупі.  

Бҧл кӛрсеткіш соңғы уақытта пайда болды, себебі білім беру 

саласында пайда болған интеграциялық ҥдерістер, қоғамдағы 

адамдардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін, жоғары 

талаптар қоя бастады, нәтижесінде дамуында ауытқуы бар 

балалардың қоғамға кірігу мәселесі қиындай тҥсті.  

Екінші деңгейге, дизонтогенетикалық бҧзылу топтарына ғана 

тән заңдылықтар жатады (анализаторлық жҥйелердің бҧзылуы), 

мидың ерте кездегі органикалық зақымдануындағы даму 

заңдылықтары (ақыл-ойдың кемдігі, церебральды-органикалық 

генезді ПДТ) жатады. 

Үшінші деңгейге, дизонтогенездің белгілі бір тҥріне ғана тән 

заңдылықтар жатады (ақыл-ойдың кемдігі жағдайындағы, жалпы 

және тҧрақты психикалық жетілмеу немесе ерте балалар 

аутизміндегі бҧрмалана даму). 
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Л. С. Выготский адамның психикалық даму теориясының 

мәдени–тарихи негізін қалай бола отырып, мынаны дәлелдейді: 

«Сау баланың ӛркениетке  кірігіп ӛсуі, әдетте, оның органикалық 

жетілу ҥдерістерімен біріккен тҧтастықты  кӛрсетеді. Дамудың 

екеуі де – табиғи және мәдени – бір-бірімен сәйкес келеді және  

тҧтасып кетеді. Екі қатардағы ӛзгерістер те ӛзара кірігеді, 

нәтижесінде, баланың жеке тҧлғасының әлеуметтік–биологиялық 

қалыптасуының біртҧтас қатарын қҧрайды»
1
. 

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Психикалық дамудың жалпы заңдылықтары қандай? 

2. Психикалық дамудың спецификалық  заңдылықтарын ата. 

3. Ауытқулы дамудың негізгі белгілері қандай? 

4. Психикалық даму туралы Л. С. Выготскийдің пікірі. 

 

3.2 Дизонтогенез ҧғымы мен оның классификациясы 

 

1927 жылы Швальбе алғаш рет, ағза қҧрылымының 

қҧрсақтағы кезіндегі қалыптасу ауытқуларын белгілеу ҥшін, 

«дизонтогенез» терминін қолданды. Кейінірек, бҧл терминмен 

онтогенездегі тҥрлі бҧзылулар, оның ішінде, ағзаның 

морфологиялық жҥйелері жетілмеген, ӛте ерте постнатальды 

кезеңдегі бҧзылулар аталатын болды. Бҧған дейін, арнайы 

психология мен арнайы педагогикада, ҧзақ уақытқа дейін «даму 

аномалиясы», яғни даму ауытқуы деген термин қолданылып 

келді, дефектологияның пайда болу кезеңінде, «дефективті 

балалар», яғни кеміс балалар термині қолданылды. Соңғы 

жылдары бҥкіл әлемде дамуында кемістігі бар балаларды атайтын 

ізгілік термині қарастырылды. Бҧл кең таралған, бірақ 

нақтыланбаған терминдер болатын: «қауіп тобындағы балалар», 

«ерекше қажеттіліктері бар балалар», «білім алуда спецификалық 

қажеттіліктері бар балалар», «нашар бейімделгіш балалар», 

«ерекше қҧқыққа ие балалар», «мҥмкіндігі шектеулі балалар». 

 

 
------------------------ 
1Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982. Т.3. - С.31. 
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«Ауытқулы дамудың алғашқы ғылыми технологияларының  

бірі ретінде, Л. С. Выготский ҧсынған классификацияны атауға 

болады. Ол негізгі ҥш кемістік: қабылдаушы мҥшелердің 

жетілмеуі немесе зақымдануы (соқырлық, саңыраулық, соқыр–

саңыраулық), жауап беруші аппараттың кемшілігі немесе 

зақымдануы (мҥгедек), орталық жҥйке жҥйесінің кемістігі немесе 

зақымдануы (ақыл-ойдың кемдігі). Қазіргі кездегі психикалық 

дизонтогенез тҥрлерінің кең таралған классификациясы, В. В.  

Лебединский ҧсынған дизонтегнез классификациясы, Л. С. 

Выготский, Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев, Л. Каннер сияқты 

ғалымдардың зерттеулері негізінде жасалған: 

 ретардация (тежелген даму) – барлық психикалық  немесе 

жеке компоненттер дамуының кешігуі немесе тоқтап қалуы; 

 жетілу дисфункциясы орталық жҥйке жҥйесінің  

морфофункциональды жасқа сай жетілмеумен және жетілмеген 

ми  қҧрылымдары мен қызметінің, сыртқы ортадан келетін 

зиянды факторлармен ӛзара әрекетімен байланысы.  

 зақымданған даму – қандай да бір аназизаторлық жҥйенің 

немесе ми қҧрылымының жеке зақымдануы;  

 асинхрония (бҧрмаланған даму) – бір қызметтердің  ерте 

жетілуі, келесі бір қызметтердің керісінше кеш жетілу 

қарқынынынан кӛрінетін, диспропорциональды психикалық даму.  

В. В. Лебединскийдің психикалық дизонтогенезді 

классификациялауы, келесі нҧсқаларға бӛлінеді: 

І топқа ретардация типіндегі ауытқулар мен жетілу 

дисфункциясы жатады:  

Жетілмей қалу – мидың ерте кезеңдегі, органикалық 

зақымдануы нәтижесінде, барлық қызметтер дамуындағы жалпы 

жетіспеушілік (ең алдымен – ҥлкен жартышарлар қабығында). 

Зақымданудың тегі тҧқым қуалауы мҥмкін (эндогендік) немесе 

қҧрсақтағы кезеңде, туу кезінде, ерте жаста әсер ететін сыртқы 

(экзогендік) факторлар нәтижесінде болуы мҥмкін. Жетілмей 

қалудың кӛрнекті мысалы ретінде, ақыл-ойдың кемдігінің кең 

таралған тҥрі – олигофренияны алуға болады.  

Тежелген даму – танымдық және эмоционалды салалардың 

қалыптасу қарқынының баяулығы, ерте жас кезеңдеріндегі 

деңгейде уақытша тҧрақтап қалуы. Тежелген психикалық даму, 
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генетикалық факторлардың, ҧзақ уақыттық науқастардың, 

тәрбиедегі жағымсыз жағдайлардың салдарынан болуы мҥмкін. 

Сонымен қатар, инфантилизмнің тҥрлі формаларында кӛрінеді.  

ІІ топқа зақымдану типіндегі ауытқулар жатады:  

Зақымданған дамуға органикалық деменцияны жатқызуға 

болады: ерте сәбилік кезеңде немесе 3 жастан кейін болған 

мидың аумақты  жарақаттары, нейроинфекциялар, тҧқым 

қуалайтын дегенеративті аурулар салдарынан, психикалық 

дамудағы зақымданулар тҥрінде кездеседі. Кӛптеген жағдайда, 

органикалық деменция прогрессивті сипатқа ие.  

Дефицитарлық даму жеке анализаторлар жҥйесінің ауыр 

зақымдануларымен байланысты: кӛру, есту, сӛйлеу, тірек-қимыл 

аппараты. Анализаторлардың бірінші кемістігі, психикалық 

дамуды тҧтас тежейтін қызметтердің жетілмей қалуына әкеп 

соғады. Осылайша, кӛру қабілетінің зақымдануы, сӛйлеу мен  

әрекет арасындағы координацияның жетілмеуін туғызады. 

Баланың психикалық дамуын болжау, белгілі бір қызметтің 

зақымдану тереңдігіне байланысты. Бірақ, зияткерлік саланың, 

басқа сенсорлық және реттегіш  жҥйелердің сақталуы, шешуші 

рӛл атқарады. 

ІІІ топқа асинхрония типіндегі және эмоциональды–ерікті 

саланың бҧзылуындағы ауытқулар жатады:  

Бұрмаланған даму – жалпы жетілмеу, тежелген, 

зақымданған даму және тез даму кҥйлерінің, кҥрделі тҥрде 

қабаттасқан, әр тҥрлі нҧсқалары. Бҧрмаланған дамудың себептері, 

кейбір әрекетті тҧқым қуалаушылық аурулар, мысалы, 

шизофрения, туа біткен зат алмасу ҥдерісінің кемшілігі болып 

саналады. Оның анағҧрлым кӛрнекті нҧсқасы – ерте жастағы 

балалар аутизмі. 

Дисгармониялық даму - эмоционалды-ерікті саласының 

қалыптасуындағы зақымданулармен байланысты. Оған 

психопатиялар мен тәрбиедегі теріс, қолайсыз жағдай салдарынан 

пайда болатын, жеке тҧлғалық даму патологиясы жатады»
1
.
 

------------------------ 
1Трофимова Н.М., Дуванова С.П. и др.Основы специальной педагогики и психологии. – 
Москва – Минск, 2005.-С.21-22. 
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3.3 Дизонтогенез параметрлері 

 

«Балада пайда болатын дизонтогенез типтеріне әсер ететін 

факторларды, клиницистер Г. Е. Сухарева мен М. С. Певзнердің 

мәлімдемелерімен және қазіргі заманғы нейропсихология 

саласындағы зерттеулермен (В. В. Лебединский, Э. Г. 

Симерницкая, А. В. Семенович т.б.) сәйкес қарастырған абзал:  

1) зақымдаушы ӛкілдердің әсер ету уақыты мен мерзімі 

(жасқа сай келуі);  

2) олардың этиологиясы;  

3) ауыру ҥдерісінің таралуы – патогендік әсердің 

локальдылығы немесе жҥйелілігі. 

Бҧл дизонтогенездің параметрлері, оларды кеңірек  

қарастырайық. 

Дизонтогенездің жасқа сай болуы. Баланың жеке дамуы 

барысында, оның жетілмеген қҧрылымы, ӛсу мен даму қоры 

арасында ҥнемі кҥрес болады. Бірінші немесе екінші фактордың 

әсер ету кҥшіне қарай, бір жағдайда анағҧрлым тҧрақты 

патологиялық ӛзгерістерді кҥтуге болады, ал екінші жағдайда, 

жеңіл және коррекциялық-педагогикалық ықпалдармен 

тҥзетілетін (Л. С. Выготский, Г. Е. Сухарева, Г. Гельниц) 

ӛзгерістер болады. Балалық шақтың сыртқы қауіпке ең сезімтал 

кезеңі – 3 жасқа дейінгі ағзаның «алғашқы жетілмеген» кезі, 

сондай-ақ, пубертат кезеңіндегі, ағзаның қайта қҧрылу кезі. Бір 

айырмасы, бҧл кезеңде баланың ҥйлесімді қалыптасқан жҥйелері, 

«ересектердей» қызмет жасауға қайта қҧрыла бастайды, ӛзінің 

тепе–теңдік кҥйін уақытша жоғалтады.  

Клиникалық–психологиялық материалдар бойынша, 

психикалық қызметтердің жетілмеуі, ми қҧрылымының қарқынды 

жасушалық сараналуы кезінде (эмбриогенездің ерте кезеңі, 

жҥктіліктің бірінші триместрі) әсер ететін зиянды кҥштерден 

болатындығы белгілі.  

Ерте мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы кезеңінде 

(3–11 жас аралығы), бала ағзасы кҥшті, әрі тҥзелмейтін 

ауытқуларға тӛтеп бере алатын мықты жҥйені қҧрайды.  

Бірақ әрбір жас кезеңі, патогендік әсерлер жағдайларына 

реакция жасауға ізін қалдырып отырады. Бҧл балалар мен 
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жасӛспірімдердің тҥрлі патогендік әсерлерге ететін жҥйкелік–

психикалық  реакцияларының деңгейлері: 

соматикалық–вегетативті (0 – ден 3 жасқа дейін) – ағзаның 

барлық жҥйелерінің жетілмеуінен, осы жаста кез-келген 

патогендік әсерлерге, жалпы және вегетативтік қозғыштық, дене 

қызуының кӛтерілуі, ҧйқы мен тәбеттің, ас қорыту жҥйесінің 

бҧзылуы тәрізді, соматикалық–вегетативті реакциялар кешенімен  

жауап береді; 

психомоторлық (4–7 жас) – мидың қыртысындағы қимыл–

қозғалыс анализаторы бӛліктерінің қарқынды тҥрде қалыптасуы, 

оның ішінде, мидың маңдай бӛліктері, бҧл жҥйені тҥрлі генезді 

гипердинамикалық бҧзылуларға (психомоторлық қозғыштық, 

тартылулар, тҧтығу, ҥрейлену) сезімтал етеді. Психогендік 

факторлардың рӛлі артады: отбасындағы жағымсыз, жанды 

жаралайтын қарым–қатынастар, балабақшаға ҥйрену 

реакциялары, жағымсыз тҧлғааралық қатынастар; 

аффективті (7-12 жас) – кез-келген зияндылыққа бала 

аффективті компонентпен: аутизациядан бастап, агрессия, 

невротикалық, аффективті қозғыштыққа дейін жететін 

реакциялармен жауап береді; 

эмоциональды–идеаторлық (12-16 жас) – пубертаттыққа 

дейінгі және пубертаттық кезеңдегі жетекші әсерлер. 

Патологиялық қиялмен, аса қызығушылықтармен, аса қҧнды  

ипохондриялық идеялармен, психогендік қарсылық 

реакцияларымен, оппозициямен, эмансипациямен сипатталады. 

Жоғарыда аталған реакциялар, кел-келген зиянға қалыпты 

дамудағы балалардың реакция беруінің асқынған тҥрі болып 

есептеледі»
1
.
 

Бұзылулардың этиологиясы.  

Этиология ҧғымына, қандай да бір бҧзылудың пайда болу 

себебі ғана емес, сонымен бірге, олардың пайда болу мҥмкіндігін 

туғызатын жағдайлар да кіреді. Осылайша, экзогендік 

зияндылықтар,   тҧқым   қуалауға  бейімділікке  сай,  яғни   ми  

 
-------------------- 

1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: «Академия», 2002.С. 

—78-80. 
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қҧрылымының қандай да бір әсерлерге сезімталдығын біле 

отырып, тҥрлі ауыр даму ауытқуына әкеп соғады. Және әртҥрлі 

әсерлердің бір уақытта ықпал етуі әртҥрлі нәтиже береді. 

Балалардың психикалық кҥйін тӛмендететін себептердің ішінде, 

бірінші орында тҧрғаны – орталық жҥйке жҥйесінің әртҥрлі 

дәрежеде зақымдануы, екінші орында - созылмалы соматикалық 

науқастар.  

Cондай-ақ, генетикалық бейімділіктің негізгі себептерінің 

бірі-тҧқым қуалаушылық факторы, әсіресе, ана мен баланың 

қандарының (резус-фактор) сәйкес келмеуінен, хромосомдық 

аурулардан болады. Мысалы, қалыпты дамуда жыныс 

жасушаларының бӛлінуінде, әрбір жасушаға 23 хромосома тҥседі; 

сӛйтіп, жасуша ҧрықтанғанда, хромосомдар саны 46-ға жетеді. 

Даун ауруында 21-ші жҧптың дҧрыс бӛлінбеуінен, хромосомдар 

саны 46 емес 47 болады. Экзогендік әсерлерге жататындардың 

бірі – ағзадағы ақуыз алмасу ҥдерісінің бҧзылуы. Мысалы, 

фенилкетонурия ауыр интеллектуалды кемістігінің себебі болып 

табылады. Мидың қабынуы сияқты аурулар (менингит, 

менингоэнцефалит), әдетте, ақыл-ойдың кемдігі мен тірек-қимыл 

қозғалысының бҧзылуын туғызады.  

Патологиялық үдерістің қарқындылығы мен таралуы. 

Кел келген патологияның айқындылық шарты соған 

жасалатын ықпалдың қарқындылығы болып табылады. Ауыру 

процесінің қарқындылығы мен таралуы, сенсорлық немесе 

интеллектуальды бҧзылулардың сипаты, ӛзара тығыз байланысты 

болады.  

Даму ауытқуының локальды тҥрлеріне, жеке анализаторлар 

жҥйесінің кемістіктері жатады : кӛру, есту, сӛйлеу және қимыл-

қозғалыс салаларының бҧзылуы. Ал жҥйелік бҧзылуларға, 

интеллектуалды кемістіктер – ақыл-ойдың кемістігі мен 

психикалық дамудың тежелуі жатады.  

Дамудың кенжелеп қалуы, ешқашан біркелкі сипатта 

болмайды: жҥйке жҥйесінің жалпы зақымдануында, ең алдымен 

дәл осы кезде ӛте сезімтал (сензитивті) кҥйде болатын, жаңа 

жетіліп келе жатқан, нәзік қызметтер зардап шегеді, одан кейін, 

осы зақымданған қызметтермен байланысты, ӛзгелер 

зақымданады. Жҥйке жҥйесінің зақымдануы қаншалықты терең 

болса, регресс қҧбылыстары соншалықты кҥшті, тигізетін 
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зардабы арта тҥседі. Сондықтан, кеміс баланың психикалық 

дамуы сақталған, зақымданған және әртҥрлі деңгейде тежелген 

психикалық қызметтерден тҧрады.   

Кӛру мен естудің бҧзылуы, тиісті анализаторлардың 

перифериялық бӛліктерінің зақымдануы мен жетілмеуімен 

байланысты. Мҧнда анализаторлардың орталық бӛліктері, әдетте 

сау сақталады, ал олардың қызметінің бҧзылуы немесе ӛзгеруі 

депривациямен (пайдаланылмау) байланысты болуы мҥмкін. 

Қимыл-қозғалыс патологиясында, мидың басқа бӛліктері сақтала 

отырып, тек анализаторлардың эфферентті бӛліктерінің локальды 

зақымданғаны байқалады.  

Сӛйлеу патологиясының табиғатын қарастырғанда, мидың 

сӛйлеуден басқа қызметтерге жауап беретін бӛліктерінің 

сақталатындығы туралы айтылады. Ал, сӛйлеуге қатысатын 

спецификалық тілдік аймақтар, әртҥрлі деңгейде зақымданады.  

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Арнайы психологиядағы даму категорияларын ата. 

2. Дизонтогенез ҧғымы нені білдіреді? Авторы кім? 

3. Дизонтогенездің классификациясы, авторы. 

4. Негізгі параметрлері қандай? 

5. Дизонтогенездің шарттары қалай кӛрінеді? 

 

4. ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ БҦЗЫЛУ ТҤРЛЕРІ 

 

4.1 Ақыл-ойдың кемістігі 

 

Ақыл-ойдың кемістігі (олигофрения) – орталық жҥйке 

жҥйесінің органикалық зақымдануы нәтижесінде, танымдық іс-

әрекеттің тҥбегейлі бҧзылуы.  

«Олигофрения – грек тілінен аударғанда, «ақылы аз» деген 

мағынаны білдіреді. Бҧл терминді ХІХ ғасырдың басында неміс 

психиатры Э.Крепелин енгізді. Бҧл терминмен, этиологиялары әр 

текті, клиникалық симптоматикасы әртҥрлі, негізгі ерекшеліктері 

– тотальды психикалық жетіспеушілік болып табылатын 

балаларды атайды. Клиникалық кӛріністерін сипаттайтын негізгі 

белгілер:  

1. Психикалық жетіспеушіліктің тҥзелмеуі. 
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2. Интеллектуалды қҧрылымның кемістігі, дәйексіз 

ойлаудың жеткіліксіздігі немесе мҥлдем болмауы.  

Қазіргі кезде ақыл-ойдың кемістігі педагогикалық және 

психологиялық турғыда ең кӛп зерттелген мәселе болып 

саналады.  

Деменция – егер ақыл-ойдың кемістігі 2-3 жасқа дейінгі 

кезеңде, әртҥрлі органикалық зақымданулардың әсерінен пайда 

болса, одан кейін пайда болған ой-ӛріс кемістігі ҧғымына, 

деменция кіреді. Ми қызметінің бҧзылуы, біраз уақыт қалыпты 

жҧмыс істегеннен кейін пайда болады. Деменция себептері – 

тҥрлі жарақаттар мен ми аурулары (менингит, энцефалит, 

менингоэнцефалит). Деменцияда ми жҧмысының бҧзылуы, 

прогрессивті сипатқа ие болады. Емдеу және педагогикалық 

кӛмек кӛрсету арқылы, науқас баланың психологиялық жағдайын 

тҧрақты кҥйге келтіруге болады. Ол ҥшін жоғары педагогикалық 

тәжірибе керек.  

Ақыл-ойдың кемістігінің дәрежелері: 

1. Дебильдік – олигофренияның ішіндегі ең жеңіл және кең 

тараған тҥрі. Кӛмекші мектептердің негізгі контингентін, осы 

дебил балалар қҧрайды. Арнайы мектепті бітірген ақыл-ойы кем 

балалар, алғашқы еңбек дайындығын алып шығады. Бҧл олардың 

әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасайды.  

2. Имбецильдік (миғұла) – анағҧрлым тӛмен дәреже. 

Логикалық ҥдерістер, талдау, ойлау қабілеттері ӛте тӛмен 

деңгейде. Олардың кейбірі, кӛмекші мектепте оқиды, басым 

кӛпшілігі оқымайды. Олар еңбек етуге қабілетсіз. Бҧл балалар 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің  қарауында 

тәрбиеленеді. Кейде, кҥрделі емес ӛзіне-ӛзі қызмет ету немесе 

жҧмыс операцияларына ҥйретіледі.  

3. Идиотия (милау) – қабылдау қызметінің мҥлде жетілмеуі. 

Қоршаған ортаға даган реакциясы жоқ. Немесе адекватты емес. 

Ойлау қабілеті жоқ, олар туғаннан ӛмірінің соңына дейін, арнайы 

мекемелерде тәрбиеленеді.  

Олигофренияның клиникалық-патогенетикалық 

заңдылықтары. Патогенездің негізгі ерекшеліктері екі фактордан 

қҧралады: 

Тотальдылық – бҧл барлық жҥйкелік–психикалық қызметтің 

тӛменгі деңгейінен (моторика, қарапайым эмоция) танымдық 
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ҥдерістерді қамтамасыз ететін, жоғары деңгейге дейін тҧтас 

органикалық жетілмеуі. Олигофренияда жалпы психикалық 

ҥдерістердің баяу қарқыны, қабылдау, зейін, естің т.б. 

жеткіліксіздігі, сондай-ақ, эмоциональдық ерекшеліктердің 

қалыптаспауы байқалады.  

Иерархиялылық – бҧл олигофренияның екінші маңызды 

белгісі. Мҧнда зейін, ес, сӛйлеу, эмоционалды-ерік саласы мен 

моторика кемшіліктері, ойлау кемшілігіне қарағанда, аз 

байқалады. Ал ойлаудың жоғары формаларының жетілмеуі,  

олигофренияға тән кҥйде қалады»
1
.
 

Танымдық саланың даму ерекшеліктері. Ақыл-ойдың 

кемістігі бар баладағы психикалық әрекеттер, әртҥрлі деңгейдегі 

ӛзгерістерді тудырады. Жҥргізілген бақылаулар мен арнайы 

зерттеулер, баладағы кейбір психикалық ҥдерістер айқын 

қалыптаспаған болса, басқалары, салыстырмалы тҥрде сақталған 

кҥйде болатындығы туралы айтуға мҥмкіндік береді. Балалар 

арасында кездесетін жеке-дара айырмашылықтар мен танымдық 

әрекет барысында анықталатын қабілеттер деңгейі, жеке 

тҧлғалық ӛзгешеліктер мен тҥсіндірілетін болса керек.  

Ақыл-ойы кем баланың психикалық қҧрылымы аса кҥрделі 

болып келеді. Алғашқы кемістік, басқа туынды кемістіктердің 

пайда болуына жағдай жасайды. Баланың психикалық жетілмеуі 

мен танымдық қабілеттерінің бҧзылуы, тҧлғалық бҧзылу алуан 

тҥрлі кҥйде кӛрінеді. Таным мен мінез-қҧлық кемістіктері, айнала 

қоршаған ортадағы адамдардың назарын еріксіз ӛзіне аударады. 

Бірақ, ӛзге қабілеттері мен жағымды қасиеттері, бҧлардың орнын 

толтырады және даму ҥдерісін қамтамасыз етеді.  

Олигофрен балалар жалпы алғанда, дамуға қабілетті, бірақ 

бҧл ҥдеріс  ӛте баяу, қалыпты дамудан әлдеқайда ауытқу арқылы  

жҥзеге асады. Сӛйте тҧра, мҧндай даму балалардың психикалық 

әрекетіне сапалық ӛзгерістер енгізе алады. Л.С.Выготский 

кӛрсеткен дене сау бала мен ауытқуы бар баланың даму 

заңдылығының бірдей болатыны туралы ереже,  

 
----------------- 

1Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. М.: «Просвещение», 1990. –С 36-37. 
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дені сау баланың даму тҧжырымдамасын,  ақыл-ойы кем баланың 

дамуы туралы ережеде пайдалануға болатыны бала дамуына әсер 

ететін факторлардың бірдей болатынына мҥмкіндік береді.   

Ақыл-ойы кем баланың дамуы, биологиялық және 

әлеуметтік факторлармен анықталады. Олардың алғашқысына, 

кемістіктің айқындығы, оның қҧрылымының сапалық қасиеті, 

пайда болу уақыты жатады. Ал әлеуметтік факторлар: баланың ең 

жақын ортасы, отбасы, бірге уақыт ӛткізетін, қарым-қатынас 

жасайтын ересектер мен балалар, мектеп. 

Жеткіліксіз танымдық белсенділік, бағдарлау әрекетінің  

тӛмендігі – бҧл ақыл-ойы кем балалардың ми қыртысындағы 

нейрофизиологиялық ҥдерістердің ерекшеліктеріне тікелей 

қатысты симптомдар. «Осы категориядағы балалардың 

патологиялық дамуын зерттеумен айналысқан бірқатар ғалымдар 

(С. С. Корсаков, Г. Е. Сухарева, М. Г. Блюмина, С. Я. Рубинштейн 

т.б.), олардың қоршаған ортаға деген қызығушылықтарының 

аздығын, бастамшылдықтың пен  селқостық тәрізді белгілерді 

атап кӛрсетеді. Г. Е. Сухарева былай деп жазады: 

«Олигофрениядан зардап шегетін балаларда, сау балаға тән 

қоршаған ортаны тануға деген тежеусіз ҧмтылыс жоқ»
1
.
 
Ақыл-

ойы кем балаларда жҥйке ҥдерістері деңгейінде инерттілік, 

сақтану мақсатындағы тежелуге деген жоғары бейімділік орын 

алады. Бҧлардың барлығы, жалпы танымдық белсенділіктің 

тӛмендеуіне патогендік негіз береді. Мектепке дейінгі жастағы, 

ақыл-ойы кем балалар, ӛзін қоршаған жақын заттық ортаға  

ешқандай қызығушылық танытпайтындығымен сипатталады. 

Қозғыш балалар кӛзіне тҥскеннің барлығын бірден қамтуға 

ҧмтылады, оның қажетті-қажетсіз екендігін ойлап жатпайды. 

Бірақ, оларды жетектейтін кҥш – қызығушылық емес, оларға тән 

қасиет – импульсивтілік. Ӛкінішке орай, балалар қолына іліккенді 

сол сәтте-ақ тастайды, себебі оның қажеттілігі болмайтыны 

анықталады.  

Тежелгіш олигофрендер, керісінше, айналасындағы заттарға 

кӛңіл аудармайды, ешнәрсеге назар салмайды. Ал, мінез-қҧлқы  

анағҧрлым адекватты балалар, кейбір айқын, ашық бояулы, жаңа  
------------------ 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: «Академия», 2002. —

С.90. 
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заттарға аз уақыт ғана қызыға қарайды. Бірақ, сол затттар туралы 

ересектерге сҧрақ қоймайды, ӛз беттерімен жаңа нәрсе білуге 

талаптанбайды. Олардың қолынан келетін жалғыз әрекет – сол 

затты аузына салу немесе еденді, қабырғаны тоқылдатып ҧру. 

Мҧндай стереотипті әрекеттер, білуге қҧштарлықтың белгісі емес, 

жаман әдеттер. Мектеп жасына дейінгі балалар, әдетте 

ойыншықтарды еш аяусыз қиратып, ойланбай сындырып, кӛзін 

жоюға тырысады. Әрине, мҧндай әрекеттер, заттың практикалық 

талдауын немесе заттың сапасы мен қасиетін  анықтауды 

білдірмейді.  

 

4.2 Психикалық дамудың тежелуі 

 

Психикалық дамуы тежелген балалар (ПДТ) – бҧл оқу 

бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін ҥлгермеуші 

балалар. Сондай-ақ, бҧл балалардың эмоционалды ерікті 

саласының жетілмеуі, органикалық  инфантилизммен 

тҥсіндіріледі. «Органикалық инфантилизм термині, алғаш рет 

француз психиатрлары Лоран мен Лассегтің енгізуімен, ХІХ 

ғасырдың аяғында пайда болды. Бҧл терминмен тҥрлі жҧқпалы 

аурулар мен уланулардың нәтижесінде пайда болған, психикалық 

және дене бітімдік тежелулер аталды. Осылайша, инфантилизмді 

психикалық және дене бітімдік жетілмеу белгілерінің тҧтас 

қҧрылымы, яғни, баланың жасына сай жетілмеуі, «балалықтан» 

арылмауы деп қарастырған дҧрыс.  

Инфантилизм, әсіресе мектеп жасына келген кезде анық 

байқалады. Бҧл балалар ӛте мазасыз, әбігерге тҥседі. Қимыл-

қозғалыстары ӛте шапшаң, бірақ координацияларында дәлдік 

жоқ. Сыныпта отырғанда, ҥйден алып келген ойыншықтарымен 

ойнап отырады. Мектептегі ситуацияны сезінбейді. Тапсырма 

орындауда, жалпы сыныппен ілесе алмайды, жҧмыс істеу 

қарқындары баяу, сәл қиындықтар кездессе, жҧмыстан бас 

тартады. Бҧл балалардың дене бітімінің дамуы тежеледі. Бҧл – 

гармониялық инфантилизм деп аталады»
1
. 

------------------------------- 

1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: «Академия», 2002. —

78-80. 
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М.С.Певзнердің пікірінше, эмоционалды – ерікті саланың 

дамуының тежелуі уақытша болуы мҥмкін, баланың жеке 

ерекшеліктерімен сай келетін дамыту бағдарламалары дҧрыс 

жҥзеге асырылса,  бҧл кемшіліктер толық жойылады. Сондықтан, 

психикалық дамудың тежелуін, уақытша қҧбылыс деп санауға 

болады. Бірақ, балаларды тереңірек зерттей келе, ҥлгермейтін 

оқушылардың  психикалық және дене бітіміндегі 

инфантилизмінің, басқа даму ауытқуларымен ҧласатындығы 

анықталған.  

«1966 ж. М.С.Певзнер ПДТ–ң клиникалық нҧсқауларына 

сҥйеніп жасаған ӛз классификациясын ұсынды:  

1. Қалыпты интеллект пен эмоционалды – ерікті саласының 

жетілмеуі, яғни асқынбаған гармониялық инфантилизм.  

2. Танымдық әрекеттің жетілмеуі. 

3. Танымдық әрекеттің жетілмеуі, нейродинамикалық 

бҧзылулармен асқынған, психофизикалық инфантилизм. 

4. Танымдық әрекеттің жетілмеуі, сӛйлеу қызметінің 

кемістігімен асқынған психофизикалық инфантилизм. 

Кейінірек, 1980 жылы К. С. Лебединская ПДТ 

классификациясының жаңа нҧсқасын ҧсынды. 

Этиопатогенетикалық қағида негізінде, ПДТ–ң негізгі 4 

клиникалық типі анықталды.  

Бҧлардың әрқайсысы, ӛзінің клиникалық–психологиялық 

қҧрылымымен, соматикалық, энцефалопатиялық, неврологиялық 

асқыну сияқты науқас белгілерімен ерекшеленеді.  

Конституциональды ПДТ. Бҧл гармониялық 

инфантилизмнің нақты кӛрінісі. Мҧнда эмоциональды – ерікті 

саласы, дамудың ерте сатысында тоқтап қалған. Демек, қалыпты 

дамудағы сәби, баланың деңгейінде. Ойынға деген ынтасы басым, 

кӛңіл-кҥйлері ҥнемі жоғары, сенгіш. Мектеп жасына жеткенде,  

ойынға деген қызығушылықтары басым болады.  

Соматогендік ПДТ. Бҧл топқа жататын балалар тҥрлі 

соматикалық әлсіздіктерімен кӛзге тҥседі. Ҧзақ уақытқа созылған 

жҧқпалы аурулар, аллергиялық кҥйлер, туа біткен және жҥре 

пайда болған соматикалық кемістіктер, баланың психикалық  

дамуының тежелуіне себеп болады. Соматикалық әлсіз балаларға,  

танымдық белсенділіктің тӛмендігі, шаршағыштық тән, 

интеллектуалды және дене қуатын қажет ететін жаттығулардан 
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олар тез шаршайды. Бір тапсырманы орындау ҥшін, ҧзақ уақытты 

қажет етеді, сондай-ақ бҧл балалардың жеке  тҧлғалық дамуында 

эгоцентризм мен ӛзімшілдік қалыптасада. Олар жҧмыс істеуге 

қҧлықсыз, ҥнемі  біреудің  кӛмектесуі мен қамқорлық жасауына 

әдеттенген.   

Психогендік ПДТ. Бҧл тип, тәрбиедегі теріс әсерлердің 

салдарынан болады. Баланың жеке тҧлғасы дҧрыс 

қалыптаспайды. Аталмыш кемістіктің әлеуметтік генезі, оның 

патологиялық  сипатын жоққа шығармайды. Баланың қоршаған 

ортасындағы психикасына әсер ететін келеңсіз жағдайлар, оның 

жҥйке жҥйесінде ауытқулар туғызуы мҥмкін. Алдымен, 

вегетативті қызметтер бҧзылады, одан соң, психикалық және  

эмоциональды салалар дамуында ауытқулар пайда болады. Кейде, 

мҧндай жеке тҧлғаның патологиялық дамуын, педагогикалық 

қамқорлықтан тыс қалған қалыпты дамудағы балалармен 

шатастырады. Әсіресе, психикалық тҧрақсыз ПДТ тҥрінде анық 

кӛрініс береді. Оның себебі, қамқорлықтан тыс қалу, балада 

танымдық қызығушылық пен интеллектуалды қабілет 

дамымайды. Эмоционалды – ерікті саласының  жетілмеуі, 

импульсивтіліктен байқалады. Жеке тҧлға дамымауының тағы бір 

тҥрі, шектен тыс қамқорлық жасалған балаларда кездеседі. Бҧл 

балаларда жауапкершілік сезімі, бастама, ӛз бетімен әрекет ету 

дағдылары қалыптаспайды. 

ПДТ-ң бҧл типінің пайда болуындағы нагізгі фактор – 

әлеуметтік фактор, ол тежелудің патологиялық сипатын жоққа 

шығармайды. Демек, ПДТ-ң бҧл тҥрінің пайда болуында, 

депривация (ада болу) немесе баланың ӛз қажеттіліктерін 

қанағаттандырудағы жеткіліксіздіктер себеп бола алады. Дәстҥр 

бойынша, депривацияның ҥш тҥрін ажыратады:  

 эмоционалды депривация – бала мен оны қоршаған орта 

арасындағы эмоционалды жақындықтың аздығы немесе мҥлдем 

болмауы;  

 әлеуметтік депривация – баланың әлеуметтік қарым-

қатынастарының аздығы немесе мҥлдем болмауы;  

 сенсорлық депривация – баланы қоршаған ортада оның 

қабылдау, танымдық қабілеттерінің дамуына стимул жасаудың 

аздығы немесе мҥлде болмауы;  
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Депривацияның ПДТ-н туғызатыны, арнайы коррекциялық, 

кӛмекке зәру жеке тҧлғалық патологиялық дамуға себеп болуы, 

болмауы, педагогикалық кӛмекпен тҥзелетін «педагогикалық 

қамқорлықтен шет қалу»  жағдайының пайда болуы–мҧның 

барлығы, ең алдымен, баланың қай жаста депривацияға 

ҧшырағанына, оның ҧзақтығына байланысты мәселе.  

Церебральды–органикалық ПДТ. Бҧл балалардың анамнезін  

зерттей келе, жҥйке жҥйесінің органикалық кемістігінің болатына 

анықталған. Сондай-ақ, жҥктілік патологиясы да елеулі әсерін 

тигізеді. ПДТ-ң бҧл тҥрінің негізі – мидың минимальды 

дисфункциясы (ММД). Аталған термин 1962 ж. енгізілді»
1
.
 

Церебральды-органикалық генезді психикалық даму 

тежелуінен басқа, ПДТ тҥрлеріне қарағанда, айрықша жиі 

кездеседі, олардан ӛзгешелігімен ерекшеленеді. Бҧл топқа 

жататын балалардың кӛпшілігінің жҥйке жҥйесінде, органикалық 

кемшілік бар, оның себептері олигофренияның себептерімен 

ӛзара ӛте ҧқсас. Сондықтан, кейде баладағы церебральды-

органикалық генезді, психикалық дамудың тежелуі мен жеңіл 

дәрежедегі ақыл-ойдың кемдігін ажырату қиынға соғады. Барлық 

жағдайда, баланың даму барысы мен ерекшеліктеріне мҧқият, 

бірнеше мәрте тексеру жҥргізілгеннен кейін, шешім қабылданады 

Кейінгі кездері, ПДТ балаларға арнап ашылған 

коррекциялық сыныптар мен мектептер, осы церебральды-

органикалық генезді, психикалық дамуы тежелген балаларға 

арналады. ПДТ-ң басқа тҥрлеріне жататын балалар, кейде жалпы 

мектептердегі сыныптарды, кейде «жетілдіру сыныбы», 

«педагогикалық кӛмек сыныбы» деп аталатын арнайы 

сыныптарда оқи алады.  

 

4.3 Есту қабілетінің бҧзылуы 

  

Есту қабілетінің бҧзылуынын тҥрлерінің кӛп болуы, оны 

саралап, саңырау балаларды бірнеше топқа бӛлуге  

 

-------------------- 
1Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. М.: «Просвещение», 1990. –С 60-63. 
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жағдай жасайды. Мҧның мәні, саңырау балаларды оқыту мен 

тәрбиелеу жҧмыстарын ҧйымдастыруда, балалардың қандай 

мекемеде білім алу қажеттілігін анықтауда кӛмектесетінмен 

айқындалады.  

«Дыбыстар жиілікпен, интенсивтілікпен және 

созылмалығымен сипатталады. Дыбыстың кҥші немесе 

интенсивтілігі децибелмен (ДцБ) ӛлшенеді.  

Мысалы:  

 жапырақтың сыбдыры – 10 ДцБ,  

 қҧлақтың тҥбінен сыбырлау – 25-30 ДцБ,  

 орташа сӛйлеу дыбысы – 60-70 ДцБ,  

 қатты музыка дыбысы – 80 ДцБ,  

 метродағы поездың дыбысы – 90 ДцБ,  

 балғамен темірді соғу – 100 ДцБ,  

 авиациялық мотордың дыбысы – 120 ДцБ. 

Сӛйлеудің жиілік диапазоны 500-ден 3500 Гц (бір 

секундтағы  толқындар) аралығында болады. Егер есту бҧзылуы, 

бҧл диапазонды қабылдауға кедергі болса, сӛйлеуді қабылдау 

мҥмкін емес деген сӛз. 80 ДцБ жоғары дыбысты қабылдамайтын 

адамдар, саңырау болып саналады, ал нашар еститіндер 15–80 

ДцБ аралығындағы дыбыстарды естімейді. Классификацияның 

негізгі критерийлері – есту қабілетінің жоғалу уақыты, дәрежесі, 

сӛйлеудің қалыптасу деңгейі болып табылады (Р.М.Боскис). Осы 

кӛрсеткіштер бойынша, бҧл балаларды бірнеше топқа бӛледі:  

І. Саңырау балалар – мҥлде естімейтіндер. Оның ішінде ерте 

жастан саңырау болғандар және жҥре келе, есту қабілетін 

жоғалтқандар. Ерте саңырау болғандарға, туа біткен және сӛйлеу 

қалыптасқанға дейін саңырау болғандар жатады. Бҧл балаларда 

кейде, жартылай есту қабілеті сақталады, олар ӛте қатты 

дыбыстарды естиді.  

Жҥре келе, саңырау болғандарға сӛйлеу қалыптасқаннан 

кейін, есту қабілетін жоғалтқандар жатады. Бҧлар сӛйлей алады, 

ерін қимылы арқылы, айтушыны тҥсінеді. 

ІІ. Нашар еститіндер (тосаң құлақтық) – бҧл сӛйлеудің 

дамуын қиындататын есту кемістігі, бірақ сақталған 

қабілеттіліктің кӛмегімен, ӛз бетімен сӛздік қор жинақтауға 
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болады. Нашар еститін балалардың тілінде кездесетін 

кемістіктерді, оқыту ҥдерісінде тҥзетуге болады:  

 тосаң қҧлақтықтың жеңіл дәрежесінде, сыбырлап 

сӛйлеген сӛз, қҧлақтан 3-6 м, ал сӛйлеу 6-8 м қашықтықта 

естіледі; 

 тосаң қҧлақтықтың орташа дәрежесінде, сыбырлап 

сӛйлеген сӛз қҧлақтан 1-3 м, ал сӛйлеу 4-6 м қашықтықта естіледі; 

 тосаң қҧлақтықтың ауыр дәрежесінде, сыбырлап сӛйлеген 

сӛз қҧлақтан 1 м, ал сӛйлеу 2-4 м қашықтықта естіледі; 

 тосаң қҧлақтықтың ӛте ауыр дәрежесінде, сыбырлап 

сӛйлеген сӛз қҧлақтан 0,5 м, ал сӛйлеу 2 м қашықтықта естіледі; 

Бҧл балалардың психикалық дамуы, сыртқы ортаны 

қабылдаудың ерекше жағдайларында жҥзеге асады. Бҧл 

дизонтогенездің ерекше тҥрі – дефицитарлы даму. Бірінші 

кемістік – есту қабілетінің бҧзылуы - есту мҥшесімен тығыз 

байланысты болып саналатын, сӛйлеудің кеміс дамуына әкеп 

соғады. Сондай-ақ, басқа қызметтердің тежелуіне әсерін тигізеді. 

Дамудың мҧндай бҧзылуы тҧтас психикалық дамуды тежейді.»
29 

Есту қабілеті бҧзылған балалардың психикалық дамуы, 

қалыпты еститін балалардың дамуынан ерекшеленетін белгілі 

заңдылықтарға бағынады. Сонымен бірге, оларда кеміс даму 

типтеріне тән, заңдылықтар анықталады. Барлық бҧзылу 

тҥрлерінде, сыртқы ортадан тҥсетін ақпаратты қабылдау, қорыту, 

сақтау және пайдалану қабілеттері тӛмендейді.  

Барлық кеміс балалар категориясында кездесетін келесі бір 

заңдылық – ол ҧғымдардың қалыптасу ҥдерісінің баяулауы. Есту 

кемістігі бар балаларда, бҧл заңдылықтың уақыттық, 

қҧрылымдық ерекшеліктері бар. Әйтсе де, бҧл категориядағы 

балаларда толыққанды ҧғымдар қалыптасады, яғни, олар қарым-

қатынастың жоғары тҥріне қол жеткізе алады (мысалы, ақыл-ойы 

кем балалармен салыстырғанда). 

Есту қабілеті бҧзылған балалардың психикалық дамуының 

негізгі екі заңдылығын кӛрсетуге болады (И. М. Соловьев 

бойынша). 

 

--------------------- 
1Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. М.: «Просвещение», 1990. –С 77-84. 
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Бірінші заңдылық – есту бҧзылуының салдарынан, саңырау 

балаға келіп жететін, сыртқы орта әсерінің кӛлемі шектеледі, 

оның қоршаған ортамен ӛзара әрекеті, адамдармен қарым-

қатынасы қиындайды. Ал, бҧл уақытта кез-келген баланың 

толыққанды психикалық дамуы ҥшін, сыртқы орта әсерлерінің 

алуан тҥрлілігі мен кең кӛлемділігі ӛте маңызды болады. 

Жоғарыда атап ӛткендей, қай жағынан болсын, шектелу 

нәтижесінде, баланың психикалық әрекеті азаяды, сыртқы орта 

әсерлеріне жауап беретін реакциялар қарапайымданады, 

қызметаралық ӛзара әрекеттер жҥйесі ӛзгереді. Есту қабілеті 

бҧзылған балалардың психикалық компоненттері, дені сау 

балалармен салыстырғанда, ӛзгеше тепе-тендікте дамиды: 

кӛрнекі–бейнелі және сӛздік–логикалық ойлау қабілеттерінде 

сәйкестік болмайды (алғашқысы басым); жазбаша сӛйлеудің екеуі  

– импрессивті (оқу) және экспрессивті (жазу) – ауызша сӛйлеуге 

қарағанда, басым рӛлге ие болады.  

Екінші заңдылық – есту қабілеті зақымданған балалардың 

психикалық даму қарқынының, дені сау балалардан 

айырмашылығы. И. М. Соловьев есту қабілеті зақымданған 

балалардың психикалық даму жолдарын былай сипаттайды: сау 

бала мен есту мҥмкіндігі шектеулі баланың психикалық 

әрекеттері арасындағы айырмашылықтар, онтогенездің бастапқы 

кезеңдерінде елеусіз болады, уақыт ӛте келе ҧлғаяды. Осылайша, 

белгілі бір кезеңге дейін жалғасады, тек  жҥйелі  

сурдопедагогикалық  жҧмыстардың ықпалымен ғана, бҧл 

айырмашылық кері бағытта ӛзгере бастайды.  

Тҥзету жҧмыстары қаншалықты қолайлы, тиімді болса, 

саңырау баланың дамуы, дені сау баланың дамуына сонша 

жақындай тҥседі. Сурдопедагогикалық шаралардың негізгі 

маңызы сонда, ол психикалық дамудың  тиімді жағдайларын  

тудырады, ең алдымен, балаға жеткізілетін сыртқы орта әсерлерін  

кеңейту, сапалық жағынан жақсарту, акустикалық жолмен 

жететін әсерлерді ӛзге жолдармен жеткізуді қарастырады.  

4.4 Кӛру қабілетінің бҧзылуы 

 

Қазіргі заманғы педагогикалық тәжірибеде, кӛптеген елдерде  

адамдардың кӛру қызметінің бҧзылуына орай, зағип адамдарды 
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соқырлар және кӛру қабілеті тӛмендегендер, нашар кӛретіндер 

деп бӛледі.  

«Кӛру қызметінің зақымдану дәрежесі, кӛз ӛткірлігінің 

тӛмендеу деңгейімен, яғни жақын арақашықтықтан екі жарық 

нҥктені кӛру мҥмкіндігімен анықталады. Қалыпты кӛру қабілеті – 

1,0 диоптрий (д) болып саналады, ол адам 5 м қашықтықта тҧрған 

арнаулы кестедегі әріптер мен белгілердің оныншы жолын анық 

кӛре алады. Алдыңғы және одан кейінгі жолдардағы әріптер мен 

белгілерді кӛру қабілеті 0,1 д болып есептеледі. Жоғарыда бірінші 

жолдағы ірі белгілерді ажырата алатын адамның кӛру қабілеті – 

0,1 д, тӛртінші жолды оқи алса, 0,4 д т.б. 0,1 д тӛмен кӛру 

қабілетін анықтау ҥшін, саусақтарды санау әдісі пайдаланылады. 

Тарбиған саусақтарды санау қабілеті былай анықталады:  5 м – 

0,09 д; 2 м – 0,04 д; 0,5 м – 0,01 д; 30 см – 0,005 д. 

Жарық пен қараңғылықты ажырату қабілетін, жарықты 

сезіну деңгейімен анықтайды. Егер адам жарықты мҥлде 

сезінбесе, кӛру мҥмкіндігі – 0 д болып есептеледі. Педагогикалық 

ҥдерісте кӛзілдіріктің кӛмегімен, балалардың кӛру анализаторын 

қолдану мҥмкіндігіне қарай, оларды бірнеше топтарға бӛлуге 

болады. 

Кӛру қабілетінің кӛзілдірікті пайдаланғандағы мҥмкіндігі 

бойынша, нашар кӛретін балаларды келесі топтарға бӛліп 

қарастырады: 

Соқырлар – кӛру сезімі мҥлдем жоқ, кӛру қабілетінің 

қалдығы кӛзілдірікпен 0,04 д, сондай-ақ, жарықты сезіну қабілеті 

сақталуы мҥмкін. 

Тотальды соқырлық  немесе мүлдем кӛрмейтіндер – кӛру 

сезімі мҥлдем жоқ балалар.  

Жартылай  немесе парциалды соқырлар – олар жарықты 

сезінеді, пішіндерді ажырата алады, кӛру мҥмкіндігі 0,005 д – 0,04 

д. 

Нашар кӛретіндер – бҧлардың кӛру мҥмкіндігі 0,05 д – 0,2 

д. Бҧл балалар ақпаратты осы кӛру анализаторы арқылы 

қабылдайды. Оқу, жазу ҥдерістерінде осыған сҥйенеді.  

Кемістіктің пайда болу уақытына қарай, балалар екі 

категорияға бӛлінеді: 

І. Туа біткен соқырлық. Бҧл тумысынан соқырлар немесе 3 

жасқа дейін кӛз жанарын жоғалтқандар. Бҧлардың кӛру арқылы 
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бҧрынғы алған мағлҧматтары жоқ. Сондықтан, барлық 

психикалық ҥдерістер басқа органдардың негізінде жҥзеге асады. 

ІІ. Жүре пайда болған соқырлық. Бҧл мектепке дейін немесе 

одан кейінгі кезеңде кӛз жанарын жоғалтқандар. Кӛру 

анализаторының зақымдану тереңдігі, ӛзіндік белгілерімен 

барлық сенсорлық жҥйенің дамуында әсерін тигізеді. Яғни, 

қоршаған ортаны тану жолын анықтайды»
1
. Кӛру кемістігінен 

басқа, қосымша  кемістіктер жиі қабаттасады. Бҧл балалардың 

кӛбінде, орталық жҥйке жҧмысының бҧзылуы кездеседі. Сондай-

ақ, балаларда сӛйлеудің бҧзылуы, БЦП, ПДТ, есуастық 

дәрежесіндегі олигофрения, энцефалопатия, невроз тәріздес 

кҥйлер, гидроцефалия т.б. екінші кемістіктер болады.  

Орталық жҥйке жҥйесінің бҧзылуы мен кӛру қабілеті 

арасында тығыз байланыс бар. Ол ми жҧмысының жалпы 

бҧзылуымен байланысты болады.  

Кӛру қабілетінің бҧзылу себептерін талдау: нашар 

кӛрушіліктің, соқырлықтың кӛп жағдайда туа біткен кемістік 

екендігін анықтайды. Кӛру мҥшелерінің туа біткен аурулары мен 

кемістіктерінің себептері, ішкі және сыртқы зиянды факторлар 

болуы мҥмкін. Айталық, тҧқым қуалау арқылы берілетін 

соқырлық (туа біткен глаукома, миопия, кӛру жҥйкесінің 

атрофиясы). Генетикалық фактор ретінде, кӛру қабілетінің 

бҧзылуында, келесі ауру тҥрлері болуы мҥмкін, мысалы, зат 

алмасу ҥдерісінің бҧзылуынан пайда болатын науқастар: 

альбинизм, туа біткен анофтальм, микрофтальм, катаракта, 

сетчатканың ыдырауы, басқа патологиялар. 

Танымдық қабілеттердің дамуы. Кӛру қабілетінің 

бҧзылуы, соқыр және нашар кӛретін балаларды оқыту, тәрбиелеу 

жҧмысында ерекше әдіс-тәсілдерді талап етеді. Бҧл балалар оқу 

материалын бақылау әдісімен қабылдай алмайды. Арнайы тҥзету 

(коррекция) сабақтары, олардың екінші кемістіктерін тҥзетуге 

бағытталады. Кӛру арқылы қабылдау логопедия, ритмика, дене 

шынықтыру т.б. сабақтарын оқытудың сараландық қамтамасыз 

етеді. Қазіргі уақытта, тифлопедагогика мен тифлопсихология 

ғылымдарындағы ӛзекті мәселе – әлеуметтік,  

----------------------- 
1Литвак А.Г. Тифлопсихология. М.; Изд. «Просвещение», 1985.-С.9. 
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психологиялық реабилитация. Сондықтан, соқыр және нашар 

кӛретін балалардың әлеуметтік белсенділігі мәселесі, кҥрделі 

мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеулер жҥргізуде, 

ғалымдар бҧл балалардың жасын, кемістік дәрежесін, пайда болу 

уақытын, соған байланысты психикалық ерекшеліктерін есепке 

алады.  

Заттар мен қҧбылыстар туралы тікелей әсер алудың 

тапшылығы, басқа сенсорлық қабілеттермен толықтырылады. Бҧл 

оқу ҥдерісін айтарлықтай жеңілдетеді. Бірақ, сезу арқылы 

қабылдау мен есту арқылы қабылдау, мағлҧмат алуға, қажетті 

білім қорын жинақтауға, ойлау операцияларын жҥзеге асыруға 

толық мҥмкіндік бере алмайды. Біздің елімізде  және шет елдерде, 

нашар кӛретіндердің бҧрынғы (кӛру мҥмкіндігі бар кезіндегі) 

алған білім базасына сҥйену, тәжірибеде ӛте қолайлы болып 

есептеледі. Осыған байланысты, тифлопедагогикада баланы 

психологиялық зерттеу, онымен тҥзету жҧмыстарын 

жоспарлауда, сараларды, жеке-дара әдістемелер керек, әрбір 

мектепте арнайы психологиялық қызмет жҥйелерін ҧйымдастыру 

қажеттілігі туындайды. Тіпті, әрбір сыныпта бҧл балалармен 

ӛткізілетін жҧмыс саралауды қажет етеді.  

Соқырлық пен ауыр кӛру кемістіктері, танымдық әрекеттің 

барлық тҥрлерінде ауытқулар туғызады. Баланың сыртқы ортадан 

алатын ақпарат кӛлемі азаяды, сапасы ӛзгереді. Сезімдік тану 

саласында, кӛру сезімінің болмауына байланысты, бейнелі есте 

сақтау мен қиял қабілеттері шектеледі. Кӛру қабілеті бҧзылған 

балалардың дамуын сапалық тҧрғыдан алып қарағанда, ең 

алдымен, психологиялық жҥйелердің қалыптасуындағы 

ӛзгешелекті, олардың қҧрылымын, жҥйелер арасындағы 

байланысты айтқан жӛн. Анализаторлардың ӛзара байланысы 

жҥйесінде сапалық ӛзгерістер болады, ҧғымдар мен бейнелердің 

қалыптасуы, сӛйлеу, ойлау және кеңістікті бағдарлау 

ҥдерістерінде ӛзгеше ерекшеліктер пайда болады.  

Дене бітімдік дамуда айтарлықтай ӛзгерістер жҥзеге асады: 

қимыл-қозғалыс дәлдігі бҧзылады, олардың интенсивтілігі 

кемиді. Соған орай, соқыр балада сау баламен қатар, сапалық 

жағынан да, қҧрылымы жағынан да ӛзгеше, ӛзіндік 

психологиялық жҥйе қалыптасады.  
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4.5 Тірек–қимыл аппаратының зақымдануы 

 

«Тірек-қимыл аппараты қызметінің бҧзылуы» деген ҧғымға 

әртҥрлі себептерден пайда болған және алуан тҥрлі кӛрініс 

беретін қимыл-қозғалыс бҧзылуы енеді. «Тірек-қимыл аппараты 

патологиясының келесі тҥрлері ажыратылады:  

1. Жҥйке жҥйесінің аурулары: 

- балалардың церебральды параличі (сал); 

- полиомиелит; 

2. Тірек-қимыл аппаратының туа біткен патологиясы : 

- туа біткен жамбастың шығуы; 

- қисық мойындық; 

- маймақ аяқтық; 

- табан деформациялары; 

- омыртқа дамуының кемістіктері; 

- аяқ-қолдардың кеміс дамуы, 

- артрогрипоз (қҧбыжықтық). 

3. Мидың, жҧлынның және аяқ-қолдың аурулары мен 

зақымданулары: 

- полиартрит; 

- жҧлынның және мидың жарақаттануы; 

- қаңқа аурулары (туберкулез, остеомиелит); 

- сҥйек ісіктері; 

- қаңқаның жҥйелі аурулары (хондродистрофия, рахит). 

Қимыл-қозғалыс қызметінің зақымдану дәрежесіне қарай, 

қимыл-қозғалыс дағдыларының қалыптасу деңгейіне қарай, бҧл 

категориядағы балалар ҥш топқа бӛлініп қарастырылады:  

1) қимыл-қозғалыс қызметінде, ауыр бҧзылуы бар балалар: 

олардың кейбіреулерінде тҥзу тҧру мен жҥру, ҧстау, ӛзіне-ӛзі 

қызмет ету дағдылары қалыптаспаған; енді біреулері 

ортопедиялық жабдықтардың кӛмегімен әзер қозғалады, ӛзіне-ӛзі 

қызмет ету дағдысы, жартылай ғана қалыптасады; 

2) орташа дәрежедегі қимыл-қозғалыс бҧзылуы бар балалар 

(сан жағынан ең кӛбі): балалардың басым кӛпшілігі ӛздігінен 

шағын аралықта жҥре алады, ең қажетті, бірақ 

автоматтандырылмаған ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдылары 

қалыптасқан; 
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3) жеңіл дәрежедегі қимыл-қозғалыс бҧзылуы балалар: олар 

бӛлмеде, кӛшеде ӛздігінен жҥре алады, ӛзіне-ӛзі қызмет ету 

дағдылары қалыптасқан, бірақ патологиялық кҥйлер, жҥрістің 

бҧзылуы, зорлық қимылдар сияқты кӛріністер кездеседі;  

Бҧл балалардың кӛпшілігінде, тірек-қимыл аппаратының 

бҧзылуымен бірге, екінші кемістіктер жиі кездеседі. Мҧның 

клиникалық  кӛрінісі – қозғалыс кемістігі (жетілмеу, зақымдану, 

дамудағы тежелу т.б.)»
1
.
 

«БЦП – балалардың церебральды сал ауруы немесе паралич, 

бҧл жҥйке жҥйесінің ауыр науқасы. БЦП – мидың қозғалыс 

жҥйесінің зақымдануынан пайда болатын, бҧлшық ет қызметіне 

орталық жҥйке жҥйесі тарапынан бақылаудың болмауымен 

немесе жеткіліксіз бақылануымен кӛрініс беретін, қимыл-

қозғалыстар бҧзылуының бір тобы. 

БЦП-да қимыл-қозғалыс және сенсорлық жҥйелер 

арасындағы, қимыл-қозғалыс жҥйесінің буындары арасындағы, 

ырықты және ырықсыз қозғалыстар арасындағы ӛзара әрекет 

бҧзылады. Бҧл науқас ми қыртысының жоғары қызметінің 

бҧзылуымен, пирамидалық жолдардың және қыртыс асты 

ӛзектердің зақымдануымен сипатталады. Кӛп жағдайда, баланың 

мҥгедек болуына әкеп соқтырады. Кейінгі жылдары бҧл ауру 

балалар арасында кең таралуда. БЦП – мидың ерте онтогенездегі 

жетілмеуінің немесе зақымдануының нәтижесінде  пайда болады. 

Оның ішінде, мидың ең жас бӛліктері (ырықты қимыл-қозғалыс, 

сӛйлеу сияқты қызметтерге жауап беретін бӛліктер) 

зақымданады.  

БЦП түрлеріне ортақ спецификалық бұзылулар 

1.Паралич (сал) пен парез. 

Орталық паралич - ырықты қимыл-қозғалыстар жасаудың 

мҥмкін болмауы. Бала денесін ӛз қалауымен қозғалта алмайды. 

Парез – салдың жеңіл тҥрі, ырықты қимыл-қозғалыстардың 

шектелуі. Орталық параличтер мен парездер, мидағы қимыл-

қозғалыс аймағы мен қимыл-қозғалысты жеткізуші жолдардың 

зақымдануы салдарынан болады. Ми зақымдануының ауырлық  

--------------- 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 
С.95. 
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деңгейіне байланысты, тҧтастай сал кҥйі немесе жартылай 

қимыл-қозғалыс шектелуі пайда болады. Бҧл бҧлшық ет кҥшінің 

тӛмендеуімен байланысты. Мысалы, баланың қолын немесе 

аяғын ӛздігімен кӛтеруі, алға созуы, бҥгуі, екі жағына созуы  

мҥмкін емес немесе қиынға соғады. Мҧның барлығы, маңызды 

моторлық функциялардың дер кезінде, толыққанды дамуына 

кедергі жасайды, ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларының, ойын, оқу, 

заттық әрекеттердің дамуын қиындатады. 

2.Бұлшық ет тонусының бұзылуы. 

Кез келген қимыл-қозғалыс актісі ҥшін  қалыпты, дҧрыс 

бҧлшық ет тонусы қажет. Бҧлшық ет тонусының реттелуі, жҥйке 

жҥйесінің әртҥрлі буындарының, ӛзара ҥйлескен қызметімен 

жҥзеге асырылады. БЦП–да бҧлшық ет тонусы жоғарылайды 

(спастика, бҧлшық ет гипертониясы). Әсіресе, аяқ-қолдардың 

бҥгуші бҧлшық еттерінің, жамбас бҧлшық еттерінің, табандағы 

бҥгуші бҧлшық еттердің т.б. кейбір бҧлшық ет топтарының 

тонусы аса жоғары болып келеді. Бҧлшық еттер тонусының 

жоғарылауы, БЦП балалардың спецификалық кейпін туғызады: 

аяқтары тізеден бҥгіліп, бір-біріне тҥйістірілген, салмақ табанға 

емес аяқ башпайларына тҥседі, қолдары шынтақтан бҥгіліп, 

денеге жанасқан, саусақтары жҧдырыққа тҥйілген. 

БЦП-ң гиперкинетикалық формасы, бҧлшық ет 

дистониясымен сипатталады. Дистония - бҧзылу, яғни бҧлшық ет 

тонусының қҧбылмалылығы. Қалыпты жағдайда, бҧлшық еттер  

бос болып кӛрінеді және гиперкинездер жоғалады, босаңсиды, 

сәл қимыл жасай бастаса, тонус кҥрт жоғарылайды, бҧлшық еттер 

бірден қатты жиырыла бастайды гиперкинездер кҥшейеді. 

Атетоидтық гиперкинездерде, бҧлшық ет дистониясы тонусты 

ӛзгертеді, қҧрт тәрізді жыбырлаған, ҥздіксіз спазм пайда болады.  

БЦП-ң  атониялық–астатикалық формасында, бҧлшық ет 

гипотониясы орын алады. Гипотония  - бҧлшық еттердің  әлсіз, 

болбыр болып келуі.  Ригидтілік қҧбылысы да жиі кездеседі. 

Ригидтілік немесе ебедейсіздік -  тетанус жағдайы – шамадан тыс 

қатты жиырылу. Қимыл-қозғалыс шҧғыл, оқыс орындалады, оқыс 

қимылдар жасалады.  

3. Сіңірлік және периостальды рефлекстердің күшеюі 

(гиперрефлексия). 
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Мҧндай гиперрефлексия пирамидалық жолдардың  

зақымдану белгісі болып табылады. Ахиллес нҥктесі (ӛкше), тізе, 

басқа сіңірлік және периостальды рефлекстер ӛте жоғары, оларды 

туғызатын аймақтар (рефлексогендік аймақтар) кең. Сіңір 

рефлекстерінің жоғарылауының ең жоғары дәрежесі, клонус 

кӛріністерінен білінеді, яғни, бір бҧлшық еттің  кҥрт созылуынан 

кейін ырғақпен, ҧзақ  жиырылумен, қайтадан қалпына келуі. 

Пирамидалық жҥйенің зақымдануында, табан мен тізе клонусы 

ҥнемі болады.  

4. Синкинезиялар. 
Бҧл ырықты қимыл-қозғалыстармен қатар жҥретін, яғни 

солармен бірлескен қимыл-қозғалыстар. Синкинезияның 

физиологиялық және патологиялық тҥрлері болады. 

Физиологиялық синкинезияларға, мысалы, жҥріп келе 

жатқандағы қолдың қабаттаса қозғалуын жатқызуға болады. 

Патологиялық синкинезиялар, пирамидалық жҥйенің зақымдануы 

кезінде пайда болады. Патологиялық синкинезияларға мысал 

ретінде, адамның тӛсектен тҧруға әрекеттенгенде, сал болып 

семіп қалған аяқтың, ӛздігінен ырықсыз кӛтерілуін; сал болып 

қалған аяқ-қолдың, сау аяқ-қолдың қимылын қайталауын; бір 

қимыл жасағандағы, тіл мен еріннің қабаттаса қимылдайтынын 

келтіруге  болады. БЦП балаларда патологиялық синкинезиялар 

жиі кездеседі, яғни, кез келген ырықты қимыл–қозғалыстың, 

оның ішінде сал болған мҥшенің қимылының ӛздігінен 

қабаттасуы. Бала бір затты алуға қолын созса, жҧдырығын тҥйсе, 

бір қолын кӛтерсе, екінші сал болған қолы, ӛздігінен қатар 

созылады, буындары бҥгіледі, аяқтары тҥйіседі, иықтарында 

пронация пайда болады. Бҧл қимылдар орталық  жҥйке жҥйесі  

тарапынан бақылауға кӛнбейді. Патологиялық синкинезиялардың 

болуы, ырықты қимыл-қозғалыстардың қалыптасуын тежейді, 

әртҥрлі іс-әрекеттерді меңгеруге кедергі жасайды.  

5. Тізбекті тіктелу рефлекстерінің жеткіліксіз дамуы 

(статикалық-кинетикалық рефлекстер). 

Бҧл рефлекстер дененің вертикальды  кҥйін және ырықты 

моторикасын  қамтамасыз етеді.  Бҧл рефлекстердің жеткіліксіз 

қалыптасуы, баланың денесін, басын қажетті кҥйде ҧстауына  

кедергі келтіреді. Нәтижесінде, бала оқу, еңбек ету, ӛзіне-ӛзі 

қызмет ету дағдыларын меңгеруде қиындықтарға ҧшырайды.  
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6. Тепе-теңдік реакциясының қалыптаспауы мен қимыл-

қозғалыс координациясының бұзылуы (атаксия). 

Дененің тепе-теңдігі дегеніміз – дененің кеңістіктегі 

орнықты кҥйі. Дененің тепе-теңдігін сақтау, кҥрделі 

перифериялық жҥйемен,  орталық механизмдермен жҥзеге асады. 

Дене тепе-теңдігінің статикалық (тҧрғандағы) және динамикалық 

(қозғалыстағы) тҥрлері бар. Динамикалық тепе-теңдік, дененің 

кейпін ҧстап тҧратын, бҧлшық еттердің рефлекторлық жиырылуы 

есебінен жҥзеге асады, ол қимыл-қозғалыс координациясымен 

тығыз байланысты. Дененің тепе-теңдігін қамтамасыз ететін 

механизмдер координациясы әртҥрді деңгейлерде, яғни, кӛру 

анализаторынан, бҧлшық ет рецепторларынан, буындар мен 

сіңірлерден, вестибулярлық аппараттан келіп тҥсетін 

ақпараттарды қабылдайтын жҧлында, сопақша мида, мишықта, 

ҥлкен жартышарлар қыртыстары тәрізді деңгейлерде 

орындалады.  

Отыру, тҧру кезінде дене атаксиясы байқалады. Кейде бала 

ӛздігінен отырып-тҧра алмайды, жҥрісі бҧзылады, аяқтарын тым 

алшақ адымдайды немесе теңселіп жҥреді. Бір затты ҧстау, алу 

немесе орнына қою ҥшін, қимыл-қозғалыс дәлдігінің болмауынан 

қатты қиналады.  

7.  Қозғалыс түйсіктерінің бұзылуы (кинестезиялар). 

 Қимыл-қозғалыс функциясының дамуы, қимыл сезімдерімен 

тығыз байланысты. Себебі, қимылды сезіну, арнайы сезім 

клеткаларының, яғни рецепторлардың кӛмегімен жҥзеге асады 

(проприорецепторлық тҥйсік). Олар бҧлшық еттерде, буындарда, 

сіңірлерде орналасады, орталық жҥйке жҥйесіне дененің 

кеңістіктегі кейпі, аяқ-қолдың, бҧлшық еттердің кҥйі туралы 

ақпарат жібереді. Бҧл сезімді бҧлшық еттің буын сезімі деп 

атайды.  

БЦП-ң барлық формаларында кинестетиалық сезімталдық 

бҧзылады, баланың денесін кеңістікте қалаған кҥйде ҧстауына, 

бір кейіпте тҧру мен дененің тепе-теңдігін сақтауға, қимыл-

қозғалыс кооординациясын дәлдеуіне т.б. қиындық туғызады. 

Кӛптеген балалардың қимыл-қозғалыс бағытын қабылдауы 

бҧрмаланады. Мысалы, қолды алға тік созу қимылы, қолды екі 

жаққа созған тәрізді болып сезіледі. Ӛзінің қимылы жайлы 

бҧрмаланған мағлҧмат баланың қоршаған ортамен ӛзара қарым-
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қатынасының адекватты болмауына, іс-әрекеттерінің қате 

қалыптасуына, сӛйлеудің бҧзылуына (артикуляциялық 

қимылдарды сезіну қиындығы) әкеп соғады. 

Қимыл-қозғалыстарды сезінудің бҧзылуы әсіресе, БЦП-ң 

гиперкинетикалық және атониялық-астатикалық формаларында 

айқын кӛрініс береді.  

8. Ырықсыз  қимыл-қозғалыстар. 
Ырықсыз қимыл-қозғалыстар, БЦП-ң гиперкинетикалық 

формасында ӛте айқын, гиперкинездер тҥрінде кӛрінеді: 

хореиформдық гиперкинездер, атетоидтық гиперкинездер, 

хореоаттоидтық гиперкинездер, спастикалық қисық мойындық 

және тремор тҥрінде кӛрінеді. Кейбір әдебиеттерде, треморды 

гиперкинездерге жатқызады. Гиперкинез дегеніміз - бҧлшық ет 

тонусының ауыспалылығынан  пайда болатын, ырықсыз 

қимылдар.  Олар адам толқыған,  абыржыған кезде, қандайда бір 

әрекет жасаған кезде кҥшейе тҥседі. Мҧндай қимыл-қозғалыстар  

артикуляциялық аппаратта, бас, қол, мойында  болады. Тремор – 

бҧл саусақтар мен тілдің дірілдеуі. Әсіресе, мақсатты әрекеттер 

жасауда, тремор кҥшейе тҥседі. Тремор БЦП-ң атоникалық-

астатикалық формасына тән. Ырықсыз қимыл-қозғалыстар, 

ырықты қозғалыс актілерінің орындалуын қиындатады. 

Балалардың заттық, ойын, оқу және басқа әрекеттерінің 

уақытылы дамуына кедергі жасайды, сӛйлеу тілі мен жазуға кері 

әсерін тигізеді. 

9. Қорғаныс рефлекстері. 

Пирамидалық жҥйенің зақымдану симптомдарына, орталық 

сал ауруында байқалатын қорғаныс рефлекстері жатады. 

Қорғаныс рефлекстері дегеніміз – сал болып қалған аяқ–қолға 

тітіркендіргіштер әсер еткен кезде, ырықтан тыс  жазылуы мен 

бҥгілуі.  

10. Патологиялық рефлекстер (жазылу және бүгілу). 

Патологиялық рефлекстер деп, ересек сау адамда пайда 

болмайтын, тек жҥйке жҥйесінің зақымдануында ғана 

байқалатын, мидың тежеуші әсерінің тӛмендеуімен байланысты 

рефлекстер (патологиялық рефлекстер пирамидалық жҥйенің  

зақымдануынан пайда болады) аталады.  

Патологиялық рефлекстер жазылу және бҥгілу рефлекстері 

болып бӛлінеді (аяқ-қол ҥшін). Бҧл патологиялық рефлекстер 
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пирамидалық жҥйенің зақымдануында дами бастайтын, орталық 

(спастикалық) сал ауруының синдромын қҧрайды. 1 жасқа дейінгі 

балаларда, бҧл рефлекстер патологиялық белгі болып 

саналмайды.  

11. Позотондық рефлекстер. 

Позотондық рефлекстер туа біткен, шартсыз рефлекстік  

қимыл-қозғалыс автоматизмдеріне жатады. Қалыпты дамудағы 

балаларда бҧл рефлекстер, бала ӛмірінің алғашқы айларынан  

байқалады. Олардың біртіндеп жоғалуы, бала әрекетіндегі  

шартсыз рефлекторлық сатының пайда болуына қажет жағдай 

тудырады. Қалыпты дамуда 3 айдан кейін, позотондық 

рефлекстер мҥлдем жоғалады. Ал бҧл рефлекстердің сақталуы, 

ОЖЖ зақымдануының симптомы, яғни БЦП симптомы. Бҧл 

рефлекстерді патологиялық рефлекстерге жатқызуға болады, 

себебі ересек сау адамдарда пайда болмайды. Церебральды сал 

аурулы балаларда аталған рефлекстер  мектеп жасына дейін 

сақталады, келешекте бала денсаулығына ықпалы болады. 

Жоғары интегративті қозғалыс орталықтары, мидың қажетті, яғни 

рефлекторлық қозғалыс реакцияларын жҥзеге асыратын 

бӛліктеріне, тежеуші ықпал жасай алмайды, сондықтан оларды 

позотондық рефлекстерге жатқызады. Екінші жағынан, алып 

қарағанда, ми қҧрылымының белсенді қызметі, ырықты қимыл-

қозғалысты, сӛйлеуді және жоғары қыртыс қызметтерін 

реттейтін, ми қыртысының жоғары интегративті орталықтарының 

жетілуін тежейді. 

Позотонустық рефлекстердің арасында,  БЦП кемістігінде 

маңызды орын алатындары: 

Лабиринттік тонустық рефлекс, басты ҧстау кҥйін 

ӛзгерткенде байқалады. Бала шалқасынан немесе етпетінен 

жатқанда. Шалқасынан жатқанда, бала басын кейін тартады. 

Аяқтары бір-бірінен алшақ, тізесі бҥгілген. Қолдары, саусақтары 

жҧдырыққа тҥйілген. Бала басын кӛтере алмайды. Ал етпетінен 

жатқанда, басы мен арқасы бҥгілген, қолы кеудесінің астында, 

аяқтарын бҥгіп, бҥйіріне қарай тартады. Бҧл кҥйде бала басын 

кӛтере алмайды, аяқ-қолын тіктеп, тіреле алмайды.  

Мойынның симметриялық тонустық рефлексі. Бҧл БЦП бар 

балалардың омыртқасының мойын бӛлігінде байқалады. Бала 
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басын еңкейтіп, шалқасынан жатқан кезде, аяқ-қолының жҧмылу, 

жазылу тонусы жоғалады.  

Мойынның ассимметриялық тонустық рефлексі. Бҧл 

мойынды бҧрған кезде байқалады. БЦП бар балалардың 

моторикалық дамуы, кейде  тонустық рефлекстердің  қатты әсер 

ететін сатысында тоқтап қалады. Балалардың жасы 2,5-да болса, 

10-да болса, оның қимыл-қозғалыс дамуы, 2-5 айдағы сау 

баланың деңгейімен бірдей болады.  

Сонымен БЦП - мҥлде қозғала алмау емес, бҧлшық ет 

қозғалысы ҥдерісін еркін басқара алмау. 

Бҧзылу локализациясына байланысты, церебральды сал 

ауруының 4 тҥрін ажыратады:  

тетраплегия – аяқ–қолдардың жалпылай зақымдануы; 

диплегия (параплегия) – аяқтардың, не болмаса қолдардың 

зақымдануы; 

гемиплегия – дененің оң жағының, не болмаса  сол жағының 

зақымдануы; 

моноплегия – бір ғана қолдың, не болмаса бір ғана аяқтың 

сирек кездесетін зақымдануы»
1
.
 

Танымдық саланың даму ерекшеліктері. Балалардың 

церебральды сал ауруында кемістіктің кҥрделі қҧрылымы орын 

алады. Қимыл-қозғалыс кемістігінің қҧрылымы туралы алдыңғы 

тарауда жан-жақты қарастырғанымызда, бҧл кемістіктің 

психикалық даму бҧзылуымен ӛзара байланысы ескерілген 

болатын. 

БЦП–да болатын психикалық дизонтогенездің ерекше тҥрі, 

дефицитарлық даму жайлы сӛз қозғауға болады. Психикалық 

дизонтогенездің аталған тҥрі, жеке анализаторлар жҥйесі 

қызметтерінің ауыр бҧзылуынан, оның ішінде БЦП-ғы қимыл-

қозғалыс анализаторының қызметіндегі бҧзылулардың 

салдарынан пайда болады. Анализатордың бірінші кемістігі, оған 

қатысты қызметтердің жетілмеуіне, сондай-ақ зардап шеккен 

анализатормен байланысты, бірқатар қызметтердің баяулауына 

себеп болады. Жеке психикалық қызметтердің дамуындағы  

------------------------ 
1
Трофимова Н.М., Дуванова С.П.и др.Основы специальной педагогики и 

психологии. – Москва – Минск, 2005,-С.211-217. 
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бҧзылулар, тҧтас психикалық дамуды тежейді. Моторлық 

саланың дефицитарлығы, яғни тапшылығы, қимыл-қозғалыс, 

сенсорлық, когнитивтік, әлеуметтік депривация мен 

эмоционалды-ерікті саласының бҧзылуының негізгі себебі болып 

табылады.  

Дефицитарлық типті дизонтогенезі бар баланың  психикалық 

дамуын алдын-ала болжау, тірек-қимыл аппараты зақымдануның 

ауырлық дәрежесімен байланысты. Бірақ шешуші, әрі маңызды 

рӛлге интеллектуалды саланың әлеуетті (потенциалды) сақталуы 

ғана ие болады.  

Мҧндай баланың оптимальды дамуы, тек адекватты тәрбие 

мен оқыту жағдайында ғана іске аса алады. Коррекциялық-

дамытушылық жҧмыстардың кемшілігі жағдайында, қимыл-

қозғалыстық, танымдық және тҧлғалық кемшіліктерді тереңдете 

тҥсетін депривация  қҧбылыстары кӛрініс береді. Дефицитарлық 

типтегі дизонтогенез, БЦП бар баланың психикалық дамуындағы 

ауытқулардың негізін қҧрайды, әрі психикалық, қимыл-

қозғалыстық және тілдік дамудың әркелкілігі мен динамикасын 

қамтамасыз етеді. Даму қарқынының айқын кӛзге тҥсетін 

бҧзылуы мен әркелкілігі, тепе-тендіктің бузылуы, сондай-ақ, 

психиканың қалыптасуындағы ӛзіндік сапалық белгілер – бҧл 

БЦП бар баланың танымдық іс-әрекеті мен  жеке тҧлғасының 

басты ерекшеліктері. БЦП балалардың жартысында ғана әлеуетті 

сақталған интеллектісі бар, бірақ бҧл балалардың жалпы дамуы 

тапшылық жағдайында жҥзеге асатындықтан, психикалық дамуға 

ӛз таңбасын салады. БЦП-ғы әлеуетті сау сақталған интеллект 

толыққанды дҧрыс дамуды қамтамасыз ете алмайды. БЦП-ғы 

психикалық бҧзылудың негізгі тҥрлері – психикалық дамудың 

тежелуі және олигофрения. Демек, психикалық дизонтогенездің 

дефицитарлық типінің, тежелген даму немесе жетілмеген даму 

типіндегі дизонтогенезбен ҥйлесетіндігі дәлелденеді.  

Сонымен қатар, қозғалыс патологиясының ауырлық дәрежесі 

мен интеллектуалды кемшілік деңгейінің арасында тікелей 

байланыс жоқ. БЦП-ның тҥрлі формаларында, қалыпты және 

тежелген даму да, ақыл-ойдың кемдігі та кездесуі ықтимал.  

БЦП-ғы барлық танымдық психикалық ҥдерістердің бірқатар 

жалпы ерекшеліктері бар:  
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- церебральды сал ауруына шалдыққан балалардың барлық 

танымдық жҥйесінің қызметіне кері әсер ететін, белсенді ерікті 

зейін бҧзылады, себебі зейін бҧзылу қабылдау, ес,  ойлау, қиял 

және сӛйлеу бҧзылуына әкеліп соғады; 

- тӛмен интеллектуалды қабілеттен және зейін, ес, қабылдау, 

ойлау кемшіліктерінен, эмоционалды тҧрақсыздықтан 

байқалатын  барлық психикалық ҥдерістердің тым азаюы 

(церебро-астениялық кӛріністер) кӛзге тҥседі. Церебро-

астениялық кӛріністер, әртҥрлі науқастардан кейін кҥшейеді, 

әсіресе, жҧмыс кҥнінің, аптаның немесе  оқу тоқсанының 

соңында ҥдей тҥседі. Интеллектуалды жҥктемелер шамадан тыс 

кӛбейіп кеткен кезде, невротикалық асқынулар  қайталанады. 

Кейде жоғары психикалық таусылу пен шаршағыштық, жеке 

тҧлғаның патологиялық  дамуына  себеп болады: жасықтық пайда 

болады, ҥрей мен кӛңіл-кҥйінің  тӛмендігі пайда болады, т.с.с; 

- жоғары инерттілік пен барлық психикалық ҥдерістердің 

баяулығы, бір әрекет тҥрінен екінші әрекет тҥріне ауысу 

қиындығына, оқу материалының жеке фрагменттерінде 

«байланып» қалуға , ойлаудың «тҧтқырлығына» т.б. алып келеді;  

БЦП бар балалардың психикалық әрекеттерінің  

хронологиялық жетілуі кҥрт тежеледі. Осының әсерінен, 

психиканың бҧзылуы байқалады.  Оның ішінде,  танымдық әрекет  

зардап шегеді. Бірақ, қимыл-қозғалыс және психикалық  бҧзылу 

арасында нақты байланыс жоқ. Мысалы, ауыр қимыл-қозғалыс 

бҧзылуы, жеңіл ПДТ-мен ҧласуы мҥмкін. Кейде психикалық  

қызметтердің ауыр тҥрде жетілмеуімен ҧласады. Жалпы БЦП бар 

балаларға психикалық  даму кемістігі тән.  Оған себеп, мидың 

ерте органикалық зақымдануы және қимыл-қозғалыс, сӛйлеу, 

сенсорлық ақаулар. Психикалық бҧзылу  генезінде, басты рӛлді 

іс-әрекеттің әлеуметтік байланыстары, қоршаған ортадағы тәрбие 

жағдайлары атқарады.  

БЦП-ғы интеллектуалды кемістік ӛзіндік ерекшеліктермен 

сипатталады: 

1. Қоршаған орта туралы ҧғымдар мен мағлҧматтар  

қорының аздығы. Оған себеп, балалардың  қҧрбыларымен, 

ересектермен қарым-қатынасының шектелуі. Жалғыз қалуға,  

қозғалыссыздыққа мәжбҥр болу. Сондай-ақ, сенсорлық 

қызметтердың бҧзылуы. Қимыл-қозғалыс қиындығына  



 70 

байланысты, қоршаған ортаны тануда, заттық-тәжірибелік әрекет 

жасай алмау. БЦП–да әртҥрлі анализаторлар жҥйесінің 

координациялы әрекеттері бҧзылады. Есту, кӛру, бҧлшық ет–

буын сезімінің патологиясы, жалпы ақпарат қабылдауда, 

интеллектуалды әрекетте қиындықтар туғызады. Бҧл балаларда 

кӛру кемістігі кездеседі. Кӛру қабілеті, кӛру аумағы, кӛз ӛткірлігі 

жеткіліксіз. Қыли кӛзділік, жоғары қабақтың тӛмен тҥсіп кетуі 

(птоз) т.б. болады, есту қабілетінің тӛмендеуі кезігеді. Жоғары 

жиіліктегі К, С, Ф, Ш, В, Т, П сияқты дыбыстарды естімейді. 

Сӛйлеуде, бҧл дыбыстарды  мҥлдем айтпайды. Кейде фонемалық 

қабылдау кемшіліктері  болады.  

2. Интеллектуалды кемістіктің біркелкі емес, 

дисгармониялық сипаты, екінші ерекшелік болып табылады. 

Интеллектуалды қабілеттердің бірі тежеледі, екіншісі қалыпты 

дамиды. Психика дамуының мозайка тҥріндегі белгісі, мидың  

ерте кезеңдерінде органикалық зақымдануынан болады. 

Балалардың кеңістіктік және уақыттық тҥсініктері бҧзылады, 

дененің оң және сол жақтарының саралауы жеткіліксіз. 

Оптикалық-кеңістіктік бҧзылулар жиі кездеседі, балалар 

геометриялық фигураларды кӛшіріп сала алмайды. Сурет салуда, 

жазуда айна сияқты, керісінше жазу, шатастыру кездеседі. 

Балалардың фонемалық  қабылдауы жеткіліксіз, праксистің 

барлық тҥрлері тежелген. Салыстыру, топтау, т.б. ҥдерістер 

тежелген. Кейбір балалардың кӛрнекі ойлау тҥрі жақсы дамиды, 

ал кейбірінде сӛздік-логикалық ойлау қалыпты дамиды.  

3. Психоорганикалық қҧбылыстардың кӛрістері, ҥшінші 

ерекшелікке жатады. Бҧл психикалық ҥдерістердің ӛте 

баяулығынан, тез таусылатынынан және әрекеттердің бір тҥрінен 

екінші тҥріне ауысудың қиындығынан, зейін, қабылдау, ес 

ҥдерістерінің кемшілігінен байқалады. Бҧл балалардың  басым 

кӛпшілігінде, танымдық белсенділік аз. Ми жҧмысындағы  тӛмен 

қабілеттілік, церебрастениялық синдроммен байланысты. Балалар 

интеллектуалды тапсырмалар кҥрделенген сайын, тез шаршағыш, 

жалыққыш бола бастайды. БЦП бар баланың  интеллект кҥйі 

әртҥрлі. Бірде қалыпты, бірде қалыпсыз кҥйге жақын болып 

келеді. Бірқатар балаларда ПДТ, ал енді біреулерінде ақыл-ойдың 

кемістігі кездеседі. Сӛйтіп, психикалық дамуында ауытқуы жоқ 

балалар сирек кездеседі.  
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4.6. Сӛйлеудің бҧзылуы  

 

Сӛйлеу тек қана адамға тән, қайталанбас қабілет бола 

отырып, ойлау ҥдерісімен тікелей  байланысты, адамдардың тіл 

арқылы қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін негізгі 

қҧралы.  

«Сӛйлеу патологиясы есту, кӛру және қозғалыс 

анализаторларының перифериялық және орталық бӛліктерінің 

зақымдануы салдарынан болады. Есту анализаторларының  

перифериялық бӛлігі зақымданған кезде, ауызша сӛйлеуді 

қабылдау мҥмкіндігі бҧзылады. Бҧл сенсорлық афазия немесе 

алалияны туғызады, сӛйтіп, фонемалық қабылдау қабілеті зардап 

шегеді. Ал кӛру анализаторының кейбір бӛліктерінің 

зақымдануы, жазба тілді қабылдау мҥмкіндігін қиындатады. Сол 

сияқты, қозғалыс анализаторының моторлық аймақтарының  

зақымдануы, дыбыстаудың кемістігін тудырады. Себебі, 

артикуляциялық мҥшелердің (тіл, ерін, таңдай) және статикалық 

мҥшелердің (қатты таңдай), дыбыс шығару және тыныс алу 

мҥшелерінің (кӛмей, ӛкпе, бронхылар, трахея, диафрагма) 

жҧмыстары бҧзылады. Жоғарыда аталғандардың барлығы, 

ғылыми әдебиеттерде сӛйлеуге қатысатын қозғалыс 

анализаторының перифериялық бӛлігі болып саналады.  

Баланың қҧрсақтағы дамуы кезінде, миына әсер ететін тҥрлі  

қолайсыз, теріс жағдайлардың салдарынан, бала ӛмірінің алғашқы 

жылдарындағы алған жарақаттар т.б., сӛйлеу патологиясын 

туғызады.   

Сӛйлеу кемістігінің қҧрылымы мен дәрежесі, мидың 

зақымдану деңгейімен және оқшаулануымен байланысты, ал бҧл 

факторлар, миға әсер ететін патогендік себептердің уақытымен 

байланысты. Зақымданудың ең ауыр дәрежесі, эмбриогенез 

кезеңінде болады. Оның ішінде, алғашқы 3-4 ай немесе алғашқы 

триместр ӛте қауіпті кезең болып саналады. Ми жҧмысының 

кемістігін туғызатын себептер, негізінен тҥрлі уланулар, жҧқпалы 

аурулар, нейроинфекциялар т.б. (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 

Т. Б. Филичева) болып саналады. 

Мидың жетілмеуі мен сӛйлеудің ауыр бҧзылуына әкеп 

соғатын себептердің ішінде жиі кезігетіні-ананың жҥкті кезінде 

жҧқпалы науқастармен ауыруы, улануы (интоксикация), 
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токсикоздар, асфиксия, ана мен бала қанының резус-фактор 

бойынша (резус-конфликт) немесе қан тобы бойынша сәйкес 

келмеуі, орталық жҥйке жҥйесінің аурулары (нейроинфекциялар 

– менингит, энцефалит, менингоэнцефалит) және бала ӛмірінің 

алғашқы жылындағы ми жарақаттары. 

Ал, Е. М. Мастюкованың еңбектерінде ішімдік пен 

никотинді қолдану, қҧрсақтағы баланың жҥйке-психикалық  

дамуына кері әсерін тигізіп, нәтижесінде тіл мҥкістігіне әкеп 

соқтыратыны туралы айтылады. Ішімдік синдромымен дҥниеге 

келген баланың дене салмағы, нормадан анағҧрлым кем, дене 

бітімі мен психикалық дамуында тежелу болады. Бҧл балалардың 

жалпы тіл кемістігі қимыл-қозғалыстың бҧзылуымен, аффективті 

қозғыштықпен және жҧмыс істеу қабілетінің тӛмендігімен 

кӛрінеді»
1
.
 

Балалардың сӛйлеуі қалыптасқаннан кейінгі кезеңде, мидың 

тілдік аймақтарына зақым келсе, сӛйлеудің мҥлдем жойылуы, 

яғни афазия пайда болуы мҥмкін.  

Сӛйлеуде қайта тҥзетілмес бҧзылулардың пайда болуына, 

балалардың ӛмір сҥру ортасындағы зиянды әсерлер себеп болады. 

Әсіресе, сӛйлеудің қарқынды дамуы кезіндегі психикалық 

депривация, сӛйлеудің тежелуіне әкеп соқтырады. Сондай-ақ, 

егер бҧл факторлар церебральды-органикалық кемшіліктермен 

немесе  генетикалық бейімділікпен асқынатын болса, онда 

сӛйлеудің кемістігі анағҧрлым кҥрделі, әрі тҧрақты сипатқа ие 

болады.  

Сӛйлеудің жалпы жетілмеуі, әдетте, мидың резидуальдық-

органикалық зақымдануының нәтижесінде болады (бҧл 

терминмен аяқталған патологиялық ҥдеріс нәтижесінде пайда 

болатын кҥйлер аталады). Мҧны ағымдық жҥйке-психикалық 

науқастардағы (эпилепсия, шизофрения т.б.) сӛйлеудің 

бҧзылуынан ажыратып алған жӛн. Интеллектуалды кемістігі бар 

балалармен салыстырғанда, бҧл балалардың ОЖЖ органикалық 

зақымданулардың қалдығы – минимальды ми дисфункциясы 

(ММД) сияқты кӛріністер байқалады. 

 

------------------- 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.45. 
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«Сӛйлеудегі бҧзылу келесі топтарға бӛлінеді:  

1. Фонетикалық бұзылулар — бір дыбысты немесе бір 

топқа жататын дыбыстарды айта алмау (ызың, шҧғыл, тіл ортасы, 

тіл алды дыбыстардың бҧзылуы; дауыссыз дыбыстардың қатаң-

ҧяң-ҥнді айтылуының бҧзылуы, дыбыстарды дҧрыс қабылдау 

қабілетінің бҧзылуы). Бҧған дислалия, дизартрия, фонетикалық-

фонематикалық жетілмеу жатады. 

2. Лексикалық-грамматикалық бұзылулар. Бҧған енетіндер: 

шектеулі сӛздік қор, жадағай фраза; фразадағы және сӛйлемдегі 

сӛздердің ӛзара қиыспауы, шылаулар мен жалғау–жҧрнақтарды 

қате қолдану (сӛйлеудің жалпы жетілмеуі). 

3. Әуендік – екпіндік бұзылулар: екпінді дҧрыс қоймаумен 

байланысты (логикалық — фразада, грамматикалық — сӛзде); 

дауыстың кҥші мен жоғарылығы, тембрінің бҧзылуына қарай 

(ақырын, қарлығыңқы, бақылдақ, тҧншыға шығатын, анық емес, 

мәнерсіз, шырылдақ, кҥмілжіңі). Мысалы: дисфония, ринолалия, 

ринофония т.б.. 

4. Қарқындық–ырғақтық бұзылулар: мидағы қозу 

ҥдерістерінің басымдығымен байланысты болатын шапшаң 

қарқын (тахилалия); тежелу ҥдерістері басым болатын баяу 

қарқын (брадилалия); ҥзік–ҥзік қарқын (қажетсіз паузалар, сҥріну, 

қҧрысу сипатты емес кекештену – физиологиялық итерациялар, 

полтерн және қҧрысу сипатындағы – тҧтығу немесе кекештік). 

5. Жазба тілдің бұзылуы: жазуда:фонеманың графемаға 

қате айналуы; толық жазбау; сӛздегі әріптерді тастап кету немесе 

шатастыру; сӛйлемдегі сӛздердің ӛзара  қиыспауы немесе 

орындарының ауысуы; жазу жолынан шығып кету т.б., оқуда: 

дыбыстарды алмастыру мен шатастыру; әріптеп оқу; сӛздің 

дыбыстық–буындық қҧрамын бҧрмалау; оқылғанды тҥсінудің 

бҧзылуы; аграмматизмдер. Мысалы: дислексия мен дисграфия. 

6. Сӛйлеудің жүйелі бұзылуы: сӛйлеу мҥмкін емес немесе 

былдырлау мҥмкіндігі ғана болады, мысалы, алалия және 

афазия»
1
.
 

Сӛйлеудегі кемшіліктерге қарай, балаларды бірнеше  

------------------ 
1Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской. – 3-е из. перераб.и доп.-М.:ГИЦ 

«Владос», 2003. – С.67. 
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топтарға бӛлу, коррекциялық жҧмыстар жҥргізуде қолайлы болып 

табылады. 

Танымдық саланың даму ерекшеліктері. Сӛйлеу әрекетінің 

дамуында, бала ӛмірінің алғашқы ҥш жылы маңызды болып 

саналады. Алғашқы кездегі баланың уілдеу тілі, оның сӛйлеу 

және психикалық дамуының келешекте дҧрыс қалыптасуына 

кепілдік бермейді. Уілдеу қалыпты дамудағы сау балада да, 

сондай-ақ, дамуында ауытқуы бар балада болады 

(интеллектуалды кемістік, есту қабілетінің кемістігі бар). 

Алалиясы бар балаларда былдырлау тілі болмайды, болған кҥнде 

де ӛте нашар, ешқандай айқын екпін жоқ, әрі ӛте кеш - 2 жас 

шамасында ғана қалыптаса бастайды. Сол сияқты, ринолалиясы 

және дизартриясы бар балалардың былдырлау тілінің сапасы мен 

дамуында, ӛзіндік ерекшеліктер кӛзге тҥседі (О. Н. Усанова, О. А. 

Слинько). 

Алалиясы бар балалардың тілдік қарым-қатынасына 

қарағанда, вербальды емес қатынас қҧралдары анағҧрлым жақсы, 

әрі қарқынды дамиды (мимика, ымдау). Сӛйлеуінде патологиясы 

бар, бірақ интеллектісі сау сақталған  балалар жасы ӛскен сайын, 

осы қҧралдарды белсенді қолдана бастайды. Мҧндай 

жағдайларда, қолданыстағы белсенді сӛздік қорынан гӛрі, енжар 

сӛздік қоры тез толығады, балалар ӛздеріне қаратылып айтылған 

сӛздерді жақсы, әрі жылдам тҥсінеді, бірақ ӛздері сӛйлеуді кӛп 

пайдаланбайды (сенсорлық алалиядан ӛзге). 

Сӛйлеудің ауыр бҧзылуы бар балаларда алғашқы сӛздер мен 

алғашқы фразалық тіл кеш пайда болады.  

Кейбір бҧзылуларда (мысалы, моторлы алалияда), тілдік 

белсенділік ӛте тӛмен, баламен тілдік қарым-қатынас жасау 

ҧмтылысы негативизммен қабылданады; басқа тілдік бҧзылуы 

бар балаларда (сенсорлық алалия), белсенді тілдік қатынасқа 

деген ҧмтылыс байқалады, бҧл ҥрдіс ашушаңдықпен, 

эмоционалды лабильділікпен қатар жҥреді, кейде баланың тілін 

ӛзгелер тҥсінбеген жағдайда, ол кҥшті эмоционалды реакциямен 

жауап береді.Тілдік интенция, яғни тілдік қарым-қатынасқа 

ҧмтылу, баланың интеллектуалды қабілетіне байланысты 

(интеллекті тӛмен балалардың сӛйлегіштігі, 

айналасындағылармен тез тіл табысатыны белгілі), баланың жеке 

тҧлғалық қасиеттеріне, ӛз кемістігіне, ӛзінің және ӛзгелердің 
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қатынасына байланысты. Ғылыми әдебиеттерде әртҥрлі тілдік 

патологиясы бар балалардың (алалия, дизартрия, ринолалия, 

кекештену), тілдік қарым-қатынастан  бас тартатыны, ӛзінің тіл 

кемістігін жасыру мақсатында, тҥрлі амал жасайтыны туралы 

айтылады.  

Алалик балалардың ерте сәбилік кезеңінде, қалыпты 

дамудағы балалармен салыстырғанда, локомоторлы қызметтердің  

дамуында, кешігу байқалды: балалар жасқа сай нормадан кеш 

жҥре бастайды, қол моторикасы ҧзақ уақытқа дейін жеткілікті 

сараланбайды, артикуляциялық моторика бос болады. Зерттеулер 

сӛйлеудің даму деңгейі, қолдың ҧсақ моторикасының дамуымен 

тікелей байланысты екендігін дәлелдейді.  

Е. М. Мастюкова еңбектерінде сӛйлеуі бҧзылған балалардың 

басым кӛпшілігінде, интеллект қабілеті сақтала тҧра, оқу 

барысында айтарлықтай қиындықтар болатындығын, психикалық 

дамудың ӛзіндік дисгармониялық тежелуін сипаттайды.
 

 
4.7. Ерте жастағы балалар аутизмі 

  

«Аутизм дегеніміз – баланың «экстремалды» жалғыздығы, 

эмоционалды байланыс пен коммуникация орнату қиындығы мен 

әлеуметтік даму қабілетінің тӛмендеуі. Л. Каннер, аутизмнің 

негізгі белгісі ретінде, «экстремалды жалғыздықты» атайды, 

сонымен бірге ондағы сӛйлеудің бҧзылуын немесе мҥлдем 

болмауын, ӛзіндік әдет-ғҧрып формаларына ҧмтылуды, 

сенсорлық стимулдарға әдеттен тыс реакция жасауды тізбектей 

келіп, бҧл ауытқу тҥрін, конституционалды генезді даму 

ауытқуының ӛзінше бір тҥрі деп атайды.  

Кӛзбен байланыс жасау, яғни кӛзбен бағу, бетқимылы, ым, 

интонация  жасау ӛте қиын. Бала ӛзінің эмоционалды кҥйін 

жеткізе алмайды және басқалардың кӛңіл-кҥйлерін ҧғына 

алмайды. Эмоционалды байланыстар орнату қиындығы, тіпті ең 

жақын адамдарымен қарым-қатынаста да кӛзге тҥседі;  

 іс-әрекеттегі стереотиптілік, баланың ӛміріндегі 

ҥйреншікті, ӛзіне таныс жағдайларды ӛзгертпей сақтауға деген 

ҧмтылыстан туындайды. Бала пайда болған ӛзгерістерге кҥшті 

қарсылық кӛрсетеді. Ол біртекті әрекеттермен әуестенеді: 
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шайқалу, қолын жан-жаққа сілтеу немесе сілкілеу, секіру; бір 

заттармен біртектес манипуляция жасау: соққылау, тарсылдату, 

айналдыру; белгілі бір тақырыпта айналсоқтап  сӛйлеу немесе бір 

ғана тақырыпта сурет салу; 

 сӛйлеу дамуының, оның ішінде коммуникативті 

қызметның тежелуі немесе бұзылуы. Барлық жағдайлардың 

ҥштен бірінде, бҧл мутизм (сӛйлеуді нақты коммуникативті 

мақсатта қолданбау) тҥрінде кӛрінеді. ЕЖБА бар баланың 

сӛйлеуінің формальды тҥрде жақсы жетілуі, жеткілікті сӛздік 

қоры болуы  мҥмкін, тіпті ол кӛбіне ересек адамдардай сӛйлейді. 

Алайда, мҧндай сӛйлеуде қайталама бірізділік, мағынасыз 

кӛшірме сипат алады. Бала ешкімге сҧрақ қоймайды, ӛзіне 

қойылған сҧрақтарға жауап бермейді, кейде мағынасыз 

фразаларды, қажетсіз ӛлеңдерді қайталап айтып, ӛзін-ӛзі 

тыңдайды. Сондай-ақ, бҧл балаларға эхолалия (естіген сӛздерді, 

фразаларды, сҧрақтарды мағынасыз қайталау) кӛрінісі тән, олар 

кӛпке дейін ӛзіндік есімдіктерді қолданбайды, ӛзін «сен», «ол» 

деп немесе есімімен атайды, қажетін сҧрауда, есімдіксіз 

бҧйрықтарды қолданады т.б. Тағы да бір кӛңіл аударар нәрсе, ол 

сӛйлеудің ӛзгеше қарқыны, ырғағы және әуені; 

 жоғарыда тізбектелген  бұзылу кӛріністерінің  ӛте ерте 

жастан байқалуы (2,5 жасқа дейін). 

Аутизм әртҥрлі формаларда кездеседі: 

1. Айналадағы болып жатқан оқиғалардан мҥлде бас тарту, 

араласпау. 

2. Белсенді бӛлектену. 

3. Аутистік қызығушылықтар мен әуестенулер. 

4. Басқа адамдармен қарым-қатынас жасаудың қиындығы. 

Осылайша, ЕЖБА бар балалардың негізгі 4 тобын 

ажыратады: 

1. Баланың ерте жастан, әлеуметтік белсенділігінің болмауы 

назар аудартады. Бала ӛзінің жақындарының ойнатқан, кҥлдірген, 

назарын аудармақ болған әрекеттеріне жауап бермейді.  

2. Екінші топтағы балалар сәл белсендірек. Олар 

бӛлектенбейді, тек қарым-қатынас жасауда, талғампаздық 

танытады. Ӛзіне ҧнаған адамдарға ғана жауап береді т.с.с. 

Олардың киім киюі, тамақ ішуі, ойнауы сияқты әрекеттерінде, 
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белгілі бір қалыптасқан жҥйе бар. Сонымен қатар, кӛңіл-

кҥйлерінде қорқыныш, алаңдау т.б қалыптасады. Кейде агрессия 

пайда болады.  

3. Мҧндай балалар қоршаған ортадан бӛлектену емес, одан 

гӛрі қызықты ӛз қиялдарының әлемінде ӛмір сҥруге ҧмтылады. 

Бҧл балалар басқалармен тіл табыса алмайды, жиі қақтығысады, 

басқалардың  тілектерімен санаспайды. Кейде олар  айлар–

жылдар бойы бір ғана тақырыпта сӛйлейді, бір ғана ойынды 

ойнайды. Қиялында мистикалық, қорқынышты, агрессивті 

бейнелер жасап алады. Ӛздерін «қҧбыжық», «ӛлтіруші» т.б. 

бейнесінде сезінеді.  

4. Бҧл топтағы балалар-анағҧрлым жеңіл формадағы ЕЖБА 

бар балалар. Олар ӛте ӛкпелегіш, сезімтал. Бҧл балалар ересектер 

тарапынан берілетін эмоционалды кӛмекке зәру. Олар ҥшін ең 

бастысы, ӛзара сенім, тҥсіністік, қауіпсіздік жағдайын орнату.  

Аутизм саңыраулық пен соқырлықты қоса алғанда жиі 

кездеседі, бірақ оның таралуы жайлы статистикалық мәліметтер 

әрқилы, оның ӛзіндік себептері бар: 

1) диагностикалық критерийлердің жеткілікті деңгейде анық  

болмауы, олардың сапалық жағы; 

2) синдромның баланың жасына сәйкестігін бағалаудағы 

әртҥрлі пікірлердің болуы (Ресейде – 15 жасқа дейін, Батыс 

Европа, АҚШ, Жапон елдерінде – жасқа сай шектеу 

қойылмайды); 

3) ЕЖБА себептерін, механизмін, негізгі мәнін ҧғынудағы 

әртҥрлі пікірлердің болуы. 

Соңғы жылдары біздің еліміздегі, шетелдердегі ғылыми 

әдебиеттерде, әрбір 10.000 сәбидің 15-20-да, оның ӛзінде аутизм 

қыз балаларға қарағанда, ҧл балаларда 4–4,5 есе жиі кездесетіндігі 

жайлы айтылады. Сонымен қатар, аутизм жиілігінің  уақыт ӛткен 

сайын ӛсу ҥрдісі байқалуда, әрі мҧның  ҧлттық, нәсілдік, 

географиялық факторларға қатысының болмауы, оның тҥпкі 

себебі, локальды емес, жалпы адамзаттық сипатқа ие болатынына 

айғақ бола алады.   

Балалар аутизмінің патогенетикалық механизмдері, толық 

зерттелмеген қҧбылыс. Қазіргі кезде оның генетикалық 

факторларына  назар аударылуда. Мҧның ішіндегі ең дәйектісі – 
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мультифакторлық механизм. Гендік  кешен, патологияның ӛзін 

тудырмайды, тек  ауытқудың пайда болуына септігін тигізеді.  

Ҧзақ уақытқа дейін ЕЖБА-ң психогендік табиғаты туралы  

Б. Биттелгейм болжамы басым болды. Ол баланың психикалық 

белсенділігінің жаншылуы мен аффективтілігі тәрізді даму 

жағдайлары, жеке тҧлғаның патологиялық дамуына алып 

әкелетіндігін дәлелдейді. ТМД елдерінің ғылыми әдебиетінде, 

«психогендік аутизмнің болуы мҥмкін, бірақ оған нақты 

сипаттама жоқ» деген пікірлер келтіріледі»
1
.
 

Психогендік фактордың әсері: 

- ЕЖБА-ң кез келген тҥрін туындатуы мҥмкін;  

- ЕЖБА-ғы  ҥшінші бір ауытқудың пайда болуына әсер етуі 

мҥмкін (сана мен интеллект деңгейінің қалыпты кҥйіне 

қарамастан, ӛз жағдайын уайымдауға байланысты, жҥйке 

жҥйесінің  қажуы, қапалану); 

- сенсорлық кемістіктер мен депривациялық психикалық 

даму тҥрлеріндегі, екінші ауытқу ретінде аутизмді туғызу.  

Статистика тҥрінде ЕЖБА негізінен, шизофрения тектес 

патологияда кездеседі. 

Танымдық саланың даму ерекшеліктері. Жалпы алғанда, 

ЕЖБА–де психикалық даму балаларда біркелкі болмайды. Оларда 

музыка, математика, бейнелеу ӛнері тәрізді жеке салалардағы  

қабілеттілік сияқты белгілер жақсы дамыса, ӛмір сҥруге қажетті 

дағдылар мҥлдем болмауы мҥмкін. Аутистік типтегі жеке 

тҧлғаның дамуына себеп болатын патогендік факторлардың бірі, 

жалпы ӛмір сҥру тонусының тӛмендеуі болып саналады. Бҧл ең 

алдымен, белсенді, талғамды мінез-қҧлықты қажет ететін 

жағдаяттарда анық кӛрінеді.  

 

4.8. Мінез-қҧлықтың бҧзылуы 

 

Мінез-қҧлық жеке тҧлғаның іс-әрекеті мен қарым-

қатынасынан кӛрінетін, тҧрақты жеке-дара белгілерінің 

жиынтығы ретінде қарастырылады. Мінез-қҧлық адам  

 

------------------ 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.109. 
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темпераменті мен тәрбие жағдайларының ӛзара әрекеттерінің  

нәтижесі болып табылады. Темпераменттің негізгі қасиеттері 

базасында қалыптасса да, мінез-қҧлықты темперамент  

анықтамайды. Мінез-қҧлықтағы қалыптасатын моральды, 

интеллектуалды, эстетикалық даму деңгейлеріне, тәрбиенің қосар 

ҥлесі мол.  

Мінез-құлық пен жеке тұлға арасындағы айырмашылықтың 

мәнін Ю. Б. Гиппенрейтер былай тҥсіндіреді: «...Мінез-қҧлық 

белгілері, адамның қалай әрекет ететінін кӛрсетеді, ал тҧлғалық 

белгілер, адамның не үшін әрекет ететінін кӛрсетеді. Мҧнда 

адамның ӛзін-ӛзі ҧстау әдістері мен тҧлғалық бағыты, біріне–бірі 

тәуелді еместігі белгілі: бір ғана әдістің кӛмегімен, әртҥрлі 

мақсаттарға жетуге болады және керісінше, бір мақсатқа жету 

жолында, әртҥрлі әдістерді қолдануға болады»
1
. 

Мінез-қҧлық типі, адамның дҧрыс әлеуметтендірілуіне 

тікелей әсер етеді, ол әлеуметтік-психологиялық бейімделудің 

әртҥрлі формаларында байқалады, оған патогендік формалар да 

жатады. Жеке тҧлғалық дамудың әртҥрлі дисгармониялық типтері 

туралы айтқанда, қалыпты тҧлғалық дамудан ауытқу дәрежесі сӛз 

болады, яғни мінез-қҧлықтың патологиялық типтері сипатталады. 

Қазіргі кезде, адамның әлеуметтендірілу қиындығын туғызатын 

мінез-қҧлыққа, негізінен девиантты мінез-қҧлықты және 

психопатияны жатқызады. Ал акцентуация, әлеуметтік-қарым-

қатынас қиындықтарын туғызуы ықтимал, уақытша кҥйлер болып 

табылады. Енді осы кҥйлерді кеңінен қарастырайық.  

Девиация – (ауытқу) яғни, қалыптан ауытқыған мінез-қҧлық. 

Девиантты мінез-қҧлық  - адамның мінез-қҧлқы мен тәртібіндегі 

теріс, деструктивті қҧбылыстар (нашақорлық, қылмыскерлік, 

жезӛкшелік, ӛзіне-ӛзі қол жҧмсау т.б.). 

Девиантты мінез-қҧлықтың себептеріне отбасындағы 

қолайсыздықтар, ата-ананың ажырасуы, маскҥнемдігі және ата-

ананың қаражатпен қамтамасыз ету немесе жеке тҧлғалық 

тәрбиелеуге қабілетсіздігі жатады. Сонымен бірге, оқушының 

жасқа сай дағдарыс кезеңдері, жалғыздығы, мінезінің  

----------------------- 
1Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М., 1988. —С. 259. 
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тҥсініксіздігі мен оқудағы сәтсіздіктер, нашар ҥлгерім - міне, 

мҧның барлығы, мінез-қҧлықтың ауытқуына әкеп соқтырады.  

А. Г. Абрумова мен Л. Я. Жезлова девиантты мінез-қҧлықты 

4-ке бӛліп қарастырады.  

Жалпы тәртіпке кері мінез-құлық. Бҧл қоғамдағы 

тҧрақталған, жалпыға бірдей міндетті тәртіпке бағынбау болып 

табылады.  

Қоғамға қарсы немесе антиәлеуметтік мінез-құлық. Бҧл 

қоғамдағы жалпыға ортақ, әдептілік нормаларын бҧзу.  

Делинквентті мінез-құлық - қҧқық бҧзу әрекеттері. Ҧрлық, 

кезбелік, қылмыс жасауға бейімділік т.б. 

Аутоагрессивтік мінез-құлық - ӛзіне-ӛзі қол жҧмсау, 

кҥйзеліске тҥсуге бейімділік т.б.,  

Адамның бала жасында, мінез-қҧлық жҥйесі тҧрақты 

қалыптаспай тҧрғанда, «мінез-қҧлық акцентуациясы» туралы 

айтқан жӛн.  

«Акцентуация (лат. «екпін» деген мағынаны білдіреді) 

мінез-қҧлықтың айқын белгілерінің жиынтығы. Бҧл қалыпты 

мінез-қҧлық нҧсқасы. Акцентуацияланған жеке тҧлғалар 

тужырымдамасын К. Леонгард жасап шығарды. Ол 

жасӛспірімдерге тән, акцентуацияның типтерін анықтап кӛрсетті. 

К. Леонгардтың пікірінше, дамыған елдердегі тҧрғылықты 

халықтың жартысын, акцентуацияланған жеке тҧлғалар қатарына 

жатқызуға болады. Акцентуация жағдайында, жоғарыда аталған  

психопатияның ҥш тҥрі мҥлде кездеспеуі мҥмкін, кездескен 

жағдайда, бӛлек тҥрде қарастырылады.  

Әлеуметтік–психологиялық бейімделудің қиындығы 

психопатия деп аталады. П. Б. Ганнушкин бойынша, 

психопатияның индивидуумның  тҧтас психологиялық бейнесіне 

әсер ететін, ауытқытушы қасиеті бар, ол ӛмір бойы адамның 

қоршаған ортаға бейімделуіне кедергі жасайды, рухани дҥниесіне 

кері әсерін тигізеді.   

Психопатияның пайда болуындағы маңызды нәрсе – ол 

адамның тумысынан, оны дамытуға биологиялық бейімділігі 

болып табылады.  

Қазіргі кезде психопатияның шығу тегіне байланысты, келесі 

тҥрлерін ажыратуға болады:  

Ӛзекті немесе конституционалды. 
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Мҧндай психопатиясы бар  адамдардың,  жҥйке жҥйесінің 

жағымсыз жеке қасиеттерінің ҥйлесуі сияқты,  конституцио-

налды (тҧқым қуалаушылық) бейімділігі болады. Мҧндай 

психопатиялар шынайы психопатия деп саналып, ерте балалық 

жастан-ақ, «қиын мінез» тҥрінде, эмоционалды-ерікті ауытқулар 

тҥрінде кӛрінеді. Бҧл жағдайда, ой-ӛріс  деңгейі қалыпты болады, 

ешқандай зардап шекпейді. Жеке тҧлғаның доминантты 

диспозициясының қалыптасуына байланысты, психопатияның 

әртҥрлі формалары тҥзіледі: қозғыш, тҧрақсыз және т.б.  

Психопатияның бҧл этиологиясында, сыртқы факторлар 

белсенді әрекет етеді, бҧрыннан бар бейімділікке, тиімді жағдай 

тудырады.  

Аймақтық немесе  жүре пайда болған. Бҧл теріс тәрбие, ата-

аналардың қатігездігі, қатты эмоционалды соққы сияқты, 

психологиялық және әлеуметтік жағымсыз факторлардың 

әсерінен пайда болады. Е. Блейлер, М. О. Гуревич, В. А. 

Гиляровский, О. В. Кербиков сияқты ғалымдар, психопатияға 

айналатын психогендік ӛзгерістердің мҥмкіндігін дәлелдеген 

болатын. Қазіргі кездегі әдебиетте, мҧндай бала ағзасындағы 

бейімделу мҥмкіндіктерін кҥрт тӛмендететін және бҧрмалайтын 

психологиялық кҥйлер ретінде, дистресс немесе жарақат алудан 

кейінгі стресстік кҥйлер (ПТСР) аталады. 

Органикалық. Баланың ҥш жасына дейінгі кездегі, ағзасына 

әсер ететін тҥрлі зиянды әселердің нәтижесінде пайда болады 

(жҥктілік кезіндегі ауыр токсикоздар, туу жарақаттары, ми 

инфекциялары, ҧзақ уақыттық соматикалық аурулар т.б.). Мидың 

зақымдануымен  байланысты (ақыл-ойдың кемдігі, психикалық 

даму тежелуінің, церебральды-органикалық генезінде, 

балалардың церебральды сал ауруында) басқа 

дизонтогениялардың пайда болуына қолайлы жағдай тудырады.  

Бірақ, жоғарыда айтылған жайларды ескере отырып, 

патологиялық мінез-қҧлықтың бірнеше жағымсыз факторлардың 

нәтижесінде туындайтынын ҧмытпаған жӛн. Оның ішінде, 

биологиялық (конституция немесе органикалық патология) және 

қоршаған орталық (тәрбиедегі теріс әсерлер тҥрінде), факторлар 

бар. 

Жҥйке жҥйесінің типтеріне негізделген, психопатияның 

келесі топтары ажыратылады (О.В.Кербиков): 
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 Қозғыштар – бҧл топқа жоғары қозғыштық тән. Ол айқын 

экстраверттілікпен, кҥмәнділікпен, ашушаңдықпен, 

қырсықтықпен және педанттықпен ҧласады. Олардың мінез-

қҧлқында қатігездікке, ӛш алуға бейімділік бар. 

Айналасындағыларға шамадан тыс, жоғары талаптар қояды. 

 Тұрақсыздар – бҧларға жоғары эмоционалды тҧрақсыздық 

тән, қызығушылықтары аз ғана уақытқа жетеді. Сезімдері шырқау 

шегіне тез жетеді де, тез сӛніп қалады. Ӛте иланғыш, қиялшыл, 

ситуацияларды эмоциялар негізінде ғана бағалайды.  

 Тежелгіштер (астениктер) – тез шаршаумен, кҥштерінің 

таусылуымен және сылбырлықпен сипатталады. Сезімтал, 

қабылдағыш, ӛкпелегіш, мін қойғыш, шешім қабылдауда 

дәрменсіз болып келеді. Қарым-қатынаста келісімге тез келеді, ӛз 

ҧстанымын дәлелдеуге ҧмтылмайды. Әсіресе, таныс емес, шала 

таныс адамдармен қарым-қатынас жасауда, дискомфорт кҥйін 

сезінеді, жаңа ҧжымға қиындықпен ҥйренеді.  

 Психоастениктер – бҧларға астениялық жеке тҧлға 

белгілері тән. Олар ӛзіндік талдауға, ӛзін-ӛзі жазалауға бейім 

болады. Ҥнемі қорқыныш, кҥмән, тартыну сезімдерін бастан 

кешіреді. Сондай-ақ, тҥрлі әдеттер мен ғҧрыптарды ойлуға бейім 

және оларды ӛзгертуге қорқады. 

 Шизоидтар – бҧл топтағыларға патологиялық тҧйықтық, 

әлсіз эмоционалды  жақындықтар тән, кейде олар ӛте жатбауыр 

болып келеді. Олар ҥшін қалыпты, формальды емес қарым-

қатынастар жасау қиын, ал формальды қарым-қатынастарда 

белгілі рӛлдерді еш қиындықсыз орындай алады.  

 Мозаиктер – бірнеше формаға тән, белгілердің 

қосарлануы»
1
. 

Жоғарыда айтылған психопатия типтерінің К.Леонгард 

жасаған классификациясы негізінде, сондай-ақ, жеке тҧлға  

акцентуациясы типтерінің классификациясы негізінде, отандық 

клиницист А.Е.Личко психопатия типтері мен жасӛспірімдік  

--------------------------- 
1Основы специальной психологии/ Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.145. 
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кезеңдегі мінез-қҧлық акцентуациясының классификациясын 

ҧсынды.  

А.Е.Личконың жасӛспірімдік шаққа тән мінез-қҧлық 

акцентуациясының негізгі 11 типіне тоқталайық: 

«1. Гипертимдік тип. Бҧл типке жататын жасӛспірімдер, 

бала жасынан жылдам қимыл-қозғалысымен, оңай қарым-қатынас 

жасай білуімен, тентектікке бейімдігімен кӛзге тҥседі. Олардың 

ең негізгі ерекшелігі – кӛңіл-кҥйлерінің ҥнемі жоғары болуы, 

кейде агрессия ҧшқынымен, ашушаңдықпен қатар келеді. 

Белсенділік пен зеректікті, аңғарымпаздықты қажет ететін 

ситуацияларда, ӛздерін жақсы ҧстай біледі. Мҧндай 

жасӛспірімдердің қызығушылықтары әртҥрлі, әрнәрсемен 

әуестенеді де, оны тез ҧмытады. Олар қызық болып кӛрінетін, 

қанағат, қауіп сезімін беретіннің бәрімен бірдей әуестенеді. 

Жалғыздықта ӛмір сҥре алмайды, кездескен сәтсіздіктер, қысқа 

уақыттық аффект кҥйін туғызады. 

2. Циклоидтық тип. Жасӛспірімдер бала кезінде, 

гипертимдік типті еске салады, ал 15-17 жасқа келгенде, 

ашушаңдық пен апатия, сҥлесоқтық кҥй ҧлғая тҥседі. Кӛңіл- 

кҥйінің жоғарылауы, айқын депрессиямен алмасып отарады. Олар 

айналадағы, тіпті сәл жайсыздықты ауыр қабылдайды.  

3. Лабильдік тип. Бҧл типтің кӛңіл-кҥйі ӛте толқымалы, әрі 

оны болжау мҥмкін емес. Кӛңіл-кҥйінің кҥрт ӛзгеруіне, ең бір  

елеусіз, мысалы, біреудің байқаусызда айтқан сӛзі, себеп болады. 

Бҧл балалардың барлығы сәтсіздіктер мен қолайсыз жағдайлар 

болмаса да, тҧнжырап жҥруі мҥмкін. Олардың мінез-қҧлқы мен 

тәртібі, бір сәттік кӛңіл-кҥйіне байланысты. Яғни, олардың бірден 

гҥлденіп кетуі немесе бірден тҥнеріп қалуы ғажап емес. Мҧндай 

жасӛспірімдер, айналадағы адамдардың ӛз ініп кӛңіл-кҥйін 

кӛтеруіне мҧқтаж, кӛмектесуіне зәру.  

4. Астениялық тип. Мінез-қҧлықтың астениялық тҧрпаты, 

невротиялық бҧзылулардың негізгі формаларының бірі – 

неврастенияның
 
 дамуына қолайлы жағдай жасайды. Ӛте жоғары  

ашушаңдықпен, қажығыштықпен және кҥмәншілдікпен, 

кірпияздықпен сипатталады. Әсіресе, ауыр ақыл-ой еңбегінде 

шаршағыштық айқын байқалады.  

5. Сензитивті тип. Бҧл типке барлық нәрсеге сезімталдық 

тән: қуантатын, ренжітетін, қорқытатын. Бала кезінде, бҧлар 
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кӛбінесе қараңғылықтан, жалғыздықтан, жан-жануарлардан, 

бейтаныс адамдардан қорқады. Сырт қарағанда, олар туралы 

тҧйық, ҧялшақ адам деп ойлауға болады. Мҧндай жасӛспірімдер, 

ҥлкен топтарды, қҧмар ойындарын, қимыл-қозғалыс ойындарын 

ҧнатпайды. Олар тек ӛздеріне етене таныс адамдармен немесе 

ӛзінен кіші балалармен, ересек адамдармен ашық қарым-қатынас 

жасағанда қалайды. Бҧл жасӛспірімдер тілалғыш, айтқанды екі 

етпейді, ата-аналарына жақын. Жастық шақта бҧл 

жасӛспірімдерде, ӛз қҧрбыларының ортасына бейімделуінде 

қиындықтар туындайды, «толыққанда болмау кешені» орнығуы 

мҥмкін. Сонымен қатар, бҧл жасӛспірімдерде парызды сезіну, 

ӛзіне және айналасындағыларға жоғары моральды талаптар пайда 

болады. Ӛз қабілеттеріндегі кемшіліктердің орнын, олар іс-

әрекеттің кҥрделі тҥрлерімен немесе жоғары тырысушылықпен 

толықтыруға ҧмтылады.  

6. Психастениялық тип. Астениялық тип сияқты, бҧл 

«жабысқақ» кҥйлердің типіне қарай, невротиялық реакциялардың 

дамуына қолайлы жағдай жасайды. Бҧл типке жататын 

жасӛспірімдерге  ойлану, ӛзіндік талдаумен мен басқа 

адамдардың іс-әрекеттерін бағалау тәрізді белгілер тән. Мҧндай 

жасӛспірімдер интелллектісінің ерте және тез  дамуымен кӛзге 

тҥседі. Кейде олар, тек сӛз жҥзінде ғана білгір, шын мәнінде 

қолдарынан ештеңе келмеуі мҥмкін. Ӛз отбасындағы адамдарға, 

әсіресе анасына ӛте жақын. Олардың ӛзіне деген сенімі, шешім 

қабылдау қиындығымен, ал  талқылауға келтірмейтін пікірлері 

ойлануды, байқауды керек ететін сәттерде, ойланбай әрекет 

етумен ҧласады.  

7. Шизоидтық тип. Негізгі белгісі – тҧйықтық. Ол ерте кӛзге 

тҥседі, бала жалғыздықта ойнағанды қалайды, жалықпай 

басқалардың әңгімесін ҧзақ уақыт тыңдай алады. Олар ӛз 

қҧрбыларымен араласуға ҧмтылмайды, керісінше ересек 

адамдардың ортасын ҧнатады. Қоршаған ортадағы адамдарға 

деген сыртқы немқҧрайлылығын кӛрсетуге тырысады, 

адамдардың жағдайын тҥсіне алмайды, жанашырлық білдірмейді. 

Олардың ішкі әлемі, ҥнемі тҥрлі қиялдарға, ерекше әуестенулерге 

толы. Ӛздерінің сезімдерін сыртқа шығаруда, ҧстамдылық 

кӛрсетеді, айналасындағы адамдарға, бҧл балалардың кҥйі 

тҥсініксіз, сондықтан, кейде қоршаған ортасы, оларды ҧнатпайды. 
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Бҧл балалар ӛз кӛзқарастарын дәлелдей алмайды. Ауыр 

психопатия жағдайында, ӛздерінің ішкі қиял әлеміне біржола 

кетуі ықтимал.  

8. Эпилептоидтық тип. Бҧл типтің аталуын эпилепсия 

науқасындағы ӛзгерістерді еске салатын, жеке тҧлғалық 

белгілермен  байланыстырады. Психопатияның бҧл типінің пайда 

болуы, тҧқым қуалаушылықпен, мидың жеңіл тҥрдегі 

органикалық зақымдануымен  байланысты, алғашқы кӛріністері 

балалық шақта кӛзге тҥседі: балалар ҧзақ жылайды, ашушаң 

болады, кішкене балаларды ренжітуге, жан-жануарларды 

жәбірлеуге қҧмар болады. Балалар ҧжымында, олар ӛздерін 

билеуші (диктатор) ретінде ҧстайды, басқа балаларға жасайтын 

ҥстемдігі, басқалардың келісімдерімен немесе қорқуымен жҥреді. 

Қатаң тәртіп жағдайында, кӛбіне олар ӛздерін жоғары сезінеді, 

ересек адамдардың кӛңілдерінен шығуға тырысады. Мҧндай 

«гиперәлеуметтілік» айқын агрессиямен, жақындарына деген 

қатігездікпен кӛрінуі мҥмкін.  

9. Истероидтық тип. Бҧл типтің ең негізгі белгісі – 

эгоцентризм немесе ӛзімшілдік, қошаған ортадағы адамдардың  

назарын ӛзіне аударуға деген тойымсыз қажеттілік. Мҧндай 

балалар, ӛзінен басқаға назар аударылуын кӛтере алмайды, олар  

ҥшін айналасындағылардың кӛңілін ӛзіне аудару, ӛзекті 

қажеттілікке айналады. Басқаларға ықпал ету ҥшін, олардың 

назарын аудару ҥшін, ӛз топтарында бастаушы, ҧйытқы болуға 

ҧмтылады. Аталған типке жататын жасӛспірімдер, кӛп жағдайда 

ӛзіне-ӛзі қол салу сияқты іске байланысты ауруханаға тҥседі. 

Ӛзіне-ӛзі қол салуға себеп болатын жағдайлар, әдетте, кӛпшілік 

алдында болған елеусіз сәтсіздік, басқаларға ӛзінің  ерекше адам 

екендігін дәлелдеуге ҧмтылу т.б.  

10. Тұрақсыз тип. Лабильдік типпен ҧқсастығы тҧрғысынан 

алып қарағанда, мҧнда тҧрақсыздық белгісі, эмоционалды салаға 

емес, мінез-қҧлық пен тәртіпке қатысты айтылады. Әлеуметтік 

жағынан дҧрыс тәртіп пен іс-әрекеттің қалыптасуында, бҧл топқа 

жататын жасӛспірімдердің қиын мәселесі  байқалады. 

Жасӛспірімдерде тҥрлі кӛңіл кӛтеру мен бос жҥріске бейімділік 

пен ҧмтылыс байқалады. Олар әлсіз ерік-жігермен, тҧрақты және 

маңызды кәсіби қызығушылықтардың болмауымен, 

жауапсыздықпен сипатталады, ӛз болашақтары туралы мҥлде 



 86 

ойланбайды деуге болады. Ӛз маңындағы туыс, дос-жарандарына 

шын мәнісінде, жақындық сезімі болмайды, барлығы тек оның 

қажетін қанағаттандырудың қайнар кӛзі ретінде ғана есептеледі. 

Бҧл типтің пайда болу себебі әртҥрлі – конституционалды, 

органикалы, әлеуметтік болуы мҥмкін.  

11. Конформдық тип. Конформдық тип тек акцентуация 

тҥрінде ғана кезігеді. Басты белгісі – барлық жағынан 

микроортаның ережелеріне бағыну. Сондықтан, олар кӛп 

жағдайда, еш ойланып жатпастан, бір беделді адамға бағынуға, 

топтағы кӛпшілікке бағынуға бет қояды. Мҧндай жасӛспірімдер, 

әдетте консерватизм мен морализаторлыққа бейім. Бҧл ӛз мҥддесі 

ҥшін жолдасын сатып кетуден, қиындыққа тастап кетуден 

тайынбайтын, кәдімгі бейімделгіш, қҧбылмалы тип. Бірақ, ол 

қандай жағдайда да,  ӛз ісін «моральды жағынан» ақтап шыға 

алады. Бҧл жасӛспірімдер, ӛздеріне таныс жағдайды, тҧрақты 

таныс адамдармен қарым-қатынасты қалайды, ӛзге микроортаның 

адамдарына кҥмәнмен, жатырқай қарайды»
1
.
 

 

4.9. Кҥрделі даму кемістігі  

 

Күрделі кемістік дегеніміз – екі немесе одан кӛп  дамудың 

бҧзылуы. Кҥрделі даму бҧзылуы, ағзаның әртҥрлі жҥйесінің  

зақымдануымен байланысты. Бҧл кӛру кемістігі мен БЦП немесе 

кӛру және есту кемістігі, саңыраулық пен БЦП, әйтпесе ҥш 

кемістік бірден қатар келді т.б. тҥрінде болуы мҥмкін. Бірнеше 

қызметтің бірден зақымдануы, асқынған кемістік деп аталады. 

Кҥрделі кемістікті ерте диагностикалау, ӛте маңызды болып 

саналады. Себебі, кҥрделі кемістіктің дамуы, тҧқым қуалау 

арқылы немесе экзогендік факторлардың әсерінен болуы мҥмкін. 

«Кҥрделі кемістік этиологиясының бірнеше нҧсқаларын 

қарастыруға болады:  

 

 

 

------------------------ 
1Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. — М., 1983.- С.102-109. 
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1. Бір кемістік – генетикалық, ал екіншісі – экзогендік 

факторлардың әсерінен болады. Мысалы, баланың кӛру 

нашарлығы шешесінен беріледі, ал қимыл-қозғалысының 

бҧзылуы туу кезіндегі немесе одан кейін алған жарақаттардың 

әсері болуы мҥмкін.  

2. Екі кемістіктің тегі генетикалық болып келеді. Бірақ, олар 

ӛзара байланысты емес. Мысалы, баланың кӛру қабілетінің 

нашарлығы әкесінен беріледі, ал есту қабілетінің нашарлығы 

шешесінен беріледі.  

3. Әр кемістік экзогендік факторлардың салдарынан пайда 

болады. Мысалы, скарлатина ауруынан кейін, баланың есту 

қабілеті тӛмендейді, ал қимыл-қозғалыс қиындығы, омыртқаның  

жарақаттану нәтижесінде болады.  

4. Екі кемістік те тҧқым қуалау синдромының кӛрінісі.  

5. Екі кемістік те бір ғана экзогендік әсерлердің нәтижесінде 

пайда болған.  

Кҥрделі кемістіктің соңғы екі нҧсқасы (экзогендік немесе 

тҧқым қуалау арқылы берілген), қазіргі кезде ең кӛп зерттеліп 

қарастырылады. Бҧлар кҥрделі кемістіктің, тіпті бірнеше 

кемістіктің тҥпкі себебі болуы мҥмкін. Алуан тҥрлі кемістіктер 

тобында, балаларда туа біткен  патологиялардың тҥрлері, яғни 

генетикалық тектес патологиялар басым болып келеді. Кҥрделі 

кемістіктер, яғни хромосомдық синдромдар сирек кездеседі. Тегі 

хромосомдық кҥрделі кемістікке айқын мысал – Даун синдромы. 

Бҧл хромосомдық аурулар қатарына жатады. Мҧндай науқасқа 

шалдыққан балаларда, ақыл-ойдың кемдігінен басқа есту 

кемістігі, кӛру кемістігі жиі кездеседі»
1
.
 

Кемістіктердің қатар кездесуінің 20-дай тҥрін кӛрсетуге 

болады. Бҧл сенсорлық, қимыл-қозғалыс, сӛйлеу және 

эмоционалды әртҥрлі зақымданулардың ӛзара қабаттасуы болуы 

мҥмкін (есту мен кӛру кемістіктерінің кҥрделі сенсорлық  

бҧзылу ретінде қабаттасуы; кӛру бҧзылуы мен сӛйлеудің 

бҧзылуы; кӛру бҧзылуы мен қимыл-қозғалыс аппаратының 

зақымдануы), сондай-ақ, барлық кемістіктердің әртҥрлі 

дәрежедегі ақыл-ойдың кемдігімен қабаттаса кездесуі  

------------- 
1Специальная психология. \ Под ред. В.И.Лубовского. - -2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.391-397. 
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(саңыраулық пен интеллектуалды бҧзылу ретінде қабаттасуы; 

кӛру бҧзылуы мен сӛйлеудің бҧзылуы; кӛру бҧзылуы мен қимыл-

қозғалыс аппаратының зақымдануы), сондай-ақ, барлық 

кемістіктердің әртҥрлі дәрежедегі ақыл-ойдың кемдігімен 

қабаттаса кездесуі (саңыраулық пен ақыл-ойдың кемдігі, 

соқырлық пен ақыл-ойдың кемдігі, қимыл-қозғалыстың бҧзылуы 

мен ақыл-ойдың кемдігі; кҥрделі сенсорлық кемістіктер мен 

ақыл-ойдың кемдігі).  

Мҧндай жіктеу, баланың арнайы мектептің қай тҥрінде 

оқуына болатындығы жайлы мәселені, дҧрыс шешуге мҥмкіндік 

береді. Сонымен қата, мҧнда қолданылатын емдік шаралар мен 

олардың  әсері ескерілуі тиіс.  

Мысалы, тумысынан соқыр немесе ерте байқалған катаракта 

зардабынан, екі кӛзінен зағип болған бала, неғҧрлым  

катарактаны ертерек алғызса, қайта кӛру мҥмкіндігіне ие болады.  

Бірақ, бҧл жерде операциядан кейінгі асқынуларды да естен 

шығармаған жӛн, кейде екінші рет пайда болатын катаракта 

немесе қҧрсақтағы кезінде қызамық науқасына шалдыққан 

баланың, жасӛспірімдік шақта кӛз клетчаткасының ыдырауынан, 

кӛру қабілетін жоғалтуы сияқты жағдайлар жиі кезігеді. БЦП-ң 

ауыр тҥріне шалдыққан балалар мен тосаң қҧлақ балаларға дҧрыс 

тағайындалған ем мен дҧрыс тәрбие беру, олардың дамуында  оң 

динамиканы кӛрсетеді. 

«Кҥрделі бҧзылулардың пайда болу уақытына қарай, оларды 

тӛмендегідей топтарға бӛлуге болады : 

- туа біткен немесе ерте кезден пайда болған кҥрделі 

кемістік; 

- мектеп жасына дейін кӛрініс берген немесе пайда болған 

кҥрделі кемістік; 

- жасӛспірімдік шақта пайда болған кҥрделі кемістік; 

- егде жаста пайда болған кҥрделі кемістік; 

- қартайған шақта  пайда болған кҥрделі кемістік»
1
. 

Туа біткен немесе ӛте ерте кезден пайда болған кҥрделі 

кемістік, баланың даму ҥдерісін мейілінше қиындатады және ӛмір 

бойы әртҥрлі профильдегі мамандар тарапынан, ерекше назарды  

----------------- 
1Трофимова Н.М., Дуванова С.П.и др.Основы специальной педагогики и психологии. – 

Москва – Минск, 2005.-С. 238-239. 
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қажет етеді. Отбасында кешенді кемістігі бар баланың дҥниеге 

келуімен туындайтын мәселе, оның қайда тәрбиеленетіндігі 

жайында. Кейбір жағдайда, осы балалар арнайы балалар ҥйлеріне 

тҥседі, олардың даму мҥмкіндігі ӛте қиын жағдайда болады. Осы 

уақытқа дейін, ата-анасы тәрбиелеуден бас тартқан кешенді 

кемістігі бар баланың жақсы дамып ӛскен жағдайы болған емес.  

Кез келген жаста пайда болған кҥрделі кемістік жағдайлары 

ҥшін, баланың осы науқастану сәтіндегі даму ерекшеліктері мен 

білім, білік дағдыларын, психологиялық жасын анықтап алу ӛте 

маңызды .  

Мамандар арасында соқыр-саңырау баладағы, кҥрделі 

кемістік пайда болғанға дейінгі психикалық даму деңгейінің, 

жалпы дамудағы рӛлі жайлы пікірталастар туды. Кӛру және есту 

қабілетінен мектеп жасына дейін айрылған бала, тумысынан 

соқыр-саңырау балаға қарағанда, анағҧрлым ілгері дами алады. 

Екінші жағынан, мамандар жасӛспірімдік және егде жаста есту-

кӛру қабілетінен айрылған адамдарда, қиын психологиялық 

мәселелер пайда болатындығына назар аударады.   

Жасӛспірім бала ӛзінің қҧрбы-қҧрдастарымен қарым-

қатынасының бҧзылғанын, бҧрынғы мҥмкіндігінің жоғалуын 

қатты уайымдайды. Егер бҧл кезеңде, айналадағы ересек адамдар, 

оның мҧндай мінез-қҧлқының себебін тҥсінбесе, дҧрыс жәрдем 

бермесе, агрессивтілігі кҥшейіп, психикалық қҧлдырауға немесе 

жеке тҧлғалық ауыр ӛзгерістерге соқтыруы мҥмкін.  

Танымдық саланың даму ерекшеліктері. Кҥрделі 

сенсорлық кемістігі бар  балалардың  психикалық дамуы, ӛзіндік 

ерекшеліктермен кӛзге тҥседі. Жалпы психикалық даму, олардың 

қалыпты сақталған интеллектуалды және сенсорлық 

мҥмкіндіктеріне сҥйенеді (иіс сезу, вибрациялық және 

кинестетикалық сезім). Туа біткен соқыр-саңырау балалардың,  

танымдық даму қабілетін бақылағанда, олардың иіскеп-сезу және 

сипап-сезу мҥмкіндіктерінің  ӛте жоғары екендігі  анықталған.  

Егер оларға дер уақытында, дҧрыс кӛмек кӛрсетілсе, отыру, 

ҧстау, жҥру, кеңістікте қозғалу, тҧрмыстық іс-әрекеттерге ҥйрену 

т.б. дағдыланады. Олар бала кезінен–ақ, ойыншықпен ойнауды, 

киінуді ӛздігінен орындай алады, бӛлмеде еркін қозғалады. 

Кҥрделі кемістігі бар балалардың тҥйсігі мен қабылдау 

қабілеттері, ӛзіндік ерекшеліктермен дамитыны белгілі.  
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Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Психикалық даму бҧзылуының тҥрлерін ата. 

2. Ақыл-ойдың кемістігіне сипаттама бер. Ақыл-ойы кем 

балалар психологиясының  қалыптасуы мен дамуындағы Л. С. 

Выготскийдің рӛлі. 

3. Психикалық дамудың тежелуі бойынша, М. С. Певзнер 

мен К. С. Лебединская  классификацияларын салыстыр. 

4. Cурдопсихологияның  міндеттері қандай?  

5. Тифлопсихологияның мақсаттары мен міндеттері. 

6. Логопсихологияның  мақсаттары, міндеттері.  

7. Тірек–қимыл аппаратының бҧзылуын сипатта. 

8.  «Балалардың церебральды сал ауруы» ҧғымына анықтама 

бер.  

9. ЕЖБА синдромына  анықтама бер және оның кӛріністерін 

сипатта. 

10. Мінез-қҧлық деген не және ол дисгармониялық дамумен 

қалай байланысады? 

11. Психопатияның  мінез-қҧлық акцентуациясынан қандай 

айырмашылығы бар? 

12. Кҥрделі кемістік деген не? 

 
5. АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

5.1. Қазіргі кездегі арнайы психологиядағы ӛзекті 

мәселелер 

 

«Педагог-зерттеушілер даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған оқыту әдістерін, оқытудың мазмҧны мен қҧралдарын 

даярлауда, міндетті тҥрде психологиялық зерттеулердің 

мәліметтеріне сҥйенеді.  

Психологтар мен педагогтардың жҧмыстарының ӛзара 

байланыстылығына айқын мысал – ол психикалық дамуы 

тежелген балаларды тҥзете-дамыта оқытудың жҥйесін қҧру. 

Мҧндай ӛзара байланысты жҧмыс, жалпы білім беретін 

мектептерде  оқитын ҥлгермеуші оқушыларды клиникалық және 

психологиялық зерттеулердің нәтижелерінен ғана емес, 
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педагогтардың, психологтардың және дәрігерлердің жҧмысының 

бір-бірімен ҥнемі байланысынан туындады. Нәтижесінде 

психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту жҥйесі, осы 

балалар категориясына арналған арнайы тҥзету сыныптары мен 

тҥзету мектептерінің ашылуына аз уақыт болғанына қарамастан, 

толық қалыптасқан болып саналады. Бҧл, ең алдымен, осы 

категориядағы балаларға арналған мекемелер жҧмысының 

нәтижесін, тиімділігін кӛрсетеді. Тҥзету мектептерінің 

тәжірибесі, психикалық дамуы тежелген балалардың  40—50 % 

бастауыш буынды аяқтағаннан кейін, жалпы білім беретін 

мектепте оқуға мҥмкіндік алған. Демек, ерте кезден басталған 

тҥзету жҧмыстары, яғни психикалық дамудың тежелуін ерте 

коррекциялау — 2-3 жыл арнайы балабақшада оқытып-тәрбиелеу, 

одан жоғары нәтиже береді: балабақша тәрбиеленушілерінің 80 % 

бірден жалпы білім беретін мектептерге бара алады. Мҧндай 

балаларды психологиялық зерттеу, олардың мектепте оқуға 

дайындығының деңгейі, қалыпты дамып келе жатқан балалардың 

даму деңгейіне жақын екендігін кӛрсетеді.  

Г. М. Дульнев, Б. И. Пинский т.б. психологиялық 

зерттеулері,  ақыл-ойы кем балаларды еңбекке ҥйрету жҥйесін 

жетілдіруге негіз болды. Бҧл балалардың нҧсқауларды тҥсінуі, 

сызулар мен бҧйымдардың ҥлгілерін қабылдауы, еңбек 

дағдыларының қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу, оларды 

еңбекке даярлау жҧмысының әдістемелерін, кәсіптік бейімдеу 

жҧмысының әдістемелерін жетілдіруге, тиімді тәсілдерді 

даярлауға, оқыту-тәрбиелеу жҧмысының бағытын анықтауға 

мҥмкіндік берді.    

Бҧл зерттеулер, еңбекке ҥйретудің психологиялық тҧрғыдан 

негізделген әдістемелерінің, оқушыларды тек болашақ ӛмірге 

дайындап қана қоймай, жалпы психикалық дамуға ықпал ететінін 

кӛрсетеді: кеңістікті бағдарлау, зейін, есте сақтау қабілеттерін 

дамытады, ойлау операцияларын дамытады.  

Психологиялық зерттеулердің келесі бір бағыты, оқыту 

мазмҧнының, әдістерінің тиімділігін психологиялық тҧрғыдан 

бағалау. Ӛкінішке орай, мҧндай зерттеулер ӛте аз. Әдетте, 

оқытудағы жаңа әдістемелердің авторлары, ӛз әдістемелерімен 

эксперимент жасайды, оқытудың тікелей  нәтижесімен 

қанағаттанады, яғни материалдың меңгерілуін ғана кӛрсетеді, 
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бірақ бҧл кӛрсеткіш жеткіліксіз болып саналады. Оқытудың 

нәтижелілігі, оның балаға бағдарлама материалын 

меңгертетіндігімен ғана емес, баланы жалпы дамыта 

алатындығында болуы тиіс.  

Мҧндай дамытушылық ықпалды, диагностикалық 

әдістемелердің кӛмегімен анықтауға болады.   

Арнайы психология, сонымен қатар, кемшіліктердің орнын 

толтыру (компенсация) мәселесімен айналысады. Оның ішінде, 

алғашқы және туынды кемістіктердің пайда болу уақытына  кӛңіл 

аударылады 

Оларға жататындар: жеке психикалық қызметтердің 

кемістіктері, жоғары психикалық қызметтердің қалыптаспауы, 

жеке тҧлғалық дамудағы ауытқулар. Мҧндай кемістіктерді 

арнайы психология ғылымынан және психокоррекциялық 

әдістемелерден толық хабары бар, психолог мамандар тҥзете 

алады. Қазіргі кезде арнайы мекемелердің барлығында, 

психологиялық қызмет жҥйесі кеңейтіліп келеді, онда практика 

психологтар қызмет атқарады»
1
. 

Арнайы психологияның маңызды міндеттерінің бірі ретінде, 

арнайы мекемелерде және интеграцияланған жҥйеде оқитын 

балалардың, психикалық дамуының динамикасын зерттеуді, 

сондай-ақ, олардың әртҥрлі жағдайларға бейімделу 

ерекшеліктерін зерттеуді атауға болады. Бейімделу мәселесі 

психикалық және физикалық кемістігі бар, ересек адамдарға  

қатысты болып саналады. Арнайы білім мен кәсіби даярлық 

алғаннан кейін, кӛп жағдайда, олар әлеуметтік бейімделу мен 

қоғамға интеграциялану қиындықтарына кезігеді.  

Жоғарыдағы мәселелердің бәрі жеткілікті зерттелмеген, 

болашақта толық зерттеуді қажет ететін мәселелер.   

 

 

--------------------------- 
1Специальная психология. \ Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 
«Академия», 2005- С.407-408. 
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5.2. Бейімделу. Тҥзету және орнын толтыру 

 

«Бейімделу (адаптация) ҧғымы психологиияда адамның 

қоршаған орта жағдайына бейімделуін білдіреді. Адам 

бейімделуінің екі аспектісі бар – биологиялық және 

психологиялық. 

Биологиялық бейімделу ағзаның қоршаған ортаның 

ӛзгермелі жағдайларына бейімделуін тҥсіндіреді (температураға, 

атмосфералық қысымға, ылғалдылыққа, жарыққа және басқа 

физикалық жағдайларға), сондай-ақ, ағзадағы ӛзгерістерге 

бейімделуді тҥсіндіреді (науқасқа, қандай бір мҥшенің 

жойылуына немесе оның қызметінің шектелуіне). 

Бейімделудің психологиялық аспектісі – адамның жеке тҧлға 

ретінде, қоғамда ӛмір сҥруге бейімделуі. Психологиялық 

бейімделу, қоғамдық ережелер мен нормаларды меңгеруден, 

қоғамдық қҧндылықтарды қабылдаудан тҧрады. Психологиялық 

бейімделудің негізгі кӛріністері – адамның айналасындағы 

адамдармен белсенді қарым-қатынас жасауы. Психологиялық 

бейімделудің басты қҧралы, тәрбие, білім, еңбек және кәсіби 

даярлық болып табылады. 

Психологиялық адаптация, адам ӛміріндегі кез келген 

ӛзгерістерде жҥзеге асады: «ҥйкҥшік» баланың балабақшаға 

келген соң, жаңа жағдайларға бейімделуіне тура келеді,  мектепке 

келу, жаңа талаптарды орындауға, жаңа жағдайларға 

бейіуімделуді қажет етеді, еңбек жолын бастаған жастар да, 

бейімделу кезеңін басынан кешіреді. Тіпті микросоциумдағы 

(отбасы) ӛзгерістер: ата-аналардың ажырасуы немесе жақын 

адамдардың қайтыс болуы т.б. жаңа жағдайлар туғызады. 

Әлеуметтік бейімделу – мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

әлеуметтік ортаға қосылуы, қоғамда ӛмір сҥруге бейімделуі. 

Бейімделу ҥдерісі ҥнемі сәтті, қиындықсыз бола бермейді. 

Кейде, адекватты емес мінез-қҧлық реакциялары, қиын 

психологиялық ситуациялар туындайды. Бір сӛзбен айтқанда, 

дезадаптация пайда болады. Балалардағы дезадаптации кҥйі оңай 

пайда болғанмен, адаптация ҥдерістері ҧзақ уақытқа созылады.  

Мҥмкіндігі шектеулі балалардың бейімделу немесе 

адаптация қиындықтарын жеңілдету, психикалық дамуын 
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қалыпты балалардың психикалық дамуы деңгейіне жақындату, 

коррекция және компенсация жолдарымен жҥзеге асады. 

Түзету (коррекция) ҧғымы – психикалық және дене бітімдік 

дамудағы кемшіліктерді, психологиялық-педагогикалық және 

емдеу–сауықтыру шараларының жҥйесі кӛмегімен тҥзету. Бҧл 

жҥйе, баланың психикасының, дене бітімінің ауытқуларын 

жеңілдетуге және жоюға бағытталады. 

Дефектологияда «коррекция» («педагогикалық коррекция») 

терминін, мінез-қҧлық ауытқуы бар балаларға қатысты, алғаш рет 

В. П. Кащенко енгізді. Кейінірек бҧл термин, ақыл-ойы кем 

балаларға қатысты қолданыла бастады. Қазіргі кездегі кӛмекші 

мектептер қызметінің мазмҧны, коррекциялық-тәрбиелеушілік 

тҧрғыда қҧрылады.   

Оқытудағы коррекциялық немесе тҥзетушілік бағыт, арнайы 

білім беру мекемелері жҧмысының негізгі қағидаларының бірі 

болып табылады.  

Ағылшын тілді елдерде, «коррекция» термині, арнайы білім 

беру саласында қолданылмайды, дамудағы кемшіліктерді 

психологиялық-педагогикалық жолдармен тҥзету, «remediation» 

сӛзімен тҥсіндіріледі. Ондағы тҥзету немесе коррекциялық 

педагогика – бҧл қҧқық бҧзушылық және оның алдын-алу 

мәселесімен айналысатын педагогика саласы.  

Дамудағы ауытқуды тҥзету немесе коррекция жасаудың 

тҧтас тужырымдамасын алғаш рет итальян педагогы М. 

Монтессори (1870 - 1952) жасады, ол сезімдік тәжірибе мен 

моториканың дамуы (сенсомоторлық коррекция), автоматты 

тҥрде ойлауды дамытады, себебі, олар ойлаудың алғышарттары 

деп есептейді.  

Коррекция идеясының бҧдан кейінгі дамуы, бельгиялық 

педагог Декролиге (1871-1933) тән. Ол ақыл-ойы кем балалармен 

жҥргізілетін коррекциялық жҧмыстың ҥш кезеңнен тҧратын 

жҥйесін жасайды. Бірінші кезең – бақылау, бҧл кезең 

Монтессоридің сенсорлық мәдениетті қалыптастыру идеясына 

сәйкес келеді. Екінші кезең – ассоциацияларды қалыптастыру – 

ана тілін ҥйрену мен жалпы міндетті пәндерді меңгеру 

барысында, ойлау қабілетін қалыптастыру. Ҥшінші кезеңде – 

баланың сӛйлеу, сурет салу, еңбекету, ән салу, қимыл-қозғалыс 

қабілеттерін қалыптастыру. Мҧнда оқу материалының мазмҧны, 



 95 

балалардың инстинкттері мен қарапайым физиологиялық 

ҥдерістеріне сай келуі керек.   

Ресейде тҥзету жҧмысының теориясы мен тәжірибесін 

дамытуда жетекші рӛлді А. Н. Граборов (1885 - 1949) атқарды. Ол 

ақыл-ойы кем балалармен жҥргізілетін сабақтардың біртҧтас 

жҥйесін жасады, бҧл жҥйенің қҧрамына ойлау, есте сақтау 

ҥдерістерін дамытуға ықпал ететін ойындар, қол еңбегі, 

топсаяхаттар тәрізді, маңызды әлеуметтік мазмҧндағы жҧмыстар 

енеді. 

Ақыл-ойы кем балалармен жҥргізілетін тҥзету жҧмысының 

әріқарай дамуы мен зерттелуі, Г. М. Дульневтің атымен 

байланысты.   

Орнын толтыру (компенсация) – даму кемістігі немесе 

зақымдану нәтижесінде жойылған, бҧзылған қызметтердің орнын 

толтыру. Орнын толтыру кҥрделі, кӛп деңгейлі ҥдеріс. Бҧған 

зақымданған және жоғалған қызметтерды қалпына келтіру мен 

алмастыру енеді. Кемістіктің орнын толтыру, ағзаның бейімделу 

реакциясының бір тҥрі. 

Әдетте, компенсация ҥдерісіне ағза толық қатысады, ӛйткені 

қандай бір жҥйенің бҧзылуынан, ағзада ӛзгерістер пайда болады, 

олар тек зақымданған қызметпен ғана байланысты емес (алғашқы 

кемістік), ол басқа жҥйелерге әсер етеді (туынды кемістік). 

Мысалы, туа біткен немесе ерте пайда болған саңыраулық - 

алғашқы кемістік, ал сӛйлеудің қалыптаспай қалуы – туынды 

кемістік, бҧл ӛз кезегінде ойлау, есте сақтау сияқты психикалық 

ҥдерістерді тежеуі мҥмкін, бҧл – ҥшінші кемістік, егер осының 

барлығы, баланың жеке тҧлғалық дамуында ауытқулар туғызса,  

тӛртінші кемістік болып табылады. Бірақ, зақымданған жҥйелер 

автоматты тҥрде ӛз қызметін ӛзгертіп, қайта қҧрылады, сӛйтіп, 

жаңа жағдайға бейімделе бастайды.  

Ағза қызметтерінің компенсациясы, екі деңгейде жҥзеге 

асады: жҥйеішілік және жҥйеаралық. 

Жҥйеішілік орын толтыру немесе компенсация, сол жҥйенің 

ішіндегі мҥмкіндіктерді пайдалану есебінен жҥзеге асады. 

Мысалы, ӛкпе қабынған кезде, әдетте, тыныс алуға қатыспайтын 

жоғарыдағы тыныс мҥшелері жҧмыс істей бастайды; бір ӛкпе 

істен шықса, екіншісінің жҧмысы кҥшейе тҥседі. 
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Жҥйеаралық орын толтыру немесе компенсация, 

қызметтердің қатты зақымдануында болады, бҧл ағзаның кҥрделі 

тҥрдегі қайта қҧрылуы, зақымданған жҥйелердің орнына ӛзге 

жҥйелер қосылады.  

Кҥрделі психикалық ҥдерістердің компенсациясы, кӛмекші 

қҧралдар кӛмегімен жҥзеге асады. Мысалы, есте сақтау 

кемшілігіне компенсация жасау, қосымша ассоциациялар 

туғызумен,  мнемотехниканың басқа тәсілдерімен іске асады.     

Анализаторлар зақымданған кезде, алғашқыда сақталған 

анализаторлар афферентациясы пайдаланылады, кейін бҧл 

байланыстар қалыптасқаннан кейін, афферентация «қысқарады», 

зақымданған жҥйенің сақталған буындары іске қосылады.  

Мҥлдем жойылған немесе ауыр зақымданған анализаторлар 

компенсациясы, басқа сенсорлық жҥйелердің алмасуымен 

орындалады. Мысалы, кӛру кемістігі сипап-сезу мҥмкіндігімен 

алмасады. Мҥлдем кӛрмейтін адамдар, сипап-сезу қабілетін 

қоршаған ортамен танысу барысында, сӛйлеу мен ойлау 

ҥдерістеріне сҥйене отырып пайдаланады, сӛйтіп, айнала туралы 

мағлҧматқа ие болады. Ал кӛретін адамдарда, бҧл  мағлҧмат 

немесе кӛрініс, тек кӛру арқылы алынған ақпарат негізінде пайда 

болады. 

Есту қабілеті жойылған жағдайда, сӛйлеуді қабылдау кӛру 

арқылы жҥзеге асады («ерін қимылын оқу»), дактиль әліппесін 

оқу. Жойылған қызметтердің орнын толтыруда, арнайы 

техникалық қҧралдардың маңызы зор. Мысалы, арнайы қҧралдар 

кӛмегімен, мҥлде естімейтін адамдар, дыбыстық сигналдарды 

жарық сигналдарына айналдырып, тани алады (сондай-ақ, 

дыбыстық сӛйлеуді баспа жазуға айналдыруға болады) т.б.   

Кемістіктердің орнын толтыруда, психотерапияның рӛлі 

ерекше маңызды. Арнайы психологияда психотерапияны 

қолдану, К.Роджерстен басталады. Ҧзақ уақытқа дейін, 

психотерапевтік шаралар вербальды коммуникация, интеллект 

сияқты  қалыпты дамыған адамға тән, компоненттер негізінде 

ғана жҥзеге асады деген теріс ҧғым орын алып келді. Бірақ ақыл-

ойы кем балаларда интеллектуалды әрекеттік болатыны және 

психотерапияда вербальды емес әдістердің қолданылатыны 

дәлелденді, мысалы, арттерапия.  
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Н. П. Вайзман «педагогикалық терапия» (И. Е. Шварцтің 

термині) терминін пайдалана отырып, олигофрен оқушылармен 

психотерапевтік жҧмыстар жҥргізеді, нәтижесінде олардың зейін, 

қабылдау, есте сақтау қабілеттерінің артқанын, оқу әрекетінің 

арта тҥскендігін кӛрсетеді. Сондай-ақ, психикалық дамуы 

тежелген балалармен жҥргізілген психотерапевтік жҧмыстарда  

нәтижелілігін кӛрсетеді.   

 Коррекциялық жҧмыста арттерапияның тиімділігін, мектеп 

жасына дейінгі балаларға арналған артпедагогика мен  арттерапия 

бағдарламасын даярлаған Е. А. Медведева дәлелдейді»
1
.
 

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Арнайы психологияның қолданбалы мәселелеріне не 

жатады? 

2. Ерте тҥзету ҧғымы нені білдіреді? 

3. Ерте диагностика жасаудың маңызы неде? 

4. Қазіргі кездегі арнайы психологияның ӛзекті мәселелеріне 

нені жатқызуға болады? 

5. Адаптация немесе бейімделу ҧғымы, оның тҥрлері.   

6. Коррекция деген не, педагогикалық коррекцияның 

маңызы неде? 

7. Компенсация, оның тҥрлері мен маңызы. 

 

6. ДАМУЫНДА БҦЗЫЛУЫ БАР БАЛАЛАРДЫ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

6.1. Психологиялық зерттеу міндеттері мен қағидалары 

 

Дамуында бҧзылуы бар балаларды психологиялық зерттеу, 

баланы дәрігерлік-психологиялық-педагогикалық зерттеудің 

бӛлігі болып табылады, ол бала дамуының ерекшеліктеріне жан-

жақты баға беруді қамтамасыз етеді. «Баланы зерттеудің кешенді 

әдісі идеясы, диагностикалық және тҥзетушілік-дамытушылық 

жҧмысты жҥзеге асыратын,  әртҥрлі бейіндегі мамандардың  

қолайлы бірігуі нәтижесінде, шын мәнісіне ие болады.  

---------------------------- 
1Специальная психология. \ Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.409-415. 
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Бҧл ӛз кезегінде келесі міндеттерді шешуді кӛздейді:  

1) клиникалық-психопатологиялық, эксперименталды 

психологиялық және психологиялық-педагогикалық 

диагностикалық әдістердің мазмҧны мен қосымша 

қҧндылықтарын анықтау. Жоғарыда аталған әрбір әдістің, 

диагностикалық шешімді қалыптастыруға қосатын қҧнды ҥлесі, 

олардың мазмҧндық ерекшелігімен ғана емес, диагностикалық 

нысанның ерекшелігімен анықталады. Кей жағдайда, егер 

баланың әрекетті науқасының болуы туралы сӛз болса, онда 

патопсихологиялық тексерудің рӛлі артады, мҧндай тексеру, 

саралаушы-диагностикалық белгілерді анықтауға тиіс. Егер 

кемістіктің қҧрылымын ажырату қажет болса, интеллектуалды 

жетілмеу дәрежесін анықтау қажет болса, клиникалық-

психологиялық тексеру, басым болады. Баланың оқу әрекетіндегі 

бҧзылудың себебін анықтау кезінде, психологиялық-

педагогикалық талдаудың ҥлесі салмақты болады;  

2) «диагностика тҥзетудің бір кезеңіні» қағидасын жҥзеге 

асыру мақсатында, әдістемелік негіздер даярлау. Бҧл қағиданың 

мәнісі, кез келген диагностикалық мәселені, балаға тҥзетуші 

кӛмек барысында тҥсіндіру болып табылады. Мҧндай 

диагностика, психикалық ауытқулармен байланыста емес, жеке 

дара жҥзеге асуы керек, әрі баланың психоәлеуметтік 

белсенділігінің анағҧрлым маңызды жақтарын қамтуы керек 

(ойын және оқу әрекеті, айналадағы адамдармен қарым-қатынасы, 

мінез-қҧлық ерешеліктері). Баланың нақты мәселесін барынша 

дараландыру, олардың иерархиялық қҧрылымын анықтау, тҥзету 

жҧмысының бағыты мен мазмҧнын анықтап береді, сондай-ақ 

тҥзетушілік-дамытушылық әсерлердің дҧрыстығы мен тиімділігін 

жоғарылатады;  

3) «диагностикалық консилиум» барысын даярлау. 

Дефектолог, психолог, психиатр, психотерапевт т.б. мамандар, 

кӛп жағдайда зерттелген баланың ӛзіндік ерекшеліктерін 

бағалауда, әркім ӛз саласына тән интерпретацияларға сҥйенуге 

бейім болады. Тҥзету жҧмысының нәтижелілігі, бала туралы 

толық мағлҧматтың болуымен байланысты. Ал, толыққанды 

мағлҧматтың жинақталуына, арнайы ҧйымдастырылған 

консилиум жҧмысы ғана мҥмкіндік береді, онда мамандар, 
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диагностикалық ақпаратпен алмаса алады және кәсіби ӛзара 

әркеттесудің қолайлы жолдарын қолданады»
1
.
 

Баланың психикалық дамуының бҧзылуына диагностика 

жасауда, оның жҥйке жҥйесі, соматикалық және психикалық 

дамуы, белгілі бір жас шамасына сай, меңгеруі қажет білім 

кӛлемі, білік-дағдылар туралы мәліметтер ӛте маңызды. Бҧл 

балалардың психикалық дамуының бҧзылуы, әртҥрлі 

биологиялық және әлеуметтік себептермен байланысты болу 

мҥмкіндігін  кӛрсетеді, әрі олар ӛз алдына жеке бҧзылыс тҥрінде, 

жҥйке және жҥйке-психикалық аурулар синдромының сиптомы 

тҥрінде кӛрінеді.  

Диагностика – әртҥрлі проблемалардың себептері, табиғаты 

туралы ақпараттың талдауы мен қорытындысы немесе 

формальды диагноз қою. «Диагноз» термині екі мағынаға ие. 

Нозологиялық (таксономиялық) диагноз, бір кҥйдегі аурулар 

классификациясының бір категориясына формальды тҥрде 

жатқызу болып табылады. Екінші жағдайда, бҧл ҧғымды 

мәселенің талдауы ретінде, анағҧрлым кеңірек тҥсінеміз, мҧнда 

диагностика, ақпараттар жинау ҥдерісі ретінде қарастырылады, 

баланың мәселесінің табиғатын тҥсіну ҥшін, оның себептері мен 

оған терапия жасау мҥмкіндіктерін анықтау, алынған нәтижелерді 

тҥсіну ҥшін қолданылады.  Бҧл «тексеру» терминімен мағыналас, 

мҧндай диагностика, балаға психологиялық зерттеу жҥргізуде 

қолданылады.  

Психологиялық диагноз – психологтың жеке тҧлғаның дара- 

психологиялық ерекшеліктерінің мәнін анықтауға, сипаттауға 

және бағалауға бағытталған жҧмыс нәтижесі. 

Психологиялық диагноз қоюдың ҥш сатысы бар: 

симптоматикалық (зерттеу мәліметтерін математикалық талдау 

негізінде); этиологиялық (жеке адамға тән ерекшеліктерді ғана 

анықтау емес, олардың пайда болу негізін ескеру); типологиялық 

(зерттелуші дамуын толық динамикалық сипаттау). 

Психологиялық зерттеудің міндеттері: 

-------------------- 
1Сорокин В.М. Специальная психология: Уч.пособие (Под науч. Ред. Л.М.Шипицыной).- 

СПб.:Речь, 2003. – С.34-35. 
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1) балалардың психикалық дамуындағы ерекшеліктерді 

анықтау және бағалау, даму кемістігінің сипатын анықтау; 

2) баланың әлеуетті мҥмкіндіктерін анықтау және арнайы 

оқыту мен тәрбиелеу жағдайында, даму кемістіктерінің орнын 

толтыру уақытын, яғни сақталған қызметтердің кӛмегімен, 

кемістікті тҥзету мҥмкіндіктерін анықтау; 

3) даму кемістігі бар балаларға арналған, оқыту 

мекемелерінің типі мен оқытудың қолайлы жолдарын анықтау. 

Психологиялық зерттеу, арнайы оқыту жағдайларын қажет  

ететін балалармен жҥргізілетін, оқу-тәрбие жҧмыстарын дҧрыс  

ҧйымдастыруда маңызды рӛл атқарады, себебі олардың білім, 

білік, дағдыларды меңгеруінің ӛзіндік ерекшеліктерін, сондай-ақ, 

жеке тҧлға ретінде қалыптасуының ӛзіндік ерекшеліктерін ашып 

кӛрсетеді.  

Психологиялық зерттеудің қағидалары.  

Объективтілік қағидасы психикалық кӛріністерді зерттейді; 

демек, ғылыми негізделген дәйектерге сҥйену және зерттеу 

нәтижелерін, логикалық тҧрғыдан талдау және қазіргі заманғы 

психологиялық теорияға сҥйену. 

Кешенділік қағидасы – дәрігерлік, психологиялық және 

педагогикалық тексеру болып табылады. Дамуында кемістігі бар 

баланы диагностикалауға психоневролог, отоларинголог, 

офтальмолог т.б. дәрігерлер, психологтар, педагог–

дефектологтар, логопедтер қатысады.  

Психологиялық зерттеу, медициналық тексерудің 

мәліметтеріне сҥйенеді. Мҧнымен тексеру жҥргізетін 

мамандардың жҧмысындағы тығыз байланыс, яғни баланы 

кешенді тҥрде тексеру жҧмысы жҥзеге асады.  

Тексеру кезіндегі кешенділік қағидасы, баланы 

психологиялық-педагогикалық тексеруде маңызды болып 

саналады.  

 

9.2. Психологиялық зерттеу әдістері 

 

Ерекше қажеттіліктері бар балаларды, психологиялық 

тексеру әдістері әртҥрлі, олар қалыпты дамып келе жатқан 

балаларды тексеру әдістерімен сәйкес келеді, бірақ ӛзіндік 

спецификасы бар.    
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1. Баланың қҧжаттарын тексеру. Қҧжаттарды тексерудің 

міндеті – анамнездік мәліметтер жинақтау,  кеміс дамудың 

себептері жайлы мағҧмат алу. Баланы кешенді тҥрде тексеруде, 

әрбір маман ӛз әріптестерінің қҧжаттарын «оқи» білуі керек, ол 

бала дамуының кӛрінісін толық қҧрастыруда, ӛзіне қажетті 

мәліметтерді алады. Балаға психологиялық тексеру жҥргізуде, 

мҧндай мәліметтерді баланың даму тарихынан алуға болады, онда 

тӛмендегідей мамандардың қорытындылары тіркеледі: 

– педиатрдың қорытындысы; 

– психиатрдың, невропатологтың  негізделген медициналық 

диагнозы; 

– оториноларингологтың сипаттама қорытындысы; 

– офтальмологтың кӛру қабілеті туралы сипаттама 

қорытындысы; 

– ортопедтің қорытындысы (тірек-қимыл аппараты 

зақымданған балалар ҥшін). 

Мҧндай нақты материалдар, психолог ҥшін психикалық 

қызметтерді зерттеуде, дҧрыс бағыт береді.  

Балаға берілетін педагогикалық мінездеме, маңызды қҧжат 

болып саналады. Мінездемеде баланың қандай тҥрдегі мекемеде 

оқып-тәрбиеленгені кӛрсетіледі, ҥлгеріміне толық талдау 

жасалады, мінез-қҧлқы мен тәртібі сипатталады, ҥлгерімін 

жоғарылату мақсатында жасалған шаралар мен олардың 

қорытындылары туралы айтылады (жеке жҧмыс, емдеу т.б.). Бҧл 

мәліметтер, баланың оқу мҥмкіндіктерін анықтауда және оның 

болашақтағы даму қарқынына болжам жасауда қҧнды болмақ.   

2. Баланың іс-әрекет нәтижелерін зерттеу. Соңғы алынған 

нәтижеге талдау жасай отырып (суреттер, бҧйымдар, оқу ісінің 

нәтижелері: диктанттар, жаттығулар, есептерді шешу т.б.), 

баланың жҧмысының ерекшеліктерін ҧғынуға болады, оның 

қиялы, кӛру арқылы алатын мағлҧматтарының қалыптасуы, ҧсақ  

моторикасының дамуы, оқу әрекетінің қалыптасу дәрежесі т.б. 

туралы мәлімет алуға болады.  

Баланың жетістіктерін дҧрыс бағалау ҥшін, тӛмендегі 

ережелерді білу керек: 

– нәтижеге қол жеткізудегі жағдайлар, психологиялық 

механизмдер; 
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– әртҥрлі топтардағы оқушылар ҥшін, оқу материалын 

меңгеруде кездесетін типтік қиындықтар;  

–  қандай да бір дағдының оқыту ҥдерісіндегі даму 

ерекшелігі; 

– оқытудың әрбір кезеңінде кездесетін нақты қиындықтарды 

анықтауға мҥмкіндік беретін әдістер. 

3. Бақылау әдісі. Бақылау баланың ӛз бетінше орындайтын 

іс-әрекеті барысындағы, психикалық қызметтерінің кҥйін 

бағалауға мҥмкіндік береді. Мҧнда бақылаушы тарапынан 

ешқандай араласу болмайды, ең аз кӛмек кӛрсетіледі. 

Психологиялық зерттеу ҥшін, бақылаудың кейбір тҥрлері ӛте 

маңызды болып есептеледі. Олар – ойын әрекетін, тәртібін, 

басқалармен қарым-қатынасын, жҧмыс істеу қабілеттілігін 

бақылау. Баланы зерттеуді немесе тексеруді оның ойын әрекетін 

бақылаудан бастай отырып, оның сеніміне кіруге болады, сӛйтіп, 

біртіндеп эксперимент жҧмысын бастайды.   

4. Әңгіме әдісі. Әңгіме – арнайы қҧрылған бағдарлама 

бойынша, әңгіме-сҧхбат кезінде, баланың психикалық 

қҧбылыстары туралы ақпарат жинақтау. Психологиялық тексеру 

кезінде, әңгіме әдісі екі бағытта жҥреді: бала туралы мәліметтер 

жинау мақсатында, ата-аналармен (мҧғаліммен, тәрбиешімен) 

әңгіме-сҧхбат жҥргізу және баланың жалпы дамуы жайлы тҥсінік 

алу, сондай-ақ, ӛзара сенімді қарым-қатынасын орнату 

мақсатында, баланың ӛзімен әңгімелесу.  

5. Эксперимент әдісі, зерттелетін отырған психикалық 

қҧбылыстардың айқын кӛрінуін қамтамасыз ететін, арнайы 

қҧрылған жағдайда мәлімет жинауды кӛздейді.  Ол балалардың 

белгілі бір іс-әрекетін, жеке тҧлғалық даму ерекшеліктерін немесе 

оқыту мҥмкіндіктерін жеке қарастыруы мҥмкін. Эксперимент 

жҥргізуде, балаға интеллектуалды немесе іс-әрекет моделіне 

сәйкес, белгілі бір тапсырмалар жҥйесі, нҧсқаулар беріледі.   

Эксперимент әдісі, басқа әдістер сияқты баланың теріс 

(негативті) және оң (позитивті) мҥмкіндіктерін кӛрсетеді, 

баланың оқу қабілетін анықтайды. Оқу қабілетін анықтау – 

баланың даму әлеуетін анықтау деген сӛз. Сондықтан, баланы 

зерттеуде, оқыту немесе ҥйрету эксперимент маңызды болып 

саналады. Оқыту эксперименттінің ҧстанатын қағидасы: 

эксперимент барысында балаға қиын тапсырмалар беріледі, одан 
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кейін экспериментатор сол тапсырманы орындауды ӛзі ҥйретеді. 

Экспериментатордың берген кӛмегі, қысқа нҧсқаулар, қысқаша 

сабақтар тҥрінде тіркеледі. Оқу қабілетінің кӛрсеткіштері ретінде, 

тӛмендегілер ескеріледі: 

– тапсырманы дҧрыс орындауда берілген кӛмектің саны мен 

сапасы (дағдының қалыптасу ҥдерісі); 

– орындалған жҧмыс туралы, баланың ауызша берген 

есебінің сапасы; 

– жаңадан қалыптасқан дағдыны, басқа тапсырмаларды 

орындауда пайдалану мҥмкіндігі. 

Балаға берілетін кӛмектің шамасы, тапсырманың кҥрделілік 

деңгейіне байланысты. 

«Кҥрделілік деңгейі» ҧғымына мыналар кіреді: 

– тапсырма материалының кӛлемі; 

– тапсырманы орындау кезіндегі, экспериментатор кӛмегінің 

кӛлемі; 

– кӛмек тҥрлері (ынталандырушы, ҧйымдастырушы, 

тҥсіндірмелі, кӛрнекі-әрекеттік, нақты).  

Кӛмек дегеніміз – іс-әрекетке ынталандыру (ойлан, 

орындауға тырыс, қолыңнан келеді); әрекеттің мәнін ҧғындыру 

(мысалы, классификация жасауда: мҧнда тек сары тҥсті, ал мҧнда 

тек қызыл тҥстерді жинаймыз); тапсырманы орындау жолын 

тҥсіндіруде, кӛрнекілікті пайдалану (экспериментатор баланың 

алдына, қажетті конструкцияға керек бӛлшектерді қойып, 

қҧрастыруды кӛрсетеді, ал бала оны жалғастырады); ҥлгіні 

кӛрсету (нақты кӛмек) – бала кӛрсетілген ҥлгі бойынша, қайтадан 

ӛзі орындайды (мысалы, экспериментатор кеспе суреттің 

бӛліктерін қҧрастырып, суретті кӛрсетеді, баладан ӛзі 

қҧрастыруын сҧрайды).  

Оқыту экспериментінің 4 кезеңін ажыратады: 

1. Баланы эксперимент ситуациясына енгізу.  

2. Тапсырманың мазмҧнын тҥсіндіру, нҧсқау беру.  

3. Тапсырманың орындалу барысында, баланың әркетін 

бақылау және кӛмек беру. 

4. Бала әрекетінің нәтижесін бағалау. 

Бағалауда баланың тапсырманың мазмҧнын тҥсіну деңгейі, 

нҧсқауды тҥсінуі, тапсырманы қабылдауы, ӛз бетімен 
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әрекеттенуі, қатесін тҥзетуі, ҥйрену мҥмкіндігі және тапсырма 

нәтижесін ӛзгертетін факторлар есепке алынады.   

Психологиялық зерттеу барысында, баланың сырт келбеті 

кӛп нәрсені білдіртеді: жҥріс-тҧрысы, қимыл-қозғалыс 

координациясы, кӛзқарасы, бет қимылы т.б. Интеллектуалды 

кемістігінде, кейбір тілдік бҧзылу кезінде (ринололия, дизартрия), 

кҥрделі кемістіктерде, баланың сырт келбеті ӛзінің 

жағымсыздығымен бірден кӛзге тҥседі. Бҧл амимикалық, маска 

тәріздес бет әлпеті, сілекейдің бӛлінуі, кӛзқарастың тҧрақтамауы, 

бас пішінінің дҧрыс болмауы, еріндегі жырық т.б.   

Бақылау кезінде, баланың тілдік қарым-қатынасқа тҥсу 

мҥмкіндігі мен жылдам тіл табыса алатындығын байқауға 

болады. Сонымен бірге, тілдік-қарым-қатынас жасауға кедергі 

болатын факторлар ескеріледі (сӛйлеудің жетілмеуі, таныс емес 

орта, есту қабілетінің бҧзылуы). Мысалы, интеллектуалды 

кемістігі бар балалар тез тіл табысқыш, сӛзшең келеді, сенсорлы 

алалиясы бар балалар, сӛйлеуде белсенділік танытады, бірақ, 

басқа адамдардың оларды тҥсінбеуі себепті, теріс эмоционалды 

реакциясы жиі байқалады.   

  

6.3. Психологиялық қорытынды жасау 

 

Дамуында бҧзылуы бар баланы тексеру немесе зерттеу, сол 

баланың отбасындағы, мектептегі, қарым-қатынасындағы пайда 

болған қиындықтарды анықтау мақсатында, алдын-ала жақсы 

ойластырылған стратегиялар, дҧрыс қабылданған шешімдер 

негізінде жҥзеге асады. Стратегиялар баланың эмоционалды, 

мінез-қҧлықтық, тәртіптік және когнитивті қызметтерін зерттейді, 

сонымен бірге, әлеуметтік ортаның ықпалдарын есепке алады. 

Бҧл стратегиялар, даму бҧзылуының табиғаты мен себептерін, 

терапия мҥмкіндіктерін, сонымен қатар, тҥзетулердің қажет-

қажетсіздіктерін анықтауды кӛздейді.  

Дамудағы ауытқудың немесе бҧзылудың жеделдігін, жиілігі 

мен тереңдігін зерттеу, баланың жасына, психикалық дамуына 

әсер ететіндігін, болашақта мҧның қандай мәселеге 

айналатындығын, маңыздылығын кӛрсетеді. Мҧндай кӛріністерге 

тоқталатын болсақ, олардың кейбіреулері, бір жас шамасында 

ӛздігінен жоғалады, ал кейбір кӛріністер ҧзаққа дейін сақталады, 
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тіпті асқыну қаупі туындайды. Баланың дамуындағы пайда 

болған мәселелер, сол жастағы қалыпты даму кӛрсеткіштеріне 

сәйкес қарастырылады. Сӛйтіп, әртҥрлі симптомдар мен олардың 

иерархиясы туралы толық мағлҧмат қҧрастырылады.  

Психологиялық зерттеудің соңғы кезеңі, жҧмыс нәтижелері 

бойынша қорытынды жасау болып табылады. Психологиялық 

қорытынды, тексерудің барлық бӛлімдері бойынша, алынған 

нәтижелерді салыстыру мен талдау негізінде жасалады.  Ол 

зерттеу кезіндегі нақты қойылған сҧрақтарға жауап беруі тиіс. 

Қорытынды жасаудың нақты белгіленген стандарты жоқ, бірақ 

шартты сызбасын келтіруге болады, ол ҥш бӛлімнен тҧрады: 

Бірінші бӛлім  – зерттеу мәселесін тікелей қою.  

Екінші бӛлім – алынған бағыттағы зерттеу нәтижелерін 

сипаттау.  

Ҥшінші бӛлім – диагноз қоюда қажет болатын маңызды 

мәліметтерді жинақтау.  

Қорытындының бірінші бӛлімі, ата-аналардың шағымын 

талдауға сҥйенеді және тексеруші маманның қойған нақты 

сҧрағын қанағаттандырады.  

Қорытындының екінші бӛлімі анағҧрлым кӛлемді. Мҧнда 

анамнездік мәліметтер, баланың сырт тҧлғасы мен әрекетін 

бақылаудың нәтижелері, психикалық дамуын эксперименттік 

тексеру нәтижелері кіреді. Бҧл бӛлімде, баланың психикалық 

әрекеттерінің ҧйымдастырушылық және орындаушылық жақтары 

талданып, алынған нәтижелер қорытындыланады. Психикалық 

әрекеттің ҧйымдастырушылық жағының сипаттамасында, 

баланың ӛз әрекетін бақылауы мен реттеу тәсілдері 

қарастырылып, тӛмендегі сҧрақтарға жауап береді: 

– бала ӛз алдына танымдық міндеттерді қоя ала ма, оларды 

міндеттер жҥзеге асқанға дейін ҧстана ала ма; 

– орындалатын әрекеттерді алдын-ала жоспарлау қабілеті 

бар ма; 

– міндеттердің жҥзеге асуы бақылана ма (алдын-ала, 

ағымдық, келесі); 

–  баланың ӛзінің бҧрын меңгерген әдістерін, жаңа танымдық 

мәселелерді шешуде қолдануы; 

–  баланың ӛз әрекетін қаншалықты дҧрыс бағалайтыны; 
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–  танымдық мәселелерді шешу жолдарының ӛзге 

нҧсқаларын қарастыруы, ӛз бетімен ізденуі, тапқырлық танытуы;   

– қиындықтар мен сәтсіздіктер кездескен жағдайда, бала 

қаншалықты кҥш жҧмсап, қажырлылық кӛрсете алады; 

– басқалар тарапынан берілген кӛмекті қалай пайдаланады 

және кӛмектің қай тҥрін қажет етеді. 

Психикалық әрекеттің орындалу сипаттамасы, психикалық 

қызметтердің кӛмегімен орындалатын ҥдерістерді, 

операцияларды, тәсілдерді, соның ішінде ойлау мен сӛйлеуді 

сипаттайды. Мҧнда, әсіресе, талдау мен жинақтау, салыстыру мен 

қорытындалау, классификация т.б. ерекше назар аударылады.   

Қорытындыда тӛмендегі сҧрақтарға жауап алынады: 

1) баланың психикалық дамуының, оның биологиялық 

жасына сәйкестігі; 

2) кеміс дамудың қҧрылымы қандай: қай кемістік алғашқы, 

қай кемістіктер заңдылықпен пайда болды және алғашқы кемістік 

негізінде дами бастады; 

3) баланың жоғары психикалық қызметтерінің ӛзара 

байланысы қандай, әсіресе ойлау мен сӛйлеудің байланысы; 

4) бала дамуындағы кемістік пен оның жеке тҧлғалық дамуы 

арасындағы байланыс қандай; 

5) тексеру кезіндегі баланың білімі мен практикалық 

дағдыларының деңгейі; 

6) баланы оқыту мҥмкіндігі қандай? 

Баланы тексерудің нәтижелеріне сипаттама бере отырып, 

қорытындыларды дәлелдейтін нақты мысалдар келтірген дҧрыс.  

Қорытындының ҥшінші бӛліміне, диагностикалық 

қҧндылығы бар қысқаша мәліметтер енгізіледі.  

Жоғарыда келтірілген шарттарды дҧрыс орындаған жағдайда 

психологиялық қорытынды баланың психикалық дамуы туралы 

кешенді қорытынды жасауда, маңызды ҥлес қосады. Баланы 

психологиялық зерттеу, тиянақтылықты қажет ететін ӛте жауапты 

жҧмыс. Оның нәтижелері, баланың тағдырын шешеді: балаға 

деген ӛзгелердің кӛзқарасы, қарым-қатынастары, баланың ӛзіне 

кӛзқарасы, білім алу мекемесін таңдау, тҥзету мҥмкіндігі т.б. 

Зерттеудің сапасы, әрқашанда психолог маманның кәсіби 

шеберлігіне байланысты, оның дҥниетанымдық парадигмасына, 
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баламен тілдік қарым-қатынас орнату қабілетіне, оптимистік 

болжам жасау қабілетіне тікелей байланысты.  

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Білім алу қажеттіліктері ерекше балаларды зерттеудің 

міндеттері, қағидалары мен әдістері қандай? 

2. Баланы психологиялық зерттеудің барысына сипаттама 

бер.  

3. Оқыту экспериментінің мәнісі неде? 

4. Дамытушылық қағиданы диагностиканың негізгі қҧрамдас 

бӛлігі деп неге есептейді? 

5. Психологиялық зерттеудің қорытындысын жасау 

кезеңдері. 

 

 

7. ДАМУЫНДА БҦЗЫЛУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ІС-

ӘРЕКЕТ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

  «Адамның іс-әрекеті – кҥрделі ҥдеріс. Адамның іс-әрекетінің 

қоғамдық маңызы зор. Адамның сана-сезімі ӛскен сайын, оның іс-

әрекеті де, жаңа мазмҧнға ие болып отырады»
1
.
 

 Іс-әрекет – бҧл  қоршаған ортадағы, нақты дҥниемен ӛзара 

белсенді қарым-қатынас жасау, оның барысында, тірі жан 

қоршаған ортаға ӛз мақсатына сай ықпал етуші және ӛз 

қажеттіліктерін қанағаттандырушы субъект  ретінде алынады. Іс-

әрекеттердің кӛптҥрлілігіне қарамастан, олардың әрқайсысының 

негізгі қҧрылымдық бірліктерін ажыратуға болады: ол ең 

алдымен, адамды әртҥрлі іс-әрекеттерге бастайтын; ол іс-

әрекеттің не ҥшін, қандай мақсатқа бағытталатынын анықтайтын; 

бағытталған іс-әрекеттің орындалуы арқылы алынуы мҥмкін 

нәтижені болжайтын; сыртқы материал ретінде  пайдаланылатын 

қҧралдар мен әртҥрлі психикалық ҥдерістердің кӛмегімен жҥзеге 

асатын ішкі әрекеттер – ынта мен тҥрткі болып табылады.  

  

---------------------- 
1Жарықбаев К. Жалпы психология.- Алматы, 2004. – Б. 69. 
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7.1 . Ақыл-ойы кем балалардың іс-әрекет ерекшеліктері 

 

Ақыл-ойдың кем жағдайында жалпы психикалық жетілмеу, 

іс-әрекеттің мақсатының, тҥрткісі мен орындалу жолдарының 

сапасын нашарлатады. Әсіресе, бастауыш сынып оқушылары ӛз 

мақсаттарына сәйкес әрекет ете алмайды. Айталық, кҥрделі 

тапсырманы орындау барысында, оның шартын толық ҧғынып 

алмайды, орындаудың жалпы жоспарын қҧрмайды. Балалар 

берілген нҧсқаудағы талаптар мен шарттарды  ескерместен, 

бірден орындауға кіріседі.  

Жалпы алғанда, бҧл балалардың іс-әрекеттерінің мақсатты 

жағы бҧзылады, сондықтан, тапсырманы орындауда дҧрыс бағдар 

жасай алмайды, қате немесе  жартылай тҥрде орындайды, 

кезіккен қиындықтарға адекватты қарай алмайды, алынған 

нәтижені сын кӛзбен бағалауға дәрменсіз: оқушылар тапсырманы 

орындауға алдын-ала нҧсқау алмастан, талдаусыз, жоспарсыз 

және нәтижеге жету жолында таңдап алынатын  әдіс-тәсілдерсіз, 

қҧралдарсыз–ақ, бірден кірісе бастайды. 

Іс-әрекет барысында, оны орындау тәсілдерінің қате 

болатынына кӛздері жетсе де, олар ешнәрсені ӛзгертуге 

тырыспайды, жаңа тәсілдерін іздестірмейді. Тағы бір ерекшелік, 

балалар ӛткен тапсырманы орындау барысында алған 

тәжірибелерін, келесі тапсырманы орындауда, бҧлжытпай 

пайдалануға бейім. 

Тапсырма орындау барысында кездескен қиындықтардан, 

балалар тез бас тартады, ӛзіне таныс, жеңілдеу тапсырмаларды 

орындаудағы тәсілдерін қолдануға тырысады, сӛйтіп, ӛздерінің ой 

еңбегін жеңілдетеді. Бірақ, оқушылар ӛз жҧмыстарының 

нәтижелерін бағалауға қҧлықсыз.  

«Бастауыш сыныптарда оқитын ақыл-ойы кем балалардың 

іс-әрекеті оларды қоршаған ситуацияларға тәуелді. Кӛп жағдайда, 

балалар импульсивтілік танытады, ӛз мінез-қҧлықтары мен 

тәртіптерін бақылай алмайды. Олардың қандай да бір іс-әрекеттер 

жасау ынтасының аз мерзімді екендігі туралы деректермен қатар, 

кейде аффективті, санадан тыс тҥрткімен орындалатын іс-

әрекеттері кейде ҧзағырақ, мерзімге созылатыны белгілі болған. 

Баланың дҧрыс тәрбиесі мен оқуы, тҧрақты ынта мен тҥрткінің  

орнығуымен, яғни мақсатқа сай жҥзеге асады.  
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Жоғары сынып оқушыларының іс-әрекет тҥрткілері, әсіресе, 

практикалық негіздегі іс-әрекеттердің тҥрткілері, едәуір тҧрақты 

болып саналады. 

Ақыл-ойы кем балаларға тән белгі – ол тапсырманың шарты 

кҥрделенген сайын, оны дҧрыс орындау деңгейінің тӛмендей 

бастауы, бҧл олардың  ой еңбегіне қабілеттерінің деңгейімен 

тҥсіндіріледі. Ой еңбегі адам әрекетінің ең кҥрделісі болып 

табылады, ол белгілі бір уақыт мерзімінде орындалған жҧмыстың 

санымен және сапасымен ӛлшенеді. Оның негізгі кӛрсеткіштері,  

жҧмыстың қарқыны (жауап қайтарудың латентті кезеңдерінің 

ҧзақтығы немесе реакция жасау жылдамдығы) және  жҧмыстың 

сапасы (жіберілген қателер саны) болып саналады.  

Ақыл-ойы кем балалардың психикалық ҥдерістері, 

ебедейсіздікпен сипатталады, ал бҧл ой әрекеті тәсілдерінің қайта 

қҧрылуын қиындатады.  

Интеллектісі тӛмен балалардың жҧмыс істеу қабілетінің 

нашарлауының себептерін қарастыра отырып, зерттеушілер 

олардың кӛңіл бӛлетін кедергілер болған жағдайда, кәдімгі 

реакция жасау жылдамдығының тӛмендеп кететінін анықтаған. 

Таңдау реакциясы басты болып есептеледі, мысалы, объектінің 

тҥсі немесе шамасы сияқты, бір белгі бойынша реакция жасау. 

Бҧл жҥзеге асып жатқан ҥдерістердің баяулығын, басқа  

ерекшеліктерін кӛрсетеді»
1
. 

«Бала онтогенезінде, яғни балалық шағында, әр жас кезеңіне 

сәйкес, жетекші іс-әрекет тҥрлерінің дер кезінде, дҧрыс 

қалыптасуы, орасан зор маңызға ие, себебі, олардың 

әрқайсысының ішінде, басқа бір іс-әрекеттердің пайда болуы, 

саралануы, дайындығы жҥзеге асады. Жетекші іс-әрекет, баланың 

әлеуметтік және психикалық дамуында елеулі орын алады, 

сондықтан оның жасқа сай  қалыптасуы, баланың қалыпты дамуға 

сай екендігінің немесе керісінше, ауытқуы болатынынын басты 

кӛрсеткіші болып табылады.  

 

 ----------------------- 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.72-75. 
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Психикалық дамуы жалпы жетілмеген балаларда, жетекші іс-

әрекеттердің барлық тҥрлерінің кеш пайда болуы мен кеш 

орнығуы бҧған дәлел. Сонымен қоса, олардың іс-әрекет
 
 

тҥрлерінің сапалық және қҧрылымдық жақтары, қалыпты дамып 

келе жатқан қҧрбыларымен салыстырғанда, едәуір нашар 

болатыны белгілі»
1
.
 

Ақыл-ойы кем баланың ӛмірінің алғашқы жылында–ақ, осы 

жасқа сай жетекші іс-әрекет тҥрінің қалыптасуында, яғни сәбидің 

тікелей эмоционалды қарым-қатынасында, орта немесе ауыр 

дәрежедегі бҧзылуы кӛзге тҥседі: ересек адамдарға 

қызығушылығы жоқ немесе тез жойылады, осы кезеңде 

коммуникативті қҧралдары (жымиюы, дыбыстық реакциялары, 

қимыл-қозғалыс реакциялары) ӛте жҧпыны немесе мҥлде жоқ. 

Жетекші іс-әрекеттің толық, жан-жақты жетілуі дамудың келесі 

кезеңіне бастайтынын ескерсек, ақыл-ойы кем баланың барлық 

жетекші іс-әрекеттерінің динамикасы мен сапасы, олардың жасқа 

сай даму қалпынан артта қалатынына айғақ болады. Ең 

қарапайым заттық-манипуляциялық, практикалық іс-әрекет, 

мектеп жасына дейінгі балалардың ең жылдам меңгеретін ісі. Осы 

іс-әрекет тҥрі ынтаны туғызады, балаға тҥрткі болады. Ӛкінішке 

орай, ақыл-ойы кем балалардың бҧл, іс-әрекет тҥрі, айтарлықтай 

қиындықтар тудырады, ӛзіне-ӛз қызмет ету элементтері дҧрыс 

орындалмайды.  

Ақыл-ойы кем балалардың балалық кезеңінің ӛзінде, қарапайым 

тҧрмыстық дағдыларды толық игеруіне кедергі жасайтын, 

моторика дамуындағы ауытқулар болады. Балалар алдында ілулі 

тҧрған ойыншыққа қолын созуды, отыруды, тҧруды, қозғалып 

жҥруді едәуір кеш меңгереді. Қимыл-қозғалыс саласының баяу 

дамуы, баланың қоршаған ортамен  танысу мҥмкіндігін 

тӛмендетеді. Бҧл балалардың қимыл-қозғалыстары ебедейсіз, 

икемсіз, координациялары нашар, тым шапшаң немесе 

импульсивті болып келеді. Сәбилік жастан есейген соң, кӛпке 

дейін ыдыс-аяқты дҧрыс пайдалана алмайды, тамақты тӛгіп, 

шашып, ҥстін немесе айналасын ластайды.  

 

------------------------ 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.105. 



 111 

Мектеп жасына дейін, мақсатты, ҧзақ уақыттық дамыту 

жҧмыстарына қатыспаған кӛптеген ақыл-ойы кем балалар, 

ӛздігінен киініп-шешіне алмайды, ӛз заттарына ие болмайды, 

жинастыра білмейді. Әсіресе, тҥймелену мен бәтеңкенің бауын 

байлау қиынға соғады. Бҧл дағдыларға балаларды арнайы 

балабақшаларда ҥйретеді. 

Қимыл-қозғалыстағы икемсіздік, жҥгіруде, секіруде, басқа 

практикалық іс-әрекеттерде айқын кӛзге тҥседі. Мысалы, 

жҥргенде, аяғын сҥйретіп басады, секіруге біртіндеп барып 

ҥйренеді т.б. Жалпы моториканың нашар дамуы, барлық іс-әрекет 

тҥрлерінде бар: суреттерінің сҧлбасы анық емес, сызықтары 

қисық.т.б. 

Кез келген іс-әрекет тҥрлерін дамытуда, балаға жағымды 

эмоционалды жағдай жасаған жӛн, жаттығулардың жҥйелілігі 

мен мерзімді қайталануы нәтижеге қол жеткізеді. 

Қалыпты дамып келе жатқан балалар ҥшін мектепке дейінгі 

жастағы жетекші іс-әрекет – ойын. Ал ақыл-ойы кем балалар 

ҥшін, ойын мҧндай маңызды рӛлді атқара алмайды. Ойынның 

ішінде, әсіресе  сюжетті–рӛлдік ойындар, баланы дамытушы 

маңызға ие. Ақыл-ойы кем балалар болса, ойынның бҧл тҥрін 

ӛздігінен меңгере алмайды, егер арнайы ҥйретпесе, олар 

ойыншықпен манипуляция жасау сияқты, қарапайым сатыда 

қалып қояды. Тек мектеп алды жаста ғана, тәрбиешінің кӛп 

еңбектенуінің нәтижесінде сюжетті-рӛлдік ойындардың 

элементтері қалыптаса бастайды.  

Ақыл-ойы кем балалардың ойындарына тән белгі – ол 

шынайы ӛмірді сипаттайтын, нақты мазмҧнның болмауы. 

Мысалы, ҧл бала машинаны бӛлменің бір шетінен екінші шетіне 

дейін, бостан-босқа сҥйретіп жҥреді, машина болып, гҥжілдеген 

дыбыс шығарады, бірақ әрекетінде мазмҧн жоқ, машинамен бір 

жерге бару, бірнәрсе тасу, біреуді мінгізіп алу тәрізді ой 

болмайды, әрекеті стереотипті сипатқа ие болады. Сирек 

жағдайда, балалар 2-3 болып бірігіп ойнайды, бірақ жылдам 

жалығады, ӛзара керісе бастайды, ойыншыққа таласады. Егер 

ақыл-ойы кем бала, сау баламен ойнайтын болса, онда тек 

бағынышты рӛлді атқарады, тіпті ӛзінің жасы, сау баладан 1-2 

жас ҥлкен болса да, соның айтқанын орындайды. Айталық, 

балалар қарапайым сюжеттік ойын ҧйымдастыратын болса, бҧл 
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бала кӛмекшінің қызметін атқарады – бір нәрсені әкеледі, 

апарады, ҧстап тҧрады т.б. 

Нәтижелі іс-әрекет тҥрлерінен ең кӛп зерттеліп- 

қарастырылғаны – ақыл-ойы кем балалардың сурет салу әрекеті. 

Ақыл-ойы кем балалардың сурет салу әрекеттері, ӛзіндік 

ерекшеліктермен қалыптасады. Олардың суреттерін ӛзіндік 

белгілеріне қарай, диагностикалық мақсатта пайдалануға болады. 

Балабақшада немесе ҥйде арнайы ҥйренбеген балалар, кӛпке 

дейін тек шимайлаумен айналысады, тек мектеп алды жасына 

жеткенде ғана, сюжетті суреттер салуға кӛшеді. Бҧл суреттерде  

кӛру арқылы қабылдау кемшілігі, ойлау мен есте сақтау 

қабілеттерінің тӛмен деңгейі, қол моториасының жетілмеуі  

айқын байқалады. Балалар адамды қҧс тәрізді етіп, басы мен 

аяғын ғана бейнелейді, кейде адамдардың 4 аяғы болады, 

ҥйлердің іші «кӛрініп тҧрады», әйтсе де, бала ӛз жҧмыстарына 

эмоциямен қарайды, жоғары бағалайды, басқаларға мақтанышпен 

кӛрсетеді.  

Егер балаларды балабақшаларда сурет салуға арнайы 

ҥйретсе, мҥлдем басқа нәтижеге қол жеткізуге болады, демек, 

ерте жастан коррекциялық жҧмыс жҥргізу, балалардың әлеуетті 

мҥмкіндіктерін ашуға болады.  

Мектеп алды жасқа жеткенде, ақыл-ойы кем балаларда, 

мектепте оқуға психологиялық дайындық қалыптаспайды, яғни 

оқу әрекетіне бастайтын ынта мен ерік, танымдық және 

әлеуметтік негіздер жҥйесі қалыптаспайды.  

Ақыл-ойы кем балалардың психикалық жетілмеуі, жҥйелі 

сипатта болғандықтан, бҧл категориядағы балалар  мектептегі 

жҥйелі оқуға мҥлдем дайын болмайды, сондықтан, арнайы 

мектепте немесе баланың тҧрғылықты жеріндегі мамандар мен 

әлеуметтік-психологиялық, әдістемелік жағдайларға сәйкес, 

интегративтік бағытпен оқытылуы тиіс. Интеллектуалды және 

жеке тҧлғалық жетілу кемшілігіне орай, ақыл-ойы кем балалар 

мектепке бару туралы мәселесні ойламайды. Ал, ересек 

адамдардың айтуымен білсе де, бҧл болашақ туралы сирек, 

кездейсоқ ассоциацияларға байланысты ғана сӛз етеді. Мектепте 

оқу перспективасы, бҧл балалардың ӛмірінде елеулі орын 

алмайды.  
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Сӛйте тҧра, мектепке бару – бала ӛміріндегі маңызды кезең, 

оған дайын болу қажет. Жалпы баланың мектепке  

дайындығының басты компоненттеріні бірі – ынта, ал ақыл-ойы 

кем балаларда, бҧл сапа ӛте кеш пайда болады. Кӛп жағдайда, 

ақыл-ойы кем балалардың басым бӛлігі, арнайы мектептерге 

жалпы мектептерден ауысып келеді. Себебі, ата-аналар 

мамандардың нҧсқауларына қарамай, балаларын ең алдымен, 

жалпы мектептерге орналастырады. Мектептегі нашар ҥлгерім, 

мҧғаліммен, балалармен қақтығыстар, балада мектеп туралы 

жағымсыз кӛзқарастар қалыптастырады. Кейде, ата-аналардың 

ӛздері, баланың мҥмкіндігін нақты бағалай алмайды.  

Оқудың алғашқы жылында, баланың мектепте баруы, 

сыртқы эмоционалды бояумен әсіреленеді. Біртіндеп, оқу 

материалының қиындығына, кездескен сәтсіздіктерге қарай, 

баланың мектепке деген кӛзқарасы нашарлайды, ал жоғары 

сыныптарда танымдық қызығушылық біржола жоғалады. Кейде, 

жоғары сыныптарда оқушылардың еңбек пәніне деген 

қызығушылығы ғана сақталуы мҥмкін.  

Баланың оқуға деген дҧрыс кӛзқарасын қалыптасыратын 

факторлардың бірі – оқушыға ынта жасайтын педагогтың 

бағалауы. Баланың оқуға деген қызығушылығы мен дҧрыс 

кӛзқарасында, мҧғалім беделінің (мейірімділігі, балаларды тҥсіне 

білуі) рӛлі айрықша. Сонымен бірге, оқушының жеке қасиеттері 

ӛзіндік маңызға ие.  

Тәрбиелеу мен оқыту, еңбекке баулу мәселесі сау балалар 

ҥшін қаншалықты маңызды болса, ақыл-ойы кем балалар ҥшін 

соншалықты қажет.  

Бастауыш сынып оқушыларының алғашқы кездегі жетістікке 

жетуге деген тҥрткі соншалықты жабайы: ол тапсырманы 

басқалардан бҧрын, әрі жақсы аяқтауға ҧмтылады. Біртіндеп, 

тҥрткі мен ынта кҥрделене тҥседі. Балалар орындалатын 

жҧмыстың пайдасын, маңызын, қажеттілігін ҧғына бастайды. 

Еңбек тҥрткісін жоғарылатуда, қоғамдық, ҧжымдық бағалаудың 

маңызы зор:  қоғам ҥшін қажет жҧмысты орындау немесе  тамаша 

бҧйым жасау – баланың еңбекке кӛзқарасын ӛзгертеді, 

ынталандыра тҥседі.  

Ақыл-ойы кем балаларға арналған кӛмекші мектептердегі 

оқу бағдарламасы, оларға белгілі бір білім кӛлемін беріп қана 
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қоймайды, сонымен бірге психикалық және дене бітімдік даму 

кемшіліктерін коррекциялауды, тҧлға ретінде қалыптастыруды,  

қоғамға интеграциялауды және кәсіби білім беріп, еңбек жолына 

даярлауды кӛздейді.  

 

7.2. ПДТ балалардың іс-әрекет ерекшеліктері 

 

Психикалық дамудың тежелуі, ауытқудың жеңіл тҥріне 

жататындығына қарамастан, ол бҧл категориядағы  балалардың 

дамуындағы  басым бағыттардың тежелуіне кері ықпалын 

тигізеді.  

ПДТ баланың мектепке дейінгі жасында, яғни алғашқы 7 

жылында, ересек адамдармен қарым-қатынас жасау тҥрлерінде, 

қажетті адамдардың қандай да бір  даму кезеңіндегі тәжірибе 

жинақтауын қамтамасыз ететін, тҧтас әрекеттер тҥрлерінде 

тежелу болады.  

«Эксперименттер кӛрсеткендей, мектепалды жасында бҧл 

категориядағы балалардың басым кӛпшілігі,  ересек адамдармен  

қарым-қатынас жасаудың жоғары формалары жағдаяттық 

(ситуативтік) емес – танымдық және жағдаяттық емес – жеке 

тҧлғалық қарым-қатынастарды меңгермейді. Керісінше, 

жағдаяттық–іскерлік ӛзара әрекет формаларын қалайды. Ал 

жағдаяттық–іскерлік әрекеттерде, жоғары қарым-қатынас 

тҥрлерімен салыстырғанда, балалардың тілдік және адамгершілік 

дамуына мҥмкіндік беретін жағдайлар болмайды (Е. Е. 

Дмитриева, Е. А. Чернышова). 

Бҧл балалалардың жетекші әрекеттерінің алмасуында  

тежелу байқалады. Бҧл тежелу, әсіресе, мектепке дейінгі жаста 

сюжеттік–рӛлдік ойындар жетекші әрекет болып саналатын 

кезеңде, анық кӛрініс береді. Тежелу қаншалықты айқын болса,  

соншалықты ойынның барлық компоненттері зақымданады. 

Церебральды–органикалық генезді, психикалық даму тежелуінде 

жан-жақты ашылған, сюжеттік–рӛлдік ойындар арнаулы 

ҥйретусіз қалыптаспайды. Балалар ӛздігінен рӛлдарді бӛлісе 

алмайды, ойын ережелерін сақтамайды»
1
.
 

------------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.109. 
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Мектеп алды жасындағы ПДТ балалар, қалыпты дамудағы 

балалар және ақыл-ойы кем балалардың ойын әрекеттеріне, 

салыстырмалы зерттеулер жҥргізген ғалымдар мынаны айтады: 

ойын әрекетінің жетекші әрекет ретіндегі сапасы мен 

динамикасы, мектепке дейінгі кезеңде ПДТ балалардың келесі 

жас кезеңіне, табиғи жолмен кӛшуін қамтамасыз ете алмайды. Ал, 

қалыпты дамуда, мектепке дейінгі жастың соңына қарай, яғни 

мектеп алды жасқа келгенде, ойын әрекеті ӛзінің қҧрылымы мен 

негізгі параметрлері жағынан, біртіндеп оқу әрекетіне жақындай 

бастайды. Бҧл мынадан  байқалады: ойын мазмұнынан – балалар 

болашақ мектептегі  қарым-қатынастар, мамандықтар туралы 

мағлҧматтар, ертегі және фантастика материалдары туралы 

мағлҧматтар, жарыс жағдаяттарындағы жеңіске жету мақсаты т.б. 

қарым-қатынастарды бейнелейтін, ойындардың сюжеттеріне 

қызығушылық таныта бастайды. ПДТ балалар жалпы сюжетті–

рӛлдік ойындарды қалайтындықтарына қарамастан, тек 

тҧрмыстық тақырыптағы  ойындарды жоғары деңгейде ойнай 

алады. 

Бҧл ойындардың ҧзақтығынан, рӛлдік ӛзара қарым-

қатынастарды сақтаудан байқалған.  Әсіресе «ана–бала»  сюжеті 

ӛте жиі кездескен. Сӛйте тҧра, бҧл ойын ӛзінің тым 

жадағайлығымен ерекшеленеді: кӛп жағдайда, отбасындағы 

қарым-қатынастардың теріс аспектілері кӛрініс берген. Басқа 

сюжеттер әртҥрлі деңгейде, тек «отбасылық» сюжетке  қосымша  

болып  қалады.  

Баладағы ӛмірлік тәжірибелермен байланысты, «мектеп» 

тәрізді сюжеттерде, ПДТ бала бірден әлеуметтік-заттық әрекет 

деңгейіне кӛшеді, ал қалыпты дамудағы балаларда,  бҧл қҧбылыс 

3–5 жасқа тән.  

Жалпы ойын әрекеті эмоционалды, қимыл-қозғалыстық, 

когнитивтік  жағынан,  ПДТ балалардың ӛздерін  барлық 

қырынан кӛрсетуіне, шексіз мҥмкіндік береді, сондықтан, олар 

ҥшін ойын ӛте маңызды әрекет болып саналады.  

«Психикалық дамуы тежелген балалардың оқу қабілеттерін 

тҥпкілікті тҥрде зерттеуге, У. В. Ульенкова ӛз еңбектерін 

арнайды, ол ырықты, толыққанды оқу әрекеттерінің 

қалыптасуының  негізгі параметрлерін  анықтап кӛрсетеді. 
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Түрткі, ынта компонентінде: баланың тапсырмаға деген 

қызығушылығы, ынтасы; ҥдеріс пен  іс-әрекет  нәтижесіне деген  

кӛзқарасының эмоционалдық ерекшеліктері; іс-әрекеттің  жалғасу 

мҥмкіндігіне  эмоционалды кӛзқарас; 

Реттеу компонентінде: тапсырманы қабылдаудың  толық 

деңгейі; оның іс-әрекеттің  соңына дейін  сақталу деңгейі; 

тапсырманы орындау барысындағы, ӛзіндік  бақылау сапасы; іс-

әрекет нәтижесін  бағалау барысындағы  ӛзіндік  бақылау сапасы 

- ӛз еңбегінің нәтижесін, сыни тҥрде  бағалауға, қойылған бағаны 

негіздеуге қабілеттілігі; 

Бағдарлы-операциялық компонентте: алда орындалатын іс-

әрекетті жоспарлау ерекшеліктері (жалпы мақсатты, орындау 

тәсілдері мен әдістерін, саналы тҥрде ҧғынатындығын кӛрсететін 

ерекшеліктер); іс-әрекетті саналы тҥрде қабылдау мен орындау 

деңгейі.
 

Балалардың жалпы оқу қабілеттерін зерттеп білу ҥшін, оқу 

материалына енетін тапсырмалар, бағынатын мінез-қҧлық, 

жалаушалардың суретін салуда, оның басқа параметрлері (тҥсі, 

ӛлшемі, салу реті) назардан тыс қалады да, балалар тек 

жалаушаларды салу мақсатын қабылдайды. 3 деңгейде тҧрған 

ПДТ балаларға, негізінен тӛмендегі ерекшеліктер тән болып 

саналады: позитивті (оң) мінездеме – тапсырманы орындаудың 

барлық барысында, жалпы мақсатты, саналы тҥрде  ҧғыну және 

ӛз әрекетін  соған бағындыру; кӛзге тҥсетін эталондарды 

(мысалы, тҥстерді) ӛз әрекеттерінің нәтижелерін бақылау мен 

бағалау ҥшін  пайдалануға  тырысу; негативті (теріс) мінездеме – 

орындалатын іс-әрекетке деген  жағымды эмоционалды  

кӛзқарастың болмауы (кез келген уақытта тоқтатуға дайындық); 

іс-әрекет жоспарын  вербализациялаудың болмауы мен жалпы 

мақсатты вербализациялау; ешқандай логиканы сезінбеу, 

нәтижеге қол жеткізу жолдарын еш ойланбастан, ҧсынылған 

ҥлгіден кӛшіру техникасын пайдалану; іс-әрекетінің нәтижесін, 

адекватты бағалау қабілетінің болмауы. 

Іс-әрекет пен мінез–қҧлықты реттеу, баланың ӛзінің нақты 

іс-әрекетін ӛзіндік бақылауын жҥзеге асырудан да гӛрі, кҥрделі 

қҧрылым. Мектеп жасына дейінгі ПДТ балалардың ӛзіндік 

бақылау әрекеттерінің  қалыптасуын, қалыпты дамудағы 
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балалармен салыстыра зерттеп қарастыру негізінде тӛмендегі 

нәтижелерге қол жетті (У. В. Ульенкова). 

Тест тапсырмаларына  оқу тапсырмаларының моделі ретінде,  

топпен бірге орындалатын графикалық диктант беріледі. Балалар 

15 минут ішінде, жай қарындашпен дәптер парағының бір 

жолына, таяқшалар мен сызықшалар салып шығады. Тапсырманы 

орындау барысында, келесі тәртіп сақталуы керек: 

1) таяқшалар мен сызықшаларды, берілген ҥлгі бойынша  

белгілі бір ретпен жазу;  

2) қызыл жиектен шығармай жазу;  

3) белгілерді бір жолдан екінші жолға, дҧрыс ретпен кӛшіру;  

4) жолдардың бәріне бірдей емес, жол аралатып жазу; 

Бағалау критерийлері ретінде, ӛзіндік бақылау әрекеттері 

қалыптасуының келесі белгілері  пайдаланылады:  

 тапсырманы толық  қабылдау деңгейі (толық, жартылай, 

мҥлде қабылдамайды); 

 тапсырманы соңына дейін толық сақтау денгейі (барлық 

компоненттерін,  жартылай,  толық жоғалту); 

 тапсырманы орындау барысындағы  ӛзіндік  бақылау 

сапасы (қателерін байқайды, тҥзетеді, тҥзетпейді); 

 іс-әрекет нәтижесін  бағалау барысындағы,  ӛзіндік 

бақылау  сапасы (ӛз жҧмыстарын тексеруге  тырысады және 

мҧқият тексереді, ҥстірт шолумен шектеледі, мҥлде 

тексермейді)»
1
. 

 

7.3. Естуі бҧзылған балалардың іс-әрекет ерекшеліктері  

 

Іс-әрекет ҥдерісінде, яғни адамдардың қоршаған ортамен 

белсенді әрекеті барысында,  психологиялық  ҥдерістер жетіледі,  

кемелденеді, таным тҥрлері байиды, әрі кҥрделенеді, әлеуметтік 

тәжірибелер жинақталады.  

«Заттық әрекет дамуының алғышарты – заттармен іс-

әрекет жасауды ҧзақ уақыт ішінде меңгеру болып табылады: 

ҧстау, спецификалық және спецификалық емес манипуляция 

жасау, заттарды қажетіне қарай пайдалану, қолдану т.б. 

------------------------- 
1
Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: 

«Академия», 2002. — С.119. 
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Есту қабілеті бҧзылған балаларда, спецификалық емес 

манипуляциялардан, спецификалық  манипуляцияларға кӛшу, 

еститін балаларға қарағанда,  кешірек  жҥзеге асады.  Саңырау 

балаларда, арнайы ҥйретусіз бҧл сала ӛте баяу және әркелкі 

дамиды. А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская, Э. И. Леонгард  сияқты 

ғалымдардың мәліметтері бойынша, бҧл балалардағы кейбір 

әрекет тҥрлері тек 2-2,5 жастан кейін, тіпті мектепке дейінгі 

ересектену жасында ғана пайда болады. Балалар тек ӛздеріне 

таныс заттармен ғана іс-әрекет етеді. Саңырау балалардың заттық 

әрекеттері, мектепке дейінгі жаста, яғни олардың бағдарлау 

әрекеттерінің тәсілдері ӛзгергенде жалғасады. Мектепке дейінгі 

жаста,  олардың  қарапайым бағдарлау  әдістері, анағҧрлым 

кҥрделі  формаларға ауысады.  

Бірақ, А. А. Венгердің  айтуынша, оларда заттармен іс-әрекет 

жасау тәжірибесін қорытындылау мҥкіндігі аз. Сондықтан, 

балалар кез келген қҧралды, жаңа  жағдаятта пайдалана алмайды. 

Олар ӛз мақсатына жету ҥшін, адекватты емес жолдарды 

таңдайды (мысалы, орындықтың артында жатқан допты алу ҥшін,  

орындықты аударып тастайды), таяқ сияқты тиімді  пайдалануға 

болатын  қҧралға еш назар аудармайды. Кейбір жағдайда, қандай 

да бір қҧралды қолдану керектігін, саңырау балалар ҧғынса да, 

айналасынан іске жарайтын, ештеңе таба алмайды. Бҧл олардың 

бағдарлау деңгейінің  тӛмендігімен, объектілердің сапаларын 

жете тҥсінбеумен, оларды сәйкестендіру қиындығымен 

тҥсіндіріледі. Заттық әрекеттің  нәтижесінде, қабылдаудың 

барлық тҥрлері дамиды, ал саңырау балада кӛру арқылы 

қабылдау, алдыңғы қатарға шығады, осы кӛру арқылы 

қабылдаудың кӛмегімен, ол  заттық әрекетті жҥзеге асырады; 

қимыл-қозғалыстары кҥрделенеді, ойлаудың  генетикалық негізгі,  

бастаушы тҥрі –  кӛрнекі-әрекеттік  ойлау тҥрі қалыптасады.  

 Сюжеттік–рӛлдік ойын, саңырау балалардың мектепке 

дейінгі жасындағы жетекші әрекеті болып табылады. Есту 

қабілеті бҧзылған балалардың сюжеттік–рӛлдік ойындарының  

дамуында, бірқатар ерекшеліктер бар. Мазмҧны жағынан, бҧл 

балалардың сюжеттік–рӛлдік ойындары, еститін сау балалардың  

ойындарымен ҧқсас (Г. Л. Выгодская). Саңырау балалардың 

ойындарында, ересек адамдардың тыныс-тіршілігі, қарым-
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қатынасы  мен іс-әрекеті кӛрініс береді. Себебі, саңырау балалар 

ӛздерін қоршаған ортадан алған әсерлерінің шеңберінен аспайды.  

Сау балаларға қарағанда, саңырау балалар заттық-әрекеттік 

ойындар деңгейінде  тҧрақтап  қалады, ал олардың  сюжеттік 

ойындары бірыңғай, тым қарапайым болып келеді. Саңырау 

балалар жасырын қарым-қатынастарды, ӛз беттерімен ҥнемі 

ҧғына бермейді, есесіне, кӛрнекі-заттық әрекеттерді ойындарында 

барынша кӛрсете алады. Сюжет детальды тҥрде орындалатын 

әрекеттермен ығыстырылып қалады. Мектеп жасына дейінгі 

саңырау балаларға педантизмге бейімділік тән, олар қоршаған  

ортаның шындығын, ӛз ойындарында толық кӛрсетеді.  

Сӛйлеудің тежелуі себепті, қоршаған орта қҧбылыстарын 

қорытындылау және шығармашылықпен кӛрсете білу қабілеті ӛте 

шектеулі. Кӛп жағдайда, саңырау балалардың ойындарындағы іс-

әрекеттер, стереотипі ҥрдісін аңғаруға болады.  Балалар сол 

рӛлдерді, сӛздерді, әрекеттерді механикалық тҥрде қайталай 

береді. Әрі сол ойынды бҧрын ойнағандай, дәл сондай жағдайлар 

жасауға тырысады. Саңырау балаларда сонымен бірге, ӛзге 

балаларға механикалық еліктеу элементі кездеседі. Олар ӛз 

жандарынан еш жаңалық енгізбестен, тек ӛзгелердің ойынын 

қайталай беруге жалықпайды.  

Саңырау балаларда ойын барысында, заттарды алмастыру 

қиындығы жиі кездеседі. Тіпті, қызметі жағынан жарайтын 

заттың ӛзін, қажет затты алмастырушы ретінде қабылдай 

алмайды (мысалы, машинаның орнына текшемен, қасықтың 

орнына таяқшамен ойнау сияқты, уақытша шартты әрекеттер 

болмайды). Саңырау балалар ойын әрекетін меңгерген сайын, 

біртіндеп детальды кеңейтулер енгізе бастайды. Айталық, 

қуыршақты тамақтандыруда, қасықты оның аузына 

жақындатумен шектелмейді. Ол алдымен, тамақты тәрелкеге 

салады, қасықпен араластырады, ҥрлеп суытады, содан кейін, 

«тамақтандыра бастайды» т.б.»
1
.
 

 Оқу әрекеті бҧл балаларда, мектепке дейінгі жаста 

қалыптасады. Оқу әрекетінің ерекшеліктері туралы  

------------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 
С.125. 
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Е. Г. Речицкаяның еңбектерінде беріледі. Оның мәліметтері 

бойынша, саңырау балаларда оқу әрекетінің барлық тҥрткілері 

бар. Әсіресе, жоғары баға алуға  деген ынта, кӛбірек кӛзге тҥседі. 

Оқытудың ықпалымен, бастауыш сыныптағы саңырау 

балалардың оқу-танымдық тҥрткілерінің рӛлі арта тҥседі, сӛйтіп, 

3-4 сыныптарда ол екінші дәрежелік орын алады. Саңырау 

балалардың ақыл-ой дамуының ерекшеліктерімен байланысты, 

оларда оқу әрекетінің барлық тҥрлерінің қалыптсуында, бірқатар 

қиындықтар туындайды. Оқу әрекетіндегі маңызды 

кемшіліктердің бірі – олардың оқудағы міндеттерді орындауға 

емес, мҧғалімнің талаптарын қанағаттандыруға ҧмтылуы.  

Негізгі ойлау операцияларының дамуындағы тежелумен 

байланысты, саңырау балаларда оқу әрекеттері баяу қалыптасады: 

талдау мен жинақтаудың жетілмеуінен, есептін шарттарын 

ӛзгерту қиындығы пайда болады, абстракциялау кемшілігінен 

қатынастарды модельдеу қиындығы туады. Оқу әрекеттері 

тарылған, шектелген, қорытындыланбаған негізде 

қалыптасатындықтан, саңырау балалар оқу әрекеттерін жаңа 

жағдайларға, жаңа шарттарға кӛшіре алмайды. 

Есту қабілеті бҧзылуының орнын толтыру бағытында, 

саңырау балаларды ӛмірге әлеуметтік бейімдеуде, еңбектің рӛлі 

ерекше. Демек, балаларға кәсіп таңдау мҥмкіндігін беру ӛте 

маңызды. Саңырау балалардың ақыл-ой дамуындағы талдау мен 

жинақтау, абстракциялау, қорытындылау сияқты қабілеттердің 

кемшіліктері салдарынан, балалар ӛз мақсаттарын анықтап алу 

мен оны санамен қабылдауы қиынға соғады. Еңбек әрекеті 

ҥдерісінде, олар тезірек нәтижеге жетуге, мақсатқа жылдам қол 

жеткізуге ҧмтылады. Бірақ, оларда тапқырлық пен мақсаттылық 

жетіспейді, яғни болашақ нәтиже бейнесі мен алынатын нәтиже 

арасындағы қатынасты орнату, қиындықтардың себептерін талдау 

қабілеті жетіспейді. Сондықтан, саңырау жасӛспірімдер  кейде 

тҥпкі мақсатқа жету жолындағы міндетті жетістіктерді саналы 

тҥрде ҧғынбайды, назардан тыс қалдырады. Бҧл  сапалардың 

толыққанды қалыптасуы ҥшін, еңбекке деген жағымды, оң 

кӛзқарас тәрбиелеу керек, қажетті тҥрткі мен ынта туғызу керек.  

Басты қиындықтар, әсіресе, еңбек жолының бастапқы 

кезеңдерінде пайда болады. Бҧл олардың  тҧлғааралық ӛндірістік 

қарым-қатынастарды саналы тҥрде тҥсінуінде, яғни  тҧлғааралық 
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қатынастар мен тҧлғааралық қабылдау механизмдерінің баяу 

қалыптасуымен байланысты. Жасӛспірімдер мен жастардың 

тҧлғааралық қатынастарды бағалау кӛрсеткіштері жеткіліксіз 

қалыптасқан. Олар жҧмыс барысында, айналадағы қарым-қатынас 

жасайтын адамдарды бағалауда жиі қателеседі, іскерлік және 

тҧлғалық қарым-қатынастарын саралай алмайды.  

Есту қабілеті бҧзылған адамдардың психикалық даму 

ерекшеліктерін зерттеген А. П. Гозова, олардың мамандық таңдау 

шеңберінің шектелуі туралы айтады. Бҧл олардың 

координациясының дәл болмауы мен қимыл-қозғалыстарындағы 

ӛздеріне сенімсіздік кӛрсетуі, статикалық және динамикалық 

тепе-теңдікті ҧстау қиындығы, кеңістікті бағдарлау деңгейінің 

тӛмендігі, іс-әрекет қарқынының баяулығы сияқты 

ерекшеліктермен тҥсіндіріледі.  

Есту қабілеті бҧзылған балаларды араластыратын еңбек 

әрекеттерінің, әдептілік, адамгершілік негіздері болуы шарт, 

сондай-ақ, әлеуметтік маңызы бар, нақты нәтижеге қол жеткізуге 

мҥмкіндік беретін, ӛндірістік еңбек болуы шарт. Еңбектің тҥрі, 

педагогикалық бағдармен анықталады.  

 

7.4. Кӛруі бҧзылған балалардың іс-әрекет ерекшеліктері 

 

Кӛру кемістігінің орнын толтырудағы іс-әрекеттің рӛлі 

туралы, қазіргі кездегі тифлопсихологиялық зерттеулердің 

барлығында айтылады.  

Іс-әрекетте жаңа психикалық қҧрылымдар қалыптасады, ал 

ол баланың жақын даму аймағын қҧрады. Ауыр кемістігі бар 

балаларға, іс-әрекеттің әртҥрлі формаларының баяу қарқынмен 

қалыптасуы тән. Балалар іс-әрекет элементтеріне арнайы ҥйретуді 

қажет етеді, ең алдымен, оның орындалу жағында. Себебі, соқыр 

және нашар кӛретін балалардың қимыл-қозғалыс саласы, негізгі 

кемістікпен тікелей байланысты, оның қимыл-қозғалыс актісіне 

тигізер ықпалы зор. Осыған байланысты, жетекші іс-әрекеттің 

белсенді және дамытушы рӛлі кейінге ысырылады. Мысалы, 

мектепке дейінгі жаста, соқыр балалардағы жетекші іс-әрекеттің 

ӛзара алмастырылатын тҥрлері, заттық және ойындық, ал 

бастауыш сынып жасында – ойын мен оқу. 
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«Кӛру қабілеті бҧзылған баланың ҥш жасқа дейінгі 

психикалық дамуында, екінші кемістіктің пайда болуына орай, 

айтарлықтай кейіндеу байқалады, баланың қоршаған орта туралы 

мағлҧматтары бҧлыңғыр, заттық-сараптаушы әрекет жетілмеген, 

практикалық қарым-қатынас ӛте баяу дамиды, кеңістікті 

бағдарлау қабілеті тӛмен, жалпы моторика дамуындағы 

кемшіліктер, айқын кӛзге тҥседі. Заттық іс-әрекеттер баяу 

қарқынмен қалыптасады, олардан алған дағдысын ӛз бетімен 

орындайтын әрекеттерге ауыстыра алмайды. Мектепке дейінгі 

жастағы заттық әрекеттің орнығуында,  сӛйлеу әрекеті белсене 

араласады, сӛйтіп, оны тҥрткі жағынан қамтамасыз етеді, әрі 

заттардың функционалды қызметін тҥсінуге мҥмкіндік береді.  

Ең қиын компонент болып қалатыны - соқырлардың 

мануальды қабілеттеріне негізделетін, орындаушылық қызмет. 

Сондай-ақ, заттың функционалды қызметін тҥсіну мен сол затпен 

нақты іс-әрекет жасау мҥмкіндігінің арасында, біршама алшақтық  

байқалады.  

Заттық іс-әрекетті игеру, бҧл жаста бала мен ересек адамның 

бірлескен ісіне сҥйенеді, мҧнда ересек адамдардың араласуы, 

жетекші элемент болып табылады. Бірақ, кӛптеген соқыр 

балалардың ӛз бетінше әрекеттенуі, біртектес қимыл-

қозғалыстарды тудырады. Кӛру арқылы еліктеудің болмауы, 

қимыл-қозғалыс еліктеулерімен толықтырылады, яғни бала енжар 

қимыл-қозғалыстарды қайталайды, сӛйтіп меңгереді.  

Ерте сәбилік және мектепке дейінгі жаста, заттық іс-

әрекеттерге баланың ӛздігінен ҥйренуі, ойыншықты 

пайдаланумен байланысты. Себебі, мҧнда қимыл-қозғалыс 

белсенділігнің ҥлгісі бар, ойыншықпен ойнау, оның қызметін 

меңгеруді талап етеді. Заттық іс-әрекетті игеру қиындығы, 

кӛптеген балалардың, тіпті мектеп алды жасында, спонтанды 

дамуда, заттық-практикалық әрекет  деңгейінде қалуға себеп 

болады.  

Соқырлардың заттық іс-әрекетті меңгеру қиындығы, барлық 

әркеттердің, оның ішінде ойын әрекеттерінің қалыптасуына ӛз 

ықпалын тигізеді. Кӛретін балалар тәрізді, мектеп жасына дейінгі 

және бастауыш сынып жасындағы соқыр және нашар кӛретін 

балалар ҥшін, ең белсенді әрекет – ойын болып табылады. Даму 

аномалиялары бар балалардың ӛміріндегі сензитивтік кезеңдерді 
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қамтығанда, ойын олардың реабилитациялық мҥмкіндіктерін 

жоғарылатады, соқырлықпен байланысты кемістіктерінің орнын 

толтыруға және тҥзетуге жәрдемдеседі»
1
.
 

Ойын баланың жақын даму аймағы болғандықтан, 

тифлопсихологияда жан-жақты дамыту қҧралы ретінде, қоршаған 

ортаны тану қҧралы ретінде қарастырылады. Бірақ, кӛру 

анализаторларының ауыр бҧзылуымен шектелген  қызметі,  ойын 

әрекетінің барлық қҧрылымдық компоненттерін бірдей меңгеруге 

қиындық туғызады: балалардың ойын сюжеттері мен 

мазмҧндары, ӛте жҧпыны, ойын және тәжірибелік әрекеттерінде 

схематизм басым. 

Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың ойын әрекеттері, 

тифлопсихологияда  әртҥрлі аспектілерде қарастырылады: оның 

дамытушылық оң рӛлі компенсаторлық ҥдерістердің пайда 

болуымен байланысты (Л. И. Солнцева), адамгершілік 

сапалардың қалыптасуымен байланысты (Э. М. Стернина, И. П. 

Чигринова), заттық және ойындық әрекеттің қалыптасуымен 

байланысты (С. М. Хорош), кӛру арқылы қабылдаудың дамуымен 

байланысты (Л. И. Плаксина), дене бітімдік дамумен және 

кеңістікті бағдарлаудың дамуымен байланысты (В. А. Кручинин, 

Р. Н. Азарян, В. П. Никитин), коррекциямен және қарым-қатынас 

қҧралдарын дамытумен байланысты (М. Заморская). 

Ойында баланың әртҥрлі әлеуметтік мінез-қҧлық тҥрлері 

кӛрінеді. Сонымен бірге, ойын барысында шиеленісті 

жағдайлардың  пайда болуы, кӛп жағдайда, балалардың бірігіп 

ойнауды ҧйымдастыру қиындығына байланысты, әрі серіктесінің 

әрекетін бақылай алмау мен ойындағы ӛз рӛлін орындауда, 

қызметтік қатынастарды жете тҥсінбеу, ойын ситуациясын 

тҥсінуге жәрдемдесетін арнайы қҧралдардың болмауы да, 

жағдайды кҥрделендіре тҥседі.  

Соқыр балалар ҥшін, оның ішінде мектеп жасына дейінгі 

балалар ҥшін, әлеуметтік қарым-қатынас жасау мен сӛйлесу, 

оның әлеуметтік байланыстар орнатуы мен қоршаған ортамен 

қарым-қатынас жасауы ерте басталатындығына қарамастан, 

шешілуі қиын мәселе. Ҥш жасқа дейінгі қарым-қатынас, негізінен  

--------------- 
1Литвак А.Г. Тифлопсихология. - М.; Изд. «Просвещение», 1985. - С.80-82. 
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топпен емес, жеке адаммен ғана жҥзеге асады. Егер балалар ӛз 

қҧрбыларымен ойнайтын болса, онда олардың ӛзара әрекетін 

ойын немесе «қатар отырып ойнау» деп атауға болады, ал біріге 

әрекет ету, кӛбіне шиеленіс жағдайларын туғызады. Бҧл жаста 

кӛретін балалар мен кӛрмейтін балалардың қарым-қатынасында 

айырмашылық жоқ деуге болады: екеуінде де іс-әрекет дара 

қарым-қатынас негізінде жҥреді, оның нәтижелілігі, ересек 

адамдардың баладағы вербальды немесе сӛздік қарым-қатынас  

белсенділігін орната білуіне байланысты.  

Балалардағы біріге әрекет ету мен заттық қарым-қатынас 

жасау қиындығы,  бастауыш сынып  жасында жалғасады. Сондай-

ақ, іс-әрекетке қатысушы әр адамның ісінің нәтижесін, объективті 

тҥрде бақылау қажеттігі туындайды.  

Мектеп жасына дейінгі соқыр балалардың қҧрастыру 

әрекетінің талдауы мынаны кӛрсетеді: оның жҥзеге асуының 

анағҧрлым нәтижелі тәсілі – ол қҧрастыру ережелерін ҥлгімен 

танысу ҥдерісінде және оның моделін ойша қҧрастыру кезінде, 

тҥпкілікті меңгеру. Қабылданатын бейне мен ойдағы бейнені 

салыстыру ҥдерісі тиімді және нәтижелі ҥдеріс болып саналады. 

Бірақ, қҧрастыру мәселесін шешудің мҧндай жолын, тек мектеп 

алды соқыр балалар ғана меңгереді. Бҧл тапсырманы дҧрыс 

орындаудың маңызды шарты болып табылады және оны 

бастауыш сынып оқушылары қолданады, бірақ, оның нәтижесі 

бҧл кезде әлі аз. Барлық жастағы соқыр балалар, мҧндай 

тапсырмаларды орындауда, ӛздерінің кӛретін қҧрбыларынан 

анағҧрлым артта қалады, бірақ мектепалды жасында, олар 

бейнелермен ойша  операциялар жасау, ереже бойынша ой-ӛріс 

деңгейінде жҧмыс істеуге, яғни мҧндай тапсырмаларды 

орындауға дағдылана бастайды.   

Соқыр және нашар кӛретін бастауыш сынып оқушыларының 

оқу әрекеттерінің қалыптасуы, ӛте ҧзақ және кҥрделі ҥдеріс. Бҧл 

ҥдерістің негізі – алдын-ала саналы тҥрде, білім алуға дайын 

болу. Оқудың алғашқы кезеңдерінде, оқу бірден саналы ҥдеріске 

айналмайды, ол тек ӛзге әрекет тҥрлерінің (ойын, ӛнімділік 

әрекет) қажетін ӛтейтін әрекет. Сондықтан, олардың тҥрткісі 

біртіндеп, оқуды меңгеруге қарай ауысады. Соқыр бала ой 

әрекетінің жаңа формаларына қызыққандықтан, жаңа әрекетке 

кӛшеді, демек, зерттеу нысанына деген белсенді кӛзқарас пайда 
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болады, ал бҧл қарапайым танымдық және оқу ынтасы мен 

тҥрткісінің пайда болуы деген сӛз. Балаларда оқу нәтижесіне, 

бағасына деген ерекше қызығушылық пайда болады, ӛз қателерін 

тҥзетуге, «қиын» тапсырмаларды орындауға тырысады. Бҧл оқу 

әрекетінің орнығуын білдіреді. Бірақ, ол әлі дидактикалық 

сипаттағы ойын формасында жҥзеге асады. 

Оқу әрекетінің ҧйымдастырушылық-ерікті жағы, кӛру 

кемістігінің ең маңызды компенсациясы болып табылады. Соқыр 

баланың танымдық әрекеттегі белсенділігі, нәтижеге қол жеткізе 

білуі, іс-әрекеттің практикалық тҥрде іске асу қиындығына 

қарамастан оның сәтті орындалуын қамтамасыз етеді.  

Кӛру қабілеті бҧзылған балаларда, ынта мен тҥрткіні ортақ 

бағындыру қиындығы байқалады, яғни жалпы – жақсы оқудан, 

нақты – тапсырманы орындауға. Оқу әрекетін жҥзеге асыру 

дайындығы, эмоционалды-ерікті кҥшімен, ӛз ісін ӛзіне бағындыра 

білумен, мҧғалімнің талабына сай, тапсырманы орындай алумен 

анықталады. Бҧл ретте кӛретін және кӛрмейтін балалар арасында 

айырмашылық жоқ. Айырмашылық оқу ҥдерісінің жҥзеге 

асуында пайда болады: оқу ҥдерісі ӛте баяу қарқында жҥреді, 

әсіресе, алғашқы  қалыптасу кезеңдерінде, себебі іс-әрекет 

барысы мен оның нәтижесін бақылау, тек сипап сезу мен қалдық 

кӛру қабілеті негізінде ғана автоматтандырылады. Кездесетін 

қиындықтар мен кедергілерді жеңу жолында, ӛз мінез-қҧлқы мен 

тәртібін реттей білу, мақсатты іс-әрекет ете білу, адамның ерік-

жігерін сипаттайды. Соқыр және нашар кӛретін адамның жеке 

тҧлғасын анықтауда, қоғамдағы орнын анықтауда, ерік кҥші 

маңызды рӛл атқарады. Бҧл адамдарға, кӛретін адамдарға 

қарағанда, оқу мен кәсіптік білім кӛлемін меңгеруде, кӛп 

қиындықтарды жеңуге тура келеді. Тифлопсихологияда кӛру 

қабілеті бҧзылған адамдардың ерік-жігерлерінің дамуы туралы 

екі қарама-қайшы пікір бар. Біріншісіне сәйкес, соқырлық, 

адамның ерік-жігерлі сапасының дамуына кері әсер етеді, ал 

екінші пікірді қостаушылар, қиындықтар мен кедергілерді жеңу 

ӛте кҥшті, мықты ерік-жігер сапасын қалыптастыратындығын 

айтады. 

Соқыр және нашар кӛретін балалардың ерік сапаларының 

қалыптасуы, ересек тәрбиешілердің ықпалымен, ерте жастан 

басталады. Ерік–жігерді зерттеуге арналған тифлопсихологиялық 
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эксперименттер мҥлдем жоқ деуге болады. Тек ерік-жігердің, 

мектеп алды жасындағы балалардың оқуға ынтасы, ӛзін-ӛзі 

бақылауы тәрізді, жеке қҧрылымдық  компоненттері ғана 

қарастырылған.   

Соқыр баланың ерік-жігер сапалары,  баланың жеке әлеуетті 

мҥмкіндіктеріне қарай, іс-әрекет барасында дамиды. Мінез-қҧлық 

тҥрткісі, баланың жасына және даму деңгейіне сәйкес, оның 

белсенділігіне стимул болады. Тҥрткі мен ынтаның жоғарылауы, 

анағҧрлым кҥрделі және әлеуметтік маңызды іс-әрекет тҥріне 

кӛшуге жағдай жасайды. Тҥрткі мен ынта еңбек дағдыларының 

қалыптасуында стимул беруші рӛл атқарады.  

Баланың жасқа сай дамуда, бір топтан екінші топқа 

ауысуына орай, тәрбиешінің де рӛлі кҥшейе тҥседі, себебі ол 

қажетті тҥрткі мен мінез-қҧлықтың, қарым-қатынас пен еңбек 

әрекетінің ҥйлесімді дамуын, нақты іс жҥзінде қамтамасыз етеді.  

«А. Ф. Самойлов бастауыш сыныптағы соқыр балалардың 

белсенді әрекеттеріне тҥрткі болатын себеп, оқудың тҥрі мен 

мазмҧнына деген тікелей қызығушылық екенін, ал ӛз бетімен 

интеллектуалды әрекет етудің тҥрткісі - қойылған мақсатты 

тҥсіну мен оған жету жолдарын, әдістеріне (операциялармен, 

әрекетпен, біліммен) сәйкес қолдана білу екендігін кӛрсетеді. 

Сондықтан, соқыр балалардың ерікті психикалық ҥдерістерін 

қалыптастыруда, олардың іс-әрекетін ҧйымдастыру жҧмысы, 

ӛзгеше коррекциялық әдістерді қажет етеді, әсіресе балалардың 

кемістігіне байланысты, орындалуы қиын әрекеттер мен 

операцияларда. Ерік-жігер актісіндегі бҧл «аралық» саты, 

соқырлық пен нашар кӛру жағдайында, әсіресе кӛп зиян шегеді.  

А. В. Политова мҧны ерікті еңбек ҥдерісіндегі соқыр 

оқушылардың  ӛзін-ӛзі бақылау қабілетінің дамуымен кӛрсетеді: 

ӛзін-ӛзі бақылау қабілетінің қалыптасуының бастапқы кезеңінде, 

яғни еңбек объектілері мен жеке бӛліктер жайлы, мағлҧматтың 

саралануы кезінде, соқыр балаларға, жартылай кӛретіндерге 

қарағанда, кӛп мӛлшердегі кӛрсетулер мен тҥзетулер қажет 

болады»
1
.
 

------------------------------------------- 

1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: «Академия», 2002. 
— С.245. 
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7.5. Сӛйлеуі бҧзылған балалардың іс-әрекет ерекшеліктері 

 

«Мектепке дейінгі жаста сӛйлеуі бҧзылған балалар ҥшін 

ойын әрекеті олардың жеке тҧлғасының жан-жақты дамуы мен 

интеллектісінің дамуында, маңызды рӛл атқарады. Бірақ, оларда 

кездесетін дыбыстау кемшіліктері, сӛздік қордың шектеулілігі, 

грамматикалық қҧрылымның бҧзылуы, сӛйлеу әуезділігінің 

ӛзгеруі – мҧның бәрі, балалардың ойын әрекетіне ӛз әсерін 

тигізеді, мінез-қҧлықтың ӛзгеруіне себеп болады. Мысалы, 

функционалды дислалияның кҥрделі тҥріне ҧшыраған балалар, 

ринолалиясы, дизартриясы бар балалар, ӛздерінің тілдік 

кемістіктерінен қорғанып, ӛзге қҧрбыларымен ойнаудан бас 

тартады.  Шартты рефлекторлық  әрекеттің әлсіреуі, есте сақтау 

қабілетінің тҧрақсыздығы, т.б. олардың топтық, ҧжымдық 

ойындарға қатысуларын қиындата тҥседі. Жалпы және тілдік 

моториканың бҧзылуы, әсіресе, дизартриясы бар балаларда, 

жылдам шаршауды туғызады. Сӛйлеуі бҧзылған балалар, 

динамикалық стереотипті ӛзгертуде қиналады, сондықтан олар 

ойын барысында, әрекеттің бір тҥрінен екінші тҥріне тез ауыса 

алмайды. Ми қыртысына тӛмен қозғыштық тән балалар, тежелу 

реакцияларына бейім болып келеді, ойында енжарлық, жасықтық 

танытады, олардың қимыл-қозғалыстары еркін емес, сондықтан 

тез шаршайды, тез жалығады. Ал қозғыштығы жоғары 

балалардың зейіндері тҧрақсыз, шоғырлана алмайды, ойынды 

соңына дейін жеткізуге шыдамдары жетпейді. Ҧстамсыздық, 

мазасыздық пен әбігерлік, кӛп сӛйлеу – мҧның бәрі топтық 

ойындарға қосылуды қиындатады.  

Алалиясы бар балаларда, интеллектуалды даму тежелуі жиі 

байқалады, сондықтан, олар ҥшін ойынның ережелерін тҥсіну мен 

меңгеру, ҧзақ уақыт жҥзеге аспайды. Бҧл балалардың ойындары 

бірыңғай, кӛбіне еліктеу сипатында болады. Олар ойыншықпен 

ойнаудан гӛрі, манипуляция жасауға бейім. Алалиясы бар бала, 

қоршаған орта нақтылығын тым ҥстірт қабылдайды, сондықтан, 

олардың ойындарында мақсатты әрекеттер мен жаңалық 

жетіспейді. Сӛйлейтін балалар ҧжымында, алалик балалар шеттеп 

жҥреді немесе басқа балалармен ойнау барысында, тек 

бағынышты рӛлдерді орындайды, тілдік қарым-қатынас 

жасамауға тырысады. Тіпті кейін, логопедиялық сабақтардың 
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кӛмегімен, сӛздік қор жинақтап, сӛйлем жасау дағдысын 

игергенде, ойында бҧл дағдыларды ӛздігінен  қолдана алмайды. 

Сӛзді, тек заттың атын атау ҥшін ғана қолданады, сол затпен 

жасалатын әрекет аталмайды.  

Кекештенетін балалар, ойында ӛздерін басқаша ҧстайды. Бҧл 

балалар ӛте жасқаншақ, ӛз қабілеттеріне сенбейді, ойында 

алдарына мақсат қоя білмейді. Бағынышты рӛлдерді атқарады 

немесе тек кӛрермен ретінде болғанды қалайды. Кекештенудің 

кҥшеюімен, балалар тҧйықтала тҥседі, қҧрбыларымен ойнаудан 

бас тартады.  

Сӛйлеу патологиясы бар балалардың ойын әрекеті, тек 

ересек адамдардың бағыт беретін сӛзінің кӛмегімен, кҥнделікті 

жетекшілік жасауымен ғана қалыптасады. Ойынның бастауыш 

кезеңдерде, тілдік қарым-қатынасы ӛте шектеулі болады, бҧл ӛз 

кезегінде, ойынның сюжеті мен кӛлемінің шектелуіне ықпал 

етеді. Арнайы ҧйымдастырмаса, ойын барысында сӛздік қорды 

кеңейту мен ӛмірлік тәжірибе жинақтау жҥзеге аспайды. Балалар 

ӛздерінің негізгі білім қорлары мен әсерлерін, тек мақсатты  ойын 

ҥдерісінде ала алады.  

Сӛйлеу патологиясы бар балалардың,  кӛп жағдайда 

моторикасы бҧзылады, бҧл кез келген әрекеттің ҧйымдастырушы 

сәті болып табылатын, тактильді-моторлық тҥйсіктердің 

жеткіліксіз дамуын кӛрсетеді. Мҧндай бҧзылу, ең алдымен, 

балалардың сурет салу шығармашылығы қабілеттеріне әсер етеді. 

Суреттердің тақырыптарының аздығы, қайталаулар, заттар мен 

қҧбылыстарды бейнелеу әдістерінің аздығы, саз балшықпен илеу 

мен қҧрастырудағы ебедейсіздік, қайшымен дҧрыс жҧмыс істей 

алмау тәрізді кӛріністер байқалады. Тіпті, қарапайым техникалық 

тәсілдерді игерген балалар, ӛз жҧмыстарына зейіндерін 

тҧрақтандырып, тапжылмай отырып, орындай  алмайды. Олардың 

ӛз жҧмыстары мен ӛзгелердің жҧмыстарына сын кӛзбен қарау 

қабілеті тӛмен»
1
.
 

Сӛйлеу патологиясы бар балаларға, ӛзіндік оқу әрекеті тән. 

Мысалы, кекештенетін балалардың оқу сапалары, оқу әрекетінің 

қандай жағдайда ӛтуіне байланысты. Ҥйреншікті жағдайлардың  

 -------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.249. 
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ӛзгеруі, зейіннің  шашыраңқылығын, іс-әрекеттің ҧқылсыз 

орындалуын туғызады. Тапсырманың бір тҥрінен екінші тҥріне 

ауысу қиындығы байқалады. Ерік кҥші мен интеллектуалды 

қабілетті қажет ететін тапсырмаларды орындау барысында, бҧрын 

орындалған, таныс тапсырмаларға қарай ойысуға тырысады. 

Кейбір балалар ӛзінің, басқалардың жҧмыстарының нәтижелерін, 

ӛз беттерімен бақылай алмайды. Қателерді табу, салыстыру 

сияқты жҧмыстар, айтарлықтай қиын. Оқу ҥдерісінде олар ӛз 

қателерін, басқалардың қателерін аңғармайды, диалогтарды 

рӛлдермен оқуда, «ӛз» сӛздері мен «ӛзгелердің» сӛздерін ажырата 

алмайды. Жалпы кекеш балаларға, ӛз әрекетін ҧйымдастыру мен 

бақылау, әрекеттің басқа тҥріне ауысу қиындығы тән, олар іс-

әрекетке әзер «қосылады», әрі қажетті эмоционалды-ерікті кҥш 

салмайды. Сабақтарға дайындалу кезінде, мҧндай балалар 

тапсырманы орындаудың механикалық тәсілдеріне қарай 

жҥгіреді, оқыған материалды мағыналандырғаннан гӛрі, 

механикалық тҥрде жаттап алуға бейім. 

 

7.6. Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың іс-

әрекет ерекшеліктері 

 

 БЦП бар балалардың іс-әрекет тҥрлерінің дамуы, бірқатар 

ерекшеліктермен жҥзеге асады. Бҧл біріншіден, қимыл-қозғалыс 

патологиясымен байланысты, себебі, кез келген әрекет белсенді 

сыртқы операциялардың орындалуына, білік-дағдылардың, оның 

ішінде қимыл-қозғалыс дағдыларының қалыптасуына 

бағытталады.  

 «БЦП бар балалардың ойын әрекетінің басталуын  қамтамасыз 

ететін, заттық іс-әрекет кешігіп қалыптасады. Заттармен іс-әрекет 

жасау, жалпы моториканың жетілуімен қалыптасатындығы 

белгілі. Қалыпты дамып келе жатқан сау бала, басын ҧстап, 

ӛздігінен отыруға ҥйренгеннен кейін, заттармен белсенді 

манипуляция жасай бастайды, сипап-сезу қабілеті жетіліп, 

заттарды ҧстағаннан-ақ, тани бастайды. Мҧның барлығы, 

баланың танымдық әрекетінің дамуында маңызды рӛл атқарады. 

БЦП бар балалардың қозғалыс кемістігінің кҥрделі қҧрылымымен 

байланысты, заттық іс-әрекеттері қиындайды. Бҧл зат туралы 

тҧтас ҧғымның қалыптасуына кедергі жасайды, айнала қоршаған 
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орта жайлы мағлҧматтар мен білім қорының аз болуына әкеп 

соғады. Заттық іс-әрекеттің дамуы ҥшін кӛру, моторлық 

координацияның  қалыптасқан тҥрі,  маңызды болып есептеледі. 

БЦП балалар қол қимылы мен басқа  қимыл-қозғалыстарды 

кӛзбен баға алмайды, сӛйтіп, заттық әрекеттің  орынғуына кедергі 

жасайды. Заттық іс-әрекеттің қалыптасу ерекшеліктері, ойын 

әрекетінің дамуына теріс ықпал жасайды.  

«Бҧл сюжетті-рӛлдік ойындарға ғана емес, дидактикалық 

және қимыл-қозғалыс ойындарына, қҧрастыру мен музыкалық 

ойындарға да қатысты. Бірақ, баланың барлық ойын спектрін 

толыққанды меңгеруі, жеке тҧлғаның қалыпты дамуының, 

танымдық психикалық ҥдерістерінің қалыптасуының, 

коммуникативті дағдылардың, іс-әрекет тҥрлерінің дҧрыс 

дамуының негізгі шарты болып табылады. Зерттеулер 

кӛрсеткендей, ойын әрекетінің қалыптасу деңгейі, БЦП балаларда 

біркелкі емес, Г. Н. Малофееваның мәліметтерінде, церебральды 

сал аурулы балалардың ішінде (маңдай және ми қыртысы 

астылық бҧзылулары бар), мінез-қҧлық дамуының аномалиясы 

бар, балалар тобы бар. Бҧл балалардың эмоционалды кҥйлері, 

жоғары қозғыштықпен, эйфориямен, іс-әрекеттің бей-

берекеттігімен, импульсивтілікпен немесе кӛңіл-кҥйдің 

жабырқаулығымен, жалпы тежелумен кӛрінеді. Тіпті кӛп 

балаларда кездесетін неврологиялық симптомдарға қарағанда, 

жеңіл тҥрлерінде, яғни қимыл-қозғалыс пен сӛйлеудің анағҧрлым 

жақсы дамуында, мінез-қҧлықтың ауыр бҧзылуы байқалады. 

Балалардың бҧл категориясында, ойн ҥдерісі мен заттық іс-әрекет 

болмайды. Спастикалық сал аурулы балалардың кӛпшілігі 

сюжеттік, рӛлдік және басқа кҥрделі ойын тҥрлерін ойнай 

алмайды. Кейде, науқас балалар қолдарымен ойыншықты еркін 

ҧстап, манипуляция жасауға шамалары келсе де, мақсатты, заттық 

іс-әрекет мҥлде орындалмайды. Біраз авторлардың 

мәліметтерінде, бҧл балалардың басым кӛпшілігі, 8-11 жаста 

тіпті, ең қарапайым ойындарды ойнай алмайды. Ең жақсы 

дегенде, ойыншықты қолына алып, оны тарсылдатып соғады. 

Мҧндай «ойын» 25-30 минутқа дейін, бір сарынмен жалғасуы 

мҥмкін. Ӛздерінің «ойындарының» барысында, балалар ешқашан 

сӛйлемейді.  
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БЦП бар мектеп жасына дейінгі балалардың, ойын әрекетінің 

даму динамикасын Н. В. Симонова зерттейді. Оның 

зерттеулерінде, ойын әрекетінің (сюжеттік–рӛлдік) даму 

динамикасы мен кҥйі, келесі параметрлермен бағаланады: ынта 

мен тҥрткінің болуы, сюжеттің болуы, ойын ситуациясын тудыру 

және рӛлдерді қабылдау, ойын әрекетін жҥзеге асыру тәсілдерін 

игеру, жоспарлау, реттеу және ойын барысындағы әрекеттерді 

ҥйлестіру. 

Зерттеу нәтижелері мынаны кӛрсетеді:  

1. Мектеп жасына дейінгі 4-5 жастағы (оқытудың бірінші 

жылы), БЦП бар балалардың балабақшаға келген кезіндегі, 

олардың  ойын әрекеті әрекеттік, еліктеушілік сипатқа ие. 

Ойында жаңа ой жоқ, операциялар жиынтығы шектеулі, ойын 

әрекеті барысында, сӛйлеу аз немесе мҥлдем жоқ, бҧл сатыда 

сюжеттік-рӛлдік ойындар пайда болмайды, «қатар отырып» ойнау 

мен жеке ойындар болады.  

Ойын әрекетері мен ситуациясын кӛрсете отырып, ойнауға 

мақсатты тҥрде ҥйрету, ойынның жалпы сипатын ӛзгертеді. 

«Қатар отырып» ойнайтын балалардың тҧрақты топтарының 

қалыптасуына әкеледі, болмаса дара және эмоционалды-тҧлғалық 

қалау негізінде орнығатын топтардың ойынына әкеледі. Балалар 

ойын шеңберінде, эпизодтық тҥрде қарым-қатынас жасайды. 

Балалар сюжеттік әрекеттердің ретін, дҧрыс кӛрсете бастайды, 

ойынның шын мәнісіндегі, ӛмірді қайталау сипаты  орнығады 

және байи тҥседі, әрекетті іс-әрекет орнығады, ойыншықтарды 

басқа заттармен алмастыру дағдысы пайда болады.  

Осылайша, 4-5 жастағы БЦП бар балаларды ойын әрекетіне 

ҥйрету  нәтижесінде, ойынның дамуында айтарлықтай динамика 

байқалады, бҧл тҥрткілік қажеттіліктер мен оның операциялық 

компоненттерінің дамуынан кӛрінеді. Заттық іс-әрекеттер 

қайталау немесе рӛлдік ойындар сипатында болады.  

2. Мектеп жасына дейінгі 5-6 жастағы (оқытудың екінші 

жылы) БЦП бар балалардың ойын әрекеті, сюжеттік-рӛлдік 

ойындардың орнығуымен сипатталды. Ойын тақырыбы кеңейеді, 

қҧрылымы байи тҥседі, барысы ҧзарады, ойнау тәсілдері жетіледі, 

ойыншықты алмастыратын заттар кӛбейе тҥседі, ойын топтық 

сипатқа ие болады, ойын барысындағы рӛлдік қарым-қатынастар 

пайда болады. Ойын әрекетінің мҧндай сапалық–сандық оң 
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ӛзгерістері, тек білікті психологиялық-педагогикалық 

басшылықтың және коррекциялық–дамытушылық  жҧмыстардың  

нәтижесінде мҥмкін болады. 

3. Мектеп жасына дейінгі 6-7 жастағы (оқытудың ҥшінші 

жылы) БЦП бар балалардың ойын әрекеттері, қҧрылымдық-

динамикалық ӛзгеруімен сипатталады. Бірақ, бҧл сатыда ӛз 

бетімен шығармашылық етуге қабілетті ҧжымдар пайда бола 

бастайды, ойындағы ересек адамдардың бағыттаушы, 

жоспарлаушы және бақылаушы рӛлі азаяды немесе мҥлдем 

жоғалады. Егер ол алғашқы кездерде, ойынның бастаушысы, яғни 

бастамашысы болса, енді ойынға тек кӛмектеседі, ҥдерісті 

бақылайды, кеңес береді. Ойын барысында, негізінен адамдардың 

ӛзара қарым-қатынасы, олардың ӛзара рӛлдік әрекеті кӛрсетіледі. 

Ойындағы тҥпкі ой, шығармашылық сипатқа ие болады, ойынға 

бірнеше компонент, бірінен-біріне ауысатын бірнеше сюжет енуі 

мҥмкін.  

Осылайша, ойынды, оның әртҥрлі жас кезеңдеріндегі даму 

динамикасын зерттеу жҧмыстары, БЦП бар балалардың ойын 

әрекеттерінің дамуында, қалыпты дамудағы балалардағыдай, 

ҥрдістер байқалатындығын кӛрсетеді. Бірақ, БЦП бала мен 

қимыл-қозғалыс патологиясы жоқ баланың, ойын әрекеттерін 

теңестіруге болмайды. БЦП бар балалардың ойынында, әр 

деңгейдегі жеке қҧрылымдық компоненттердің біркелкі 

қалыптаспауы орын алады. Оларға ересек адамдардың кӛмегіне 

деген қажеттілік, ойын әрекетіне деген жеткіліксіз ынта, тӛмен 

белсенділік пен ойында, ӛз бетімен әрекет ете алмау белгілері 

тән»
1
.
 

 Тірек-қимыл аппараты бҧзылған балаларға арналған мектеп 

оқушыларын еңбекке ҥйрету мен  тәрбиелеу мәселесінің маңызы 

айрықша. Бірақ мектепке дейінгі жастан бастап-ақ, церебральды 

сал аурулы балалардың еңбек дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыра бастауға болады. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың еңбек әрекетінің ҧйымдастырылуы, спецификалық 

сипатқа  ие.   Себебі,  ол  тҥпкі  нәтижеге  қол  жеткізуге  емес, 

 

 -------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.269. 
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ҥдерістің ӛзін орындауға бағытталады. Мектепке дейінгі жаста 

бҧл әрекет, баланың жан-жақты дамуының қҧралы ретінде, ӛте 

маңызды: баланың  қоршаған орта туралы, заттардың қасиеттері 

мен сапалары туралы, олардың ӛзара қарым-қатынастары мен 

себеп-салдалы байланыстары туралы білімдері мен мағлҧматтары 

молаяды. Яғни, осы әрекет шеңберінде, барлық танымдық 

психикалық ҥдерістер дамиды. Еңбек әрекеті, жеке тҧлғалық 

дамудың қайнар кӛзі  ретінде қарастырылады: ол ерік сапаларын, 

тҧлғаның ынта-тҥрткі мен қажеттіліктер саласын, мінез-

қҧлықтағы еңбексҥйгіштік, ҧқыптылық тәрізді сапаларды 

қалыптастырады. Еңбек, адамгершілік жағынан дамудың  кҥшті 

қайнар кӛзі. Әдетте, еңбек әрекеті ҧжымдық сипатқа ие және 

еңбек ҥдерісінде  балалардың коммуникативті дағдылары, ӛзара 

бірігіп әрекеттену, ҧжымдық шешім қабылдау, міндеттерді 

тағайындау, істі біріге жоспарлау қабілеттері дамиды.  

Еңбек әрекетінің келесі тҥрлері ажыратылады: ӛзіне-ӛзі 

қызмет ету, шаруашылық пен тҧрмыстағы еңбек, табиғат 

аясындағы еңбек және қол еңбегі. БЦП бар балалардағы қимыл-

қозғалыс патологиясымен байланысты, мектепке дейінгі жаста 

ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларын игеру мәселесі, айрықша 

маңызды болып саналады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың 

бҧл дағдыларды игеруі мектепке дайындық пен ӛз бетімен ӛмір 

сҥрге дайындықтың бастамасы болып табылады. Ал, бҧл 

дағдылардың қалыптасу қиындығы, науқастың ерекшеліктерімен 

байланысты. Кӛптеген балаларда, апраксия байқалады, яғни 

мақсатты практикалық іс-әрекеттерді орындай алмау. Мҧндай 

балалар, киіну, шешіну,  тҥймелену, бәтеңкенің бауларын байлау 

сияқты дағдыларды қиындықпен ҥйренеді; ӛзінің тӛсегін салуға 

немесе жинауға, жазу жазуға, текшелер мен  таяқшалардан 

қҧрастыруға, ҧзақ уақыт бойы ҥйрене алмайды т.б. Мақсатты 

практикалық әрекеттер (праксис), манипуляция ҥдерісінде 

дамиды, сондықтан, ата-аналар баланы аяп, барлық нәрсені бала 

ҥшін ӛздері орындауға тырысатын болса, ол практикалық 

тәжірибеден айрылады, праксистің дамуы тежеледі, демек, екінші 

рет апраксия пайда болады. Апраксия қҧбылыстары, ӛзіне-ӛзі 

қызмет ету дағдыларының орнығуына  ғана кері әсер етіп 

қоймайды, сонымен бірге, іс-әрекеттің басқа тҥрлерінің дамуына 

кедергі жасайды.  
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Іс-әрекеттің басқа тҥрлерінің дамуына, гиперқамқорлық 

типіндегі тәрбие кері ықпал етеді. Мҧндай жағдайда, балада іс-

әрекет қажеттілігі, сӛйлеу қажеттілігі қалыптаспайды, ерік кҥші 

дамымайды, ӛзін-ӛзі бағалау адекватты болмайды. 

Тәрбиенің мҧндай стилі іс-әрекет саласындағы депривацияға 

әкеп соғады.  

Осылайша, БЦП бар баланың заттық, еңбек, оқу, және т.б. іс-

әрекет тҥрлерінің негізгі даму шарты, онымен жҥргізілетін 

адекватты, сауатты және жҥйелі коррекциялық–дамытушылық 

жҧмыс болып табылады.  

БЦП бар баланың қимыл-қозғалыс кемістігінің, психикалық 

дамуға ететін кері әсері, оның дизонтогенез жағдайындағы 

дефицитарлық тип бойынша дамуына мәжбҥр етеді. Бірақ, 

баланың қимыл-қозғалыс патологиясы мен психикалық дамуына, 

неғҧрлым ерте диагностика жасалса, соғҧрлым кешенді 

психологиялық-педагогикалық, коррекциялық-дамытушылық 

жҧмыстар ерте жҥргізіле бастайды, демек, психикалық дамудағы 

екінші рет пайда болатын  ауыр ауытқулардың алдын-алуға 

болады, әрі баланың келешектегі әлеуметтік бейімделуі мен 

реабилитациясы дҧрыс жҥзеге асатынына, сеніммен қарауға 

болады.  

 

7.7. Аутизмі бар балалардың іс-әрекет ерекшеліктері 

 

Қалыпты жағдайда дамып келе жатқан балалардың белсенді 

танымдық қызығушылықтары, оның ӛмірінің алты айлық кезінен 

байқала бастайды. Дәл осы кезде, ерте жастағы аутизмі бар 

балалар мінезіндегі енжарлық, селқостық тәрізді ӛзіндік 

ерекшеліктерімен кӛзге тҥседі. Оларға селсоқтық пен әрекетсіздік 

тән, тіпті, ойыншықтарға еш қызықпайды. Керісінше, басқа 

сипаттағы жоғары белсенділік байқалады: оларды сенсорлық 

қабылданатын заттардың қасиеттері қызықтырады (дыбыс, тҥс, 

қозғалыс). Олармен манипуляция жасау, стереотипті  қайталама 

сипатқа ие. Балалар қолдарына іліккен заттарды аударып-

тӛңкеріп қарауға тырыспайды т.б. Затты қарау, оның 

қасиеттерімен танысуда, басқа адамдар пайдаланатын жалпыға 

ортақ, таныс әдістер оларға қызық емес. Осыған байланысты,  

олардың ӛзіне-ӛзі қызмет ету әрекеттері, ӛте баяу қалыптасады, 



 135 

қалыптасқан кҥннің ӛзінде, ӛзгелердің араласқанын қаламайды, 

бірден қарсылық кӛрсетеді.  

Ойын әрекетінің ерекшеліктері. Ерте жастағы ЕЖБА бар 

балаларға, ойыншықты қажетсінбеу белгісі тән. Балалар 

ойыншықты ешқандай қызығушылықсз қарайды, манипуляция 

жасуға ҧмтылмайды. Олар әсіресе, ойында пайдаланбайтын, бірақ 

сенсорлық әсер беретін (кӛру, есту, иіс, сезу) бӛгде заттармен 

айналысудан, қанағат табады. Мҧндай балалардың ойындары, 

коммуникативті сипатта емес, олар ӛз беттерімен, жалғыз, 

бӛлектеніп ойнағанды қалайды. Басқа балаларды назардан тыс 

қалдырады, кей жағдайда ӛз ойынының нәтижесін кӛрсету 

мҥмкін. Рӛлдік ойындары тҧрақсыз, ретсіз әрекеттермен немесе 

рӛлдерді  импульсивті тҥрде алмастыра берумен ҥзіле береді. 

Ойын барысында, аутодиалог болуы мҥмкін (ӛзімен-ӛзі сӛйлесу). 

Кейде, бала ӛзін басқа адамдар, жануарлар, заттар кейпінде  

кӛрсететін,  қиял-ойындар ойнайды. Бҧл категориядағы 

балалардың манипуляциялық ойындары, тек ересектеу жасқа 

келгенде орнығады.  

Кез келген ерікті әрекет, оның мақсатына сәйкес, балалардың 

мінез-қҧлқын реттейді. Оларға алған әсерлерінен, заттардың оң 

және теріс сипаттарынан назарларын кері аудару қиынға соғады. 

Яғни, бала жағымды немесе жағымсыз әсер беретін нәрселерден, 

бірден арыла алмайды. Бҧдан басқа, ЕЖБА бар балалардың 

қорқыныштары мен аутистік қалыптары, оқу әрекетінің 

қалыптасуына, кедергі жасайтын екінші бӛгет. Даму бҧзылуының 

ауырлық деңгейіне қарай, ЕЖБА бар бала, жеке оқыту 

бағдарламасымен, жалпы білім беретін мектеп бағдарламасымен 

оқи алады. Оқу әрекетінде, бағдарламаны толық меңгереді. 

Мектепте де ҧжымға қосылмайды, жалғыз болғанда қалайды, 

яғни, бҧрынғы қалыптасқан бӛлектену кҥйі жалғасады. Достары 

жоқ, қарым-қатынас жасауға ҧмтылмайды. 

Бҧл балаларда, кӛңіл-кҥйі толқымалы, біртіндеп санасында 

мектеппен байланысты пайда болған, жаңа ҥрейлер орын алады. 

Оқу әрекеті әдетте, ҥлкен қиындықтар туғызады, мҧғалімдер 

баланың сабақтағы енжарлығы мен зейінсіздігін айтады. Ҥйде ҥй 

тапсырмасын, тек ата-анасының бақылауымен ғана орындайды, 

тез жалығады, қызығушылығы бірден жоғалады т.б. 
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Бҧл балалардың бір ерекшелігі сонда, мектеп жасындағы 

олардың шығармашылық әрекетке деген ҧмтылыстары кҥшейеді. 

Ӛз беттерімен ӛлең шығару, әңгіме, хикая жазу, суреттер салу 

сияқты әрекеттері жиі кездеседі, барлығында ӛзі басты 

кейіпкердің рӛлін атқарады. Ӛзін тыңдайтын және қиялына 

кедергі жасамайтын, ересек адамдарға жақын бола бастайды. 

Әдетте, бҧл таныс емес, кездейсоқ адамдар болуы мҥмкін. Бірақ, 

бҧрынғыша, белсенді қарым-қатынас қажеттігі болмайды.  

 

7.9. Кҥрделі кемістігі бар балалардың іс-әрекет 

ерекшеліктері 
 

Соқыр-саңырау баланың, барынша шектелген сенсорлық 

саласы, психикалық дамуға жағдай жасайды. Танымдық 

мҥмкіндіктер сақталған кезде, ата-ананың дҧрыс әрекет етуі 

жағдайында, соқыр-саңырау бала, белгілі бір дамуға қабілетті 

болады. Дҧрыс дамудың кӛрсеткіші, бала мен оның жақындары 

арасындағы табиғи ымдау қимылдарымен жҥзеге асатын, қарым-

қатынастың орнығуы болып табылады. Балалар кҥнделікті 

тҧрмыстық ситуацияларда, ымдау тілімен тҥсініседі. Ал, сӛйлеу 

тек арнайы оқытудың кӛмегімен ғана жҥзеге асады. 

«Мектепке дейінгі жастағы, соқыр-саңырау баланың қарым-

қатынас жасауының алғашқы қҧралы - ым-ишара тілі жетекші 

орынға шығады. Осы ым-ишара кӛмегімен, ересек адамдардың 

жетелеуімен, бала кҥнделікті тҧрмыстық жағдаяттарды біртіндеп 

игереді (таңертеңгі жуыну, тамақтану, ойнау, ҧйқыға дайындық). 

Қандай бір затпен іс-әрекет жасаудың белгісі ретінде, ымдау 

немесе заттың кӛмегімен білдіру, тҧрмыстық жағдаяттарда 

маңызды сигнал болып орнығады. Соқыр-саңырау баланың, кез- 

келген іс-әрекеттерді, алдымен, жеке, одан кейін тҧтас әрекеттер 

циклі ретінде меңгеруі, сол әрекетке қатысты заттармен, ымдау 

арқылы жҥзеге асады. Бҧлардың барлығы, табиғи белгіні шартты 

белгімен алмастыруға даярлайды (дактиль тілімен, ымдау 

тілімен), келешекте белгілерді дактилемамен алмастыруға, одан 

кейін жазба тілмен жазуға (ірі әріптермен жазу-оқу немесе Брайль 

шрифтін меңгеру) мҥмкіндік береді.
 

Кҥрделі кемістігі бер балалардың, қоршаған орта туралы 

дҧрыс мағлҧмат алуына, сурет салу, ойнау, қҧрастыру, модельдеу, 
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саз балшықтан илеу сияқты жҧмыстар, септігін тигізеді. Әсіресе, 

осы әрекеттер баланың қоршаған орта туралы мағлҧматтарының 

адекваттылығын бақылауға мҥмкіндік береді, олардың кӛмегімен 

заттардың атын, бейнесін білдіретін сӛздердің мағынасын 

қорытындылау жҥзеге асады. Ӛкінішке орай, қосымша даму 

бҧзылуы бар соқыр-саңырау немесе соқыр балалар, ересек 

адамдардың іс-әрекеттерін ӛз беттерімен бақылай алмайды, олар 

еліктеу мҥмкіндіктерінен ада. Баланы ҥйрету, тек ересек 

адамдармен бірлесіп ҧйымдастырылған әрекеттер арқылы 

орындалады. Балаларды ойнауға, басқа іс-әрекеттерге, ересектер 

ҥйретеді. Яғни, бала ересектердің қимылын сипап-сезу арқылы 

бақылайды, одан соң қайталайды. Сӛйтіп, барлығын, - 

басқалардың киінгенін, тамақ ішкенін, заттарды ҧстап 

пайдаланғанын – сипап, еліктеу жолымен ҥйренеді, қолымен 

«кӛреді». Олардың ӛзіндік тәжірибелері жинақталады, басқалар 

туралы мағлҧмат қалыптасады. Кейін, кез келген затты 

ҧстатқаннан-ақ не істеу керектігін бірден ҧғатын болады. Тіпті, 

бірнеше әрекеттерді қатар  орындай алады. Мысалы, сабын, 

шыныаяқ, таңертеңгі жуыну мен ертеңгі асты ішу керектігін 

білдіреді»
1
. 

Соқыр-саңырау баланы оқу мен жазуға ҥйретуге кіріспестен 

бҧрын, онда басқаларға кедергі жасамай бақылау қажеттігі 

ҥйретіледі, ал ойыншықтармен ойнауға ҥйретуде, ең алдымен, 

ойыншықтың шын мәнісіндегі ӛмірдің қайталамасы екендігі, 

қуыршақтың  «адам» екендігін «кӛре білуге» ҥйретеді. Мҧның ӛзі, 

мектепке дейінгі жастағы балалар ҥшін, алыс дҥние, тек мектеп 

жасында ғана, балалар қуыршақты адамның «кӛшірмесі» ретінде 

қабылдай алады.  

Кез келген бала, заттар мен қҧбылыстар әлемін 

меңгермейінше, уақыт пен кеңістікті ӛз бетімен бағдарлауды 

ҥйренбейінше, ӛзіне-ӛзі қызмет етуге дағдыланбайынша, жеке  

тҧлға ретінде қалыптаса алмайды. Кҥрделі кемістігі бар 

балалардың, жоғарыдағы аталған дағдыларды игеруге, мектепке 

дейінгі және мектеп жасындағы уақыты кетеді.  

 

-------------------- 
1Апраушев А.В. Тифлосурдопедагогика. - М.: Изд. «Просвещение», 1983. – С.67-69. 
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Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1.Даму ауытқуы бар балалардың танымдық әрекет 

ерекшеліктері немен сипатталады? 

2. «Жетекші әрекет» ҧғымы нені білдіреді? 

3. Заттық-сараптаушылық және ойын әрекеттерінің маңызы 

неде? 

4. Дамуында бҧзылуы бар балалардың оқу және еңбек 

әрекеттері қалай қалыптасады? 

 

8. ДАМУЫНДА БҦЗЫЛУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ- 

ТҦЛҒАЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

«Белгілі бір дҥниетанымы бар, қоғамдағы ӛз орнын, ӛмірдегі 

мақсатын білетін, сол мақсатты жҥзеге асыру ҥшін, ӛз бетімен 

әрекет ете алатын, саналы адамды, жан-жақты, толық 

қалыптасқан тҧлға дейміз»
1
.
    

 
 

«Эмоция – адамның айналадағы қҧбылыстар мен оқиғаларға 

қатысты сезімдері»
2
.  

«Сезім – бҧл адамның қоршаған болмыс заттары және 

қҧбылыстарымен қатынас жасауынан туындаған, әрқилы формада 

кӛрініс беретін толғаныс, кҥйзелістері. Ерік – адамның мақсатты 

жҧмыс орындау барысында кезіккен, сыртқы және ішкі 

кедергілерді жеңуімен байланысты , ӛз қылық әрекеттерін қолдап, 

реттей білу қасиеті»
3
.   

 

8.1. Ақыл-ойы кем балалардың жеке-тҧлғалық дамуы 

мен эмоционалды-ерікті саласының ерекшеліктері. 

Баланың тҧлға ретінде дамуына, қоғамдық және отбасылық 

тәрбие жағдайлары, ол дамитын нақты тарихи орта, ортаның ӛмір 

сҥру бейнесі әсер етеді. 

 

 

 

----------------------------- 
1Рубинштейн С.Л.. Основы общей психологии. - СПб:Питер, 2004.- С.635. 
2,3С.Бап-Баба.Жантану негіздері. ЖОО студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы. – А.: 

Заң әдебиеті, 2007. – Б.551, 223. 
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Ақыл-ойы кем балалардың тҧлғалық дамуына, бҧл 

факторлардан басқа, оның ӛзіндік биологиялық ерекшеліктері 

ықпал етеді. Ақыл-ойы кем балалар, ӛздерінің ойлау 

қабілеттерінің кемшілігіне байланысты, жалпы ҧғымдар мен 

заңдылықтарды, адамгершілік, ӛнегелілік ҧғымдары мен 

қоғамдық қҧрылым мәселелерін, ӛздерінің сау қҧрбыларына 

қарағанда, анағҧрлым кеш меңгереді. 

Бастауыш сыныптарда, олардың жақсы және жаман туралы  

тҥсініктеріне ҥстірттік, терең бойламау сипаттары тән. Олар 

ӛнегелілік туралы ережелерді мҧғалімнен, ата-аналарынан, 

кітаптардан оқып ҥйренеді, бірақ, кҥнделікті ӛмірлік 

ситуацияларда, ол ережелерге сәйкес, ойланып әрекет ете 

алмайды. Ақыл-ойы кем балалар ӛнегелілік ҧғымдарын жете 

тҥсінбегендіктен, кӛп жағдайда әртҥрлі кері әсерлерге ҧрынады, 

қателеседі. Кейбір елдерде, ақыл-ойы кем балаларды оқыту, 

міндетті болып саналмайды, ауқатты ата-аналар ғана, мҧндай  

балаларын оқытуы мҥмкін. Мҧндай жағдайларда, дебил немесе 

есуас балалар, оқу мен еңбек дайындығынан ада болады да, заң 

бҧзушылыққа бет бҧрады. Сӛйтіп, заң бҧзушылардың басым 

кӛпшілігін қҧрайды. Бҧл балалардың  моральды кемшіліктері, 

қоғамға жат кӛзқарастары мен әрекеттерінің туа біткендігі туралы  

ойлар айтылды. Бірақ, ешқандай ми науқастары мен  кемістіктері, 

аморальды, қоғамға жат қылықтарға негіз болмайды. Қоғамдық 

тәртіпті бҧзған, ақыл-ойы кем балалардың қылықтарын, олардың 

қоршаған ортадағы жағдайларды жете тҥсінбеулерімен немесе ӛз 

іс-әрекеттеріне есеп бере алмауларынан деп тҥсіндіруге болады.  

Біздің елімізде, ақыл-ойы кем балалар, кӛмекші мектеп-

интернаттарда оқытылады. Олар қарапайым еңбек дайындығын 

меңгеріп шығады. Нәтижесінде, ақыл-ойы кем балалардың басым 

кӛпшілігінің, дҧрыс тҧлғалық дамуы қалыптасады. Жағымды 

қоғамдық жағдайларда, ақыл-ойы кем балаларды дҧрыс оқыту 

мен тәрбиелеу, олардың дҧрыс дҥниетанымдарының  тҧрақты 

тҥрде қалыптасуына мҥмкіндік жасайды. Әрине, бҧл балаларды 

тәрбиелеу, олардың тҧлғалық дҧрыс дамуын қалыптастыру 

жҧмыстары оңай емес, ол дефектолог-мҧғалімдердің жоғары 

біліктілігі мен қажырлы еңбектерін қажет етеді.  

Тағы бір қиын, әрі маңызды мәселе – ақыл-ойы кем 

балалардың жоғары мәдени қажеттіліктерін қалыптастыру. Бҧл 
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мәселе, сау балаларды тәрбиелеуде кездеседі. Тҧлға дамуын 

қалыптастыруда, қалыпты дамудағы оқушыларға, сӛзбен айтып 

тҥсіндіру, эмоционалды әсер беретін, ӛнер шығармаларын 

қолдану т.б. жараса, ақыл-ойы кем балаларға, мҧндай әдістер 

жарамайды. Ақыл-ойы кем балалар, анағҧрлым кӛп уақыт пен 

еңбекті қажет етеді. Бҧл олардың ойлау қабілеттерінің 

кемшілігінен ғана емес, қажеттіліктерінің ҥйлесімсіз тҥрде 

ӛсуінен болады. Сау баланың қалыпты дамуында, оның 

қажеттіліктері ӛсіп, кҥрделеніп отырады, яғни, танымдық 

қызығушылықтары мен қажеттіліктері пайда болады (баланың әр 

нәрсені білгісі келеді: кітап оқығысы, музыка тыңдағысы, 

табиғатқа сҥйсінгісі, ӛнер шығармаларына сҥйсінгісі келеді). Сол 

сияқты, қоғамның жоғары бағасына және ҧжымның қҧрметіне, 

беделге ие болғысы келеді.  

Э. Сеген арнайы мектепте оқымаған, ақыл-ойы кем баланың 

ешнәрсе білмейтінін, ешнәрсеге зауқы соқпайтынын айтады. 

Әсіресе, «зауқы жоқ» дегенге баса назар аударып, ол 

балаларда, қандай бір талаптың, қажеттіліктің, тілектің жоқтығын 

дәлелдейді. Э. Сегеннің ойынша, бҧл балалардың тілегі болса, 

бірнәрсені ҥйренуге, білуге шамалары келер еді, бірақ бар мәселе, 

олардың рухани қызығушылықтарының және қажеттіліктерінің 

болмауында. Әйтсе де, ақыл-ойы кем балалардың қарапайым 

органикалық қажеттіліктері қалыпты, әрі жылдан-жылға ҧлғая 

тҥседі. Олардың тәбеттері мен тілектері, шектен тыс жоғары, 

жыныстық жетілулері ӛте ерте байқалады.  

Еңбекке тәрбиелеу – тҧлғалық қалыптасудың маңызды 

факторы ретінде қарастырылады. Кӛмекші мектеп ҥшін, қандай 

бір мамандық тҥріне ҥйрету – ең маңызды мәселе болып 

табылады.  

Тҧлғалық қалыптасуда, баланың дамып келе жатқан ортасы, 

маңызды рӛл атқарады (ата-аналардың, басқа отбасы мҥшелерінің 

ақыл-ойы кем балаларға деген кӛзқарасы).  

Тҧлғаның психологиялық ерекшеліктерінің ішінде 

маңыздыларының бірі – ерік-жігер болып табылады. Ол саналы, 

мақсатты іс-әрекеттерде кӛрінеді. Сау балаларда, ерік-жігерді 

тәрбиелеу – кҥрделі, ҧзақ ҥдеріс. Ал, ақыл-ойы кем балаларда, 

бҧл ҥдеріс, олардың  ӛзіндік ерекшеліктеріне байланысты, одан да 

қиын қалыптасады. Ақыл-ойы кем балаларда, бастаманың 
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кемшілігі, ӛз істерін бақылай алмау, мақсатты әрекетке 

қабілетсіздік т.б. байқалады. Яғни, олар ӛздерінің жігерсіздігінен 

біреудің айтқанына, тез еріп кетуге бейім.  

Ақыл-ой кемістігінің жеңіл дәрежесіндегі балалар, 

тҧрмыстық жағдайларда жол табуға қабілетті, ӛзіне қажетті 

нәрсеге қол жеткізу ҥшін, табандылық пен мақсатты әрекетке 

бара алады. Мысалы, ақыл-ойы кем бала, қосымша тамақ алғысы 

келсе, рҧқсат берілмеуіне қарамастан, ӛзінің ӛзімшіл 

қызығушылығы мен мақсатына, әртҥрлі қулықтармен, ойланып 

жасалған әрекетпен қол жеткізеді.  

Бҧдан шығатын қорытынды, ақыл-ойы кем балалардың ерік-

жігері, әр ситуацияда әртҥрлі кӛрінеді. Сол сияқты, кереғарлық 

қоршаған ортадағы адамдардың әсерінен байқалады. Кез келген 

ақымақ істі істеуге тез кӛне қалса, қажетті іс-әрекеттерді 

орындауға келгенде, кӛнбей, қасарыспалық танытуы мҥмкін. 

Мҧның барлығы, тҧлғаның жетілмегендігін дәлелдейді.  

Ақыл-ойы кем балалардың қажеттіліктері мен 

интеллектісінің дамуына байланысты, оның тҧлғалық 

жетілмегендігі эмоционалды саладан да байқалады.  

Біріншіден, ақыл-ойы кем балалардың сезімдері, ҧзақ уақыт 

бойы айқындалмайды. Бҧл тҧрғыдан қарағанда, олар сәби сияқты. 

Сәбилердің сезім шеңбері, шектеулі ғана: қуанады, жабырқайды, 

жылайды, қорқады т.б. қалыпты дамудағы сау балалардың 

сезімдері алуан тҥрлі. Мысалы, жақсы баға алғанда – қуану, ҧялу, 

қанағаттану, масаттану сияқты, сан алуан сезімдерді басынан 

кешіреді. Ал, ақыл-ойы кем балалардың сезімдері тым 

қарапайым, олар мҧндай  жағдайда, тек қанағаттанады немесе 

керісінше. Ал, нәзік сезімдер мҥлде болмайды.  

Екіншіден, ақыл-ойы кем балалардың сезімдерінде, қарама– 

қайшылық жиі кездеседі. Кейбір балалар, ӛмірдегі әртҥрлі 

оқиғаларға тым ҥстірт, жеңілтектікпен қарайды, кӛңіл-кҥйлері тез 

ауысады. Ал, енді біреулерінде болымсыз нәрсеге бола кҥшті, 

инертті кҥйзеліс пайда болады. Осылайша, сәл ғана  ӛкпелеу, ӛте 

кҥшті, әрі ҧзақ эмоционалды реакция тудыруы мҥмкін. Ақыл-ойы 

кем балалардың тҧлғалық жетілмегендігінің тағы бір айғағы – ол 

эгоцентристік эмоцияның бағалаушылық пікірге әсері. Бала ӛзіне 

жақын, ҧнамды адамды жоғары бағалайды, ол тек адамдарды ғана 

емес, қоршаған ортадағы оқиғаларды да осылайша бағалайды. 
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Яғни, ӛзіне жағымды жағдайлар – жақсы, ал жағымсыз жағдайлар 

– жаман.  

Ақыл-ойы кем балалардың жалпы эмоционалды 

жетілмеуінен, сезімдерінің кейде тым айқын кӛрінуі кездеседі. 

Мҧндай кезде, тәрбиеші немесе мҧғалім, психологиялық-

педагогикалық біліктілік танытып, науқас баламен жҧмыс істеу 

жолын таба білуі тиіс. 

Мысалы, тілалғыш, сабырлы бала кенеттен ызақор, ашушаң 

болып шыға келеді. Мҧғалімнің ескертулеріне қҧлақ аспайды, 

балалардың әзілдері мен ойындарына, кері реакция жасайды. 1-2 

кҥннен кейін, ӛз қалпына келеді, яғни кӛңіл-кҥйдің бҧзылуы ізсіз 

жоғалады. Бҧл – дисфория  ҧстамасы. Егер мҧғалім бҧл туралы 

хабарсыз болса, жағдайды асқындыруы мҥмкін (жазалау, ата- 

анасына шағымдану т.б.). 

Кейде, кӛңіл-кҥйдің бҧзылуы, себепсіз, тым  кӛңілді, жоғары 

кӛңіл кҥйімен кӛрінеді, бҧл – эйфория деп аталады. Қалыпты 

қуаныш кҥйлеріне мҧның қатысы жоқ, тіпті бала «2» алса да, 

кӛңілденіп, бақытты кҥйде жҥреді. Мҧндай жағдайда, мҧғалім 

алаңдаушылық танытуы қажет, себебі, эйфория, басталып келе 

жатқан жҥйке ауруының асқынуы болуы мҥмкін.  

Сол сияқты, апатия да, науқастың алды болып саналады. 

Бҧл эмоцияның бҧзылуының бір тҥрі. Кейде, ақыл-ойы кем 

оқушыларда, баланың жасына сай емес, ӛмірге деген селқостық, 

ешнәрсеге қызықпау, сҥлесоқтық пайда болады. Бҧл жағдайда, 

мҧғалім баланы бірден невропатологқа кӛрсетуі керек.   

 

8.2. ПДТ балалардың жеке тҧлғалық дамуы мен 

эмоционалды-ерікті саласындағы ерекшеліктері 

 

Жеке тҧлғаның даму кезеңдері – бҧл баланың біртіндеп, кӛп 

сипаттағы әлеуметтік қатынастарға тҥсуі, әрі жеке тҧлғаның  

тҧтас және иерархияланған қҧрылымының қалыптасуы. Басқаша 

айтқанда, жеке тҧлғалық даму ҥдерісінде, баланың ӛзі мен 

ӛзгелерге қатысты,  белгілі бір әлеуметтік бағдары қалыптасады.  

Баланың ӛркениетке кіріге ӛсу шарты, дамудың екі 

бағытының – жаратылыстану (биологиялық) және әлеуметтік 

(мәдени) – бірлігі болып табылады. «Екі бағыттағы ӛзгерістер де, 
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бір-біріне ӛзара кірігеді және шын мағынасында, баланың тҧтас  

әлеуметтік-биологиялық жеке тҧлғасын қалыптастырады»
1
. 

Осылайша, баланың жеке тҧлға ретіндегі қалыптасу 

деңгейіндегі ауытқулар мен тежелулер, оның ағзасындағы  

психофизиологиялық бҧзылулармен, сонымен қатар, Л. С. 

Выготский бойынша, баланың мәдени дамуындағы ауытқулармен 

тҥсіндіріледі. Тәрбиедегі теріс әсерлер және олардың ОЖЖ 

қызметінің жеңіл бҧзылуларымен қатар келуі нәтижесінде, 

баланың жасӛспірімдік шағында, дизонтогенездің спецификалық 

тҥрлері қалыптасуы мҥмкін. Ол мінез-қҧлықтың патологиялық 

белгілермен қалыптасуымен анықталады. Жеке тҧлғалық 

дамудың патологиялық  деңгейінің тигізетін зардабы ретінде, 

әлеуметтік-психологиялық бейімделудің қиындығы болып 

табылады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тҧлғалық 

деңгейінің қалыптасуындағы ауытқулар туралы айтқанда, ондағы 

кез-келген психикалық ҥдерістердің уақытында 

дамымайтындығын ҧмытпаған жӛн. Мҧның барлығы, ӛз кезегінде 

әлеуметтік–психологиялық бейімделу деңгейінде айқын  кӛрініс 

береді.  

Қазіргі заманғы зерттеулердің нәтижелеріне сәйкес, жеке 

тҧлғалық ерекшеліктер темперамент қасиеттеріне тәуелсіз, әйтсе 

де, іс-әрекет пен мінез-қҧлықтың энергетикалық компоненттері 

оның ықпалын сезінеді, нақты айтқанда: ағзаның жалпы 

белсенділік деңгейінде, ағза әрекетінің ырғағында, кез келген 

әсерге жасалатын реакцияның сипатында, жаңа нәрсеге реакция 

жасауда, интенсивті эмоционалды реакциялар деңгейінде, кӛңіл- 

кҥй сапасында, зейіннің шоғырлану қабілетінде, мақсатқа 

жетудегі табандылықта, ӛзгермелі жағдайларға бейімделе білуде.  

Іс-әрекет пен тәртіп мінездемесінің, жоғарыда аталған 

белгілері, жҥйке жҥйесінің қасиеттерімен тығыз байланысты 

болып, басқа психикалық ерекшеліктермен салыстырғанда,  

анағҧрлым тҧрақты және ӛзгермейтін белгілер болып табылады.  

«Баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасының дара-типі негізі 

ретінде, темперамент мінез-қҧлықтың қалыптасу базасы болып 
-------------------- 
1Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982. 3 т. – С.31. 
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табылады, ол адамның қоршаған орта мен ӛзіне деген тҧрақты 

қатынасында, айқын кӛзге тҥсетін, танымдық және қарым-

қатынастық әрекеттерден кӛрінеді.   

Мектепке дейінгі жаста, ерте сәбилік шақтан бастап, 

әлеуметтік- психологиялық  бейімделуді сәтті қамтамасыз ететін 

критерийлерге сай, жеңіл, аралық және ауыр темперамент 

тҥрлерін ажыратады. Жеңіл темпараментті бала, дездаптацияға 

және қоршаған ортаны кері сипатта қабылдауға негіз болатын, 

айқын ӛзіндік ерекшелік байқатпайды. Аралық темпераментті 

бала, сырт қарағанда, аздап ӛзгеше болып кӛрінеді, (мысалы, 

жаңа стимулдарға интенсивті кері реакция жасау, нашар 

бейімделу, кӛңіл-кҥйінің тӛмендігі, сыртқы әсерлерге реакцияның 

әлсіздігі). 

Ауыр темпераменті балада, қоршаған ортамен ӛзара әрекет 

қиындығын туғызатын,  реакция ӛзгешелігі байқалады. 

Бҧлардан басқа, мектепке дейінгі жаста, бір темпераментке 

тән, темпераменттік сипаттардың қалыптасу жҥйесін кездестіруге 

болады (меланхолиялық, сангвиниктік, флегматиктік, 

холериктік). Жеке алғанда, темпераментті жаман, жақсы деп 

анықтауға болмайды, бірақ жҥйке жҥйесінің ҥш негізгі қасиетінің 

комбинациясына байланысты (кҥш-әлсіздік, салмақтылық–

ҧстамсыздық, шапшаңдық–инерттілік) әр темпераменттің кҥшті 

және әлсіз жақтары бар, оларды ескермеу, жеке тҧлғаның 

қажетсіз, жағымсыз белгілерінің қалыптасуына, дезадаптациялық 

мінез-қҧлыққа, баланың жҥйке әлсіздігіне әкеп соқтырады»
1 

ПДТ балаларда жиі кездесетін ауыр темперамент белгілері: 

жоғары моторлық белсенділік; кӛңілі бӛлінгіштік; тӛмен 

деңгейдегі тӛзімділік; кӛңіл-кҥйдің бҧзылуы; 

Осылайша, темпераменттік ерекшеліктер деңгейінде, ПДТ 

балаларда, эмоционалды тепе-тендіктің  қалыптасуы, мінез-қҧлқы 

мен іс-әрекетін ҧйымдастыруда, қиындықтардың тууына қолайлы 

жағдайлар жасалады. Егер ересек адамдар жағынан, яғни 

әлеуметтік орта тарапынан, баланың психикалық және әлеуметтік   

----------------------- 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2005. - С.130-133. 
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дамуының  сезімтал жақтары ескерілмесе, онда жеке тҧлғаның 

анағҧрлым ересек жасында кӛзге тҥсетін, патологиялық 

сипаттардың пайда болуына тікелей жол ашылады.  

Темпераменттің кӛмегімен пайда болатын мінездеменің бірі, 

эмоционалдылы болып саналатындықтан, психикалық дамудың 

тежелуінде эмоционалды интеллект деңгейі, қалыпты дамудан  

тӛмен екендігін айтуға болады, ал бҧл жай тиімді 

әлеуметтендірілуге кедергі жасайды.  

Әртҥрлі әдістерді қолдану барысында (баланың ӛзімен ӛзара 

сенім жағдайында әңгімелесу, ата-аналарға сауалнама толтырту, 

ҥрейлі тҥстерді бейнелеу, балалар апперцепциясы тестін 

қолдану), ПДТ және қалыпты дамудағы балалардың, қорқыныш  

қҧрылымдарының жалпы және спецификалық заңдылықтары 

анықталды. ПДТ балаларға тән, басқа қорқыныштар типтік, бала 

жасына сай ҥрейлер: ертегі кейіпкерлерінен, жан-жануарлардан, 

қараңғылықтан қорқу. Олардың қорқыныштары, жоғары 

интенсивтілікпен сипатталады, баланың дамуына кедергі 

жасайды, әлеуметтендірілу мен кҥнделікті іс-әрекетіне кері ықпал 

жасайды.  

 

8.3. Есту қабілеті зақымданған балалардың жеке 

тҧлғалық және эмоционалды–ерікті саласының 

ерекшеліктері 

 

«Баланың жеке тҧлғасы, оның ересек адамдармен және 

қҧрбыларымен қарым-қатынасы ҥдерісінде, әлеуметтік 

тәжірибелерді игеру барысында қалыптасады. Саңырау бала тап 

болған әлеуметтік жағдаяттың ӛзі, оның белгілі бір жеке тҧлғалық 

белгілерінің пайда болуы мен қалыптасуында маңызды рӛл 

атқарады. Ерте сәбилік кезінде, есту қабілетін жоғалтқан бала, 

қалыпты еститін баламен салыстырғанда, қоршаған ортадағы 

адамдармен қарым-қатынасының тҥрі, ӛзгеше тҥрде қалана 

бастайды. Саңырау баланың жеке тҧлғалық дамуы  мен 

эмоционалды саласына әсер ететін, бірнеше қолайсыз 

факторларды бӛліп алуға болады.  

Саңырау баланың сӛйлеу арқылы жасалатын қарым-

қатынасының бҧзылуы, оны айналасындағы сӛйлейтін 

адамдардан бӛлектейді, әлеуметтік тәжірибелерді игеру 
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қиындықтарын туғызады. Саңырау балалар, ауызша сӛйлеудің 

мәнерлі жақтары мен музыканы қабылдай алмайды. Сӛйлеудегі 

тежелу, олардың ӛздерінің және ӛзгелердің эмоцияларын сезінуге 

кедергі жасайды, тҧлғааралық қарым-қатынастарды қысқартады.  

Кӛркем әдебиет әлеміне кеш ену, олардың эмоционалды 

кҥйлерінің жҧпыны, жадағай болып қалуына әкеп соғады, басқа  

адамдар мен кӛркем шығарма кейіпкерлері ҥшін, қайғыру мен 

қуану сезімдерінен ада болады.  

Саңырау балалардың жеке тҧлғасы мен эмоционалды 

саласына мимика, ымдау, айқын қимыл-қозғалыстар сияқты,  

эмоцияны жеткізе алатын тәсілдер жақсы әсер етеді.  

Эмоционалды-ерікті саланың қалыптасуы мен жеке тҧлғалық 

дамуында отбасы тәрбиесінің маңызы зор. Мҧндағы тҧлға 

дамуына ықпал ететін маңызды фактор – ол ата-ананың ӛздерінің 

есту қабілеттерінің бҧзылуы немесе бҧзылмауы. Мысалы, мектеп 

жасына дейінгі балалардың ата-анасы саңырау болса, олар 

ӛздерінің интеллектуалды эмоционалды кҥйлерін жеткізуде, сау 

балалардан кем емес, ал ата-анасы еститін саңырау балалардың 

мінез-қҧлқындағы эмоционалды кӛріністер ӛте жҧпыны болып 

келеді. Саңырау ата-аналардың, бастауыш сынып жасындағы 

саңырау балалары, ӛз қҧрбыларымен анағҧрлым белсенді  қарым-

қатынас жасайды, білуге қҧштар, ӛз достары арасында 

басшылыққа ҧмтылады. Ал еститін, ата-аналардың саңырау 

балалары, керісінше, ӛте ҧялшақ, белсенді қарым-қатынастан 

қашқақтайды, жалғыз болуға тырысады.  

Саңырау ата-аналардың саңырау балаларында, жасӛспірімдік 

шаққа жеткенде, ӛздері туралы, ӛз мҥмкіндіктері мен қабілеттері 

туралы нақты мағлҧматтары болады, яғни, еститін ата-аналардың 

саңырау балаларына қарағанда, анағҧрлым адекватты 

кӛзқарастары орнығады. Бҧл ерекшелік былайша тҥсіндіріледі: 

алғашқы кезден-ақ, еститін ата-аналар ӛздерінің саңырау 

балаларымен эмоционалды қарым-қатынас орната алмайды, 

олардың қажеттіліктері мен тілектерін нашар тҥсінеді, шектен 

тыс қамқорлық  жасап, балаға ӛз бетімен әрекет ету мҥмкіндігі 

мен тәуелсіздік бермейді. Мҧның барлығы, саңырау балаларды 

ересек адамдарға тәуелді ете тҥседі, ебедейсіздік (ригидтілік), 

импульсивтілік, иланғыштық пен эгоцентризм тәрізді,  теріс жеке 

тҧлғалық белгілерді қалыптастырады. Саңырау балалар ӛздерінің 
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эмоцияларына, мініз-қҧлықтарына іштен бақылау жасай алмайды, 

оларда әлеуметтік жетілу ӛте баяу жҥреді»
1
.
 

Саңырау балалардың бастауыш сынып және жасӛспірімдік 

шақтағы, тҧлғалық қалыптасуына ересек адамдардың жҥзеге 

асыратын оқыту-тәрбиелеу әдістері кӛп ықпал етеді. Олардың 

ӛздерін бағалауына, мҧғалімнің кӛзқарасы мен пікірі, тікелей әсер 

етеді. Саңырау балалардың ӛздері жағымды, дҧрыс деп 

есептейтін, жеке тҧлғалық белгілер, кӛп жағдайда оқу 

жағдаятымен байланысты: сабақтағы зейінділік, ҧқыптылық, 

еңбек сҥйгіштік, жақсы ҥлгерім, есеп шығару қабілеті т.б. Оған 

адамға тән сапалар қосылады: сезімталдық, жанашырлық т.б. 

Саңырау балаларда, басқа адамдардың эмоцияларын, 

эмоционалды реңктерді, жоғары әлеуметтік сезімдерді ҧғыну 

қиындығы кездеседі. Сондай-ақ, эмоционалды кҥйлердің себеп-

салдарын нашар тҥсінеді, моральдық-этикалық  мағыналар мен 

ҧғымдар кешігіп қалыптасады.  

Әрине, бҧл аталған кемшіліктердің барлығы, тиісті 

коррекциялық оқыту-тәрбиелеу ҥдерісінде тҥзетіледі немесе 

анағҧрлым жеңілдетіледі. Ӛзіндік бағалау деңгейі жоғарылайды, 

сыни кӛзқарас пайда болады, ӛз мҥмкіндігіне сәйкес талап 

қалыптасады; басқа адамдардың жеке тҧлғалық және 

эмоционалды ерекшеліктерін  дҧрыс, әрі нәзік тҥрде сезіну 

қабілеттері жетіледі.  

 

8.4. Кӛру қабілеті зақымданған балалардың жеке 

тҧлғалық дамуы және эмоционалды-ерікті саласы 

 

Соқырлық пен нашар кӛрушілік айқын эмоцияға, сезім 

дамуына ӛзінше әсер етеді. Яғни, жағымды және жағымсыз 

эмоциялар дәрежесі ӛзгереді. Ең басты нәрсе - кӛру қабілетінің  

кҥрт тӛмендеуі немесе мҥлдем жоғалу қаупі. Бҧл кезеңде, стресс 

кҥйі пайда болады. Соматикалық әлсіздікпен қосылған 

ашушаңдық, кҥйгелектік, мінез-қҧлықтағы кҥрт ӛзгерістер пайда 

болады. Эмоциональды реакциялар кӛбіне, адамдардың мінез-

қҧлқына, ерік-жігер саласына кері әсер етеді.  

------------------------------- 
1Синяк В.А., Нудельман М.М. Особенности психического развития  глухого ребенка. – М., 

1975. - С.98-99. 
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Тифлопсихологиялық әдебиетте, соқырлардың эмоционалды 

кҥйлері мен сезімдері туралы, негізінен бақылау  арқылы алынған 

мәліметтерден табылады (А. Крогиус, Ф. Цех, К. Бюркли). 

Адамның эмоциясы мен сезімдері, оның нақты объектілер мен 

субъектілерге кӛзқарасын білдіретіндіктен, кӛру бҧзылуының 

әсерінен, ӛзгеріске ҧшырамай тҧрмайды. Себебі, кӛру 

бҧзылуында, адамдардың сезімдік таным саласы тарылады, 

қажеттіліктері мен қызығушылықтары ӛзгереді. Соқырлар мен 

нашар кӛретіндердің эмоциялар мен сезімдер жиынтығы, кӛретін 

адамдағыдай, олардың кӛрінісі сау адамдағыдай болады, тек 

олардың даму дәрежесі мен деңгейі,  ӛзгешерек болуы мҥмкін. 

Ауыр эмоционалды кҥйлердің пайда болуына, соқыр адамдардың 

сау адамдардан айырмашылығын тҥсінуі себеп болады (4-5 

жаста). Жасӛспірімдік шақта, олар ӛздерінің кемістігін тереңірек 

тҥсінеді, уайымға беріледі, мамандық таңдауда, отбасын қҧруда, 

ӛмірлік серігін таңдаудағы шектелуді саналы сезінеді.  

Ал, ересек адамдар кӛру қабілетін жоғалтқанда, ауыр стресс 

кҥйіне тҥседі. Жақында ғана кӛру қабілетінен айрылған адамға, 

ӛзін-ӛзі тӛмен бағалау, тӛмен деңгейдегі ынта, айқын 

депрессиялық мінез-қҧлық компоненттері тән.  

Кӛретін адамдармен салыстыратын эксперименталды 

зерттеулерде, соқыр және нашар кӛретін балалардың адамдармен, 

қоғаммен, заттармен қарым-қатынасындағы эмоцияларын 

кӛрсетуінде сәтсіздіктер анықталған. Нашар кӛретін балалар мен 

кӛрмейтін балалардың эмоционалды қатынастарын, тҥрлі ӛмірлік 

жағдаяттарда салыстырғанда, кейінгілердің анағҧрлым сезімтал 

екендігі анықталған. Сонымен қатар, нашар кӛретін балалар, 

тотальды соқыр балалармен салыстырғанда, кӛбірек 

эмоционалдылы пен алаңдаушылық танытқан. Тағы бір дерек, 

мектеп-интернатта тҧратын балалар, отбасында тҧратын 

балалармен салыстырғанда, ӛзін-ӛзі бағалауда, ӛз мҥмкіндіктеріне 

сенімсіздік танытқан. Бҧл кӛру қабілеті бҧзылған балалардың 

эмоциялары мен сезімдерінің дамуында, әлеуметтік орта мен 

адекватты жағдайлардың маңызды рӛл атқаратындығын  

дәлелдейді: соқыр бала, қоғам мен ӛз ӛміріндегі коррекциялық–

педагогикалық жайлардың ҧйымдастырылуына тәуелді. Сондай-

ақ, соқырларға белгісіз, кӛрмеген, қауіпті кеңістік алдындағы 

қорқыныш сезімі тән. Бірақ, бҧл қорқыныш тек ата-аналардың 
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қате ҥйретуімен, баланың ӛз қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

талпыныстарының сәтсіз аяқталуымен пайда болады. Бҧл жағдай, 

тірі объектілермен танысуға қатысты, тірі объектілерді тексеру 

қорқынышы мен қаупін жою, тек танымдық қызығушылықтар 

мен танымдық қажеттіліктерді дамытуды, дҧрыс жолмен жҥргізсе 

ғана мҥмкін болады.  

Соқырларды кӛру кемістігі жоқ адамдармен  салыстырғанда, 

эмоционалды кҥйлері аз, олар байсалды, сабырлы, болады деген 

қате ҧғым қалыптасқан. Бҧл олардың мимикасында, ымдау 

белгілері мен дене кҥйлерінде, ішкі кҥйлердің кӛрініс бермеуімен 

тҥсіндіріледі. Бірақ, олардың сӛйлеудегі екпін мен әуезден, ішкі 

кҥйлерін айқын ҧғуға болады. Соқырлардың ӛзге адамдардың 

эмоцияларын, дауысынан, дауыс қарқынынан, екпінінен, 

сӛйлеудің басқа экспрессивті белгілерінен ажыратулары, 

соқырлардың айтушы эмоциясын анағҧрлым анық, дәл қабылдай 

алатындығын дәлелдейді. Ӛзгелердің эмоционалды кҥйлерін 

бағалай отырып, олар сӛйлеуші адамның белсенділік, 

алаңдаушылық, доминанттық тәрізді, тҧлғалық сапаларын 

адекватты бағалайды.  

Кейбір соқыр және нашар кӛретін балаларда, жҧмыс істеу 

қабілеті ӛте тӛмен. Олар тапсырма орындауда ӛте баяу, кӛп 

қателер жібереді. Мҧғалім оқушыға кӛмек бере отырып, оның іс-

әрекетіне дҧрыс бағыт береді, ерік-жігерін белсендіреді. Бҧл 

балалардың ерік-жігерін дамыту, олардың қиындықты жеңе білуі 

ҥшін ӛте маңызды.  

«ХХ ғасырдың басына дейін, соқыр адамдарды қоғамға 

пайдасы жоқ, қажетсіз деп есептеп, олардың жеке тҧлға екендігі 

мойындалған жоқ. Себебі, кӛру кемістігінің орны 

толтырылмайды  деп есептеліп келді. Ең алғаш рет, дефектология 

саласында, сенсорлық жетіспеушілік жағдайындағы, жеке  

тҧлғалық даму туралы Л. С. Выготский айтқан болатын. Л. С. 

Выготскийдің айтуынша, кез келген кемістік, кез келген дене 

ақауы, адамдардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын 

ӛзгертеді. Яғни, адамдардың органикалық кемшіліктері, 

әлеуметтік қарым-қатынасқа ықпал етеді, мҥгедек адамның 

әлеуметтік дәрежесін тӛмендетеді, ӛзіндік мінез-қҧлықтың 

қалыптасуына әсер етеді. Мысалы, зағип адамдар, кӛретін 

адамдардан аулақ болуға, шарасыздыққа, жақындарына масыл 
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болуға әдеттенеді. Шындығында, соқыр адамдар, біз ойлағандай, 

ӛздерін қараңғылықта сезінбейді, себебі, бҧл олар ҥшін 

психологиялық айғақ емес. Тек ол адам, ӛзінен денсаулығы 

жағынан ӛзгеше адамдармен қарым-қатынас жасағанда, ӛз 

жағдайы психологиялық айғаққа айналады.  

Әлеуметтік қарым-қатынастың бҧзылуы, туа біткен 

соқырлық пен кӛру қабілетін ерте жоғалтқан адамдардың,  жеке 

тҧлғалық  дамуында, бірқатар ауытқулар туғызады. Жоғары 

білікті педагогикалық кӛмек кӛрсетілмесе, жағымсыз мінез-қҧлық 

ерекшеліктері пайда болады. Егер баланы шектен тыс 

қамқорлыққа алса немесе керісінше, қамқорлықтан тыс қалдырса, 

кері мінездер қалыптасады. Мысалы: моральды жағынан – 

эгоцентризм, ӛзімшілдік, жауапкершілік пен парызды сезінбеу, 

жолдастық  сезімді тҥсінбеу; ерік-жігер жағынан – ӛз бетімен 

әрекет етуге қабілетсіздік, шешім қабылдауда дәрменсіздік,  

иланғыштық, қырсықтық; эмоциональды жағынан – айналадағы 

оқиғаларға селқостық, қаталдық, сезімсіздік; интеллектуалды 

жағынан – танымдық қызығушылықтың болмауы, жаңа нәрсеге 

қызықпау т.б.  

Соқыр адамдардың  қоршаған ортамен қарым-қатынасының 

шектелуі, тҧйықтыққа, қарым-қатынасты қажетсінбеуге, 

дӛрекілікке, ӛз қиялында ӛмір сҥруге мәжбҥр етеді. Бҧл аталған 

ерекшеліктер, нағыз кемістікпен тікелей емес, жанама  

байланысты. Сондықтан, жеке тҧлғаның дамуына, қалыптасуына, 

негізінен, әлеуметтік факторлар әсер етеді. Олардың әсері, 

кемістіктің пайда болу уақытына, тереңдігіне байланысты емес. 

Оқыту мен тәрбиелеудің дҧрыс ҧйымдастырылған жағдайында, 

баланы шамасы келетін іс-әрекетке араластырғанда, оның 

әрекеттену талабы пайда болғанда ғана, кӛру анализаторының 

кемістігі сезілмейді.  

Кӛз жанарын жоғалту, баланың эмоционалды-ерікті 

саласында, мінез-қҧлқында, тҥйсігінде, сезім тәжірибесінде  

ӛзіндік ерекшеліктер қалыптастырады. Оларда ойын, оқу, кәсіби 

әрекеттер барысында, қиындықтар туындайды. Ӛскен сайын,  

тҧрмыстық мәселелер кӛптеп пайда болады, олар  кҥйзеліс, уайым 

сияқты кері реакцияларға себеп болады.   

Зағип адамдардың қоғамдық байланыстары, білім алуы, 

жҧмыс істеуі т.б. оның сенсорлық кемістігіне байланысты  
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мҥмкіндікті шектейді, кӛп жағдайда, оның ҧжымнан бӛлініп 

қалуына тура келеді. Осыған байланысты, оларды арнайы 

бейімдеу және кӛрмей қалған адамдарды жағдайға дағдыландыру 

жҧмыстары жҥргізіледі (мектеп, қалпына келтіру орталықтары, 

реабилитациялық кабинеттер т.б.). Мҧндағы мамандар, 

соқырлардың депрессиясын, кемістігі мен іс-әрекетіне деген 

жағымсыз кӛзқарастарын жоюға, қарым-қатынастың жаңа 

тҥрлеріне дағдыландыруға бағытталған  жҧмыстар жҥргізеді. 

Адамның ӛз кемістігіне деген реакциясы, жеке тҧлғаның ӛзіндік 

ерекшеліктеріне, аурудың дәрежесіне, уақытына байланысты. 

Әсіресе, егде жасқа келген адамдар, кӛз жанарын жоғалтқанда, 

терең психикалық соққы алады. Ал, бірден кӛрмей қалған 

адамдардың реакциясы, кӛру қабілетінен біртіндеп айрылғандарға 

қарағанда, анағҧрлым ауыр болады»
1
.
 

«Э. Келлер, ең ауыр нәрсе, соқырлықтың ӛзі емес, кӛретін 

адамдардың соқырға деген кӛзқарасы деп есептейді.  

Т. Руппонен болса, соқырлардың ӛзін-ӛзі бағалаудағы  

ӛзгерістері, оның ӛз кҥйіне бейімделуімен байланысты екендігін, 

сондай-ақ, тумысынан соқыр балалар, ӛз дамуында басқа 

қҧрбыларынан ӛзгеше екендігін саналы тҥрде ҧғынумен 

байланысты, бірнеше психологиялық дағдарысты басынан 

кешіретінін айтады. Әсіресе, жасӛспірімдік шақта бҧл дағдарыс 

ӛте ауыр тҥрде ӛтеді, яғни, жасӛспірімдік шақта, әлеуметтік 

қатынастардың бҧзылуы асқынатын себебі, балалар ӛздерінің 

кӛру кемістігін сезінетіндігімен байланысты.  

Психологиялық кикілжің (конфликт) немесе психологиялық 

дағдарыс (кризис) жағдайынан шығу ҥдеріс 4 кезеңде ӛтеді. В. С. 

Мерлиннің анықтамасы бойынша, 1 кезеңде – терең депрессия, 

еш әрекет жоқ. 

2 кезеңде мҥгедек адам, ӛзінің мҥгедектігін ҧмыту ҥшін,  

кӛңілін әрнәрсемен алдандырады. 

3 кезеңде мҥгедек адам, ӛзінің шығармашылық мҥмкіндігін 

жҥзеге асыра бастайды.  

4 кезеңде мҥгедектің мінез-қҧлқы мен  әрекет тҥрі біржола 

 

----------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.312. 
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қалыптасады, ӛмір сҥру  формасы бекиді»
1
.
 

Соқыр баланы шектен тыс қамқорлық жағдайында 

тәрбиелеу,  аса қиын, психологиялық-педагогикалық мәселе 

болып табылады. Отбасының ересек мҥшелері, баланы сәл 

қиындықтан шеттетіп, барлық тілегін ӛздері орындап, ӛзін 

ешнәрсеге ҥйретпейді. Шамадан тыс кӛп қамқорлық жасау, соқыр 

баланың кемістігінің орнын толтыру мақсатындағы, оған деген 

сҥйіспеншілікпен, мақтау-мадақтаумен, кӛтермелеумен кӛзге 

тҥседі. Сӛйтіп, бала еркетотай, ӛзімшіл, ӛз бетімен ӛмір сҥруге 

дәрменсіз жанға айналады.   

Онда таза қажеттілік психологиясы қалыптасады, қажетті 

жеке тҧлғалық сапалар – еңбексҥйгіштік, ӛз бетімен әрекеттену, 

бастамашындық, жауапкершілік, ерік-жігер, тӛзімділік тәрізді 

сапалар қалыптаспайды.  

Отбасындағы қарым-қатынастардың соқыр баланың жеке 

тҧлғасында теріс, жағымсыз сапаларының қалыптасуына әкелетін 

екінші бір нҧсқасы, ата-ана тарапынан кӛрсетілетін деспотизм. 

Ересек адамдар, бірінші орынға қаталдық пен қатігездікті қояды. 

Әрі баладағы кӛру кемістігіне байланысты туындайтын 

қиындықтарды, назардан тыс қалдырады. Ересек адамдардың 

еркіне бағынуға мәжбҥр болған бала, оған деген ашық немесе 

жасырын жауласу сезімінде болады, біртіндеп ашық тҥрде 

бағынбауға ауысады. Ал, кейбір балалар мҧндай жағдаяттарда, 

тҧйықталып қалады, ӛзінің ішкі әлеміндегі қиялға беріледі. Бала  

ӛз бетімен әрекет ете алмайтын, жаншылған, бастамасыз болып 

ӛседі, ҧзаққа созылған, бітпейтін ерегіс жолына тҥседі, ҥнемі 

ашық немесе жасырын агрессия кҥйінде болады. 

Отбасылық қолайсыз қарым-қатынастардың ҥшінші бір 

нҧсқасы, ата-ана мен соқыр баланы ӛзара тҥсініспеушілікке, 

рухани алшақтыққа әкеп соқтыратын, эмоционалды шеттеу  мен 

бӛлектену болып табылады. Мҧндай отбасыларында, соқыр 

балалар ӛздерінің ешкімді кіргізбейтін ішкі әлемінде, ӛздері 

тҧйықталып ӛседі. Онда ата-анасымен, отбасы мҥшелерімен, 

кеңірек әлеуметтік ортамен қарым-қатынас қажеттілігі 

 

------------------------------ 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 
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қалыптаспайды.  

Соқырлардың жеке тҧлғалық даму ерекшелігі туралы, 

жоғарыда келтірілген деректер, оларға ерте кӛмек беру мәселесін 

алға қояды. Олардың жеке тҧлғалық дамуы белсенді қалыптаса 

бастаған кезеңде, қажетті реабилитациялық жҧмыстар жҥргізу, 

теріс ӛзгерістердің алдын-алу жҧмыстарын жҥргізу керек. 

Әлеуметтік-психологиялық реабилитацияның ең шешуші кезеңі, 

мҥгедектердің қоғамдық орнын  қалпына келтіру кезеңі, яғни, 

ҧжымдағы алатын орны мен тәрбиесі. Сонымен бірге, қоғамдық 

ортаның тифлологиялық білімнен хабардар болуы, кӛретін 

адамдар ортасының, оларға тҥсіністікпен қарауы, 

реабилитациялық жҧмыстың тиімділігіне кепілдік береді.  

 

8.5. ТҚАЗ балалардың тҧлғалық дамуы мен 

эмоционалды-ерікті саласының ерекшеліктері 

 

Тҧлғалық қалыптасудың психологиялық механизмдері, 

қалыпты дамудағы бала ҥшін, даму ауытқуы бар бала ҥшін 

бірдей, бірақ сол тҧлғалық қалыптасу жағдайларының әртҥрлілігі, 

даму кемістігі бар баланың тҧлғалық дамуына, ӛзгеше әсер етеді.  

БЦП тәрізді, кеміс дамулар ішінде, психикалық инфантилизм 

типіндегі даму тежелуі жиі кездеседі. Психикалық инфантилизм 

негізінде, интеллектуалды және эмоционалды-ерікті салаларының 

жетілуінің ҥйлесімсіздігі болады. Инфантилизмдегі психикалық 

даму, жеке психикалық қызметтердың әркелкі деңгейде 

дамуымен сипатталады. Бірақ М. С. Певзнердің айтуынша, 

«инфантилизмнің барлық формаларында, жеке тҧлғаның 

жетілмеуі жетекші, әрі негізгі симптом болып табылады». 

Ресейлік әдебиеттерде, психикалық инфантилизм, кеш 

қалыптасқан ми жҥйелерінің жетілмеуінен болатын, даму 

бҧзылуының ерекше тҥрі ретінде қарастырылады (Т. А. Власова, 

М. С. Певзнер). Психикалық инфантилизмнің қарапайым, яғни 

асқынбаған тҥрін ажыратады, ҥйлесімді инфантилизм де соған 

жатады. Бҧл формада, психикалық жетілмеу бала әрекетінің 

барлық салаларында байқалады, әсіресе эмоционалды-ерікті 

салаларында айрықша.  

Психикалық инфантилизмнің асқынбаған формасымен қатар, 

асқынған формалары болады. БЦП бар балалардың асқынған 
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психикалық инфантилизмінің ҥш нҧсқасы ажыратылады. Бірінші 

невропатиялық нҧсқасы, асқынған инфантилизмнің невропатия 

кӛріністерімен ҥйлесуін кӛрсетеді. Психикалық инфантилизмнің 

невропатиялық нҧсқасында, церебральды сал аурулы балаларда 

тежелгіштік, қорқақтық, ӛз кҥшіне сенбеу белгілері бар, олар ӛз 

анасынан басқаны жақын тартпайды, жаңа жағдайларға 

бейімделуі қиын, мектепке ҥйренуі ҧзаққа созылады. 

Сонымен бірге, психикалық инфантилизмнің бҧл 

нҧсқасында, енжар қарсылық реакциясы басым болады. Бала 

тамақтанудан, белгілі бір адамдармен сӛйлесуден бас тартады 

(таңдау мутизмі), ҥйден немесе мектептен қашады; кейде, жеке 

соматовегетативтік қызметтері бҧзылады: қҧсу, энурез (несепті 

ҧстай алмау), энкопрез (нәжісті ҧстай алмау). Кей жағдайда 

суицидтік мінез-қҧлық кӛріністері байқалады. БЦП бар 

балалардың қарсылық реакциясы, мҧғалімнің немесе тәрбиешінің 

талабын орындауды бас тартудан кӛрінеді. 

БЦП бар балалардың асқынған психикалық инфантилизмінің 

екінші нҧсқасы, психикалық инфантилизмнің ашушаң, әлсіздік 

симптомдарымен ҥйлесуімен сипатталады. Ғылыми әдебиеттерде 

бҧл нҧсқа, асқынған инфантилизмнің  цереброастениялық тҥрі 

ретінде қарастырылады. Бҧл балалардың эмоционалды-ерікті 

жетілмеу белгілері, жоғары эмоционалдық қозғыштықпен, жҧмыс 

істеу қабілетінің тӛмендігімен, ес, зейін қабілеттерінің 

бҧзыуымен ҥйлеседі. Бҧл оқушылардың мінез-қҧлқына, 

ҧстамсыздық, ашуаңдық, айналадағылармен ҥнемі қақтығысу 

тәрізді белгілер тән. Кӛңіл-кҥйлері аумалы-тӛкпелі, ешнәрсеге 

кӛңілдері толмайды, басқалардың ҥнемі ӛзіне кӛңіл аударуын 

талап етеді, талаптары қанағаттандырылмаған жағдайда, жылап 

қорқытады. Тҥрлі аффективті реакциялар, кейде агрессивті 

мінездер байқалады.  

БЦП бар балалардың асқынған психикалық инфантилизмінің 

ҥшінші нҧсқасы, органикалық инфантилизм деп аталады. 

Органикалық инфантилизмнің негізін қҧрайтындар – 

эмоционалды-ерікті саласының жетілмеуінің, интеллектуалды 

әрекеттердің бҧзылуымен ҧласуы, яғни инерттіліктен, ойлаудың 

жылдамдығынан, қорытындылау операцияларының тӛмен 

деңгейде дамуымен байқалады. Бҧл балалардың мақсатты іс-

әрекеттері бҧзылған, істері мен мінез-қҧлықтарына сын кӛзбен 
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талдау жасау деңгейлері тӛмен. Органикалық инфантилизм 

қҧбылыстары, БЦП-ң атониялық-астатикалық формаларында жиі 

кезігеді, яғни, мҧнда мидың маңдай-мишық бӛліктерінің 

зақымдануы мен жетілмеуі орын алады. Мидың маңдай 

қыртыстары, мақсатты іс-әрекеттердің, мотивацияның дамуын, 

яғни тҧлғалық негіздің орнығуына қажет, психикалық даму 

деңгейін қамтамасыз етуші рӛлді атқарады. Органикалық 

инфантилизмде, эмоция  мен еріктің бҧзылуы, ҥлкен 

дисгармониямен сипатталады. «Балалық» мінез-қҧлық 

белгілерімен қатар, ӛз бетімен әрекет ете алмау, иланғыштық, 

импульсивтілік элементтерінің инерттілік кӛріністерімен ҧласуы 

кӛзге тҥседі. Бҧл балалардың мектепке дайындығын, клиникалық-

психологиялық тексеруден ӛткізгенде, олардың тҧлғалық 

дайындығы тӛмен деңгейді кӛрсетеді.  

БЦП ҧшыраған балалардың эмоционалды-ерікті саласының 

қалыптасуы мен дамуындағы спецификалық ерекшеліктер, 

биологиялық факторлармен (аурудың сипаты)  қатар, әлеуметтік 

жағдайлармен (баланы отбасындағы және арнайы мекемеде оқыту 

мен тәрбиелеу) байланысты болуы мҥмкін. Қимыл-қозғалыс 

қызметтерінің бҧзылу дәрежесі, БЦП бар балалардың 

эмоционалды-ерікті және басқа салалардың бҧзылу дәрежесін 

анықтамайды.  

Эмоционалды-ерікті бҧзылу мен мінез-қҧлық бҧзылуы, БЦП 

бар балаларда бірде жоғары қозғыштықпен, барлық сыртқы 

тітіркендіргіштерге аса сезімталдықпен кӛрінеді. Әдетте, бҧл 

балалар мазасыз, әбігерге тҥскіш, ашушаңдыққа бейім. Бҧл 

балаларға кӛңіл-кҥйінің ауыспалылығы тән: олар біресе, тым 

кӛңілді, шулы, біресе – селқос, ашушаң, жылауық.  

Балалардың басым кӛпшілігі, керісінше, енжарлықпен, 

сҥлесоқтықпен, бастаманың болмауымен және тежелгіштікпен 

ерекшеленеді. Мҧндай балалар жаңа жағдайларға ауыр 

бейімделеді, жаңа адамдармен тіл табысуы қиын, әрі 

жалғыздықтан, қараңғылықтан және биіктіктен қорқады. Ҥрей 

сәтінде, олардың тыныс алуы, тамырының соғуы жиілейді, 

бҧлшық ет тонусы жоғарылайды, тер шыға бастайды, сілекейдің 

бӛлінуі кӛбейеді,  гиперкинездер кҥшейеді. Кейбір балалар  ӛзі 

мен ӛзгелердің денсаулығы ҥшін, қатты уайымдайды. Мҧндай 
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қҧбылыстар, гиперқамқорлық жағдайында тәрбиеленген 

балаларда жиі ҧшырасады.  

Біраз балалар аса жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді: олар 

дауыс тонына тез реакция жасайды, жақын адамдарының кӛңіл 

кҥйіндегі сәл ӛзгерістерді аңғарады, сәл  нәрсені кӛңіліне алып  

ӛкпелейді. 

БЦП бар балалардың ҧйқысы жиі бҧзылады: олар бірден 

ҧйқыға кете алмайды, мазасыз ҧйықтайды, қорқынышты тҥстер 

кӛреді. Таңертең  ашуланып, шаршап тҧрады, сабақтан бас 

тартады. Мҧндай балаларды тәрбиелеуде, кҥн тәртібін дҧрыс 

сақтау қажет, бала ҥнемі тыныш жағдайда болуы тиіс, ҧйқы 

алдында шулы ойындардан, телехабарлардан және кенеттен әсер 

ететін тітіркендіргіштерден алыс болуын қадағалаған жӛн.  

Жоғары шаршау белгісі, барлық БЦП бар балаларға тән. 

Олар тез шаршап, тез жалығады да, жылауық, ашушаң болып 

шыға келеді. Тапсырмаға зейіндерін шоғырландыра алмайды, 

қызығушылықтары тез жоғалады, оны орындаудан бас тартады. 

Кейбір балаларда шаршағаннан қимыл-қозғалыс мазасыздығы 

пайда болады, сілекейдің бӛлінуі мен гиперкинездер кҥшейе 

бастайды. Сӛйлеу қарқыны жылдамдайды,  тҥсініксіз сӛйлейді. 

Ойын барысында, бала барлық ойыншықты бірден алуға 

тырысады, бірақ алады, шашып тастайды. Бҧл балалардың іс-

әрекеттерінің барлық тҥрлерінің мақсаттылығы мен 

ҧйымдастырылуы, ҥлкен ерік кҥштерін талап етеді.  

«Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың ерік 

белсенділігі, ӛзіндік ерекшеліктерге ие. Н. М. Сараеваның 

зерттеулеріне БЦП бар 120 жасӛспірімнің, ерік белсенділігіне  

жҥргізген бақылаулары, эксперименттері және басқа әдістемелері 

енеді. Алынған нәтижелер, БЦП бар балалардың ерік саласының 

ерекшеліктерін анықтайтын, объективті және субъективті 

факторларды ажыратуға мҥмкіндік берді. Объективті факторларға 

жататындар – науқастану жағдайлары, емдеу мекемесінде ҧзақ 

уақыт болу, белсенділіктің шектелуі,  айналадағы адамдардың 

науқас балаға ерекше қатынасы. Субъективті факторға 

жататындар – жасӛспірімнің ӛз кемістігіне деген кӛзқарасы  мен 

ӛзін-ӛзі бағалауы.  

Ерік кҥшінің даму деңгейіне қарай, саналушыларды ҥш  

топқа бӛлуге болады.  
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І-топқа жататындарға эмоционалды-ерікті тонустың жалпы 

тӛмендеуі, мінез-қҧлықтың астенизациясы, ерік инфантилизмі 

тән. Бҧл жасӛспірімнің мінез-қҧлқы мен ісін реттеуге, 

дәрменсіздігі мен қҧлықсыздығынан, кебіреулерінің апатиясынан, 

ал кейбір балалардың тым ҧстамсыздығынан кӛрінеді. Науқас 

рӛліне кӛндіккен олар, ӛз беттерімен әрекеттену қабілеттерін 

жоғалта бастайды, масыл болу кҥйіне кӛшеді. Бҧлар барлық 

зерттелген жасӛспірімдердің 37%-н қҧрайды.  

ІІ-топты қҧрайтын жасӛспірімдердің ерік дамуының деңгейі  

едәуір жоғары. Олар ӛзін-ӛзі адекватты бағалау қабілетіне ие бола 

отырып, ӛз мҥмкіндіктерін дҧрыс бағалай отырып, ерік кҥшінің 

кӛмегімен, ағзалық және тҧлғалық кемістіктерді компенсациялай 

алады. Бҧл жасӛспірімдер науқаспен және оның зардаптарымен 

барынша кҥреседі, терапияның тиімді әсеріне қол жеткізуге 

ҧмтылады, шыдамды, оқуда табандылық танытады, ӛзін-ӛзі 

шынықтырумен, тәрбиелеумен айналысады. Бҧлар барлық 

зерттелген жасӛспірімдердің 20%-н қҧрайды.  

ІІІ-топқа жататын жасӛспірімдердің ерік саласының даму 

деңгейін орташа деп есептеуге болады. Денсаулық кҥйіне, кӛңіл- 

кҥйіне т.б. толып жатқан жағдайларға байланысты,  

жасӛспірімдер эпизодтық тҥрде қажетті ерік кҥшін таныта алады. 

Оқу әрекетінде бҧл  жақсы бағаға деген қызығушылықпен 

байланысты, медициналық шараларда – емделу 

перспективасымен байланысты т.с.с. Ерік кҥшінің  жоғарылауы,  

ерік белсенділігі деңгейінің тӛмендеуімен алмасып отырады. Бҧл 

топқа барлық зерттелген жасӛспірімдердің 43%-ы енді. Жоғарыда 

сипатталған топтарға, тірек-қимыл аппаратының әртҥрлі 

кемістіктері бар жасӛспірімдер жатады.  

Тірек-қимыл аппаратының әртҥрлі кемістіктерінен зардап 

шегетін жасӛспірімдермен жҥргізілетін коррекциялық-қалпына 

келтіру жҧмыстары, балалардан да, ересектерден де ҥлкен ерік 

кҥшін талап ететіні туралы, жоғарыда айтылып кетті. Әсіресе, 

бірінше топқа жататын балалар, кӛмекке зәру, олардың әлсіз ерік-

жігері, кӛңіл-кҥйін тек нашарлатады, науқасты асқындыра тҥседі. 

Әр бала ҥшін, перспективалық жоспар қҧру, оның тҧлғасының  

ерік-жігер саласын дамытуда психологтың, мҧғалімнің, 

логопедтің  және басқа мамандардың мақсатты, әрі нәтижелі 

жҧмыс жасауы, олардың ерік кҥшін нығайтуға едәуір 
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кӛмектеседі, әлеуметтік-психологиялық  реабилитацияға септігін 

тигізеді.  

Ең маңыздысы, баланың ӛзін шын мәнісінде сезінуі, яғни 

біртіндеп ӛз кемістігі мен мҥмкіндіктеріне деген дҧрыс кӛзқарас 

орныға бастайды.  Мҧндағы жетекші рӛлді, ата-аналар мен 

тәрбиешілер атқарады: бала ӛзінің мҥмкіндігі мен науқасын 

бағалауды солардан ҥйренеді. Ересек адамдардың мінез-қҧлқы 

мен реакциясынан, ол ӛзін ешнәрсеге қабілеті жоқ, қоғамнан 

толыққанды адам ретінде орын ала алмайтын мҥгедек  ретінде 

сезінеді.  

Тҧлғаның патологиялық сипатпен қалыптасуы (жеке тҧлға 

дамуының психогендік факторларына байланысты), БЦП-ға 

шалдыққан балалардың басым кӛпшілігінде байқалады. Бҧл 

балалардың мінез-қҧлқындағы кері, жағымсыз қасиеттер, 

гиперқамқорлық дәрежесіндегі тәрбиемен байланысты. Ата-

аналар баланың қимыл-қозғалыс бҧзылуына байланысты, қҧлап 

қалады, ыдысты сындырып алады, киіне алмайды деп қорқады, 

бала ҥшін барлық әрекетті ӛздері орындайды, сӛйтіп, баланы  ӛз 

бетімен әрекеттену мҥмкіндігінен айырады.  

Жеке тҧлғалық дамудағы ауытқулар, отбасындағы тәрбиенің 

басқа бір стилімен қалыптасуы мҥмкін. Біраз ата-аналар, баланы 

қатал тәрбелеген жӛн деп есептейді. Олар баладан тапсырманың 

орындалуын талап етеді, ал баланың қимыл-қозғалыс 

спецификасын, мҥмкіндігін мҥлдем есепке алмайды. Олар 

тапсырма орындалмаған жағдайда, баланы жазалайды, ал мҧның 

жағымсыз салдары бар, баланың дене бітімдік және психикалық  

кҥйі ауырлай тҥседі.  

Гиперқамқорлық пен гипоқамқорлық жағдайларында, 

баланың ӛз мҥмкіндігін адекватты бағалау қабілетінің  

қалыптасуына қолайсыз жағдай туады. 

Баланың ӛзіндегі дене кемістігіне реакция жасауын зерттеу, 

оның жеке тҧлғалық дамуын зерттеу болып табылады. 

Э.С.Калижнюк БЦП бар балалардың ӛз кемістігін сезінуі, 7-8 

жаста болатынын, бҧл кезеңнің ӛзі тәрізді балалар тарапынан 

кӛрсетілетін, теріс кӛзқарастарға байланысты уайыммен, сондай-

ақ, әлеуметтік депривациямен байланысты екендігін айтады. 

Балаларда пайда болатын психогендік реакцияларды Э. С. 

Калижнюк екі топқа бӛледі:  
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 невротиялық реакциялардың енжар–қорғаныс 

реакцияларымен ҧласуы – гипостениялық нұсқа (шамадан тыс 

сезімталдық, ҧялшақтық, жасықтық, жалғыздыққа бейімдік т.б.). 

 агрессиялық–қорғаныстық мінез-қҧлық тҥрлері 

гиперстениялық нұсқа (аффективті ҧстамсыздық, агрессия мен 

қақтығыстарға дайындық). 

Невротиялық деңгейде жҥретін психогендік реакцияларды 

ҥш топқа бӛліп қарастыруға болады:  

 астенофобиялық, 

 астенодепрессиялық; 

 истериялық компонентпен ұласқан полиморфтық 

синдромдар; 

Астенофобиялық белгілері бар балалар, жасық, ҧялшақ, жаңа 

жағдайларда қысыла бастайды. Олардың ерте кезеңдегі 

дамуында, қорқақтық, сензитивтік белгілер байқалады.  

Жасқа сай, алғашқы дағдарыс (кризис) (2-4 жаста), дамудағы 

жалпы ретардацияға байланысты бірқатар кешігеді. Қимыл-

қозғалыс және сӛйлеу дағдыларын меңгеру (3-5 жаста), 

невротиялық кӛріністермен, соматикалық-вегетативті саланың 

бҧзылуымен, қҧсу, жылау, энурездерге бейімділікпен 

сипатталады. Екінші жасқа сай дағдарыс (11-12 жаста), 

астеноневротиялық кӛріністердің қимыл-қозғалыстың  тежелу 

синдромымен қабаттасуы  жиі кездеседі, бҧл  тҧлғалық дамудың  

аффективті кезеңі болып саналады. Бҧл жаста, балада нағыз 

кемістікті уайымдау сезімдері байқалмаса да, балалар  жанына 

соққы болатын ситуациялар, айталық, сау қҧрбылары тарапынан 

кӛрсетілетін шеттету, мазақтау т.б. жағымсыз жайлар кездеспей 

тҧрмайды. Мҧндай ситуацияларды аластау мҥмкін 

болмайтындықтан, жоғары эмоционалды қозғыштық пайда 

болады, ал бҧл органикалық  церебральды жетілмеуімен ҧласып,  

тҥрлі фобиялық реакциялардың пайда болуына қолайлы жағдай 

туғызады.   

Астенодепрессиялық реакция формасы бар балалардың 

санасында, бірінші орында ӛздерінің дене бітіміндегі кемістік 

тҧрады. Олар ӛте сезімтал, нәзік жанды, таныс емес ортада 

кҥлкіге қалу жағдайынан қатты қорқады, осыдан келіп, адамдар 

кӛп жиналатын орындардан аулақ болуға тырысады. Кейбір 
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жағдайларда, астенодепрессиялық синдромның суицидтік 

ойлармен ҧласуы кезігеді. 

Гиперстениялық реакциялы балаларда, полиморфтық 

симптоматика байқалады. Алғашқы жасқа сай, дағдарыс 

кезенінде, невротиялық кӛріністермен қатар, айқын мінез-қҧлық 

ауытқулары жиі кӛзге тҥседі: негативизм, истериялық 

реакциялар, қырсығу т.б. Бҧл кезеңдер интеллектуалды, 

эмоционалдық, ерік салаларын қамтитын кӛп жақты ҥдерістермен 

сипатталады. Жасӛспірімдік шақта, ересек адамға тән белгілер 

қалыптаса бастайды. Жасӛспірім ӛзінің ересек жасқа 

жақындағанын сезініп, ӛз бетімен әрекет етуге ҧмтылады. Қимыл-

қозғалыс қызметі бҧзылған балалалар ҥшін, жасқа сай 

қиындықтар, ауыр психикалық соққылармен ҥстемелене тҥседі. 

Т. В. Есипованын жҥргізген зерттеулері, қимыл-қозғалыс 

саласы бҧзылған балалардың ӛз кемістігіне деген кӛзқарастарына 

қарай, ҥш негізгі тобын ажыратады. 

Бірінші топқа жататын балалар, аурудың зардабын жақсы 

біледі, ӛз мҥмкіндіктері мен кҥштерін дҧрыс бағалайды, 

қиындықтарды жеңуге дайын. Олар алдарына мақсат қоя біледі, 

ерік кҥштерінің арқасында, оқуда жетістіктерге жете алады, сау 

адамдар арасында беделге ие.  

Екінші топқа жататын балалар ҥшін жабырқау кӛңіл-кҥй 

тән, ӛз жағдайларының жақсаратынына сенбейді. Бҧл балалардың 

әрекеті, ӛмірінің барлық салаларына әсер етеді, жҥргізілетін 

емдік, психологиялық-педагогикалық жҧмыстарды қиындатады. 

Үшінші топқа, ӛз ауруына анағҧрлым жайбарақат қарайтын 

жасӛспірімдер кіреді. Бҧл олардың кейбірінің дене бітімдегі 

кемшіліктердің орны, басқа сапалармен, белгілі бір 

жетістіктермен толтырылатындығымен тҥсіндіріледі (спорт 

тҥрлеріндегі жетістіктер, жақсы ҥлгерім, қоғамдық жҧмыстар т.б), 

енді біреулерінде – отбасындағы еркелігімен тҥсіндіріледі, 

ҥшінші бір балада – тҧтас тҧлғалық даму кемшілігімен 

тҥсіндіріледі. Бҧл топтағы жасӛспірімдер, ӛз мҥмкіндіктерін 

объективті тҥрде бағалай алмайды. Демек, дене бітіміндегі 

кемістік уайымы, біреулерді науқаспен кҥресуге, әлеуметтік 

ӛмірден ӛз орнын иеленуге ширықтырса, басқа біреулерінде, бҧл 

уайым басты орынға ие болады, жасӛспірімді белсенді 

әрекеттерден алыстатады.  
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Э. Хейссерманның мәліметтерінд, БЦП–ң ауыр тҥріне  

ҧшыраған зинтеллектуалды жағынан дарынды балалар, басқа 

балаларға қарағанда, ӛз кемістігінен азырақ зардап шегеді. Оларға 

ӛздерінің табиғи дарыны, компенсацияның жоғары деңгейін 

қамтамасыз етеді.  

Басқа бір зерттеулерде тірек-қимыл аппараты кейінірек  

шақта зақымданған жасӛспірімдердің ӛз кемістігін, БЦП бар 

жасӛспірімдерден гӛрі, тым қатты уайымдайтыны белгілі болған 

(кӛлік апаттары, спорт жарақаттары т.б.). 

Жасалған талдау, бҧл балалардағы акцентуацияның тҧрақсыз 

типінің белгілерінің қалыптасуында, мидың органикалық 

зақымдануы жетекші рӛлге ие болады»
1
.
 

 

8.6.  Сӛйлеуі бҧзылған балалардың жеке тҧлға ретінде 

қалыптасуы мен эмоционалды-ерікті саласы 

 

Сӛйлеу бҧзылуындағы тҧлғалық қалыптасу мен 

эмоционалды ерікті саласын зерттеуге арналған еңбектердің 

ішінде, В. М. Шкловский, В. И. Селиверстов, Л. А. Зайцева, О. С. 

Орлова, Л. Е. Гончарук, Г. А. Волкова сияқты ғалымдардың 

еңбектерін атауға болады. 

Сӛйлеуі бҧзылған балаларға арналған мектептердегі 1-сынып 

оқушыларының жҧмыс істеу қабілеттері тӛмен, айқын стресстік 

реакциялар жиі кездеседі, кері эмоциялар жетекші рӛл атқарады. 

Арнайы мектепте оқудың 2 жылында, балалардың жҧмысқа 

қабілеті жоғарылайды, эмоционалды реакцияның қолайлы деңгейі 

жоғарылайды, стресс кҥйлерге бейімділік тӛмендейді. Сӛйлеу 

патологиясы бар балалардың, эмоционалды кҥйлерінің бҧлай 

жақсаруы, мектеп тәртібіне бейімделумен, қҧрбыларымен 

тҧрақты қарым-қатынас орнатуымен байланысты емес, сондай-ақ, 

дҧрыс ҧйымдастырылған тҥзету-педагогикалық жҧмыстардың 

кӛмегімен, ӛзін-ӛзі бақылау, ӛз тәртібін реттей білу қабілетінің 

дамуы болып табылады.  

«Сӛйлеуі бҧзылған балалар мен сау балалардың, ӛзін-ӛзі  

 

------------------------ 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.463. 
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және бірін-бірі бағалау деңгейі, «полярлық профиль» тестінің 

кӛмегімен анықталды. Мысалы, сӛйлеуі бҧзылған қыз балалар 

ҥшін, денсаулық, адалдық, кӛпшілдік, сияқты қасиеттер қҧнды, 

олар жанжалдан аулақ болуға тырысады, бос ӛкпелемейді. Осы 

жастың ӛзінде, олар ӛздерінің сырт келбеттері туралы кӛп 

ойланады, ӛздерін кӛрікті, кӛріксіз деп анық бағалай алмайды. 

«Білмеймін» немесе «кӛріксіз шығармын» деп жауап береді. 

Сӛйлеуі бҧзылған қыз балалар, барлық салыстырмалы 

параметрлер бойынша, сау қыз балаларға қарағанда, ӛз 

мҥмкіндіктерін асыра бағалайтындықтары анықталды. Сонымен 

бірге, олар ӛздерін дені сау деп есептемейтіндігі, осыған орай, 

кӛпшіл еместіктерінің себебі анықталды.  

Ҧл балалардың екі тобында – қалыпты және сӛйлеуі 

бҧзылған бар балалардағы, ӛзін-ӛзі бағалау кӛрсеткіштерінің 

арасында,  қыз балаларға қарағанда айырмашылықтар аз. Демек, 

жалпы мектепте оқитын ҧл балалар, ӛздерін кӛңілді, бақытты, 

адал және кейбіреулері мейірімді, кӛпшіл, дені сау деп есептейді. 

Ал, арнайы мектеп оқушылары, ӛздерін адал, батыл, жанжалшыл 

емес, бірақ ӛте бақытты емес, кӛпшіл емес деп санайды. Қыз 

балалар сияқты, олар ӛздерінің кӛпшіл болмау себебі – тіл 

кемістігі екенін жақсы біледі, бірақ, қыздар сияқты, ӛздері сол 

ҥшін кӛп зиян шегеміз деп ойламайды. Ҧл балалар ӛздерінің 

кемістіктерін, қыз балаларға қарағанда, объективті  

бағалайтындықтары байқалды.  

Кӛп жағдайда, тілінің ауыр бҧзылуы бар балалар, ӛздерінің 

мінез-қҧлық белгілерін дҧрыс бағалай алмайды, сыни 

кӛзқарастың болмауынан ӛз мҥмкіндіктерін асыра бағалайды.  

Мынадай ҥрдіс кӛзге тҥседі, бҧл балалар ӛздерін идеалға жақын 

санайды. 1-2 сынып оқушыларының мінез-қҧлық қасиеттерін 

асыра бағалауы, жасқа сай заңдылықтармен тҥсіндіріледі (мҧндай 

қҧбылыс қалыпты дамуда кездеседі),  

3 сынып оқушыларында кездесетін осындай қҧбылыс, бҧл 

балалардың жеке тҧлғалық ерекшеліктерімен тҥсіндіріледі. 

Ынта деңгейін зерттеу нәтижелері, сӛйлеуі ауыр бҧзылған 

балалардың сәтсіздіктерге жасайтын реакциясы, қалыпты 

дамудағы балаларға қарағанда, ӛзгеше екені анықталды. Сәтті, 

дҧрыс орындалған тапсырмадан кейін, одан гӛрі кҥрделірек 

тапсырмаға ауысудың орнына, бҧл балалар керісінше, жеңілі 
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тапсырмаға қарай ҧмтылады. Бҧл дерек, олардың қорғаныс 

реакциясы ретінде қабылданады. Бҧл балалардың беделін сақтап 

қалуға деген ҧмтылысы немесе қорғаныс реакциясы. Әсіресе, 

ынта деңгейінің ӛте тӛмендігі, 1 сынып оқушыларында жиі 

кездеседі. 2 сыныпта одан гӛрі жоғарырақ, ал 3 сыныпта 

оқушылар мақсатты, қажетті іс-әрекетке деген ынталарын 

жоғарылата біледі. Демек, оқушылардың жасына сәйкес, нақты 

ынта деңгейі қалыптасады.   

В. И. Селиверстов балалардың ӛз кемістігін сезінудің келесі 

ҥш дәрежесін кӛрсетеді:  

1) Ӛз кемістігін мҥлдем сезінбеу. Балалар ӛздерінің 

сӛйлеудегі кемшіліктерін аңғармайды, одан қысылмайды. Олар 

ересектермен, қҧрбыларымен, тіпті бӛтен адамдармен еркін 

сӛйлесе береді. Оларда ҧялу немесе ӛкпелеу сезімдері жоқ.  

2) Орташа дәреже – балалар ӛз кемістіктерін біледі, 

қапаланады, бірақ сӛйлеуде ӛз кемістіктерін, асқан шеберлікпен 

бҥркемелей біледі, оны жасыруға тырысады. Бірақ, олардың 

қысылу кҥйі ҥнемі сақталмайды, олар ӛздерінің тіл кемістіктеріне 

бола, ӛздерін кем санамайды. 

3) Айқын дәреже – балалар ҥнемі ӛз кемістіктерін ойлап 

қатты уайымдайды, барлық іс-әрекеттеріндегі сәтсіздіктерді тіл 

мҥкістігімен байланыстырады. Оларға сӛйлеу қорқынышы, 

міншілдік, «ӛзін-ӛзі жеу», тҧйықтық тәрізді мінез-қҧлық тән»
1
.
 

Сӛйлеуі бҧзылған балалардың эмоционалды ерікті және 

жекетҧлғалық саласындағы бҧзылулар, олардың жҧмыс істеу 

қабілетін тӛмендетіп қана қоймайды, сонымен бірге, мінез-

қҧлықтың ӛзгеруіне, әлеуметтік дезадаптацияға әкеліп соғады. 

Сондықтан, дифференциалды психологиялық алдын-алу жҧмысы, 

бҧл балаларда кездесетін эмоционалды-тҧлғалық даму 

ерекшеліктеріне орай, психокоррекция жҧмыстарын жҥргізу ӛте 

маңызды. 

 

 

 

 

----------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.465. 
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8.7. Аутизмі бар балалардың жеке тҧлғалық және 

эмоционалды-ерікті саласының ерекшеліктері 

 

Эмоционалды-ерікті саласының бҧзылуы, ЕЖБА 

синдромының негізгі белгісі болып табылады, ол бала туғаннан 

кейін кешікпей байқалады. Аутизмде балалардағы ең алғашқы 

әлеуметтік қарым-қатынас жҥйесі – жандану кешені (комплекс 

оживления) кҥрт тежеледі. Сәби балалар, ересектердің сӛзіне, 

кҥлкісіне, іс-әрекеттеріне ешқандай кӛңіл аудармайды, мҥлдем 

жауап реакциясын жасамайды, кӛз тоқтатып қарамайды. Баланың 

жасы ӛскен сайын, жақын ересек адамдармен эмоционалды 

байланысы әлсірей береді. Ересектердің ӛзін қолға алып кӛтеруін 

сҧрамайды, тіпті анасының қолында тҧрғанда, қажетті кҥйде 

анасына жанасып тҧрмайды. Ӛте енжар, селсоқ, кҥйде болады. 

Ата-анасын басқа адамдардан ажыратып таниды, бірақ ешқандай 

жақындық сезімдерін байқатпайды. Тіпті, олардан қорқуы 

мҥмкін, ондай кезде ҧрып жіберу, тістеп алу сияқты кӛріністер 

байқалады, әдейі жасауы мҥмкін. Бҧл балаларға барлық балаларға 

тән қҧбылыс – ересек адамдардың кӛңілінен шығу, ҧнау, мақтау 

есту, тәрізді ҧмтылыстар болмайды. «Мама» немесе «папа» 

сияқты сӛздері кейін пайда болады, ата-анасына қатысты 

айтылмауы мҥмкін. Жоғарыда аталған симптомдардың барлығы, 

аутизмнің алғашқы патогендік факторларының бір кӛрінісі болып 

табылады, оның ішінде, сыртқы ӛмірмен байланыс жасаудағы 

эмоционалды жайсыздықтың кҥшеюі. Аутизмі бар балалар ҥшін, 

сыртқы ӛмірмен байланыс жасау шыдамдылық шегінен тыс. Олар 

жағымды қарым-қатынастың ӛзінен тез шаршайды, алған 

әсерлерінің жағымсыз, ҥрейлі жақтарын ғана итермелеуге 

ҧмтылады.  

«Бҧл балалардағы қорқыныш сезімдері, аутистік мінез-

қҧлықтың маңызды бӛлігі болып саналады. К. С. Лебединская 

мен О. С. Никольская қорқыныштың ҥш тҥрін ажыратады:  

- балалар жасына тән кәдімгі қорқыныштар (анасынан 

айрылып қалу қаупі, бір жерін ауыртып алу қаупі, бҧрын басынан 

кешкен ауырсыну сезімдері т.б.); 

- жоғары сенсорлық және эмоционалды сезімталдықтан 

туатын ҥрейлер (қатты шу, таныс емес жерлер, бӛтен адамдар, 

жан-жануарлардан және жәндіктерден қорқу т.б.). 
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- себепсіз, сандырақ тектес, негізсіз ҥрейлер.  

Қарым-қатынас орнатуда, кәдімгі ҥйреншікті заттар мен 

қҧбылыстардың (кейбір ойыншықтар, тҧрмыстық қҧралдар, 

судың немесе желдің  шуы тб.), сондай-ақ, кейбір адамдар балада 

ҥнемі ҥрей сезімін туғызады. Жылдар бойы жалғасатын ҥрей 

сезімі балалардың ӛздерін қоршаған ортада таныс жағдайларды 

сақтауға тырысуға, әртҥрлі қорғаныс мақсатындағы әдет- 

сипатындағы қимыл-қозғалыс жасауға әдеттендіреді. 

Айналасындағы заттардың алмасуы, ҥйдегі жиһаздың орындарын 

ауыстыру, кҥн тәртібінің ӛзгеруі, бҧл балаларда кҥшті 

эмоционалды кері реакция тудырады. Бҧл қҧбылыс, «тепе-теңдік 

феномені» деген атқа ие болды.  

Әртҥрлі ауырлық дәрежесіндегі ЕЖБА-ғы мінез-қҧлық 

ерекшеліктері туралы айта келіп, О.С.Никольская 1-топтағы 

балаларды, ӛздеріне ешқандай ҥрей сезімін жақындатпайтын, кез 

келген жоғары интенсивті ықпалға қашу реакциясымен жауап 

беретіндер ретінде сипаттайды. Олармен салыстырғанда,                     

2-топтағы балалар, ҥнемі ҥрей сезімінде болады. Бҧл балалардың 

сыртқы кескінінен, мінез-қҧлқынан, бет әлпетіндегі мимиканың 

«қатып қалуынан», оқыс айқайынан кӛрінеді.  Локальды 

ҥрейлердің бір бӛлігі, ӛзінің сенсорлық сипатына қарай, бала 

ҥшін тым интенсивті болып келетін жеке жағдаяттардың  немесе 

заттардың жеке белгілерімен кӛрінуі мҥмкін. Сондай-ақ, 

локальды ҥрейлер, бір қауіптен пайда болуы мҥмкін. Мҧндай 

қорқыныштардың ерекшелігі, олардың қатаң тҥрде тҧрақтап 

қалуы, олар ҧзақ жылдарға дейін  ӛзекті, маңызды болып келеді, 

әрі нақты себебі анықталмайды. 3-топқа жататын балалардағы 

кездесетін ҥрейлердің себептері оңай анықталады, олар жоғарғы 

қабатта жатқан жҥк тәрізді. Мҧндай балалар, ӛздерінің 

қорқыныштары туралы ҥнемі айтады, ӛзінің вербальды 

қиялдарына енгізеді. Қауіпті жағдаятқа ҧшырау ҥрдісі, бҧл 

балалардың  ӛздері оқыған кітаптардағы, оның ішінде  

ертегілердегі, ӛз тәжірибелеріндегі қорқынышты, кері әсер 

беретін жағдайларды ҧмытпай, ойда «тіркеп отыруынан»  пайда 

болады. Бала тек бір ҥрейлі бейнелерге ғана емес, мәтінде 

кездесетін жеке аффективті бӛліктерге «байланып қалады». 4-ші 

топтағы балалар, қорқақ, тежелгіш, ӛздеріне деген сенімділік жоқ. 

Оларға әсіресе, жаңа жағдаяттарда кҥшейе тҥсетін, ҥйреншікті 
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стереотипті байланыстардан шығуды қажет ететін, ересек 

адамдар тарапынан қойылатын талаптардың кҥшеюінен пайда 

болатын, ӛте жоғары алаңдаушылық тән. Жақын ересек 

адамдарының теріс кӛзқарасына, теріс эмоционалдық бағасына 

ҧшырау қаупінен туындайтын қорқыныштар, ерекше орын алады. 

Мҧндай бала «жаман бала» болып қалудан, анасына жақпай 

қалудан, әлденені бҥлдіріп алудан қатты қорқады»
1
. 

Жоғарыда айтылғандармен бірге, ЕЖБА бар баланың ӛзін-ӛзі 

сақтау сезімі қалыптаспаған, керісінше, ӛзіне деген агрессия 

элементтері байқалады. Ӛздерін-ӛздері жарақаттау, кенеттен 

жолдың кӛлік жҥретін бӛліктеріне жҥгіріп шығуы, әбден мҥмкін, 

ӛткір және ыстық заттың қауіптілігі тәрізді тәжірибе нашар 

бекітіледі т.б.  

Бҧл категориядағы балаларда жаппай балалар ҧжымына, 

қҧрбыларына деген ҧмтылыс жоқ. Бала ӛзінің әлеуметтік қарым-

қатынасында ӛте талғампаз. Баланың ҥнемі ішкі сезімдеріне еніп 

кетуі, сыртқы әлемнен бӛлектенуі, оның жеке тҧлғалық дамуын 

қиындатады. Мҧндай баланың басқа адамдармен эмоционалды 

ӛзара әрекет ету тәжірибесі ӛте шектеулі, басқаларға жаны аши 

білмейді, басқалардың кӛңіл-кҥйін тҥсінбейді. Мҧның барлығы, 

балалардың адекватты адамгершілік бағдарларының 

қалыптасуына қолайлы жағдай жасамайды, оның ішінде 

кҥнделікті жағдайларға сәйкес, «жақсы», «жаман» ҧғымдары 

дҧрыс қалыптаспайды. 

 

8.8.  Кҥрделі кемістігі бар балалардың жеке тҧлғалық 

қалыптасуы мен эмоционалды-ерікті саласы 

 

Жеке тҧлғаның  қалыптасуы мен эмоционалды-ерікті саласы, 

бҧл балалардың кҥрделі сенсорлық кемістіктеріне байланысты 

ӛзінше дамиды. Баланың дамуына қамқорлық жасауды, тек оның 

танымдық мәселелерін шешуге бағыттау дҧрыс емес. Кҥрделі 

сенсорлық бҧзылу жағдайында, баланың жеке тҧлғалық дамуында 

масыл болуға бейімділік, ӛзімшілдік сияқты жағымсыз қасиеттер  

 

---------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.401. 
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қалыптасады. Жеке тҧлғаның бҧлай даму қаупінің себептері 

әртҥрлі.  

Біріншіден – бҧл кҥрделі бҧзылумен тікелей байланысты 

себептер. Балалардың даму кемістіктері, оларды ҧжымнан, 

сыртқы ӛмірден бӛлініп қалуға мәжбҥр етеді. Бҧл ӛз кезегінде, 

міндетті тҥрде, екінші даму кемістігін туғызады. Адамдардың кең 

әлемімен, әлеуметтік және эмоционалды қарым-қатынастары 

бҧзылады, бҧрмаланады және әлсірейді. Бҧдан басқа, балалар 

кҥнделікті тҧрмыстық жағдайларда, басқалардың кӛмектеріне 

тәуелді, тҧрмыста қажетті дағдылардың қалыптаспауы (ас 

дайындау, сауда жасау, кӛлікпен қатынау), ӛз таңбасын салады. 

Осыдан келіп, балада ӛмір сҥрудің енжар, тіпті басқаға масыл 

болу ҧстанымы қалыптасуы мҥмкін. Бҧл ӛзімшілдіктің дамуына 

қолайлы жағдай тудырады, басқа адамдардың мҥдделерінен 

алыстау, ӛзінің ғана қажеттіліктері мен мҥдделерін алдыңғы 

орынға қою қалпы орнығады.  

Екіншіден, қоршаған ортадағы адамдардың балаға деген 

кӛзқарасына байланысты. Әдетте, балалардың жақын 

туыстарында, оның ауыр кемістіктеріне байланысты, шамадан 

тыс аяушылық, алаңдаушылық сезімдері болады. Шамадан тыс 

аяу, алаңдау сезімдері кері әсер етеді. Балаға қойылатын талаптар 

кҥрт тӛмендейді, ал оның іс-әрекетінің сәтті тҧстарын бағалау 

тым жоғарылайды, адекватты  болмайды. Бала отбасындағы  

ӛмірдің ең негізгі бӛлігіне айналады, отбасындағы ӛзге  

мҥшелердің мҥдделері маңызды емес болып, кейінгі қатарға 

ысырылады. Демек, гиперқамқорлық ситуациясы туындайды. Бҧл 

жағдайда алынатын нәтиже – ол баланың ӛзін ӛзі бағалауы тым 

жоғары қалыптасады, кез келген қиындықтан басқалар қҧтқаруы 

тиіс деген ҧғым орнығады. Ал, енді бір жағдайларда, ата-аналар 

баланы оның науқасынан «қҧлан-таза» емдеп-жазу жолдарын 

қарастырады. Баланы  ӛз жағдайына сай, ӛмірге бейімдеудің 

жолдарын іздестіру туралы ой, мҥлде ескерілмейді. 

Сәтсіздіктерден соң, кӛңілдері суынып, баланы мҥлдем 

қамқорлықтан тыс қалдыруы мҥмкін. Ӛкінішке орай, баланы ӛмір 

сҥруге  бейімдеу, ҥйрету керектігін ҧмытады.  

Ҥшіншіден, бҧл кҥрделі кемістігі бар балаларды оқыту және 

тәрбиелеу тәжірибесімен байланысты мәселелер. Олар  ӛздерінің 

сау қҧрбылары тәрізді, заттық-тәжірибелік іс-әрекет барысында, 
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қоршаған орта туралы ӛз беттерімен мағлҧмат ала алмайды, ӛзі 

оқымайды, тәрбиеленбеді, керісінше оны ҥйретеді, оқытады және 

тәрбиелейді. Арнайы мектепке дейінгі және мектеп 

мекемелерінде, ауыр кемістігі бар бала ҥнемі ӛзі сияқты 

балалардың ортасында болғандықтан, ӛзінің кемістіктерін  сезіну 

қажеттігі болмайды. Арнайы зерттеулер кӛрсеткендей, мектепке 

дейінгі және бастауыш сынып жасындағы саңырау және соқыр-

саңырау балалардың басым кӛпшілігі, ӛздерінің есту немесе кӛру 

кемістіктерін сезінбейді. Егер дер кезінде психологиялық-

педагогикалық кӛмек кӛрсетілмесе, олардың ӛз кемістігін сезінуі, 

жасӛспірімдік  шаққа сай келеді, баланың рухани  кҥйіне теріс 

әсер етуі мҥмкін. Бҧл оның жан-дҥниесіне ауыр соққы болмас 

ҥшін, алдын-ала психологиялық-педагогикалық кӛмек 

қарастырылуы қажет.  

Жоғарыда аталғандардың барлығы, ең алдымен, танымдық 

мҥмкіндіктері кҥрт тӛмендемеген адамдардың ауыр кемістік  

жағдайларына қатысты. Бірақ, бҧлардың арасында 

интеллектуалды қабілеттері тӛмен балалар жиі кездеседі. 

Мысалы, қҧрсақтағы дамуда, жҧқпалы науқастар нәтижесінде,  

соқыр-саңырау болып қалған балалар, шала туған немесе т.б. 

себептері бар балалардың, айтарлықтай ми зақымдануы болуы 

мҥмкін. Ол балалардың қимыл-қозғалыс кемшіліктерінен немесе 

психикалық дамуындағы бҧзылуларынан байқалады. Мҧндай 

бірнеше даму бҧзылуы бар (сенсорлық бҧзылулар мен 

кемақылдықтың қабаттасуы) балаларды, арнайы мектептерде 

оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесі, тек қарапайым тҧрмыстық  

дағдыларды дамытуда, белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге 

болатынын кӛрсетеді.  

Айта кетер жайт, бҧл балалардың басым кӛпшілігін оқытып-

ҥйрету, ӛте баяу қарқынмен жҥреді, оқыту барысында балалар 

қарым-қатынаста енжарлық пен селқостық танытқан, игерілген 

дағдыларды жаңа жағдайларда қолдануда қиындықтарға 

ҧшырасқан. Қиын жағдайларда, ӛзіне-ӛзі қызмет етудің (тазалық, 

ӛз бетімен тамақтану, киіну) қарапайым дағдыларын тҧрақты 

меңгерту ҥшін, 3 жылдай уақыт қажет болған. Мҧндай балалар, 

ӛмір бойы ӛзгелердің арнайы бақылауы мен қамқорлығында ғана 

ӛмір сҥре алады. 
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Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Жан-жақты толық қалыптасқан тҧлға дегеніміз кім? 

2. Даму ауытқуы бар балалардың жеке тҧлғалық даму 

ерекшеліктеріне жеке сипаттама бер. 

3. Даму ауытқуы бар балалардың эмоциясының 

ерекшеліктері қандай? 

4. Даму ауытқуы бар балалардың ерік-жігер сезімдері қалай 

қалыптасады? 

 

9. ПСИХИКАЛЫҚ ҤДЕРІСТЕРДІҢ ДАМУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

           ТҤЙСІК МЕН ҚАБЫЛДАУ 

 

«Тҥйсік пен қабылдау, ӛзара тығыз байланысқан жан 

қҧбылыстары. Бҧлардың екеуі де, санамыздан тәуелсіз жасап, 

тҥйсік мҥшелеріміздің әсерленуінен туындайтын обьективті 

шындықтың сезімдік бейнесі. Қабылдау – нақты затты немесе 

қҧбылысты сезімдік тануға негізделеді, қабылдауда біз кӛз 

алдымызға, белгілі мағынаға толы адамдар, заттар, қҧбылыстар 

әлемін келтіреміз, олардың бәрінің ӛзара кҥрделі, әрқилы 

қатынастарға тҥскенін байқап білеміз. Ал тҥйсік болса – 

қоршаған орта әсерінен болатын, бірақ әлі толық жетілмеген, 

нақты заттық кейіпке келмеген, жеке сезімдік қасиеттердің 

бейнеленуі»
1
. 

Тҥйсік мен қабылдау - нақты ӛмірдің кӛрінісін бейнелеу 

ҥдерісі. Сыртқы ӛмірдегі нақты заттар мен олардың қасиеттерін, 

олардың анализаторларға тікелей әсер етуі арқылы сезінуге және 

қабылдауға болады.  

«Тҥйсіктер сезім мҥшелеріне байланысты кӛру тҥйсігі, дәм 

тҥйсігі, иіс тҥйсігі, тері тҥйсігі кинестетикалық, вибрациялық 

және органикалық болып бірнеше тҥрге бӛлінеді»
2
.
 

 

9.1  Ақыл-ойы кем балалардың тҥйсігі мен қабылдауы 

 

       
------------------------------------------ 

1,2Сәбет Бап – Баба. Жантану негіздері. - Алматы: Заң әдебиеті, 2007.-Б. 143. 
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Тҥйсік мен қабылдау – қоршаған ортаны танудың  алғашқы 

сатысы. Бҧл саты барлық ӛмір жолында маңызды болып қала 

береді. Ақыл-ойы кем балалардың тежелген, шектелген қабылдау  

қабілеттері оның психикалық даму барысына, орасан зор әсер 

етеді. Ақыл-ойы кем балалардың қабылдау және сезіну  

қабілеттерін, белгілі психологтар И. М. Соловьев, К. И. 

Вересотская, М. М. Нудельман, Е. М. Кудрявцевалар зерттеген.  

М. М. Нудельманның зерттеулері, кӛру арқылы 

қабылдаудың кӛлемінің тарлығын дәлелдейді. Мысалы, терезеден 

кӛрінген қала кӛрінісінен, ақыл-ойы кем балалардың 

байқағандары, сау балаларға қарағанда, анағҧрлым аз болған.  

Шолып қараудың шектеулі болуын, И. М. Соловьев ӛз 

зерттеулерінде толық сипаттайды. Мысалы, сау балалар бірден 

байқаса, олигофрендер біртіндеп байқайды деп жазады. Ақыл-

ойы кем балалар, кӛшеде келе жатып, айналасындағыны ӛзінің 

сау қҧрбыларына қарағанда, аз байқайды. Сондықтан, ол бӛтен 

жерлерде, таныс емес жағдаяттарда абыржып қалады, жағдайды 

бағалай алмайды, оқиғаның мәнісін аңғармайды. Демек, 

олигофрендер обьектілер арсындағы қатынастар мен 

байланыстарды дҧрыс ҧғына алмайды. 

Ақыл-ойы кем балалардың  қабылдауындағы, әсіресе 

кӛрнекті ерекшелігі – психикалық ҥдерістердің баяулығы. Яғни 

қандай бір затты, қҧбылысты байқау, ізденіспен, обьектіні табуға 

тырысу, қоршаған ортаның белгілі бір бӛлігіне іздене қарау, оның 

қажетсіз бӛліктерін назардан тыс қалдыру сияқты қабілеттің 

жоқтығы. Сюжетті суреттерді қарастыра отырып, оның нақты 

мазмҧнын ажырата алмайды. Белсенді, сыни кӛзқарас, 

жағдаяттың мазмҧнын талдау  сияқты  дағдылар, бҧл  балаларда 

қиындықпен қалыптасады.  

Ақыл-ойы кем оқушыларды еңбекке баулуда, жалпы ой-

ӛрісін дамытуда, қабылдаудың басқа тҥрлері ҥлкен рӛл атқарады, 

мысалы, кинестетикалық қабылдау. Бҧл баланың ӛз денесінің 

кҥйін кеңістікте сезінуі. И. П. Павлов мҧндай кинестетикалық 

немесе проприоцептивтік қабылдауларды қимыл-қозғалыс  

анализаторларының жҧмысы деп атайды. Ақыл-ойы кем 

балалардағы проприоцептивтік сезінулердің дәл болмауынан, 

қимыл-қозғалыстың тепе-теңдігі бҧзылады. Олардың қимыл-

қозғалыстары оқыс, аяқ-қолдары қатты сермеледі.  
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Психиканың дамуында есту  арқылы қабылдау қабілеттері, 

ӛзіндік маңызға ие. Есту арқылы қабылдау, сӛйлеудің дамуымен 

тікелей, әрі тығыз байланысты. Егер есту анализаторларының  

аймағындағы  саралаушы  шартты байланыстар ӛте баяу 

қалыптасса, сӛйлеудің қалыптасуы тежеледі. Бҧл ӛз кезегінде ой-

ӛрістің дамуын тежейді. Жҥйке жҥйесінде кемістігі бар, барлық 

балалардың дерлік сӛйлеудегі дыбыстарды ажырату қабілеттері 

ӛте кеш, әрі қиындықпен қалыптасады. Миы зақымданған 

балалардың арасында, есту анализаторы әсіресе, қатты зардап 

шеккендері кездеседі. Кейде, мҧндай балаларды ақыл-ойы кем 

балалармен шатастыруға болады. Сондықтан, есту арқылы  

қабылдау қабілетін, арнайы әдістемелердің кӛмегімен анықтау 

қажет. Мҧндай тексерулер, нағыз ақыл-ойы кемістігін, есту 

арқылы қабылдау кемістігімен байланысты, екінші кемістіктен 

айырып алуға мҥмкіндік жасайды. Есту арқылы қабылдау, тек 

сӛйлеудің дамуына ғана емес, сонымен бірге, сан алуан 

дыбыстардан тҧратын, қоршаған ортаны сол кҥйінде  дҧрыс 

қабылдауға тікелей әсер етеді. Егер осы тҥрлі дыбыстардан 

қҧралған ӛмірді, баланың дҧрыс қабылдауға мҥмкіндігі болмаса, 

оның айналаны бағдарлай алмауына таңдануға болмайды.  

Уақыт пен кеңістікті қабылдау қабілеттері, айналаны 

бағдарлауда ӛте маңызды. Егер сыртқы ортаны қабылдау 

«жолдары» арқылы алынатын  мәліметтер, бала санасына  еніп,  

қалыптасатын болса, онда мҧндай «жолдары» ӛте тар, қиын 

болып келетін, ақыл-ойы кем балалардың алатын мағлҧматтары 

ӛте аз, анық емес, тҥсініксіз болатындығына кҥмән жоқ. Бҧл 

жерде Л. С. Выготскийдің ақыл-ойы кемістігінің алғашқы 

(ядролық) және екінші симптомы туралы пікірінің мәні ашылады. 

Нашар сезіну мен қабылдау нағыз ӛзекті симптомдард болып 

табылады. Олар жоғары психикалық ҥдерістерді тежейді, 

баяулатады, әсіресе ойлау қабілеті қатты зардап шегеді. Ақыл-

ойы кем оқушылардың сезінулері мен қабылдауындағы барлық 

кемшіліктер мен ерекшеліктер арнайы мектептептердегі оқыту-

тәрбиелеу ҥдерісінде жеңілдейтін немесе орны толтырылатын, 

салыстырмалы эксперименталды зерттеулерде  дәлелденеді. 

Тҥйсіну мен қабылдаудың дамуы, ЖЖЖ қызметінің 

біртіндеп орнына келуінің кӛмегімен спонтанды тҥрде дамуы 

мҥмкін. Осыған орай, жҥйке ҥдерістері анағҧрлым икемделіп, 
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кҥшейе бастайды, сезіну мен қабылдау қарқыны жылдамдайды. 

Психикалық ҥдерістерді дамытуда, ең алдымен, мектептегі оқу 

бағдарламасы септігін тигізеді Ол тек оқу ғана емес, 

топсаяхаттар, серуендер, әртҥрлі шаралар, ойындар, т.б. Ӛмірлік 

тәжірибесі молайған балалардың дҥниетанымдары кеңейеді, 

мағлҧматтары кӛбейеді. Айналаны тану – қабылдау мен сезіну 

сапасын жоғарылатудың негізгі жолы. 

 

9.2  ПДТ балалардың тҥйсігі мен қабылдауы 

 

Жалпы, бҧл балалардың қоршаған орта туралы білімі ӛте 

шектеулі, ҥзінділі болып келеді. Қабылдаудың заттық және 

қҧрылымдық тҥрлері жеткіліксіз болып келеді. Бҧл балалар, кез 

келген затты таныс емес ракурста, сызба тҥрінде, контур тҥрінде 

тани алмайды. Ҧқсас әріптер мен әріп элементтерін ҥнемі 

шатастырады. 

Кӛру арқылы қабылдау қабілеттерінің кемшілігі, олардың 

оқу ҥдерісінде айтарлықтай қиындықтар туғызады. Сондай-ақ,  

тҧтас қабылдау мҥмкіндігі бҧзылған. Яғни, балалар объектінің 

жеке элементтерін ажырата алмайды. Заттар мен қҧбылыстардың 

бейнелері нақты емес.  Олардың қиялындағы бейнелердің кӛлемі 

аз. Сонымен қатар, тҧтас бейнені жеке бӛліктерге ажырата 

алмайды, бҧл кемістіктер кешігіп, қалпына келеді. Мҧндай 

балалар, тҧтас бейнені қабылдау ҥшін, ҧзақ уақытты керек етеді. 

Бҧл балалар сыртқы дҥниені қабылдауда, оның кӛптеген 

элементтерін кӛрмейді. Әсіресе, қабылдау кеңістігінің тарлығы, 

сезім мҥшелері арқылы тҥсетін ақпараттарды қабылдау мен 

қорытуда  байқалады. Жалпы ПДТ балаларға енжарлық тән. Бҧл 

балалар, кӛбінесе тапсырмаларды тез орындап қҧтылуға 

тырысады. Тапсырманы таңдауда, оны орындауға мҥмкіндігі жете 

тҧра, бәрібір оңайына қарай ҧмтылады, Сӛйтіп, бҧл балалардың 

қабылдау, деңгейі ӛте тӛмен екендігі анықталған. Талдау кӛлемі 

шектеулі және талдау жинақтаудан басым, заттың дәйекті және 

дәйексіз белгілерін ажырата алмайды. Жалпылаушы терминдер 

мен ҧғымдарды пайдалана алмайтындары кӛрінеді. ПДТ 

балалардың объектіні зерттеуге мақсатты, жоспарлы әрекеттері 

қалыптаспаған. Олардың іздену әрекеттері, импульсивті, 
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жҥргізіледі. Әсіресе, оң және сол жағын бағдарлауы қиындықпен 

қалыптасады.  

Бҧл балалардың кеңістікті бағдарлау саласын зерттеген 

ғалымдар, кеңістікті бағдарлау кемшіліктерінің болашақта оқу, 

жазу, графикалық дағдылардың қалыптасуына кері әсерін 

тигізетіндігін дәлелдейді. Мысалы, ең таныс бейне болып 

саналатын, адамның суретін салуда, фигураның қағаз, бетіне 

дҧрыс орналаспағандығы, дене бӛліктерінің сәйкессіздігі кӛзге 

тҥседі. Дене бӛліктері денемен дҧрыс жалғаспайды, кейбір қас, 

қҧлақ, саусақ, киім тәрізді бӛліктер, мҥлдем қалып қояды. 

 

9.3  Есту қабілеті бҧзылған балалардың  

                    қабылдауы мен тҥйсігі 

 

«Есту мҥмкіндігінің орнын толтыруда, кӛру арқылы 

қабылдау қабілетінің маңызы зор. Кӛру арқылы қабылдау 

қабілетін, баланың жасқа сай даму кезеңдерімен бірге 

қарастырған дҧрыс. Жоғарыда айтылып ӛткендей, бҧл 

балалардың сау балаларға қарағанда, заттардың кескіндерін тану 

дағдысы кеш қалыптасады. Қиын жағдайларда (мысалы, 

заттардың кескіндері таныс емес кҥйде тҧрғанда), есту қабілеттері 

зақымдаған балалардың мҥмкіндіктері айқын кӛрінеді. Демек, 

саңырау балалардың қабылдауындағы аналитикалық тип, 

қабылдаудың синтетикалық типінен басым екендігі белгілі 

болады.  

Заттардың формаларын қабылдауға, олардың практикалық  

заттық-манипуляциялық әрекеттері, оны тиісті сӛздермен 

белгілеуді меңгеруі кӛмектеседі. Мектепке дейінгі жастағы 

саңырау балаларда, 2-5 бӛліктен тҧратын кеспе суреттерді 

қҧрастыруға мҥмкіндік беретін, заттарды тҧтас тҥрінде қабылдау  

қабілеті қалыптасады. Кеспе суреттерді қҧрастыра білу олардың  

кӛру арқылы қабылдау ҥдерісіндегі талдаумен жинақтаудың 

болатынын дәлелдейді. А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская және Э. И. 

Леонгардтың мәліметтері бойынша, 4 жастағы саңырау 

балалардың тең жартысы 2-3 бӛліктен тҧратын кеспе суреттерді 

қҧрастыра алады, ал 5 бӛліктен тҧратын суреттерді қҧрастыруға, 

тек 6 жастағы балалардың шамасы келеді. Бҧдан басқа, заттардың 

формаларын қабылдау қабілетін зертеу мәліметтері, 7-8 жастағы 
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саңырау балалардың сӛйлеу әрекетінсіз, зат формаларын 

ажыратуы, ӛте нашар екендігін кӛрсетеді, сӛйлеуді меңгерген 

саңырау балалардың нәтижелері, еститін сау балалардың 

кӛрсеткен нәтижелерінен еш кем болмаған. Бҧл нәтижелер, есту 

қабілеті бҧзылған балалардың,  мҧндай қабылдау қабілетінің, 

яғни мағыналандыру қабілетінің  даму  мҥмкіндігі болатынын 

(мектепке дейінгі арнайы ҥйрету арқылы), кӛрсетеді. 

Мағыналы қабылдау қабілетінің  орнығу ерекшеліктері 

бейнелерді, картиналарды қабылдаудағы талдаудан анық 

байқалады. Себебі, картинада шынайы ӛмірдің жеке бӛліктері 

бейнеленеді, сӛйтіп, балаға оны кӛрсете отырып, бала ӛзі нақты 

ӛмірді қабылдауда, жҥріп ӛтетін сатылары туралы білуімізге 

мҥмкіндік туады.  

Бейнелерді кӛру арқылы қабылдаудың бірқатар 

ерекшеліктерін атап ӛтейік: саңырау балалар, перспективалық 

бейнелерді тҥсіну мен қабылдауда қиналады, заттар арасындағы  

кеңістіктік-уақыттық қатынастарды орната алмайды; заттардың 

қозғалыстағы бейнелерін тҥсіне бермейді; таныс емес ракурстағы 

бейнелерді және контурмен берілген бейнелерді қабылдай 

алмайды; сондай-ақ, егер заттың бейнесі жартылай басқа 

бейнемен жабылған болса, тани алмауы мҥмкін.  

Саңырау балалардың қоршаған орта туралы мағлҧмат 

алуының бірден-бір мҥмкіндігі – ол кӛру арқылы қабылдау. 

Сонымен бірге, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға  

жағдай тудырады. Қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау, 

дактиль тілінде, нәзік және сараланған мимика, ымдау, 

саусақтардың, еріннің, беттің, бастың қимылын ажыратумен 

жҥзеге асады. Демек, саңырау баланың кӛру арқылы қабылдауын, 

ерте кезеңде сӛйлеуді меңгертумен қатар дамытқан дҧрыс. 

Кинестетикалық сезім арқылы қабылдау. Есту қабілеті 

бҧзылған балалардың кӛпшілігі, қимыл-қозғалыс дамуында 

ӛздерінің сау қҧрбыларынан кейін қалады. Тепе-теңдікті сақтай 

алмайды, қимыл-қозғалыс координациялары жеткіліксіз. Саусақ 

икемділігі мен артикуляциялық аппараттың жетілмеуі сияқты 

қҧбылыстар кездеседі.  

Статикалық және динамикалық тепе-теңдікті сақтай алмау, 

тіпті мектеп жасындағы балаларда жиі кезігеді. Кӛзі ашық кҥйде, 

олар сау балалар сияқты жҥре алады. Кӛзін жҧмып жҥргенде, 
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саңырау балалардың жартысы, тепе-теңдікті сақтай алмайды, 

қозғалыс координациясын жоғалтады. Бҧл қҧбылыс 12-14 жасқа 

дейін байқалады, одан кейін біртіндеп  жойылады.  Әдетте, 

мҧндай балалар қимыл-қозғалыс дағдыларын кеш меңгереді. Оған 

себеп, есту қабілетінің болмауы, қимыл-қозғалыс  

сезімталдығының дамуына  кері әсерін тигізеді. 

Моториканың даму ерекшеліктері, қимыл-қозғалыспен 

қатар,  заттармен әрекет етуден кӛрінеді. Олардың қимылдары ӛте 

ебедейсіз және ауыр. Есту мҥмкіндігін жоғалту,  қимыл-қозғалыс 

тҥйсігінің дамуы ҥшін қиын жағдайлар тудырады. Есту арқылы 

бақылау  анық, ҥйлесімді қозғалыстың жасалуына кӛмектеседі. 

Естімейтін балалардың есту арқылы бақылау кемістігі кӛру, 

тактильдік сезіну, вибрациялық сезіну сияқты мҥмкіндіктермен 

толықтырылады. Сондықтан, бҧл балалардың қимылын 

бақылауы, оның ӛз қимылының сапасын жақсартуға кӛмектеседі. 

Сондай-ақ, тіл дамуының  ерекшеліктері,  қимыл-қозғалыстың  

дҧрыс қалыптасуына, зиянын тигізеді, оның ішінде – қимыл-

қозғалысты реттеудің жоғары формаларына ӛз таңбасын салады. 

Ырықты қозғалыстың дамуы, балалардың ӛзгелердің сӛздік 

нҧсқауы бойынша, ӛз денесін бағындырып қимылдауынан 

басталады. Одан кейін, сӛз қимылды ҧйымдастыратын  қҧрал 

болып орнығады,  қимылды реттейді және саралайды. Сӛйлеудің 

кӛмегімен қалыптасатын қимыл-қозғалыс дағдылары жаңа 

жағдайға тез ауысады. Сӛйлеудің  кеш қалыптасуына 

байланысты,  саңырау балалардың қимыл-қозғалысының ерікті 

реттелуі,  анағҧрлым кеш қалыптасады.  

Тері арқылы сезіну мүмкіндіктері. Тері арқылы тҥйсіну, 

заттың теріге жанасуынан пайда болады. Тері арқылы 

тҥйсінулердің ішінде, вибрациялық сезіну – есту бҧзылуының  

орнын толтыруда ӛте маңызды  сезім. Вибрация ауада, қатты 

немесе сҧйық денеде  беріледі. Адамның ӛзі вибрация шығаратын 

затқа жанаспаған жағдайда, оны қоршаған ортадағы басқа 

заттардың жеткізуі арқылы қабылдай алады, вибрациялық 

сезімдер, адамнан алыс тҧрған заттар мен қҧбылыстар туралы 

білуге мҥмкіндік береді. Есту кемістігінде бҧл ӛте маңызды. 

Себебі, саңырау адам,  ең маңызды қабылдаушы аппарат – есту 

қабілетінен айрылған. 
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Вибрациялық тҥйсік, әсіресе, естудің қалдық мҥмкіндігі бар 

адамдарға кӛп кӛмек береді: мҧндайда зақымданған есту 

мҥмкіндігі ҥшін, қажетті интенсивтіліктің сәл ғана кӛлемі жетеді. 

Вибрациялық сезімді танымдық  қҧрал ретінде пайдалану ҥшін, 

арнайы жаттығулар керек. Мысалы, кішкентай балалар ҥшін, 

жалпы сезім кешеніндегі вибрациялық сезімді бӛліп алу қиын. 

Сондықтан, балаларды әртҥрлі вибрация жасайтын және 

вибрация жасамайтын заттармен таныстыру, вибрацияның 

кеңістікте ауа толқыны арқылы берілетіндігін сезіндіру қажет. 

Нәтижесінде, саңырау балаларда, вибрациялық сезіну қабілеті ӛте 

жоғары екендігі анықталады. Мысалы, саңырау балалар сау 

балаларға қарағанда, вибрацияның шығу кӛзін 2 есе анық 

ажырата алады.  

Осылайша, есту анализаторының толық тоқталуымен 

вибрациялық сезіну кҥшейе тҥседі, ал есту қабілеті кҥшейгенде - 

керісінше, тӛмендейді. Вибрациялық сезінулерді кҥшейту ҥшін, 

арнайы жаттығулар кешені орындалады.  

Вибрациялық сезімнің дамуы, сӛйлеуді меңгеруде, 

қабылдауда және дыбыстауда маңызды орын алады. Сӛйлеген 

кезде шығатын вибрацияны, саңырау балалар сӛйлеушінің 

тамағына саусағын немесе алақанын қойып «тыңдау» арқылы, 

оның не айтқанын ҧғына алады. Сондай-ақ, сӛйлеудің қарқынын, 

ырғағын, екпінін естімейтін балалар, осы жолман айқын 

қабылдайды. Вибрациялық тҥйсіктер, саңырау балалардың ӛз 

дыбыстауын, сӛйлеуін бақылауға мҥмкіндік береді.  

Сипап-сезу арқылы қабылдау. Сипап-сезудің кӛмегімен 

танымдық ҥдеріс жҥзеге асады, сонымен бірге, оған  тері және 

қимыл  тҥйсіктері қатысады. Есту қабілеті бҧзылған балалардың 

сипап сезу қабілеттерінің дамуында, кәдімгі еститін 

балалардағыдай тҥрдіс байқалады, бірақ сипап сезудің кҥрделі 

тҥрлерінде, анағҧрлым кейіндеу болатыны байқалады»
1
. 

Осылайша, саңырау балалардың тҥйсік пен қабылдау ҥрдістерінің 

ерекшеліктеріне талдау жасау, келесіге кӛз жеткізеді, бҧл 

категориядағы балаларда, жоғарыда аталған пҥрдістердің  

 

----------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: «Академия», 2002. 

— С.411. 
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дамуында дефицитарлық дизонтогенияға тән даму заңдылықтары 

байқалады. Қабылдаудың бір жҥйесінің кемістігі, басқа сезімдер 

дамуының бҧзылуына әкеп соғады. Бҧл дефицитарлық 

дизонтогенез сипаттарының бірі. 

 

9.4  Кӛру қабілеті зақымданған балалардың тҥйсігі мен 

қабылдауы 

 

Кӛру, есту, иіс сезу  және тағы басқа сезім тҥрлері, қабылдау, 

тҥйсіну, елестету кҥйлерін туғызып, дҥниені сезіммен тану болып 

табылады. Әрбір анализатор сезім мҥшелері жҥйесіне ене 

отырып, тҧтас жҥйе қызметінің ықпалын сезінеді, кӛру 

қызметінің бҧзылуы, оның мҥлдем жоғалуы, анализторлардың 

ӛзара әрекеті мен анализатораралық байланыстарды ӛзгертеді. 

Сенсорлық жҥйе –  сезім мҥшелері жҥйесі немесе адамның 

сезімдік танымды жҥзеге асыруға, сыртқы орта туралы ақпарат 

алуға мҥмкіндік беретін анализаторлар. 

Сыртқы ӛмір бейнелерін қалыптастыру ҥдерісі, сенсорлық 

жҥйенің, кӛру кемістігінің жалпы сипаты  мен зақымдану  деңгейі 

жағдайымен тікелей байланысты болады. Қалдық кӛру мҥмкіндігі 

бар балалардың бҧл қабілеті қаншалықты аз болса, ол қоршаған 

ортаны тануда, басым рӛл атқарады, себебі кӛру арқылы 

қабылдау, сезімдердің ішінде жетекші маңызға ие.  

«Кӛру арқылы қабылдау. Адам 90 %-ға жуық ақпаратты, 

кӛру арқылы алады. Бірақ, бҧл соқырлық пен ауыр кӛру 

кемістігінд, адам соншалықты ақпаратты ала алмайды деген сӛз 

емес: кӛру арқылы танылатын заттың қасиеттері мен белгілерін, 

басқа анализаторлар тани алады. Мысалы, сипап сезу қабілеті, 

кӛру сияқты заттың формасы, шамасы, алыс-жақындығы жайлы 

ақпарат бере алады.  

Кӛру анализаторы қызметінің бҧзылуы, анализаторлардың  

жаңа ішкі және аралық  байланыстарының тҥзілуіне, сенсорлық 

жҥйе ішіндегі ӛзара қатынастардың ӛзгеруіне, соқырлар мен 

нашар кӛретіндерге ғана тән, спецификалық психологиялық 

жҥйенің қҧрылуына әкеледі. Осылайша, тотальды соқырлық 

жағдайындағы, шынайы мәнісіндегі ӛмірдің кӛрінісін 

қабылдауды, сипап-сезу қабілеті атқарады. Ал, қалдық кӛру 

мҥмкіндігі бар соқырлар мен нашар кӛретіндерде қабылдау 
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ҥдерісі қосымша стимулдардың кӛмегімен жҥзеге асады: 

тактильдік стимулдар, оқу ҥдерісінде толыққанды бейнелердің 

қалыптасуына ықпал етеді.  

Қалыпты дамудағы, мектеп жасына дейінгі балалардың 

стимулдық материалды қабылдау ҥдерістерде  сипап-сезу мен 

кӛру қабілеттерінің ӛзара біріккен әрекетін зерттеу нәтижелері, 

сенсорлық жҥйедегі сезімдердің әрқайсысын, жеке–жеке 

қолданғандағы нәтижелерден жақсы. Екінші жағынан, С. В. 

Кравков, Л. А. Шиф, И. М. Соловьев, Ф. Е. Иванов, В. М. 

Воронин т.б. ғалымдардың, сипап-сезу мен кӛрудің ӛзара біріккен 

әрекетін зерттеген жҧмыстарының нәтижелері, соқырлар мен 

саңырауларда, сау балаларда, олардың ӛзара әсері әртҥрлі 

болатындығына кӛз жеткізеді.   

Математика, ана тілі, дене шынықтыру пәндерін оқыту, 

айналамен таныстыру ҥдерісінде тҥрлі-тҥсті рельефті, 

дидактикалық материалдардың кӛмегімен,  соқыр балалар сипап- 

-сезу арқылы қабылданған объектінің қасиеттері мен белгілерінің  

ҥлкен кӛлемін кӛрсете алуымен қатар, ең бастысы – сипап-сезу 

мен кӛру мҥмкіндігінің біріккен әрекетінің, оқушылардың 

танымдық саласына, эмоционалды кҥйіне оң әсер ететіндігі.  

Сигналдардың әртҥрлі модальдылықта қайталануы,  олардың 

тҧрақтылығы мен тиімділігін арттыратын қҧрал болып табылады. 

Мҥлдем кӛрмейтін соқыр балалар мен кӛру мҥмкіндігінің 

қалдығы бар балаларды, Брайль кодтарына ҥйрету ҥдерісін  

салыстыру, соңғылардың  оқу мен жазуды сипап-сезу арқылы  

ҥйренуі қиын, әрі ҧзақ уақытты қажет ететіндігін анықтады. 

Бәлкім, олар сипап-сезу мҥмкіндігін, дәл соқырлар сияқты 

деңгейде пайдаланбайтындықтан, модальдылықтың  бҧл тҥрін 

меңгерудің нәтижесі, аз болуы керек.  

Қалдық кӛру мҥмкіндігінің кӛмегімен, сыртқы ортадағы 

заттардың бейнелерін саналы ҧғыну соқырлар ҥшін жылдамырақ, 

әрі оңай, нақты іске асады және есте ҧзақ сақталады. Бҧл олардың 

сипап сезу қабілеттерінің анағҧрлым жоғарылығын дәлелдейді.  

Брайль кодтарына ҥйретудің  бастапқы кезеңдерінде, яғни, әрбір 

таңбаның бейнесі, сипап-сезу мен кӛру арқылы  орнығатын кезде, 

қалдық кӛру мҥмкіндігі бар балалар, ӛте аз уақыттың ішінде, 

онша қиналмай, бірден меңгеріп шығады. Кӛру арқылы алынатын 

бейнелер, басқа психикалық  бейнелер сияқты,  кӛптҥрлі, кҥрделі 
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және ҥш  деңгейден тҧрады: сенсорлық-перцептивтік, 

мағлҧматтар деңгейі және  вербальды–логикалық деңгей. Олар 

танымдық ҥдерістердің дамуында, эмоционалдық салада, толып 

жатқан біліктер мен дағдылардың қалыптасуында, маңызды рӛлге 

ие. Cау балалармен салыстырғанда, кӛру кемістігі бар балалар, 

кӛру арқылы алатын мағлҧматтарда, нақтылық пен тҧтастық 

жетіспейді, алған мағлҧматтары бҧрмалануы мҥмкін. Бҧған себеп, 

зат туралы жинақталатын сезімталдық тәжірибенің 

жетіспеушілігі. Кӛру арқылы алынатын  мағлҧматтың аздығына, 

кӛру кемістігінен басқа факторлар әсер етуі мҥмкін. Кӛру 

мағлҧматының бейнелілігі, зат бейнесін санада жаңғырту, 

елестету, оның пішінін, кӛлемін, сапалық қасиеттерін қиялмен 

қабылдай білуге байланысты. Бҧл балалар қабылдау ҥдерісінде 

заттардың, жануарлардың т.б. негізгі белгілерін саралай алмайды. 

Сондықтан, олар зат туралы жаңсақ пікірде болуы мҥмкін. Соның 

негізінде, қоршаған орта туралы алған мағлҧматтары қате 

қалыптасады және ӛте шектеулі болады. Айналаны танудағы 

сезімдік мҥмкіндіктің шектелуі, олардың танымдық әрекеттерін 

кеңейтуге, белсендіруге кедергі жасамайды, басқа қалыпты 

анализаторларды іске қосуға дағдыландырып, олардың айналаны 

дҧрыс қабылдау ҥдерісін  қалыптастыруға болады. Балалар пішін, 

ӛлшем, тҥс сондай-ақ, жануарлар мен ӛсімдіктер туралы анық 

мәліметтер ала алмайды. Ал, нашар кӛретін оқушылар, заттардың 

немесе бейнелердің пропорцияларын айыра алмайды. Тҥсетін 

ақпараттың аздығына байланысты, кейде олардың 

мағлҧматтарында схематизм, вербализм байқалады.  

Бинокулярлық кӛру қабілетінің бҧзылуы, кеңістіктік 

соқырлыққа әкеп соғады, перспектива мен кеңістіктің тереңдігін 

қабылдау бҧзылады, демек қабылданған бейнелер бҧрмаланады, 

адекватты болмайды. 

Осылайша, кӛру жҥйесінің әр бӛлігінің бҧзылуы, соқырлар 

мен нашар кӛретіндердің бейнелерді қабылдауында, 

спецификалық белгілер мен ӛзгешеліктер туғызады. 

Объектіні қабылдаудағы тҥс, форма, шама, ӛлшем сияқты 

сапаларын ажырату мҥмкіндіктерін зерттеген тәжірибелер, 

олардың адекватты қабылдануының, объектінің ӛзін қабылдауға 

тікелей қатысты екендігін кӛрсетті. Объектінің силуэттік бейнесін 
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қабылдауда, контурлық бейнелерді қабылдаудан гӛрі, анағҧрлым 

жоғары нәтижеге қол жеткізілген.  

Сыртқы әлемдік бейнелер соқырларда да, нашар 

кӛретіндерде де, бірмодальды болмайды: олардың қҧрылымы 

кҥрделі, басқа анализаторлардан тҥсетін ақпараттарды қоса 

қабылдайды, оның ішінде – сау сақталған анализаторлардан, 

зақымданған анализаторлардан тҥсетін ақпараттар. Кӛру 

анализаторының зақымдану ауырлығына қарай, дара 

ерекшеліктеріне қарай, жоғарыдағы кез келген анализатордың 

әрекеті басым болады.  

Есту арқылы қабылдау. Соқыр және нашар кӛретін 

балаларда, есту арқылы сыртқы ортаны қабылдау, қалыпты 

балалардағыдай қалыптасады. Есту анализаторының кӛмегімен 

алынған ақпаратты, санада, қиялда жаңғырту арқылы 

қабылдайды. Есту анализаторларының қызметі, кӛру 

анализаторларының орнын басады. Дыбысты дистантты тҥрде 

қабылдау мҥмкіндігі ӛзгеше қҧндылыққа ие, ол дыбыстарды 

сыртқы ортадағы объектілердің ӛзара әрекетінің белгісі (сигналы) 

ретінде пайдалануға мҥмкіндік береді. Дыбыстар сигналдық  

маңызға ие болған сайын, соқыр адамның санасында, заттар мен 

адамдар, олардың әрекеттері туралы нақты мағлҧматтар 

қалыптаса бастайды»
1
.
 

Жалпы алғанда, соқырлар ҥшін есту қабілетінің маңызы 

ерекше. Ӛткен ғасырлардағы зерттеу жҧмыстарында (Д. Дидро, 

Н. Дюфо), соқыр адамдарда кӛру қабілеті жоғалғаннан кейін, есту 

мҥмкіндігі компенсация ретінде, ӛзінен-ӛзі, автоматты тҥрде 

кҥшейе тҥсетіндігі жайлы айтылады.  

Әртҥрлі әрекеттер мен кеңістікті бағдарлау қажеттігі, 

олардың әртҥрлі дыбыстарды, шуларды саралай білуін, дыбыстың 

шығу кӛзін оқшаулауды, дыбыс толқынының бағытын анықтай 

білуді талап етеді, сондықтан, олардың есту қабілеттері  жетіле 

тҥседі. Жалпы психологияда, есту тҥйсігінің 3 тҥрі бар: сӛйлеу, 

музыка және шу. 

Соқыр балалардың фонемалық қабылдау қабілеттерінің  

 

------------------------ 
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жақсы дамуы, сау балалардағы сияқты, сауат ашу ісінде қажет, 

фонемалық қабылдау оқу ҥдерісінде жетіле тҥседі, сӛздің 

дыбыстық қҧрамы туралы мағлҧмат орнығады. Есту арқылы 

қабылдауды дамытуда, сӛйлеу қабілетінің қалыптасуы маңызды 

рӛл атқарады. 

Есту мағлҧматтарын қалыптастыру, кең дыбыстық 

диапазонды  пайдалануды талап етеді. Бала қҧстардың әнін, 

ӛзеннің сылдырын, жапырақтардың сыбдырын, қауіп дыбысын, 

әртҥрлі музыканы т.б. тани білуі керек. Алайда, Б. М. Теплов 

музыкалық есту қабілетінің дамуы адамның есту мҥмкіндігінің 

ерекше тҥрі ретінде оқу ҥдерісінің жҥзеге асатынын айтады. 

Оқыту ҥдерісінде, дыбыстық мағлҧматтар алуды 

қалыптастыру, оқу материалына, балалардың ӛзара қарым-

қатынасына  және бҧқаралық ақпарат қҧралдарына сҥйенеді. 

Оқыту жҧмысындағы ең тиімді болып саналатыны – ең 

мҧғалімнің сӛйлеу. Кӛру қабілеті бҧзылған балаларда оқу 

ҥдерісінің дҧрыс қалыптасуы, олардың болашақта мамандық 

таңдауына, еңбек тҥрлеріне белсене араласуына септігін тигізеді. 

Бҧл балалар, кейде радист, телефонист, музыкант немесе музыка 

аспаптарының кҥйін келтіруші маман болып, жҧмыс істей алады. 

Бҧл олардың қоғамдық  пайдалы әрекетке араласуына мҥмкіндік 

береді.  

Сипап-сезу арқылы қабылдау. М. И. Земцова, Ю. А. Кулагин, 

Л. И. Солнцева, В. М. Воронин, Р. Б. Каффеманас тәрізді бірқатар 

ғалымдардың жҥргізген зерттеулері, сипап-сезудің тек 

соқырлықтың ғана емес, нашар кӛрудің орнын толтыра алатын, 

кҥшті қҧрал екендігін дәлелдейді. Оқу мен еңбек ҧдерісінде олар 

сипап-сезу мҥмкіндігін кӛбірек пайдаланады. Әрине, мҧндай 

нәзік сезімталдық, іс-әрекетке қатысатын тері аймақтарында кӛп 

болады. Мысалы, саусақ терісінің сезімталдығына орай, рельефті-

нҥктелі Брайль  шрифтін меңгеруге болады. Рельефті-нҥктелі 

Брайль жҥйесінің кӛмегімен, оқу ҥдерісін зерттеумен, кӛптеген 

тифлопсихологтар мен тифлопедагог ғалымдар айналысты 

(Б.И.Коваленко, М.И.Земцова, Н.С.Костючек, Л.И.Солнцева т.б.). 

Брайль әрпі бейнесінің қалыптасу ҥдерісі жҥйелі, кешенді сипатқа 

ие. Бейне қҧрылымына әртҥрлі модальдылықтар мен әр 

деңгейдегі қорытындылар енеді. Бҧл Брайль алфавитінің 

сенсорлық бейнесін қалыптастыру әдістемесінде кӛрініс табады: 
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әріптің бейнесі, нақты заттармен сәйкестендіріледі, геометриялық 

эталондармен салыстырылады, кӛру мен сипап-сезуге тірек 

ретінде тҥрлі тҥсті жиналмалы ҥлкен ҥлгілер пайдаланылады.  

Брайль жҥйесіне ҥйрету әдістемесі, игерілген  материалдың 

санада тҧрақтанып қалуына айрықша кӛңіл бӛледі, сондықтан, 

алфавитті меңгеру 3 кезеңнен тҧрады. 

1 кезең: меңгерілетін Брайль әрпінің жалпы бейнесін 

қалыптастыру, әрі осы кезеңде сақталған анализаторлардың 

барлығын, бҧзылған кӛру қызметтерін пайдалану қажет. Бҧл 

әртҥрлі кӛрнекі материалдардың кӛмегімен әріптің кӛрнекі және 

тактильдік бейнесін жасау кезеңі. 

2 кезеңнің  мақсаты бейненің қҧрылымына талдау жасау. 

Оқушылар әр әріптің қҧрамындағы нҥктелердің саны мен 

орналасуын есте сақтайды, олардың жазудағы және оқылудағы 

нӛмірлерін меңгереді. Бҧл кезеңде, балалардың ойлау 

операциялары, мағлҧматтарды ойша талдау қабілеттері барынша 

пайдаланылады.  

3 кезеңде балалар Брайль кодтарының жалпы бейнелерін, 

қҧрылымдық қҧрамын, формаларын, кеңістікте орналасуын 

салыстырады. Осы әдістемелік жҧмыс ойлау, сӛйлеу, ӛмірдегі 

нақты мағлҧматтармен байланыс тәрізді компенсаторлық 

ҥдерістерді пайдалана отырып, әріптің анық, сараланған бейнесін 

қалыптастыратын, ҥшінші кезеңге әкеледі. Санада бір дыбыс пен 

бейнеге сай, әріп кескіні орнығады. Балалармен жҧмыс істеудегі 

бҧл кезеңнің ең маңызды сәті – ол алты нҥктеден тҧратын, 

бейнедегі қабылданатын нҥктелер конфигурациясының, 

кеңістікте орналасуын бекіту, яғни әріптің кеңістіктегі 

топографиялық бейнесін жасау. Нҥктелер комбинациясын кӛруде, 

сипап-сезуде кезігетін қиындықтар мен қателіктер, фигураның 

осы алты нҥктелік бейнеде орналасу ретін, ажырата алмаумен 

байланысты.  

Бҧл кезеңде, Брайль кодтарының әріп қҧрамына енетін 

нҥктелер саны, кеңістікте орналасудағы бірі-біріне қатынасы, 

алты нҥктеліктегі орналасу реті тәрізді нақты бейнелері 

қалыптастырылады.  

Брайль жҥйесінің сенсорлық кӛрінісінде, айтарлықтай 

маңызға ие болатын нәрсе – ол логикалық операциялар, себебі 

олар жҥйедегі элементтер арасындағы логикалық байланыстарды 
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орнатуға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, баланың ӛмірлік 

тәжірибесін жеткізе алатын кең тілдік базасы болуы керек. Ал, ең 

қажеттісі – ынта мен тҥрткі, жаңаны тануға деген қҧштарлық 

және ҧстамдылық, зейінділік, тыңдай білу, мҧғалімнің айтқанын 

орындау сияқты жеке тҧлғалық қасиеттер.  

Кәдімгі баспа шрифтіндегі бірліктер сӛз немесе фраза 

болатын болса, Брайль шрифтінің перцепция  бірлігі – бір белгі 

(әріп) немесе бір ҧяшық (алты нҥкте мен белгі ). 

Брайль кодтарын меңгеру ҥшін, жоғары деңгейдегі ой-ӛріс 

қабілеті қажет, себебі оқудың бҧл әдісі, әр белгінің қҧрылымдық 

талдауын ғана емес, белгілердің біртҧтас бейнесін жасауды,  яғни 

сенсорлық таным актісіне талдау – жинақтау әрекетін енгізуді 

талап етеді. Мҧнда қимыл–қозғалыс және сипап-сезу 

дағдыларының дамуы, ӛте қажет болады: екі қолдың қимылының 

дҧрыс координациясы, сҧқ саусақ пен ӛзге саусақтардың 

сезімталдығы, әріптер кескіндерін жеңіл, дәл басу дағдысы, 

саусақтарды солдан оңға қарай, ептілікпен жылжытып отыру 

дағдысы т.б.»
1
.
 

Қоршаған ортаны тану және қабылдау, соқыр балаларда 

негізінен, тактильдік әдіс арқылы жҥзеге асатыны белгілі. Сипап- 

сезудің ӛзі әртҥрлі сезіледі: жанасу, қысым, қозғалыс, 

температура,  ауырсыну, материалдың фактурасы, т.б. сондай-ақ, 

заттың  пішіні, ӛлшемі, салмағы тәрізді қасиеттері ажыратылады.  

Заттарды сипап-сезу немесе тактильдік сезіну негізінде, 

оның пішіні, кӛлемі, ӛлшемі, сапасы туралы тҥсінік алуға болады. 

Балалардың сипап-сезу арқылы ересектерге еліктеуі, 

соқырлардың заттар туралы ҧғымдарын қалыптастырады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың заттық іс-әрекеті тежеледі 

(қайшыны, қарындашты пайдалану, бәтеңкенің бауын байлау 

т.б.), соған орай, бҧл балалардың қоршаған орта туралы 

ҧғымдары, сау балалардан анағҧрлым ӛзгеше қалыптасады. 

Соқыр балаларда, әсіресе, мектепке дейінгі жаста, тҧрмыстық 

жағдайларға қажетті дағдыларды қалыптастыру ӛте маңызды. 

Себебі, олар ересектердің іс-қимылдарына ӛз беттерімен еліктей  

 

 ----------------- 
1Литвак А. Г. Тифлопсихология. - М.; Изд. «Просвещение», 1985. - С.152. 



 184 

алмайды. Соқыр баланы ҥйрету, ересек адамның кӛмегімен, ал 

кейінірек сӛздік нҧсқаумен жҥзеге асады. Мысалы, қасықты 

ҧстау, оны ауызға апару, алдымен сипап-сезу арқылы ҥйретіледі, 

одан соң есту арқылы тҥсіндіріледі.  

Балаларды сипап-сезу арқылы ҥйретуде, тері 

сезімталдығының тактильдік, температуралық, вибрациялық, 

ауырсыну тҥрлері ескерілуі керек. Тері арқылы сезінудің барлық 

тҥрлерін қолданғанда, олардың зат, қҧбылыс туралы тҥсініктері 

кеңейеді, толыға тҥседі. Сонымен бірге ол тек қана  танымдық 

мақсатта ғана емес, денсаулықты сақтау мақсатында пайдалы. 

Мектепте оқитын соқыр және нашар кӛретін балалар, заттық-

тәжірибелік әрекеттермен ӛзгеше тҥрде танысады. Арнайы 

мектеп оқушылары, сипап-сезу  негізінде,  айналаны қабылдауға 

ҥйренеді, осылайша, білім қоры жылдан жылға молая тҥседі.  

Бҧлшық ет – қимыл-қозғалыс сезімі, сипап-сезу ҥдерісінің 

маңызды компоненті емес, сонымен бірге, кеңістікті бағдарлау 

ҥдерісінің бӛлігі болып табылады. Қозғалыс анализаторы затты 

баланың ӛз денесіне ӛлшеп байқауына, кеңістікті бағдарлаудағы 

ішкі және сыртқы орта анализаторларының арасындағы 

байланыстар механизмі қызметін атқарады. Кӛру арқылы бақылау 

мҥмкін болмағандықтан, проприоцептивтік сезім негізінде, 

бақылау жасау соқырлар мен нашар кӛретін балалардың, қимыл-

қозғалыс дәлдігінің дҧрыс дамымауына себеп болады.  

Қимыл-қозғалыс дәлдігі мен ӛзін-ӛзі бақылау дағдысын 

меңгеру ҧзақ уақыт жаттығуды, жоғары танымдық ҥдерістердің 

қосылуын, ӛздерінің проприоцептивтік қабылдау дағдыларына 

талдау жасай білуді қажет етеді. Соқырлардың қозғалыс 

анализаторының жҧмысы, еңбек әрекетінде дәлдік, нақтылық 

сипатқа ие болады, сараланады; қимыл-қозғалыс актілері 

автоматтандырылады, кейбір мамандық тҥрлерімен айналысуға 

мҥмкіндік береді (музыкант, теруші-машинист, оператор т.б.).    

Соқыр және нашар кӛретін балалардың кеңістікті 

бағдарлауларының ӛзгеріс динамикасы мен спецификасына 

талдау жасауда, оның дамуы анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық қҧрылымдардың қалыптасу дәрежесіне 

байланысты анықталды.  

Тифлопсихологиядағы, ерте балалық және мектепке дейінгі 

жастағы, соқыр балалардың кеңістікті бағдарлау қабілеттерін 
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зерттеу жҧмысы Л. И. Солнцеваға тиесілі. Онда бала ӛмірінің 

алғашқы айларынан бастап, кеңістікті бағдарлайтындықтары  

қарастырылады. 5-6 айлық кездің ӛзінде-ақ, соқыр балаларда 

кеңістікті бағдарлаудың алғашқы жҥйесі орныға бастайды. Бҧл 

уақытта, балалар тік және кӛлденең кҥйді ажырата алады.  

В. А. Кручинин соқыр балалардың бағдарлау 

мҥмкіндіктеріне сапалы талдау жасай отырып, мектеп жасындағы 

соқыр балалардың аталған қабілеттерін, 4 деңгейге ажыратуға 

мҥмкіндік алды. Алғашқыда кеңістікті бағдарлай білу қабілеті 

қалыптасу деңгейінде болады, мҧндай балалар сынып бӛлмесінде, 

мектеп ішінде (қала ішін айтпағанда ) бағдар жасай алмайтындар, 

ешқандай тәжірибесі жоқ балалар. Балалардың қабылдайтын 

объектілерінің негізгі және қосалқы белгілері, әлі қорытынды 

бағдарға айналмаған, тек нақты заттарды тануға кӛмектесе алады. 

Арнайы мектептің 1 сыныбында  оқитын оқушылар, 

кеңістіктіктегі тік және кӛлденең бағыттарды, ӛз денелерінің 

кеңістікке қатынасын ажырата алмайды, демек, олар ӛз 

денелерінің сызбасын  толық білмейді, қимыл-қозғалыс 

бағыттарын сӛзбен айтып жеткізе алмайды, әрі нақты 

мағлҧматтары жоқ. Олардың негізгі локомоторлық әрекеттерінде, 

бағдарлау кемшіліктері  байқалады. Жҥрудегі қиындықтар, 

қимыл-қозғалыстың аздығынан тереңдей тҥседі, бҧл ӛз кезегінде  

заттардың қаншалықты алыста тҧрғанын анықтауға кедергі 

жасайды, олардың қандай қашықтықта  орналасқанын, жҥріс пен 

жҥріске жҧмсалатын уақыт арқылы ӛлшеуге болатыны белгілі.  

Бағдарлаудың екінші деңгейінде тҧрған оқушылар, басқа 

адамға қатысты, кеңістіктік бағыттарды айыра білмейді. Егер 

бірінші деңгейде, балалар кеңістікті бағдарлауды, ӛздерін 

қоршаған орта туралы мағлҧматтар негізінде, нақты объектілер 

мен олардың қасиеттері, тануға мҥмкіндік беретін белгілері 

арқылы меңгерсе, ал екінші деңгейде, оқыту мен дамыту 

ҥдерісінде жетілген психикалық тҥзілулер, қоршаған ортаның  

анағҧрлым қорытындыланған бейнесін береді. Балалар бҧл кезде,  

мектеп маңындағы жолды, спорт алаңын, ең қарапайым бағдарлау 

жолымен ажырата алады, зейіндерін шоғырландыра алады, бір 

уақытта әртҥрлі ақпаратты қабылдай алады.  

Кеңістіктің жеке шағын бӛліктерін кешенді бағдарлауда  

интерпретациялау мен тҧтас қабылдау қабілеттері, баланың 



 186 

алдына «карта-жол» тәрізді нақты маршрутты меңгеру міндетін 

қояды. Жҥрілетін маршрут бойынша, кеңістікті бағдарлау нақты 

болып қалады, бірақ оны модельдеу, ӛте маңызды болып 

саналады.  

Ҥшінші деңгейдегі балалардың топографиялық 

мағлҧматтары бар, оны нақты бағдарлау ҥдерісінде пайдалана 

алады: кеңістіктік сызбалар – микроауданның моделі, практикада 

ҧзын және қысқа  ақ таяқты пайдалануды, есту, иіс сезу, сипау, 

анализаторларын, вибрациялық сезімді, қалдық кӛру мҥмкіндігін 

пайдалануды ҥйренеді.  

Бағдарлық қабілеттің қалыптасуының тӛртінші деңгейіндегі 

балалар ҥшін, анағҧрлым кҥрделі мәселелерді шешуге тура 

келеді.  Кеңістікті қиындықсыз бағдарлаудың психологиялық 

жағдайы, сызбалардың, қала жоспарының, картасының 

кӛмегімен, таныс емес жерлерде, баланың ӛз бетімен бағдар 

жасай алуы, алынған білім, білік дағдыларын, тәжірбиеде 

пайдалана білу болып табылады. Алайда, мҧндай дағдыны 

барлық балалар, бірдей игере бермейді, әрі мҧндағы ең негізгі 

мәселе, балалардағы ӛзіне сену, батылдық,  қайсарлық сияқты, 

жеке тҧлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.  

Дәм сезу арқылы қабылдау. Соқыр балаларда, олардың 

жасына сәйкес, дәм сезу қабілеті қалыптасады. Олардың дәм 

сезінуі, дәм сезу анализаторына, тамақтың әсер етуімен  жҥзеге 

асады. Дәм сезу арқылы алынатын тҥсінікке, аштық, оттегінің 

тапшылығы, жарық, температура, кейбір токсиндік және дәрілік 

қоспалар әсер етеді. Дәм сезу тәтті, тҧзды сияқты, жеке  дәм 

тҥрлерін меңгеруге кӛмектеседі.   

Иіс сезу арқылы қабылдау. Бҧл сезім, кӛру қабілеті бҧзылған  

балалардың ӛмір сҥру әрекетінде, маңызды рӛл атқарады. Иіс сезу 

анализаторының кӛмегімен, соқыр адам әртҥрлі иістер 

жиынтығын, айналасындағы болып жатқан әрекеттер мен 

оқиғалардың белгісі ретінде қабылдайды. Ӛмір бойы соқыр 

адамдар, тҥрлі иістерді ажыратуды ҥйренеді. Сӛйтіп, ол ӛзінше 

қорытынды жасайды. Мысалы, резина ойыншықтың бейнесін 

қабылдау, сау бала мен нашар кӛретін балада бірдей болады. 

Олар кӛру және иіс сезу анализаторларына сҥйенеді. Ал, соқыр 

бала оның пішіні мен иісі арқылы ғана қабылдайды. О. М. 

Скороходованың жҥргізген бақылаулары мынаны кӛрсетеді: 



 187 

кӛрмейтін балалар  таныс адамдарды иісінен таниды. Қажет 

заттарын, қажет бӛлмені иісі арқылы табады. Тіпті, гҥлдердің 

тҥрлерін,  иісінен ажырата біледі. Жалпы, бҧл балалардың 

қоршаған ортаны тануы мен қабылдауында, иіс сезу 

анализаторлары маңызды рӛл атқарады. Олардың иіс сезуінің 

кҥштілігі, қоршаған ортаны бағдарлауға, қауіп сигналдарын 

ажыратуға кӛмектеседі. Айталық, химиялық улы заттар, улы 

саңырауқҧлақтарды ажырата білу. Әрбір соқыр баланың, 

айналасындағы негізгі иістер туралы мағлҧматы болуы керек.  

Бҧл балалардың иіс сезу қабілетінің қалыптасуына, әртҥрлі 

факторлар әсер етеді. Дәрілік кейбір препараттар, ағзадағы 

функционалды  бҧзылулар, патологиялық кҥйлер, кейбір жоғары 

концентратты химиялық  қоспалар, иіс сезу клеткаларын 

зақымдайды. Сондықтан, ата-аналар  мен тәрбиешілер, бақытсыз 

жағдайлардың алдын-алу ҥшін, балаларды тиісті ережелермен 

таныстырады.  

Иіс сезу және иістер, жалпы жҧмыс істеу қабілетіне, зат 

алмасу, қан-тамыр және жҥйке жҥйесіне әсер етеді.  

 

9.5.  Сӛйлеуі бҧзылған балалардың тҥйсігі мен 

қабылдауы 

 

«Есту арқылы қабылдау. Сӛйлеуі бҧзылған балалара, 

фонетико-фонемалық қабылдау кемшілігі кездеседі және сӛйлеу – 

есту мен сӛйлеу – қозғалу анализаторларының байланысы 

міндетті тҥрде байқалады. Г. Ф. Сергееваның зертеулері 

бойынша, сӛйлеу-қозғалу анализаторлары қызметінің бҧзылуы, 

әсіресе, дизартрия мен ринолалияда, фонемаларды  есту арқылы 

қабылдауға қатты әсер етеді. Демек, мҧнда ҥнемі  дыбыстау және 

дыбысты қабылдау кемшілігі болады. Кейбір жағдайда, айтылуда 

қарама-қайшылығы жоқ фонемалар ажыратылады, енді бір 

жағдайда айтылуда сараланатын фонемалардың ӛзі 

ажыратылмайды. Мҧнда бір белгілі тепе-теңдік сақталады: 

дыбыстауда қанша дыбыс саны сараланса, соншалықты 

фонеманы естіп, ажыратуға болады. Дыбыстаудағы «тірек» 

қаншалықты аз болса, фонема бейнелерін қалыптастыру 

соншалықты нашар болады. Ал, фонемалық есту қабілетін 

дамыту, тілдің барлық жағын қатар қамтып, дамытумен тікелей 
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байланысты, бҧл ӛз кезегінде, баланың жалпы дамуын 

қамтамасыз етеді.   

Кӛру арқылы қабылдау. Сӛйлеу патологиясы бар балаларда, 

аталған психикалық қызмет тежеле дамиды. Зерттеулер 

кӛрсеткендей, нақты объектілер мен  бейнелерді кӛру арқылы 

қабылдау, бҧл балаларда анағҧрлым тӛмен  деңгейде болады. 

Әсіресе, таныс емес ракурста берілген бейнелер мен заттарды 

тану  қиындық туғызады.  Олар заттың бейнесін қабылдау ҥшін, 

ҧзағырақ уақытты қажет етеді.  Мысалы, перцептивтік 

әрекеттерді қажет анады. Бҧлар бағдарлаудың  ең қарапайым 

тҥрлерін ғана қолданады, айталық, ҥлгіге сәйкестендіру сияқты. 

Мысалы, фигураларды салыстыруда, олардың пішіндеріне емес, 

тҥстеріне сҥйенуі мҥмкін. Ал, қалыпты дамудағы балалар, 

негізінен кӛру арқылы салыстыру жолын қолданады. Және бір 

ескеретін нәрсе, тәжірибе жасалғанда қыз балаларға қарағанда, ҧл 

балалардың кӛрсеткен нәтижелер деңгейі ӛте тӛмен болып келген. 

Сӛйлеуі тежелген, дизартриялы және алалиялы  бастауыш 

сынып оқушыларының кӛру арқылы бақылауын зерттеу 

жҧмыстары (Е. М. Мастюкова), сӛйлеуі бҧзылған балалардың 

гностикалық қызметтерінің ішінде, кеңістік гнозисін, кеңістік 

туралы ҧғымдарын, бет, саусақ, ауыз стереогноздарын жеке-жеке 

алып қарастырады. Оптикалық-кеңістіктік  гнозисті дамыту, 

балалардың сауатын ашудағы маңызды шарт болып табылады. 

Бҧл қызметтің бҧзылуы, органикалық ми зақымдануы бар 

балалардың кӛпшілігіне  тән белгі болып есептеледі.  

Оптикалық-кеңістіктік гнозисті Л. Бендер әдістемесінің 

кӛмегімен зерттеу нәтижесінде, сурет салу, қҧрастыру, жазу т.б. 

ҥдерісінде байқалған, бҧл балалардың аталған қызметсі, қалыпты 

балалармен салыстырғанда,  анағҧрлым тӛмен деңгейде екендігі 

анықталған. Кеңістікті қабылдау қабілетінің даму динамикасын 

бақылағанда, тіл дамуы тежелген балаларда, бҧл динамика 

анағҧрлым жоғары, ал алалиялы балаларда, одан гӛрі тӛмен екені 

анықталды. Оптикалық-кеңістіктік гнозистің бҧзылу дәрежесі, 

сондай-ақ, қабылдаудың басқа ҥдерістердің кемшіліктерімен 

байланысты.   

А. Воронова жалпы тіл жетілмеуі бар балаларды зерттегенде, 

бҧл категориядағы балалардың басым кӛпшілігінде, әріп 

гнозисінің дамуының тӛмен деңгейде екендігін дәлелдейді. 
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Балалар әріптердің дҧрыс және айна тәрізді, керісінше 

кескіндерін шатастырады, қабаттасқан әріптерді ажырата 

алмайды, әріптерді ӛзара салыстыра алмайды. Графикалық 

жағынан ҧқсас әріптерді, жиі шатастырады. Осымен байланысты, 

балалардың кӛбі мектептегі жҥйелі оқуға дайын  болмайды.  

Сӛйлеу кемістігі бар балалардың кеңістікті бағдарлау 

ерекшеліктерін зерттеуде, оларда негізінен «оң» және «сол» 

ҧғымдарын саралау қиындығы, объектінің орнын анықтай білу, ӛз 

денесін бағдарлаудағы қиындықтар кездеседі. 

Е. М. Мастюкованың  мәліметтерінде, арнайы тіл мектебінің 

дайындық сыныптары мен 1 сынып оқушыларының кеңістікті 

қабылдауындағы бҧзылу айқын  кӛрінеді. Әсіресе, адамның 

суретін салуда: сурет ӛте жҧпыны, жабайы бейнеленген, 

бӛлшектер саны ӛте аз, спецификалық оптикалық-кеңістіктік 

қателер кӛп (алалиялы балалар). Соған қарамастан, тіл мҥкістігі 

бар балалардың кеңістіктік бҧзылуы, белгілі бір динамикамен 

сипатталады, компенсациялық ҥрдіс байқалады.  

Сӛйлеудің бҧзылуындағы кеңістікті бағдарлай алмау, жазу 

тілінде ӛз кӛрінісін табады (дисграфия), сонымен бірге, 

акалькулия (санау, есептеу қабілеттерінің бҧзылуы) қатар жҥреді.  

Заттық–практикалық әрекеттегі, нақты қҧбылыстар 

арасындағы кеңістіктік қатынастарды орнату қабілеттері мен 

оларды импрессивті сӛйлеуде тҥсіну мҥмкіндіктерін зерттеу, бҧл 

қабілеттердің сау сақталатындығын, бірақ экспрессивті сӛйлеуде,  

тіл мҥкістігі бар балалардың, осы қатынастарды айтып жеткізуге 

қажетті, тілдік қҧралдарды пайдалана алмайтындығын кӛрсетеді. 

Бҧл балалардағы сау сақталған, семантикалық жоспардың тілдік  

формаға ауысу ҥдерісінің бҧзылуымен тікелей байланысты»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.4315. 
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9.6  ТҚАЗ балалардың тҥйсігі мен қабылдауы 

 

Церебральды сал ауруы (БЦП) бар балалардың, аталған 

психикалық қызметінің қалыптасуында, сапалық ӛзгешеліктердің 

болуы, жасқа сай  нормативтен кейіндеп қалуы – заңды қҧбылыс.  

БЦП бар балалардың кӛру және есту арқылы бағдарлау 

реакцияларының ӛзгеше дамуы орын алады. Бҧл балаларда, 

оптикалық және дыбыстық тітіркендіргіштерге жауап ретінде,  

жалпы қозғалыстардың тежелуі пайда болады. Әрі мҧнда  

бағдарлау  реакциясының қозғалыс компоненті болмайды, яғни 

дыбыс немесе жарық тҥскен жаққа, бас бҧрылмайды. Кейбір 

балаларда,  бағдарлау реакциясының орнына, сақтану–қорғаныс 

реакциясы  пайда болады: селк ете қалу, шошу, жылау. 

Кӛру арқылы қабылдау. БЦП бар балалардың жанарын 

тіктеуі, тек 4-8 ай шамасында ғана орнығады. Ол бірқатар 

патологиялық ерекшеліктермен, яғни қыли кӛзділікпен, 

нистагммен немесе кӛз бҧлшық еттеріне позотониялық  

рефлекстердің әсер етуімен  сипатталады.  

Кӛзбен бағу қабілеті, қалыпты жағдайда, баланың 1 айлық 

кезінен бастап қалыптасады. 3 ай шамасында, бала ойыншықтың 

әртҥрлі қозғалыстарын, тік және кӛлденең жазықтықтарда 

бақылай алады. Ал, БЦП–на шалдыққан балаларда, кӛзбен бағу 

анағҧрлым кешірек қалыптасады, ол фрагменттілікпен, 

толқымалылықпен, кӛру аумағының шектелуімен сипатталады.  

Қалыпты дамуда, 5-6 ай шамасынан бастап, қабылдаудың 

белсенділігі, тҧтастығы мен қҧрылымы т.б. қасиеттері интенсивті 

дами бастайды. Бҧл қасиеттердің барлығы, белсенді перцептивтік 

әрекет негізінде ғана қалыптасады. Бала заттар әлеміне енеді, 

біртіндеп кеңістікті белсенді тҥрде игере бастайды. Перцептивтік 

әрекетке белсенді кӛру – «зерттеу» әрекеттері мен сипап-сезу 

қимылдары жатады. Мысалы, бала ойыншықпен танысқанда, оны 

мҧқият қарайды және сипап кӛреді. Затты бҧлай кӛру – сипау 

арқылы тану, бейнелік қабылдауды қалыптастырады.  

БЦП бар балалардың перцептивтік белсенділігі, қимыл-         

-қозғалыстың кемістігімен байланысты қиындайды: қозғалыс 

қызметсінің бҧзылуы, кӛз бҧлшық еттерінің  қол-аяқ қимылымен 

ҥйлесімді қозғала алмауы. Кейбір балалардың кӛздерімен реакция 

жасауы ырықты тҥрде емес, рефлекторлы тҥрде жҥзеге асады, 
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демек, баланың моторлық және психикалық  әрекеттерін  мҥлде 

белсендіре алмайды. Балалар ӛз қимылдарын кӛздерімен баға 

алмайды, олардың кӛру–моторлық  координациялары бҧзылған, 

біртҧтас кӛру кеңістігі жоқ, бҧл ӛз кезегінде бейнені қабылдауға 

кедергі жасайды, сонымен бірге, заттық іс-әрекеттің 

қалыптасуына, кеңістіктік мағлҧматтардың қалыптасуына, 

кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрінің дамуына, келешектегі оқу 

әрекетінің қалыптасуына, тіпті, тҧтас алғандағы танымдық 

әрекеттердің қалыптасуына кедергі жасайды. БЦП балалардың 

моторлық координациясы, 4 жас шамасына қарай орнығады. 

Кӛру-сипау интеграциясының кемшілігі, олардың психикалық 

дамуының барлық барысында жағымсыз кӛрініс береді.  

БЦП шалдыққан балалардың кӛру арқылы қабылдауының 

(гнозис) бҧзылуы, заттар кескіндерінің әртҥрлі  нҧсқаларын 

тануды қиындатады (сызылған, қабаттасқан, бҧрылған, т.б.) 

Кейбір балалардың санасында,  алдында кӛрген суреттердің ізі 

сақталып қалады, бҧл келесі суретті тануға бӛгет жасайды. 

Суреттерді тануы бҧлыңғыр, анық емес: бір суреттің ӛзін бірнеше 

рет, әрқалай «танулары» мҥмкін. Балалардың кӛпшілігі, қажетті 

суретті дҧрыс таңдап ала алмайды, суреттегі немесе тҥпнҧсқадағы 

бӛліктерді ажырата алмайды. Бҧл сюжетті суреттердің мағынасын 

тҥсінуге кедергі болады. Сандар мен әріптерді жазуда 

айтарлықтай қиындықтар ҧшырасады: олар тӛңкеріліп, басқа 

бағытқа қарап немесе айнадағы кескіндері тәрізді жазылады, бала 

дәптер бетіндегі торкӛздер мен жолдарды бағдарлай алмайды. 

Әріптердің графикалық кескіндерін дҧрыс жеткізе алмау, 

оптикалық-кеңістіктік мағлҧматтардың бҧзылуымен ғана емес, 

неврологиялық кӛріністермен байланысты (атаксия, парез, 

гиперкинездер т.б.). Санау дағдысының бҧзылуы, сандарды 

қабылдаудағы қателіктермен байланысты болуы мҥмкін, демек, 

бала  санның графикалық кескінін танымайды, заттарды санай 

алмайды т.б.  

Сурет салу мен жазуда, ол парақтың тек оң жағын ғана 

пайдаланады, қҧрастыруда, фигураның сол жақтағы бӛліктерін 

тастап кетеді, суреттер қарағанд, тек оң жағын ғана кӛреді т.б. 

Оқуда осы кемшіліктер ҧшырасады. Кӛз жанарын тіктеу мен 

қимылды кӛзбен бағу сияқты, кӛз қызметінің бҧзылуы, 

қабылдауда тҧтас бейне тҥзу ҥдерісінің бҧзылуы, нистагммен 
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байланысты болуы мҥмкін. Кӛру анализаторының мҧндай 

ерекшеліктері, яғни кӛз ӛткірлігінің әлсіреуі, қыли кӛздік, қос 

кӛріну, нистагм т.б., заттар мен қоршаған ортаның нақтылығын 

бҧрмаланған кҥйде, қабылдауға әкеп соқтырады. Осылайша, БЦП 

балалардың  кӛру арқылы қабылдау мҥмкіндігінің бҧзылуы, кӛру 

жҥйесінің патологиясымен тҥсіндіріледі.  

И. И. Мамайчуктың жҥргізген зерттеулері, церебральды сал 

аурулы, мектеп жасына дейінгі балалардың, перцептивтік 

әрекеттері мен қабылдау бейнелерінің, сау балаларға қарағанда, 

айтарлықтай кеш қалыптасатындығын кӛрсетеді. Олардың 

қалыптасуында, баланың ақыл-ой дамуы шешуші рӛлге ие 

болады. Қолдардың қозғалу қызметінің бҧзылуынан, сенсорлық 

және  орындау қимылдарының ҥйлеспеуі пайда болады, бҧл 

интеллектуалды қабілеттері сау сақталған, БЦП балалардың  

заттардың графикалық кескіндерін, дҧрыс қабылдауларына 

кедергі жасайды, сондай-ақ, фигураларды гаптикалық 

қабылдаудың сапасына кері әсер етеді. Ақыл-ойы кем БЦП бар 

балалардың, сенсорлық-перцептивтік және орындау 

қимылдарының анағҧрлым ауыр тҥрде бҧзылуы кӛзге тҥседі, әрі 

бҧл бҧзылулардың дәрежесі интеллектуалды кемістіктің 

дәрежесіне байланысты. Интеллект қабілеті сау сақталған, БЦП 

бар балаларда, сӛз бен сенсорлық бейне арасындағы байланыс 

байқалмайды, бҧл перцептивтік мәселелерді шешуде, меңгерілген 

сӛздерді заттармен сәйкестендіру ҥдерісін қатты тежейді.   

Есту арқылы қабылдау. Церебральды сал аурулы кейбір 

балалардың есту қабілетінің тӛмендеуі жиі байқалады, бҧл ӛз 

кезегінде, есту арқылы қабылдаудың қалыптасуы мен дамуына, 

фонемалық қабылдауға (айтылуы ҧқсас сӛздерді ажырата алмау) 

кері әсер етеді. Есту арқылы қабылдаудың кез келген бҧзылуы, 

тілдік дамуды тежейді.  Фонемалық қабылдаудағы қателіктер, ең 

алдымен жазуда айқын кӛрініс табады.  

Сипап-сезу арқылы қабылдау. Ӛз қимыл-қозғалыстарын 

нашар сезіну мен  заттармен іс-әрекет орындау қиындығы, БЦП 

балалардың белсенді сипап-сезу арқылы қабылдау 

мҥмкіндіктерінің жеткіліксіздігімен тҥсіндіріледі, оның ішінде, 

заттарды сипап-сезу арқылы тануы (стерегноз). Дені сау баланың 

қоршаған орта заттарымен танысуы, оларды қолмен ҧстап кӛру 

арқылы  орындалатыны белгілі. Заттармен іс-әрекеттер жасаудың 
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нәтижесінде, олардың тҥрлі қасиеттері мен белгілері, сапалары 

туралы мағлҧмат алады: форма, салмақ, тығыздық, консистенция, 

термиялық қасиеттері, ӛлшем, пропорция, фактура т.б. 

Стереогноз баланың тумысынан біткен қасиет емес, оған белсенді 

заттық  іс-әрекет  ҥдерісінде ғана қол жеткізуге болады. БЦП бар 

балалардың басым кӛпшілігінде, заттық іс-әрекеттер қатты 

шектеледі, қолдарының сипап-сезу мҥмкіндігі ӛте әлсіз. Н. В. 

Симонованың зерттеу мәліметтері бойынша, БЦП-ң атониялық-

астатикалық формасында, терең интеллектуалды тежелумен бірге, 

стерегноздың қалыптасу қиындықтары байқалады. Белсенді  

сипап сезу арқылы қабылдау мҥмкіндігінің аздығы, заттар мен 

олардың қасиеттерін тҧтас қабылдауға кедергі жасайды, қоршаған 

орта туралы білім қорының тапшылығы, әртҥрлі іс-әрекет 

тҥрлерінің орнығуына бӛгет болады.  

Кеңістіктік қабылдау, адамның қоршаған ортаны 

бағдарлауының негізгі шарты болып табылады. Қоршаған орта 

туралы ҧғымдарды меңгеру дегеніміз – ол кеңістіктік қатынастар 

мен белгілерді ажырату, оларды сӛзбен дҧрыс жеткізе білу,          

әртҥрлі іс-әрекет тҥрлерінде, кеңістіктік қатынастарды бағдарлай 

білу. Кеңістіктік талдау негізгі рӛлге қимыл-қозғалыс 

анализаторы жауап бергенімен, ол анализаторлардың біртҧтас 

кешенімен жҥзеге асады. Қимыл-қозғалыс кемістігі, кӛру 

аумағының шектелуі, кӛз жанарын тіктей алмау, тілдік кемістік – 

мҧның барлығы, кеңістікті бағдарлау қабілетін тежейді, ал мектеп 

жасына жеткенде, БЦП балада айқын кеңістіктік бҧзылу 

байқалады. БЦП-ң барлығында, кеңістіктік қабылдаудың 

бҧзылуы орын алады. Гемиплегияда бҥйірлік бағдарлау 

бҧзылады, диплегияда тік сызықтағы бағдар (вертикальдық), 

тетраплегияда – алдан артқа қарай бағдар жасау (сагиттальдық) 

бҧзылады. Тетраплегияда сонымен бірге, кеңістіктік 

қабылдаудағы дӛрекі бҧрмаланудың баланың психикасына 

тигізетін зардабы ӛте ауыр.   

Балалар жасындағы кеңістіктік-уақыттық қатынастардың 

дамуы, ӛте кҥрделі ҥдеріс болып табылады. Мектепке дейінгі 

жаста, уақыт туралы мағлҧматтың қалыптасуы, іс-әрекетті 

тҥсінумен және қоршаған орта қҧбылыстарының ҧзақтығын, 

жылдамдығын, ретін тҥсінумен байланысты. Бҧл кезеңде, балалар 

уақыт белгілерін ажыратуды ҥйренеді, яғни олар табиғаттағы 
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маусымдық ӛзгерістерді бақылай алады, тәулік мезгілдеріне сай, 

ӛз іс-әрекеттерін ретпен ҧйымдастыра алады. Мектепке дейінгі 

жастағы уақытты қабылдау, ҥйреншікті істер жҥйесімен 

байланысты, оның ішінде, кҥн тәртібімен, мысалы: «Дене 

жаттығуларын жасау – таңертеңгілік мезгілдің болғаны». Кеңістік 

пен уақытты қабылдау қажеттілігімен, балалар ӛздерінің 

практикалық, ойын, басқа әрекеттері барысында кездеседі. БЦП 

бар балалардың кеңістіктік және уақыттық қабылау 

қабілеттерінің әртҥрлі буындары зардап шегуі мҥмкін: сезімдік 

қабылдау, заттық-кеңістіктік және уақыттық бағдар, қозғалыс 

актісін кеңістікте ҧйымдастыра білу, кеңістіктік және уақыттық 

компоненттерді сӛзбен жеткізе білу.  

Н. В. Симонованың мәліметтеріне сҥйене отырып, БЦП бар 

балалардың кеңістіктік-уақыттық қатынастарының дамуы, 

кӛптеген қиындықтармен байланысты екенін сеніммен айтуға 

болады. Әсіресе, қҧбылыстардың ҧзақтығы мен реті, кеңістіктік 

қатынастардың кӛмегімен анықталатын болса, айрықша 

қиындықтар туындайды.  

Н. В. Симонованың айтуынша, айқын спастикалық белгілері 

бар балалардың кеңістікті бағдарлау мҥмкіндіктерінде бҧзылу 

байқалады, ол кӛлемді заттармен алғаш танысқанда, пайда 

болатын қорқыныш сезімімен қатар жҥреді. Сонымен қатар, БЦП-

ң гиперкинетикалық формасында, балалар кеңістіктік қабылдау 

қабілетін бҧрын байқатады, әрі қарапайым қорытындылау 

қабілеті ерте кӛзге тҥседі. Олардың ӛз денесінің сызбасы жайлы 

мағлҧматтары саналы тҥрде қалыптасады, ал БЦП-ң басқа 

формасындағы балаларда, бҧл уақытта ӛз денесінің орналасуы 

туралы, тек формальды мағлҧмат болады, оның ӛзінде ҧзақ уақыт 

ҥйреткеннен кейін. Ойыншықтың жеке бӛліктерінің орналасуы 

мен оны тану, яғни дене сызбасының абстрактілі тҥрін меңгеру, 

бҧл балалардың барлығында бҧзылады. БЦП-ң атониялық-

астатикалық формасындағы 3-4 жастағы балаларда, интеллект 

дамуының тежелуімен қатар, кеңістіктік бағдардың толық 

бҧзылуын (дезориентация) аңғаруға болады.  

Л. А. Данилованың зерттеулері, БЦП бар мектеп 

оқушыларының кӛпшілігінде, стерегноз кемістіктері кешенді 

тҥрде кездесетіндігін айтады, яғни форма мен кеңістіктік 

мағлҧматтарды кӛру арқылы қабылдау кемістігі, белгілі болған. 
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Бҧл қызметтердың бҧзылуы оқу ҥдерісіндегі сызу, геометрия, 

география пәндерін меңгеруді барынша қиындатады. Одан басқа, 

бҧл кемістіктер, дисграфия мен дислексияның негізінде орын 

алады. Коррекциялық жҧмыс ҥдерісінде, алдымен, кӛру арқылы 

қабылдау кемшілігі, одан кейін кеңістіктік қабылдау, одан кейін, 

астерегноз компенсацияланады.  

Осылайша, БЦП бар балалардың ӛмірінің алғашқы 

жылында-ақ, қоршаған орта әлемін белсенді қабылдау ҥдерісінде 

бҧзылу болады, бҧл кӛбіне тамаша интеллетуалы мҥмкіндіктер 

бола тҧра, психикалық дамудың тежелуіне себеп болады, себебі 

қабылдау, сезімдік таным ретінде, барлық психикалық  танымдық 

жҥйенің іргетасын қалайды.  

 

9.7  Аутизмі бар балалардың тҥйсігі мен қабылдауы 

 

ЕЖБА бар балалар, сенсорлық тітіркендіргіштерге ӛзінше 

реакция жасайды. Бҧл кӛрініс, олардың ӛте сезімталдығымен, 

ӛкпелегіштігімен, жалыққыштығымен т.б. тҥсіндіріледі. Әрі бҧл 

балаларға сыртқы әсерлерді назарға алмау, мҥлде кӛңіл аудармау, 

әлеуметтік және физикалық стимулдармен жасалатын ықпалдарға 

реакцияның әртҥрлілігі тән.  

Егер қалыпты жағдайда, адам кӛңіл аударатын негізгі объект 

болып саналса, ал  адамның жҥзі  ең қызықты болса бҧл балалар 

ҥшін, тез жалығу сезімін туғызады, сондықтан, олар ӛзімен 

сӛйлескен адамның жҥзіне қарамауға, ешқандай қарым-қатынас 

жасамауға тырысады.  

ЕЖБА синдромы бар балалардың қабылдау ерекшеліктері 

анықталған (К. С. Лебединская). Бҧл балалардың «ӛзгешелігіне» 

ең алдымен, олардың ата-аналарының айтуынша, бала ӛмірінің 

алғашқы жылында-ақ кӛзге тҥсетін, сенсорлық стимулдарға 

реакция жасаудың  заңдылығы тән. Заттарға реакция жасауда, 

ҥлкен қарама-қайшылық байқалады. Балалардың бір бӛлігінде, 

«жаңалыққа» реакция жасау ӛте кҥшті болады, мысалы, бӛлмедегі 

жарықтың ӛзгеруі тәрізді. Бҧл ӛте шҧғыл формада байқалады 

және тітіркендіргіштің әсері жоғалғаннан кейін, ҧзақ сақталады. 

Кӛптеген балалар, керісінше, айқын заттармен  аз ғана әуестенеді, 

сондай-ақ, оқыс қатты дыбыстық тітіркендіргіштерге шошыну, 

жылау сияқты реакция жасамайды, әрі оларда әлсіз 
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тітіркендіргіштерге деген сезімталдық байқалған: балалар сәл 

естілетін сыбдырдан оянып кетеді, кҥнделікті ҥйреншікті 

тітіркендіргіштерге, айталық, ҥйдегі тҧрмыстық қҧралдардың 

дыбысы, қатты қорқу мен шошыну сияқты  реакциялар жасайды.  

ЕЖБА бар баланың қабылдауында сонымен қатар; кеңістікті 

бағдарлау қабілетінің бҧзылуы, шынайы ӛмірдің тҧтас кӛрінісінің 

бҧрмалануы  да заңды қҧбылыс. Олар ҥшін маңызды нәрсе заттың 

ӛзі емес, оның жеке сенсорлық сапалары: дыбыстары, формасы 

мен фактурасы, тҥстері. ЕЖБА бар балалардың басым 

кӛпшілігінде, музыкаға деген шамадан тыс  қызығушылық 

байқалады. Сондай-ақ, әртҥрлі иістер қатты әсер етеді. Таныс 

емес заттарды иіскеп, жалап танысуға тырысады.  

Ӛз денесімен тҥйсінетін тактильдік, бҧлшық ет сезімі,  олар 

ҥшін ӛте маңызды. Ҥнемі сенсорлық жайсыздық кҥйінде болатын 

олар теңселу, бір орында айналу сияқты, монотонды қимылдар 

жасау немесе қағаздарды, шҥберекті ҧзақ уақыт жырту, суды 

немесе қҧмды сапыру, жанып жатқан отты бақылау  тәрізді  

әрекеттерден, рақаттанады. Ауырсыну сезімінің әлсіздігімен 

байланысты, кейде ӛздеріне тҥрлі жарақаттар салуға деген 

қҧмарлық кездеседі. 

 

9.8  Кҥрделі сенсорлық кемістігі бар балалардың 

тҥйсігі мен қабылдауы 

 

Тері арқылы тҥйсіну мен қимыл-қозғалыстық ес, бҧл 

балалардың қоршаған ортаны танудағы ерекше мҥмкіндігі болып 

табылады. И. А. Соколянский соқыр-саңырау балалардың, тіпті 

бӛтен бӛлмедегі терезелер мен есіктерді қалай жылдам 

ажырататынын суреттейді. Демек, олар таныс емес бӛлмелерде, 

есік пен терезенің орнын, терімен сезінудің кӛмегімен, ауа 

толқыны мен температура арқылы айналаны бағдарлай алады.  

Ал сипап-сезу тактильді және кинестетикалық сезімдерден 

тҧрады. Ол адам денесінің ҧйымдасқан қимыл-қозғалысының 

кеңістіктік сызбасына енеді. Адамның қоршаған орта кеңістігін 

бағдарлау қабілеті, оның ӛз денесінің қимыл-қозғалысын 

сезінумен қалыптасады. Соқыр немесе нашар кӛретін бала ӛз 

денесінің барлық қимыл-қозғалысын, бастан-ақ  кӛріп бақылай 

алмайды. Есту қабілетінің бҧзылуы, мҧндай баланы дыбыстың 
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кӛмегімен бағдар жасау мҥмкіндігінен айырады. Соқыр-саңырау 

баланың барлық жағынан, жеке ӛзінің қимыл-қозғалыс және 

сипап-сезу тәжірибесіне сҥйенуіне тура келеді. Сондықтан, бала 

неғҧрлым ерте жастан ӛздігінен қозғалуға ҥйренсе – аударылып 

жату, созылу, ҧстау, отыру, тҧру,  еңбектеу т.б., соғҧрлым ол 

келешекте, кеңістікте еркін қозғала алады. Соқыр-саңырау 

баланың  қимыл-қозғалысын ерте сәбилік шақтан дамыту ӛте 

маңызды.  

Тактильдік сезім, бҧл балалардың  айналаны танудағы негізгі  

қабілеттерінің бірі, яғни затпен тікелей жанасу арқылы, оларды 

қабылдауға болады. Бҧл балалар заттың пішінімен, 

текстурасымен, салмағымен, температурасымен сипап-сезу 

арқылы танысады. Сол сияқты, адам затпен белгілі бір 

арақашықтықта таныса алады. Бірқатар авторлар, бҧл категорияға 

жататын балалардың, иіс сезу қабілеті, әсіресе, жақсы 

жетілгендігін атап ӛтеді.  

Тактильдік-вибрациялық сезімдердің кӛмегімен, адамдар мен 

заттардың қозғалысын, дыбыстарды, олардың қандай 

қашықтықта екендігін біле алады. Айналасында болып жатқан 

оқиғаларды, маңайындағы адамдарды ажыратады. Музыканы, 

қатты дыбыстарды табанымен сезінеді, адамдарды жҥрісінен 

таниды. Вибрациялық  сезім, соқыр-саңырау балалардың  сӛйлеу 

тілін қабылдауда және қалыптастыруда негіз болуы мҥмкін. 

Мысалы, Петербургтегі соқыр-саңыраулар мектептерінде, 

балаларды сӛйлеуді, қолды сӛйлеушінің тамағына қойып 

қабылдау жолын ҥйретеді. Әрі олардың  ӛз сӛйлеу тілдерін де, 

осылайша бақылауына болады.  

Жоғарыда аталған, сау сақталған иіс сезу, дәм сезу, сипап- 

сезу, тактильдік-вибрациялық сезімталдық мҥмкіндіктерімен 

бірге, соқыр-саңырау балалар, қалдық есту және кӛру 

мҥмкіндіктерін барынша пайдалануы керек. Ерте жаста 

жҥргізілген аудиометрлік тексеру мен есту аппараттарын (екі 

қҧлаққа да) тағайындау, балалардың есту мҥмкіндігін 

айтарлықтай кеңейтеді және дамытады. Қазіргі заманғы медицина 

жетістіктері, кейбір соқыр-саңырау балаларға кохлеарлық 

имплантация кӛмегімен есту қабілетін қайтара алады.  
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10. ЗЕЙІН 

 

 «Зейін – бҧл кісінің сезімдік – ақыл-ес және қимылдық 

белсенділігін кӛтеруге қажет, ӛмірлік және не идеалды нысанға, 

сананың бағытталуы және шоғырлануы»
1
.  

«Зейін – аса маңызды психикалық ҥдеріс. Зейін басқа 

психикалық қызметтер мен әрекет тҥрлерін «қоректендіретін» 

базалық ҥдеріс болып саналады. Зейін келіп тҥсетін ақпараттың 

ҧйымдастырылған және мақсатты тҥрде сҧрыпталуын іске 

асырады, психикалық белсенділіктің объектіде немесе әрекетте 

ҧзақ уақыт және таңдамалы тҥрде шоғырлануын, сондай-ақ 

танымдық ҥдерістердің бағыттылығын қамтамасыз етеді. Зейіннің 

кӛмегімен қабылдаудың нақтылығы мен дәлдігі анықталады, 

естің тҧрақтылығы мен таңдамалылығы, ойлаудың бағыттылығы 

мен нәтижелігі ажыратылады»
2
.
 

Осылайша, барлық танымдық жҥйе қызметінің сапасы мен 

нәтижесі зейінге байланысты.  

 

10.1 Ақыл-ойы кем балалардың зейін ерекшеліктері 

 

Жалпы психикалық жетілмеген балаларға сигналды тану 

ҥшін, кӛбірек уақыт керек, ал танудың ӛзі тҧрақты болмайтыны 

белгілі. 

Зерттеуші-ғалымдардың барлығы, зейіннің, оның ішінде 

ырықты зейіннің жеткіліксіздігі туралы айтады. Ақыл-ой кем 

балалардың ырықты зейініне енжарлық тән, кӛңілдері бӛлінгіш. 

Кейбір балаларда, 10–15 минут жҧмыс істегеннен кейін, қимыл-

қозғалыс, мазасыздық басталады. Ал енді біреулері селқос, енжар 

кҥйге ауысады.  

Ырықты зейін деңгейінің тӛмендігі, ақыл-ойы кем 

балалардың  

ерік-жігер сапаларының жетілмеуімен байланысты. Сонымен 

бірге, әртҥрлі объектілерге балалардың зейіндерінің таралуы,  

----------------------------- 
1
Сәбет Бап – Баба. Жантану негіздері. - Алматы: Заң әдебиеті, 2007.-Б. 

128. 
2
Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: 

«Академия», 2002. — С.401. 
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орындалуы мҥмкін болмайтын әрекет. Себебі, бала тым 

шыдамсыз, әлсін-әлсін орнынан, сабаққа қатысы жоқ сҧрақтарды 

қояды, орнында отырып айғай салады т.б. Мҧндай қозғыш 

олигофрендерде, қимыл-қозғалыс белсенділіктері мен 

кӛңілдерінің бӛлінуі, алаңдау кҥйлері ӛте айқын кӛрінеді.  

Кӛмекші мектеп оқушыларының жасы ҧлғайған сайын, 

ырықты зейін кӛлемі ҧлғаяды, тҧрақтылығы мен таралу қасиеті 

анағҧрлым жақсара тҥседі, бірақ зейіннің белсенді шоғырлану 

уақыты, қалыпты қҧрбыларынан әлдеқайда кем болады. 

 

10.2.  ПДТ балалардың зейін ерекшеліктері 

 

ПДТ балалардың зейін қабілетін зерттеу саласында, Л. И. 

Переслени, З. Тржесоглава, В. А. Пермякова, С. А. Домишкевич 

сияқты ғалымдар айналысып, «зейіннің келесі ерекшеліктерін 

ашып кӛрсетті: 

1. Зейіннің тҧрақсыздығы (толқымалылығы), баланың жҧмыс 

нәтижесін тӛмендетеді. Бала 5-15 минуттан артық, нәтижелі 

жҧмыс істей алмайды. 3-7 минут дем алып, келесі тапсырманы 

орындауға «кҥш жинайды», осы уақытта оның зейіні, мҥлдем 

басқа нәрсеге  ауысып кетеді. «Демалыс» минуттарында, ол 

орындап отырған ісінен мҥлдем алыстап, бӛгде заттармен 

айналысып кетеді. Аздаған демалыстан кейін, бала қайтадан 

нәтижелі жҧмысқа кірісе алады. 

2. Зейін шоғырлануыың тӛмендеуі, баланың объектіге 

назарын толық аудара алмауынан кӛрінеді. Жҧмыс нәтижесі 

тӛмендейді, қарқыны бәсеңдейді. Бҧл әсіресе, соматогендік және 

церебральды-органикалық ПДТ тҥрлерінде кездеседі.  

3. Зейін кӛлемінің аздығы, баланың ақпаратты тҧтас 

қабылдай алмауымен тҥсіндіріледі. Сондықтан, ойындағы, 

оқудағы, тҧрмыстағы мәселелерді, тҧтас және тиімді шешуде 

қиналады.  

4. Ал, зейін таралуының тӛмендігі, бір уақытта бірнеше 

тапсырманы орындай алмауынан байқалады. Әсіресе, егер ол 

әрекеттер, саналы бақылауды қажет ететін болса.  

5. Жоғары алаңдаушылық, қобалжу, кӛңілдің жиі бӛлінуі 

ПДТ балаларға тән белгі. Сыртқы ортадағы әсерлер (шу, 

біреулердің дауысы), бҧл балалардың ӛнімді жҧмыс істеуіне бӛгет 
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жасайды. Олар кез келген дыбыстық, кӛріністік 

тітіркендіргіштерге сезімтал, жҧмыстарында кӛп қателер жіберіп, 

абыржи бастайды.  

6. З.Тржесоглава зейін тапшылығынан, баланың 

салғырттығы, тапсырмалар мен нҧсқауларды есте сақтай 

алмайтындығы туралы айтады. Баланың қате жіберуі, кӛп 

жағдайда материалды меңгермегеннен емес, мҧқиятсыздықтан 

болады»
1
.
 

Қазіргі кезде, балалардың зейіндерінің бҧзылуы, аса жоғары 

қимыл–қозғалыс және сӛйлеу белсенділігімен асқынған 

жағдайлар кӛп кездеседі, осыған қатысты «гипербелсенділікпен 

асқынған зейін тапшылығы синдромы» деген термин пайда 

болды. Бҧл синдромды туғызушы факторлар, ең алдымен, 

биологиялық сипатта, яғни мінез-қҧлық пен тәртіпке, ӛзін-ӛзі 

бақылауға жауап беретін, мидың маңдай бӛліктерінің  нашар 

дамуы. Әрине, басқа факторлардың ықпалы жоқ емес, айталық, 

генетикалық фактор. Мҧндай балалардың ата-аналары, бала 

кездерінде осындай мазасыз, зейінсіз болған.  

Жоғарыда саналы ҧғынылған зейін ерекшеліктеріне қарамай, 

кейде ПДТ балаларда, ӛзіндік жеке кӛрсеткіштер байқалады. Бір 

балада зейіннің аса қуатты кезі мен жоғары жҧмыс ӛнімділігі, 

тапсырма орындаудың басында байқалса, енді бір балада  

зейіннің жақсы шоғырлануы, тапсырманың ортасына қарай пайда 

болады, ал ҥшінші бір балалардың зейіндері, сабақтың соңында 

шоғырланып, олардың белсенділігі арта бастайды. Кейбір 

балаларда, зейін ҥнемі толқымалы кҥйде болады.  

 

10.3.  Есту қабілеті зақымданған балалардың зейін 

ерекшеліктері 

 

Мектеп жасына дейінгі саңырау балаларда, олардың 

қалыпты қҧрбылары сияқты, зейіннің негізгі тҥрі – ырықсыз зейін 

жақсы дамиды. Бҧл балалардың зейінін әртҥрлі қҧбылыстар мен 

қызықты заттар арқылы аударуға болады. Зейіннің тҧрақтылығы 

баланың жасына сай ӛзгереді. Саңырау бала жыл басында,  

--------------------------- 
1 Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2005 - С.95. 



 201 

3 минуттан артық бір іспен айналыса алмаса, жыл соңында 

жҧмысқа қабілеттілік уақыты 10-12 минутқа кӛбейеді. 

Тапсырманың тҥрі ӛзгерсе, тҧрақты зейін уақыты 30-40 минутқа 

дейін ҧлғаяды.  

Мектеп жасындағы балаларда, ырықты зейін тҥрі біртіндеп 

қалыптаса бастайды. Ол саналы бақылауға кӛнетін бола бастайды, 

тҧрақтылық, ауысу және таралу сапалары қалыптасады. Саңырау 

баланың зейінінің ауысуы қиындықпен жҥзеге асады. Бҧл іс-

әрекет ӛнімділігінің тӛмендеуіне, қателердің кӛбеюіне алып 

келеді. Ал зейін тҧрақтылығы мен ауыспалылығы, қабылданатын 

материалдың кӛрнекілігіне байланысты болады. Материал 

қаншалықты айқын, кӛрнекі болса, бала ақпаратты соншалықты 

жақсы қабылдайды. Бҧл балаларды оқытуда, кӛрнекі қҧралдар 

кеңінен қолданылуы қажет. Мысалы, суреттер немесе айқын 

нәрселер, ырықсыз зейінді аударса, кестелер мен сызбалар  

ырықты зейінді аударады. Ырықты зейіннің қалыптасуы, 

қалыпты қҧрбыларына қарағанда, 3-4 жыл кейін қалыптасады.  

Есту қабілеті бҧзылған балалар ҥшін, кӛру тітіркендіргіштері   

қалыпты балалардағыдай емес, маңызды болып есептеледі, демек, 

тҥсетін ақпаратты қорытуда, кӛру анализаторына негізгі кҥш 

тҥседі. Мысалы, сӛйлеуді қабылдау, сӛйлеуші адамның бетіне 

мҧқият қарап, оның ерін қимылын ҧғынумен жҥзеге асады. Бет 

мимикасының секунд сайын ӛзгеруі, зейіннің шоғырлануын 

қажет етеді, бҧл ӛз кезегінде тыңдаушыны шаршатады, оның 

зейіні ыдырайды. Ал, зейіннің жоғарғы тҥрлері, олардың тіл 

дамуының кемістіктеріне байланысты, кеш дамиды. Алғашқы 

кезде, ырықты зейін, ересек адамдардың ықпалымен 

қалыптасады. Ересек адамның сілтеу белгісі мен сӛйлеумен 

берілетін нҧсқауы, қоршаған ортадағы заттардың ішінен 

қажеттісіне баланың назарын аударады. Бала біртіндеп, ӛзіндік 

нҧсқаулар негізінде, ӛз әрекетін басқара бастайды.
 

 

10.4.  Кӛру қабілеті зақымданған балалардың зейін 

ерекшеліктері 

 

Зейіннің белсенділігі, бағыттылығы, кӛлемі, таралуы, 

ауысуы, интенсивтілігі, шоғырлануы, тҧрақтылығы тәрізді, зейін 

тҥрлері мен сапаларына, кӛру кемістігі ӛз ықпалын тигізбей 
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қоймайды. Әйтсе де зейіннің аталған тҥрлері, дамуға қабілетті, 

кейде қалыпты балалардағыдан жоғары деңгейде дамуы мҥмкін. 

Сыртқы әсерлердің шектелуі, зейін сапаларының дамуына кері 

әсерін тигізеді. Сипап сезу арқылы немесе зақымданған кӛру 

анализаторы арқылы, жҥзеге асатын қабылдау ҥерісінің 

баяулығы, зейіннің ауысу қарқынына ықпал етеді, қабылданған 

бейнелердің ҥзік, жартылай кҥйде қалуына себеп болады.  

Қандай бір іс-әрекетті сәтті, дҧрыс орындау ҥшін, зейіннің 

тиісті сапасы қажет болады. Мысалы, оқу әрекетінде зейіннің 

еріктілігі, шоғырлануы маңызды. Себебі, оқу материалын ҧғыну 

ҥшін, барлық назар соған аударылуы керек, кӛңіл бӛлінбеуі шарт 

т.б. 

Сол сияқты, кеңістікті бағдарлау тәрізді спецификалық 

әрекетте, еңбек әрекетінде зейіннің таралуы, нақты практикалық 

мәселелерді шешуге шоғырлануы нәтижеге жеткізеді. Соқыр 

немесе нашар кӛретін бала, кӛру кемістігінің орнын толтыру 

мақсатында, барлық сақталған анализаторлар арқылы, сырттан 

тҥскен ақпаратты барынша пайдалану қажет.  

Қазіргі заманғы техникалық прогресс жағдайына бейімделу 

ҥшін, соқырлар мен нашар кӛретіндер, адамдардан ӛз бетімен 

әрекет ете білу, белсенділік таныту сияқты, ынта мен кҥш керек 

етіледі. Бҧл ӛз кезегінде, ерікті іс-әрекетті ҧйымдастыру, іс-

әрекеттің интенсивтілігі мен тҧрақтылығы, іс-әрекет талабына 

сай, зейіннің кӛлемділігі, таралуымен байланысты.  

Осылайша, зейін қабілетін дамыту жеке тҧлғаның ерікті, 

интеллектуалды, эмоционалды қасиеттерімен байланысты, ол 

белсенді іс-әрекет барысында жҥзеге асады және қалыпты 

балалардағыдай заңдылықтар байқалады.   

Кӛрмейтін балаларда, қалыпты балалардағыдай, тҥрлі 

аурулардың және шаршаудың салдарынан, зейіндері 

тҧрақсызданады. Ауыру кезеңінде, екінші соматогендік қорғаныс 

механизмі іске қосылады. Ал шаршағанда, бірінші қорғаныс 

механизмі іске қосылады. Дем алыстың әсерінен, науқастардың 

ауруы немесе шаршау белгілері біртіндеп жоғалады. Яғни, 

ағзаның интрафизиологиялық механизмдеріндегі,  

функционалдық жҥйелеріндегі бҧзылу  қалпына келеді. Зейіннің 

әлсіреуі, әсіресе, астениялық кҥйлерде байқалады (сылбырлық, 

шаршағыштық, жҥйке жҥйесінің қалжырауы). Астения кҥйі 
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сондай-ақ, улану, жҧқпалы ауру, жарақат, т.б. соң, пайда болуы 

мҥмкін. Зейін қабілетін зерттеуде, оның әртҥрлі әрекеттер 

кезіндегі ерекшеліктері мен  жалпы ағза жағдайы есепке алынуы 

керек. Сонымен бірге, оқушы  қандай сабақтарда зейінді 

болатыны (соңғы сабақта, бірінші сабақта, апта аяғында, апта 

басында т.б.), каникулдан кейінгі кезеңдегі зейіні есепке 

алынады. Тҥрлі профилактикалық және сауықтыру шаралары 

жҥргізіледі.  

Балалардың зейіні, оқу және ойын ҥдерісінде дамиды. 

Баланы бақылауға, байқауға, тыңдауға, әртҥрлі заттардың 

сапаларын сипап сезуге ҥйрету қажет. Мектепке дейінгі жастағы 

балаларда, ырықсыз зейін маңызды рӛл атқарады.  Мектеп 

жасына дейінгі балаларда, ырықты зейін тҥрін қалыптастыру 

керек. Бала ойын немесе оқу әрекетінде, шығармашылық 

қызығушылыққа жеткенде, оның ырықсыз зейіні қалыптаса 

бастайды. Мҧны толық жҥзеге асыру ҥшін, мақсатты ойындар 

қолданылады, ал мектеп жасындағы балалар ҥшін, 

шығармашылық тапсырмалар мен оқу мәселелері қолданылады. 

Оқу және ойын ҥдерісіндегі соқыр балалардың зейіні, ӛзінің 

қҧрылымы жағынан, тҥрі мен пішіні жағынан, қалыпты 

балалардыкімен бірдей. Зейіннің негізгі ҥш тҥрінің қызметі 

бҧзылмайды. Нашар кӛретіндер мен жартылай кӛретіндердің 

алатын мағлҧматтары сапалық жағынан әртҥрлі болуы мҥмкін. 

Бірақ, кӛру қабілеті бҧзылған балалардың зейіні, басқа 

анализаторлардың кең мҥмкіндіктерінің есебінен 

толықтырылады. Кӛру кемістігі бар балалардың зейіні, тек 

белсенді іс-әрекет  ҥстінде ғана дамиды. Тек әрекет ҥстінде ғана 

ырықты, ырықсыз және ерікті, еріксіз зейін қабілеттері дами 

алады.  

 

10.5.  Сӛйлеуі бҧзылған балалардың зейін ерекшеліктері 

 

Сӛйлеуі бҧзылған балалардың зейіндері, бірқатар ӛзіндік 

ерекшеліктермен сипатталады: олардың зейіндері тҧрақсыз, 

ырықты зейіндері тӛмен, іс-әрекеттерін жоспарлай алмайды. 

Мақсатты әрекеттерде, оның ішінде, шешім қабылдауда 

зейіндерін шоғырландыра алмайды.   
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Модальдық тітіркендіргіштердің тҥріне қарай (есту немесе 

кӛру), олардың зейіндерін шоғырландыру, әртҥрлі: айталық, кӛріп 

қабылдағаннан гӛрі, естіп қабылдаған нҧсқауды орындау, 

анағҧрлым қиынырақ. Бірінші жағдайда жіберілетін қателердің 

саны анағҧрлым кӛп, себебі, тҥс, форма, фигуралардың орналасуы 

бойынша, саралау жасау бҧзылған.  

Жалпы тіл дамуы жетілмеген балалардағы іс-әрекет 

қарқыны, жҧмыс ҥдерісінің соңына қарай тӛмендейді. Сӛйлеу мен 

тәжірибелік іс-әрекет арасындағы зейіннің таралуы ӛте қиын, 

тіпті мҥлдем шешілмейтін мәселе болуы мҥмкін.   

Жалпы тіл дамуы жетілмеген балалардағы, зейін 

кемшілігінен болатын қателер, іс-әрекет барысында сақталады, 

олар мҧны дер кезінде байқап тҥзете алмайды. Қателердің сипаты 

мен таралу уақыты, сапалық жағынан, қалыпты балалардан 

ӛзгеше екендігі белгілі. 

Іс-әрекетті бақылаудың барлық тҥрлерінің (алдын-ала 

бақылау, ағымдық бақылау, қорытынды бақылау) қалыптаспауы, 

жиі ҧшырасады, немесе айтарлықтай бҧзылады, оның ішінде ең 

кӛп зардап шегетіні, тапсырманың шартымен байланысты 

болатын алдын-ала бақылау тҥрі және тапсырманы орындау  

ҥдерісерімен байланысты, ағымдық бақылау тҥрі. Алынған 

нәтижемен байланысты болатын, қорытынды бақылау тҥрі мен 

оның жеке элементтері, негізінен педагогтың кӛмегімен жҥзеге 

асады: нҧсқау қайталанады, ҥлгі қайтадан кӛрсетіледі, нақты 

нҧсқаулар беріледі т.б. Ырықты зейін ерекшеліктері, бҧл 

балаларда кӛңілдерінің бӛлінуімен анықталады. Егер тілдік 

дамуы қалыпты балаларға, іс-әрекет барысында, 

экспериментаторға кӛңілі бӛліну ҥрдісі тән болса, (балалар 

эспериментаторға қарап, оның орындалып жатқан тапсырмаға 

реакциясын білгісі келеді, яғни дҧрыс-бҧрыстығы), ал тілдік 

патологиясы бар балалардың, кӛңілдерінің бӛлінуіне, келесі 

жайлар себеп болады: жан-жағына немесе терезеге қарау, 

тапсырмаға қатысы жоқ әрекетпен шҧғылдану т.б. Ырықты 

зейіннің тӛмен деңгейі, олардың іс-әрекет қҧрылымының 

қалыптаспауына немесе бҧзылуына себеп болады. 
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10.6 . ТҚАЗ балалардың зейін ерекшеліктері 

 

БЦП–на шалдыққан балалардың зейіндері, патологиялық 

ерекшеліктер қатарымен сипатталады. БЦП бар балалардың 

басым кӛпшілігінде, жоғары психикалық таусылу шаршау, жҧмыс 

істеу қабілетінің тӛмендігі кӛрінеді. Балалар тапсырмаға 

зейіндерін бірден шоғырландыра алмайды, тез арада  сҥлесоқтық, 

ашушаңдық кҥйіне тҥседі.  

Зейіннің зақымдануы, тек цереброастениялық 

қҧбылыстармен ғана емес, кӛру анализаторының қызметіндегі  

ауытқулармен байланысты: кӛз жанарын тіктей алмау, кӛзбен 

бағу мҥмкіндігінің тӛмендігі, кӛру аумағының шектелуі, нистагм 

т.б.  

Әдетте, церебральды сал аурулы баланың зейінінің барлық 

сапалары, дамуында тежеледі және ӛзіндік қасиетке ие болады. 

Зейіннің таңдамалылығы,  тҧрақтылығы, шоғырлануы, ауысуы 

және таралуының қалыптасуы бҧзылады. Мысалы, 

«Корректуралық байқау» әдістемесінің тапсырмасын орындауда, 

элементтерді қалдырып кету, тҧтас жолдарды қалдырып кету, 

кескіні ҧқсас белгілерді сызу сияқты, қателер кездеседі. Алынған 

нәтиже, жҧмыс істеу қабілетінің әркелкілігімен ӛзгешеленеді. 

Сондай-ақ, зейіннің ауысу қиындығы, психикалық әрекеттердің 

инерттілігіне байланысты, жеке элементтерге «байланып қалу» 

тәрізді белгілер бар.  

«Әсіресе ерікті зейіннің қалыптасуы айтарлықтай 

қиындықпен жҥзеге асады. Кейде бала қарапайым әрекеттердің 

ӛзін, мақсатты тҥрде орындай алмайды. Белсенді ерікті зейіннің 

әлсіздігі байқалады. Белсенді ерікті зейіннің бҧзылуында, 

танымдық актінің бастауыш сатысы – ақпаратты қабылдау мен 

қорыту кезіндегі назар аудару мен ерікті таңдау зардап шегеді. 

БЦП бар мектеп жасына дейінгі балалардың (4 жас) зейін 

қабілеттерін Н. В. Симонова зерттеді. Ауыр қимыл-қозғалыс 

патологиялары (еш қозғалыссыз) бар, әрі сӛйлеуі жоқ  және терең 

интеллектуалды дамуында тежелуі бар балалардың зейін 

қабілеттерінде, дӛрекі бҧзылу байқалған. Бҧл балалар назарларын 

айналадағы адамдар мен заттарға тҧрақты  тіктей алмаған. Ал іс-

әрекеттеріне, керісінше зейіндерін аудара алған, кҥнделікті 

пайдаланатын заттарға назарларын аудару, тек жартылай ғана 
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мҥмкін болған. БЦП-ң барлық формаларында зейіннің ауысуы, 

әсіресе, қатты зардап  шегеді (кӛп жағдайларда, ҧзақ уақыт пен 

әлденеше рет стимуляция жасау қажет)»
1
.  

БЦП-ғы зейіннің жоғарыда сипатталған бҧзылуы, танымдық 

ҥдерістің барлық келесі сатыларында, тҧтас танымдық жҥйенің 

қызметінде кӛрініс береді.  

 

10.7.  Аутизмі бар балалардың зейін ерекшеліктері 

 

Бҧл балаларда жалпы тонустың, оның ішінде психикалық 

тонустың жеткіліксіздігі, жоғары сенсорлық және эмоционалды 

сезімталдықпен ҧласады, белсенді зейін деңгейін қатты 

тӛмендетеді. Ерте сәбилік кезден бастап-ақ, бҧл балаларда  

қоршаған ортаға жағымсыз, кері реакциясы байқалады немесе 

ешқандай реакция болмайды. ЕЖБА-нен зардап шегетін балалар, 

зейінінің мақсаттылық және ырықтылық қасиеттерінде, дӛрекі 

бҧзылу болуына қарай, олардың психикалық қызметтері дҧрыс 

қалыптаспайды. Бірақ, кейде олардың назарын, қоршаған 

ортадағы заттардан шығатын дыбыстық немесе кӛріністік 

әсерлердің кӛмегімен аударып, мҧны зейінді шоғырландыру 

мақсатында пайдалануға болады. Бҧл ӛте қызықты дыбыс немесе 

жарқыраған айқын заттар болуы мҥмкін.  

Бірақ мҧндай әдіс, ӛте аз уақытқа ғана жетеді. Себебі, бҧл 

балаларда, ӛте кҥшті психологиялық жалығу болады, зейін 

тҧрақтылығы бірнеше секундқа немесе минутқа созылады, бҧл 

ЕЖБА синдромының негізгі белгісі болып табылады. Балалардың 

кейде жалығатыны соншалық, ӛзінің зейінін аударған затты,  

қҧртып-жойып жіберуге бар кҥшін салады.  

 

11. ЕС (ЖАДЫ) 

 

«Ес дегеніміз – сыртқы дҥние заттары мен қҧбылыстарының адам 

миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ҧмытылуын 

бейнелейтін кҥрделі ҥдеріс....Естің тҥрлері – қозғалысты, сӛздік-

логикалық және эмоционалды»
1
.
 

-------------------- 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2005- С.369. 
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 «Ӛткен тәжірибеден қалған іздерді жадымызда қалдырып, 

сақтап, кейін бҧрын білгендерімізді жойып алмастан, оларды 

қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауымыз ес деп аталады»
2
.
 

Ес кӛмегімен, бала ӛткен тәжірибесін жинақтайды, тіркейді, 

қорытады, жаңа білім, білік, дағдыларға ие болады. Есі жоқ 

адамдардың жеке тҧлға ретінде қалыптасуы мҥмкін емес. 

 

11.1 Ақыл-ойы кем балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

 

Ақыл-ойы кем балаларды оқыту, негізінен есте сақтау 

ҥдерістеріне сҥйенеді. Есте сақтау қабілетінің кӛмегімен, 

мәліметтер мен мағлҧматтар жинақтау, білімнің тҥрлі салаларын 

меңгеру жҥзеге асады. Ес адамның басынан кешіргенін, алған 

тәжірибесін ойда сақтаумен, келесі тәжірибеде оны танумен және 

қайта жаңғыртумен жҥзеге асады. Әдетте, вербальды (сӛздік) 

және кӛру, моторлық (қимыл- қозғалыс) ес тҥрлерін ажыратады.  

Ақыл-ойы кем балалардың есте сақтау ҥдерістері ӛзіндік 

ерекшеліктермен сипатталады. Арнайы мектеп оқушыларының 

есте сақтайтын материалдарының кӛлемі, олардың қалыпты 

қҧрбыларымен салыстырғанда, анағҧрлым аз. Есте сақталуы 

қажет материал, қаншалықты абстрактілі болса, оқушылар оны 

соншалықты аз кӛлемде есте сақтайды. Мысалы, жақсы таныс 

заттардың аттарынан тҧратын сӛздер қатарына қарағанда, 

оқушылар жеке объектілерді бейнелейтін, суреттер қатарын 

жақсы есте сақтайды. Ал ӛз кезегінде, суреттер қатарына 

қарағанда, нақты заттар қатарын есте сақтау жеңілірек.  

Оқушылардың сӛздік және кӛрнекі материалды есте 

сақтауларының анықтығы мен тҧрақтылығы тӛмен деңгейде. Оны 

қайта жаңғыртуда, балалар кӛп элементтерді жоғалтады, 

орындарын алмастырады, логикалық ретін бҧзып, біртҧтас 

бірлікке айналдырады, бірнеше рет қайталайды, кездейсоқ 

ассоциацияларға сҥйеніп жаңа элементтер қосады. Әсіресе, қозу 

ҥдерістері басым, ақыл-ойы кем балалар жоқ  белгілерді қосып  

------------------- 
1Жарықбаев К. Жалпы психология.- Алматы, 2004. –Б.149-151. 
2Сәбет Бап – Баба. Жантану негіздері. - Алматы: Заң әдебиеті, 2007.-Б. 158. 
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айтуға бейім.  

Тежелгіштер қатарына жататын балалар, материалдың аз 

кӛлемін ғана есте сақтайды, бірақ олардың жанынан қосатын 

деректері шамалы. 

Әдетте, ақыл-ойы кем оқушылар ырықсыз есте сақтау 

мҥмкіндігін пайдаланады. Олар ӛздерінің назарын аударатын, 

қызықты болып кӛрінетін затты ғана есте сақтайды. Мәтіндерде, 

бҧл балалар эмоционалды әсерлерге толы ҥзінділерді ғана бӛліп 

алады. Оларды қабылдауда балалар қуанады, қапаланады, болып 

жатқан оқиғаға, ӛз кӛзқарастарын сӛздерімен, белгілермен, 

қимылымен білдіреді. Сондықтан, бала мәтіннің осындай 

тҧстарын, жақсы есте сақтайды.  

Ырықсыз зейіннің ӛнімділігі оқушылардың орындайтын 

тапсырма тҥріне байланысты. Егер олардың әрекеті белсенді 

сипатта болса, онда нәтижесі жоғары болады. Сӛздік материалды 

бірінші рет қайта жаңғырту, ақыл-ойы кем оқушылардың келесі 

репродукцияларына ықпал жасайды. Мәтінді бірнеше рет 

қайталатыңдағандығына қарамастан, бірінші репродукциядағы 

кездескен қателіктерді қайталай береді.  

Ақыл-ойы кем оқушылар ҥшін, оқу материалын есте сақтау, 

ӛте қиын мәселе. Материалды біртектес әдіспен ҥнемі қайталай 

беру, мнемикалық әрекеттің нәтижесін жақсарта алмайды. 

Сондықтан, қайталау жҧмыстарын модификациялаған жӛн, 

сӛйтіп, жаңа және бҧрын ӛтілген материал арасында байланыс 

орнатуға болады.  

Есте сақтауда, материалды мағыналық топтарға бӛлу және 

сӛздерді тиісті суреттермен сәйкестендіру, соған қатысты 

кӛрнекіліктерді пайдалану, кӛп кӛмек береді. Есте сақтауды 

мҧғалімнің қатаң талап етуі, оқушылардың мнемикалық әрекетін 

ӛзгерте алмайды.  

Бастауыш сыныптағы кейбір оқушылар, берілген 

материалды есте сақтау қажеттігін естігенде, мазасызданып, 

абыржи бастайды. Олардың қол жеткізген нәтижесі, ырықсыз 

есте сақтау жағдайынан аз болып шығады. Ал, мнемникалық есте 

сақтау әдістерін, орта және жоғары сынып оқушыларының ӛздері, 

ӛздігінен пайдалана алмайды. Сирек жағдайларда, кейбір балалар, 

есте сақтау мақсатында, мҧғалімнен кейін сыбырлап, қайталап 
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отырады. Бір сӛзбен айтқанда, есте сақтау талабы қойылса да, 

қойылмаса да, алынатын нәтиже біреу ғана.  

Оқу материалын есте сақтау, негізінен оның қҧрылымдық 

жағына байланысты, әрі қандай жолмен қабылданғандығына және 

оқушының жас шамасына байланысты. Әдетте оқушылар қара 

сӛзді мәтіннен гӛрі, ӛлеңдерді жылдам жаттап алады. Ӛлеңнің 

әуені мен ҧйқасы, мнемникалық ҥдерістің жҥруін жеңілдетеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының материалды есте сақтауына 

мҧғалімнің дауысы кӛп әсер етеді. Бҧл олардың оқу дағдысын 

кеш игеруімен және жазба тілден гӛрі, ҥйреншікті ауызша 

сӛйлеуді қабылдаудың оңайлығымен тҥсіндіріледі. Жоғары 

сынып оқушылары, материалды ӛз беттерімен дауыстап оқыған 

кезде, жақсы есте сақтайтындығы анықталған. Кӛру және есту 

қабылдауы бір мезгілде жҥзеге асқан уақытта, есте сақту  ҥдерісі 

анағҧрлым нәтижелі болса керек. Орта буын сыныптарына 

келгенде, оқушылар оқу техникасын толық меңгереді, сондықтан,  

шағын мәтіндерді оқып, есте сақтау онша қиындық туғызбайды.  

 

11.2.  ПДТ балалардың есте сақтау ерекшеліктері 

 

 Келіп тҥскен ақпаратты есте сақтаудың онтогенетикалық 

ерте тҥрі – ырықсыз есте сақтау. Ол мектепке дейінгі жаста, естің 

жалғыз тҥрі болып есептеледі.  

ПДТ балалардың есте сақтау қабілетінің бҧл тҥрінде, 

танымдық белсенділіктің тӛмендігімен байланысты, белгілі бір 

кемшіліктер болады. Т. В. Егорова ӛзінің тәжірибесінде, ПДТ 

бастауыш сынып оқушыларына, мынадай тапсырма береді: 

суреттерде берілген заттарды есте сақтап, бас әрпіне қарай, 

бірнеше топтарға бӛлуді тҥсіндіреді. Тәжірибе қорытындысы, бҧл 

балалардың тапсырманы орындауға, жоғары нәтиже алуға  

қызығушылық танытпағанын, есте сақтау қабілеттерінің 

тӛмендігін кӛрсеткен. Балалар кӛрсетілген суреттерді ҧмытып 

қалып, қажетті әріпке, ойдан алынған басқа сӛздерді 

орналастырған. Н. Г. Поддубная, ырықсыз есте сақтау қабілетінің, 

орындалатын тапсырмаға байланыстылығын айтады. Мысалы, 

вербальды тапсырмадан гӛрі, кӛрнекі, қолға ҧстауға болатын 

материалмен жҧмыс істеу, анағҧрлым қызықты болатындығын 

дәлелдейді.  
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Есте сақтау қабілетінің бҧл тҥрі, логикалық тәсілдермен 

мақсатты тҥрде жҥзеге асады және баланың қолайлы психикалық 

даму қҧрылымында, жҥйелі оқуға негіз ретінде басты орынды 

иеленеді. ПДТ балаларға,  жоғарыда аталған заңдылық қатысты 

болады!: сӛздік материалдан гӛрі, кӛрнекі материал, анағҧрлым 

жақсы есте сақталады. Есте сақтау кӛрсеткіші, басқа психикалық 

кӛрсеткіштер сияқты, қалыпты балалар мен ақыл-ойы кем 

балалар кӛрсеткішінің аралығын кӛрсетеді.
 

ПДТ балалардың мнемникалық әрекеті, тек тҥрлі 

мнемотехникаларды іздестірудегі тӛмен белсенділікпен ғана емес, 

ӛздерінде бар әлеуетті мҥмкіндіктерді пайдалана алмаумен 

сипатталады. Мысалы, материалды есте сақтаудың тиімді жолы 

ретінде, ортақ белгілеріне қарай, топтап алу. Заттарды т.б. 

ситуативтік белгілеріне қарай, топтастырудың тиімді тәсілін 

ҥйреткен соң, балалардың есте сақтау кӛрсеткіштері едәуір 

жоғарылап, тіпті қалыпты балалар кӛрсеткіштерінен жоғары 

болған. Демек коррекциялық жҧмыстар ӛз нәтижесін кӛрсеткен: 

ПДТ балаларды мнеминкалық әрекеттің тҥрлі  жолдарына 

ҥйретуге болады. 

Механикалық ес биологиялық, психологиялық, бірқатар 

факторларға байланысты: психоорганикалық синдромнан бастап, 

іс-әрекетке деген баланың қызғушылығына дейін.т.б. ПДТ 

балалардың механикалық есінің кемшілігі, қысқа уақытты есте 

сақтау тҥрін тексеруден анықталған: есте сақтауға тырысудың 

алғашқы қадамындағы нәтиже ӛте тӛмен болған; есте сақтау 

кӛлемінің аздығы; ес ӛнімділігінің тӛмен деңгейі; есте сақтауға 

берілетін уақыттың ҧзартылуын қажет етуі. 

Жалпы алғанда, мақсатты тҥрде жҥргізілген коррекциялық 

жҧмыстар, есте сақтаудың арнайы тәсілдеріне ҥйрету бҧл 

балалардың мнемникалық әрекеттерін анағҧрлым жақсарта 

алады.  

 

11.3.  Есту қабілеті зақымданған балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

 

Есту қабілеті бҧзылған балалардың есте сақтау немесе жады 

қабілеттерін зерттеу, психологияда ӛзіндік маңызға ие, себебі ол 

есту қабілетінің зақымдану дәрежесі (бірінші кемістік)  мен 
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сӛйлеудің дамуы (туынды кемістік), есте сақтау мҥмкіндігіне 

қалай әсер ететіндігін анықтауға жағдай жасайды.  

Бейнелі есте сақтау ҥдерісі саңырау балалардың қабылдаған 

объектілерді талдау әрекетімен, оны жаңадан қабылданған 

ақпаратты, бҧрынғы қабылданған мағлҧматпен  сәйкестендіру 

жолымен жҥзеге асады. Саңыраулардың кӛру арқылы 

қабылдауының спецификалық ерекшеліктері, олардың бейнелі 

есте сақтауының тиімділігіне әсер етеді. Кейде олар,  қоршаған 

ортадағы заттар мен қҧбылыстарды, қажетсіз кӛмекші белгілер 

ретінде есте сақтайды. Т. В. Розанованың зерттеулері бойынша, 

кӛрнекі материалды ырықты есте сақтау қабілеттері, қалыпты 

балаларға қарағанда анағҧрлым қалыңқы. Мектеп жасына дейінгі 

балалар, заттардың орналасу орындарын шатастырады.  Мектеп 

жасындағы балалар, сырт бейнесі ҧқсас немесе қызметтері ҧқсас 

заттарды, олардың орналасу нҥктесін шатастырады. Ал, сҧлбалық 

фигураларды есте сақтауда. Саралаудың жетіспеушілігі  

байқалады. Мысалы, қандай бір нақты фигураны бейнелеп 

салудың орнына,  бірнеше фигураның белгілерінен топталған 

фигураны бейнелеген. Әр фигураға тән белгілерді жинақтап, 

нақты бір фигура шығарады. Мҧнда олар сӛздік нҧсқауларды есте 

сақтау қҧралы ретінде пайдаланбаған, пайдаланған кҥнде 

объектіні нақты сипаттай алмаған, сондықтан, заттарды ойша 

жинақтау мен салыстыру ӛте қиын орындалған.  

Есте сақтаудың ырықты және ырықсыз тҥрлері, есте 

сақтаудың тҧрақтылығына, саналылығына, ойда ҧзақ сақталуына 

ӛз әсерін тигізеді. Саңырау балалардың есіндегі заттар бейнесінің 

ӛзгеруі, екі бағытта жҥзеге асады: есте сақталған объектінің 

ӛзіндік белгілерінің жоғалуы бағытында және ӛзіндік белгіні 

кҥшейту бағытында. Еститін балалардың  есінде, объектілердің 

бейнелері, анағҧрлым ҧзақ және тҧрақты сақталады. 

Есте сақтаудың бҧл тҥрінің дамуында, кҥрделі мәселелер 

туындайды, арнайы оқыту жағдайында, сӛйлеу қабілетінің 

кемістігіне байланысты, сӛздік есте сақтау қабілеті кеміс дамиды.  

Сӛздік есте сақтау қабілеті, саналылығымен ерекшеленеді. 

Еститін балалар, кейде мағынасы жағынан ҧқсас сӛздерді 

пайдаланса, саңырау балалар, сыртқы бейнесі немесе дыбыстары 

ҧқсас сӛздерді пайдалануы мҥмкін. Мағыналық жағынан туыстас, 

тҥбірлес сӛздерді, кейде бір-бірінен ажырата алмайды. Сӛздерді 
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есте сақтаудың нәтижесі, оның қандай грамматикалық  

категорияға жататындығына байланысты. Себебі, саңырау 

балалар затқа бірден қатысты, зат есімдерді жақсы меңгереді. Ал 

сын есім, етістік сияқты грамматикалық категориялар, ойлау 

операцияларын қажет етеді. Сӛйлеудіе ҥйренуде, олар сӛзді тҧтас 

мағыналық бірлік ретінде қабылдамайды, керісінше, әріп, буын 

сияқты элементтердің қосындысы ретінде қабылдайды. Тіпті, 

сӛзді қабылдау ҥшін, олар белгілі бір уақыт пен кҥш жҧмсайды. 

Кейде сӛздің дыбыстық, әріптік қҧрамы ӛзгереді, мҧндай 

алмастырулар сӛз мағынасының жеткіліксіз саралануынан 

болады. Сондай-ақ,  саңырау балалар  есте сақтауда,  басқа 

жанама тәсілдерді қолдана алмайды. Сӛз сияқты,  сӛйлемдер мен 

мәтіндер, тҧтас бірлік ретінде қабылданбайды. Саңырау балалар 

мәтінді немесе сӛйлемді ҥнемі тҧтас, иерерхиялық 

ҧйымдастырылған жҥйе ретінде, біртҧтас мағыналық бірлік 

ретінде қабылдай бермейді. Мҧның себебі, сӛйлемдер мен мәтін 

мазмҧнын, тиісті жоғары деңгейде тҥсінбеумен байланысты. 

Саңырау балалар сӛйлемдерді бӛліктермен, кейбір сӛздерін 

тастап қолданады, бҧл ӛз кезегінде, сӛйлемнің мағынасын бҧзып, 

аграмматикалық қҧрылымға айналдырады.  

«Саңырау балалардың сӛздік есте сақтау қабілетінің дамуы,  

бірнеше кезеңнен ӛтеді ( И. М. Соловьев). Бірінші кезеңге (1-3 

сыныптар), есте сақтаудың кең таралған тҥрі, қабылданатын 

материалдың қайталаудан қайталауға байланысты ҧлғаюы тән. 

Бҧл кезеңде, бала мәтінді мҥлде тҥсінбеуі мҥмкін, сондықтан 

мәтіннің әрбір элементі бӛлік ретінде, ал мәтіннің ӛзі, сол 

бӛліктердің ретпен орналасуы ретінде қабылдануы мҥмкін. 

Екінші кезеңге (4-7 сыныптар), есте сақтаудың қамтып алу тҥрі 

тән, мҧнда бала мәтіннің жалпы мазмҧны мен тірек сӛздерін есте 

сақтайды, сӛйтіп жетіспейтін элементтерді біртіндеп 

толықтырады. Үшінші кезеңге (8-9 сыныптар, мәтінді толық 

тҥсіну мен есте сақтау сипаты тән»
1
. 

 

 

 

  --------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.445. 
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11.4.  Кӛру қабілеті зақымданған балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

 

Кӛру қабілетінің бҧзылуы, соқыр және нашар кӛретін 

балалардың танымдық әрекеттерінің дамуын тежейді, ол ӛз 

кезегінде, мнемникалық ҥрдістердің процестердің дамуы мен 

қызметінде кӛрініс табады. Қазіргі заманғы техникалық прогресс 

пен жаңа оқыту қҧралдары, ӛмір сҥру мен іс-әрекеттің жаңа 

тҥрлері, соқырлар мен нашар кӛретін балалардың, есте сақтау 

қабілеттеріне қатаң талаптар қояды, оның ішінде мнемикалық 

ҥдерістердің жылдамдығымен және икемділігімен байланысты 

талаптар.  

Кӛретін балалардан, есте сақтауды керек етпейтін 

материалдарды, соқыр және нашар кӛретін балаларға есте 

сақтауға тура келеді.  

Әлемдік әдебиеттерде сӛзді, музыканы есте сақтау тәрізді, 

феноменальды ес қабілетімен белгілі, сӛйтіп, мәдениет тарихынан 

орын алған кӛптеген есімдер кездеседі.  

«А. А. Крогиустың соқыр балалардың есте сақтау қабілетін 

тексеру мақсатында, Эббингауз әдістемесімен жҥргізген зерттеуі, 

оған мынадай тҧжырым жасауға мҥмкіндік берді: соқыр балалар 

кӛретін балаларға қарағанда, ӛлеңдерді, сӛздерді, ӛзара 

байланысы жоқ, мағынасыз сӛздер жиынтығын, жылдамырақ 

жаттап алады. Бҧл олардың орындалатын іс-әрекетке зейіндерін 

шоғырландыра білетіндіктерімен, қабылданған материалды 

практикалық тәжірибемен сәйкестендіре білетіндіктеріне дәлел.  

Неміс тифлопсихологы Г. Шауерте зерттеулерінде, соқыр 

адамдар, кӛретін адамдардағыдан гӛрі, есте сақтау мҥмкіндігі, 

анағҧрлым мол адамдар ретінде, сипаттайтын мәліметтер 

келтіріледі. Кейбір соқыр адамдард, есте сақталатын материал 

кӛлемі ӛте ҥлкен, бірақ ол жеткіліксіз жҥйеленген және  дҧрыс 

ҧйымдастырылмаған. Ал екінші бір соқыр адамдарда, қҧрылымы   

дҧрыс, бірақ ес кӛлемі аз болып келеді. Бҧлар естерін анағҧрлым 

дҧрыс, әрі рационалды тҥрде пайдалана біледі.  

Кӛру қабілетінің бҧзылуында, уақыттық қатынастар мен 

байланыстарды орнату қарқыны ӛзгереді, ол сол уақыттық 

байланыстарды орнатуға жҧмсалатын уақыттың кӛбеюінен 

кӛрінеді. Жартылай кӛретін балалардың, кӛру арқылы қабылдауы, 
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мнемикалық ҥдерістеріне зерттеуде, бҧл балалардың кӛру арқылы 

тануы, ҧзақ уақытты керек ететіндіктен, оперативтік, қысқа 

уақыттық естің кӛлемі азаятындығы байқалады, ол кӛру 

стимулдарының тҥсіне байланысты ӛзгереді, әрі мҧнда 

мнемикалық ҥдерістердің кӛру арқылы қабылдаудың қасиеттеріне 

тікелей бағыныштылығы байқалады.  

Соқыр және нашар кӛретін балаларға, сондай-ақ, есте 

сақталатын кӛрнекі материалды мағыналандыру жетіспейді. Бҧл 

есте сақтауды алдын-ала міндет етпеген, кӛрнекі материалды 

классификациялау ҥдерісінде айқын байқалады.  

Қабылданатын объектілердің сапаларын, бҧлыңғыр 

қабылдау, нақты кӛзге кӛрінетін және кӛрінбейтін жанама 

белгілерін саралай алмау  классификация, салыстыру, талдау мен 

жинақтау қиындықтарын туғызады, сӛйтіп ол логикалық  естің 

жеткіліксіздігіне алып келеді. Сонымен қатар, бҧл балалардың 

логикалық байланысы бар, стимулдарды есте сақтауы, қалыпты 

дамудағы сияқты, ӛзара логикалық байланысы жоқ  материалды 

есте сақтағанан гӛрі, тиімдірек болады. Брайль жҥйесіндегі 

нҥктелерді ырықты тҥрде есте сақтау қабілетін тексергенде, 

соқыр балалар анық, аяқталған геометриялық фигураларды жақсы 

есте сақтай алған. 

Соқыр балалардың, нашар кӛретін және жартылай кӛретін 

балалардың кӛру, есту және сипап-сезу есінің ӛзара қатынасын 

зерттеу жҧмыстары, нашар кӛретіндердің кӛру арқылы алынатын 

мнемикалық бейнелерінің анағҧрлым қалыпты екендігін 

кӛрсеткен. Кӛру арқылы алынатын заттық мағлҧматтар кӛретін 

балалардыкімен салыстырғанда, ӛздерінің саралығын жоғалтады, 

сызбалы және фрагментті тҥрге айналады. Бҧл кӛру кемістігіндегі 

ҧзақ уақыттық және қысқа уақыттық ес қатынастарының ӛзіндік 

ерекшелігіне, кӛріністік бейнелердің тез жойылуына, ҧзақ 

уақытттық ес кӛлемінің аздығына дәлел»
1
.
 

Соқыр және нашар кӛретін балалардың,  сипап-сезу арқылы 

қысқа уақыттық және ҧзақ уақыттық есте сақтауы, есту тәрізді 

жоғары кӛрсеткішке ие.  

Соқырлық пен нашар кӛру жағдайында, есте сақтау мен  

------------------------ 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.277-284. 
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ҧмыту спецификасы, бірнеше факторлармен 

байланыстырылады.  

А. Г. Литвактың зерттеулеріі соқырлар мен нашар 

кӛретіндердің есіндегі бейнелерді ҥнемі жаңғыртып отырмаса, 

жойылып кету ҥрдісі болатынын айтады.   

Соқырлар және нашар кӛретіндер ҥшін, алынған ақпараттың 

маңыздылығы, оны есте сақтауда ҥлкен рӛл атқарады. Соқыр бала 

ҥшін, объектілер мен  ҧғымдар, кӛретін балалардағыдай, ӛз 

мәнінде ешқандай маңызды болмағандықтан, ӛз мағынасын 

жоғалтады, тез ҧмытылады. Осымен байланысты, олардағы 

мнемикалық ҥдерістер бірнеше рет кӛп қайталау мен 

жаттығулардан ғана емес, материалды логикалық ӛңдеуден, 

бейнелерді нақтылаудан, ӛмірдегі маңызын тҥсіндіруден 

қҧралады.  

Тану ерекшеліктерінің дамуын сипаттай отырып, Т. Н. 

Головина нашар кӛретіндердің кӛру арқылы тануы,  

кӛретіндермен салыстырғанда, дҧрыстық, спецификалық, 

талдаудың кӛп қырлылығы, қарқыны жақтарынан 

ӛзгешеленетінін айтады. Оларға тануда, кӛп қателік жіберу мен 

тҧтас объектінің қасиетін бӛліп, сипаттай білудің болмауы тән. 

Жеке белгілерді ажырата білмеу, жалпылық, ерекшелік және 

жалғыздық категорияларын толық ҧғынбаумен тҥсіндіріледі. 

Тану ҥдерісіне сипап-сезу мҥмкіндігін пайдаланған кезде, нәтиже 

бірден ӛзгереді. Осылайша, қалыпты анализаторларды барынша 

пайдалану,  соқыр және нашар кӛретін оқушылардың есте сақтау  

қабілетін кҥшейтуге септігін тигізеді.  

Материалдың жҥйелілігі, классификациясы, топталуы, 

қабылдау нақтылығы, есте сақтау қабілеті дамуының алғышарты 

болып табылады. 

 

11.5.  Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың 

есте сақтау ерекшеліктері 

 

Қимыл-қозғалыс есі, яғни қимыл-қозғалыстың орындалуын 

есте сақтау, БЦП бар балаларда едәуір кешігіп, әрі ӛзінше 

қалыптасады. Бҧл БЦП-дағы қимыл-қозғалыс патологиясының, 

ауырлық дәрежесімен байланысты. 
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Кейбір БЦП бар балаларда, механикалық естің дамуының 

деңгейі,жасқа сай, нормаға сәйкес, кейде асып кетеді, яғни 

механикалық ес, оқытудың алғашқы кезеңдерінде, оқу мен санау 

дағдыларын игеруге септігін тигізеді. Бірақ, кейде қҧбылыстар 

мен олардың атауларының ретін есте сақтауда, механикалық ес 

байқалады. БЦП бар балалар, маусымдық ӛзгерістерді, тәулік 

және апта кҥндерін дҧрыс ретпен атайды, бірақ әрбір қҧбылыстың 

мәнін ҧғынуда, қҧбылыстардың қай шақта болғандығын, яғни 

келер шақ пен ӛткен шақты шатастырады.   

Сӛздік-логикалық ес қабілеті, сӛйлеу мен ойлаудың 

жеткілікті деңгейде дамуын талап етеді, себебі, бҧл қызметтер 

БЦП бар балаларда кешігіп қалыптасады, демек, сӛздік-

логикалық  ес қабілеті ӛз дамуында тежеледі.  

БЦП бар балалардың ес қабілеттерін зерттеуге Н.В.Симонова 

жҧмыстарын арнайды. Мысалы, гиперкинетикалық синдромы 

бар, және интеллектісі қалыпты сақталған балалардың, 

кӛрсетілген таныс емес заттарды бірден тануы мен есте сақтауы, 

дыбыстық белгімен немесе мимикамен білдіруі, БЦП-ң басқа 

формалары бар балаларға қарағанда, айтарлықтай жақсырақ. 

Ассоциациялық байланыс орнатуға болатын, айқын заттарды есте 

сақтау, анағҧрлым нәтижелі. Оларда есте сақталған нәрсені қайта 

жаңғырту едәуір уақыттан кейін мҥмкін болады. Затты тану, 

жағымды эмоциямен білдіріледі (жымию немесе кҥлу), қажетті 

объектіге немесе суретке мойын бҧру, кӛзбен кӛрсету, жанарды 

тіктеу, қолмен нҧсқауға талпыну. Ал, тҥссіз суреттерді тану мен 

есте сақтау, әжептәуір қиын немесе мҥмкін емес. Бҧл 

қиындықтар, 3-5 жасқа дейін, тіпті ҥйреткеннен кейін, ҧзақ 

сақталады.  

Осылайша, БЦП бар балалардың ес қабілетінің дамуында 

спецификалық ерекшеліктер мен мнемкалық ҥдерістердің 

қалыптасуында, ӛзіндік ерекшеліктер болатыны дәлелденеді.  

 

11.6.  Аутизмі бар балалардың есте сақтау ерекшеліктері 

 

Ерте жастан–ақ, ЕЖБА бар балаларда, механикалық есте 

сақтау қабілеті жақсы дамиды, бҧл ӛз кезегінде, эмоциялық 

қапаланудың ҧзақ саӛқтауға мҥмкіндік береді. Эмоционалды естің 

ӛзі, қоршаған ортаны қабылдауды стереотиптендіреді: олар 
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сыртқы дҥниеден алған ақпаратты, тҧтас блоктармен  

қабылдайды, оны  қорыта алмайды, әрі сол кҥйінде сақтайды, сол 

қабылданған кҥйде тҧтас қолданады. Балалар кейде, бір дыбысты 

қайта-қайта қайталаудан, бір сҧрақты қайталап қоя беруден 

жалықпайды. Естігенін тҧтас қайталайды, тақпақтарды жақсы 

жаттайды, ересектер ӛлең-әңгіме, ертегі оқып беретін болса, 

бірде-бір сӛзін қалдырмауды жіті қадағалайды. Ӛлеңнің немесе 

тақпақтың әуенімен, бір орында теңселгенді ҧнатады, кейде 

ӛздері ӛлең қҧрастыруға тырысады. Бҧл категориядағы балалар, 

жақсы есте сақтайды, кейін естіген әңгімелерін, дыбыстарды, 

ойын әрекеттерін, тҧтас қайталап, барлық сенсорлық арналар 

арқылы келетін (кӛру, есту, дәм, иіс сезу, терімен сезіну) 

ҥйреншікті сезімді тҥйсінуге тырысады.  

 

12. ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІ 

 

«Жантану ғылымында ойлау – бҧл тҧлғаның шындықты 

жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық 

әрекеті»
1
.
 
 

Ойлау – айнала қоршаған ортаны, санада бейнелеудің 

жоғары формасы. Ойлау – нақты ӛмірді тануды, сӛздің кӛмегімен 

қорыту, топтау. Ойлау заттар мен қҧбылыстардың мәнін білуге 

мҥмкіндік береді. Ойлаудың кӛмегімен, бір әрекеттің нәтижесін 

болжауға болады, шығармашылық, мақсатты әрекетті жҥзеге 

асыруға болады. Баланы салыстыру, тҧжырымдау, топтау, қорыту 

(азайту, бӛлу, қосу, кӛбейту амалдары) сияқты ойлау 

операцияларына ересектер ҥйретеді. Мысал ҥшін, тәжірибелік 

кӛрнекі ситуациялар алады. Бала алдымен оны бағдарлайды, 

әрекет етеді, одан соң мҧның барлығын, сӛзбен бір формулаға 

келтіреді. Біртіндеп бала әрбір кҥрделі әрекетті «ойша» 

орындауға дағдыланады. Мҧндағы маңызды кезең, тәжірибелік 

әрекеттің «ойша» әрекетке ауысуының сӛзбен жеткізілуі.  

Ойлау – бҧл шынайы ӛмірді қорытындылау мен бейнелеп 

кӛрсететін танымдық ҥдеріс. Қазіргі кезде, балалар ойлауының 3 

негізгі сатысы анықталған: кӛрнекі-әрекеттік, кӛрнекі-бейнелік 

және сӛздік-логикалық ойлау. 

--------------------------- 
1Сәбет Бап–Баба. Жантану негіздері.- Алматы: Заң әдебиеті, 2007.-Б. 176 
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12.1.  Ақыл-ойы кем балалардың ойлау ерекшеліктері 

 

Ақыл-ойы кем балалардың ойлау операцияларының 

кемістігін, кӛптеген эксперимент нәтижелері дәлелдейді. 

Мысалы, М. В. Зверева мен А. И. Липкина, ақыл-ойы кем 

балалар, заттарды салыстыруда, олардың ҧқсастықтарынан гӛрі, 

айырмашылықтарына назар аударатынын айтады. Профессор Л. 

В. Занков бҧл балалардың заттар мен қҧбылыстарды 

салыстыруда, кездейсоқ сыртқы белгілеріне сҥйеніп, ал негізгі 

белгілерін байқамайтындығын анықтаған. Кӛмекші мектептердегі 

мҧғалімдердің жылдар бойы жинақтаған мол тәжірибесі, ақыл-

ойы кем оқушылардың ойлау тҥрінің нақты болатынын кӛрсетеді. 

Ақыл-ойы кем оқушылардың ойлауындағы негізгі кемшілік – 

қорыту, жалпылау қабілеттерінің тӛмендігі, бҧл оқу ҥдерісіндегі 

ережелер мен жалпы ҧғымдарды меңгере алмаудан кӛрінеді. Олар 

ережені жатқа білгенімен, кӛп жағдайда, мағынасына 

бойламайды, ӛз тәжірибесінде дҧрыс қолдана алмайды. 

Сондықтан, ережелерді білуді қажет ететін пәндер – арифметика 

мен грамматиканы қиындықпен меңгереді. 

Ақыл-ойы кем балалардың ойлау қабілетін дҧрыс дамыту 

мәселесі ӛте кҥрделі, бірақ шешімі бар мәселе болып табылады. 

Ол арнайы жасалған олигофренопедагогикалық әдістемелердің 

кӛмегімен оқытуда жҥзеге асады. Мҧндай оқытудағы маңызды 

нәрсе – жан-жақты ойластырылған, әдістемелік жағынан сауатты 

тәсілмен, кӛрнекіліктен сӛздік-логикалық қорытындылауға ауысу.  

«И. М. Соловьев, ақыл-ойы кем балалардың ойлау 

қабілеттерін зерттеуде, стереотиптік ҥрдістерді анықтайды. Бҧл 

ҥрдіс балалардың арифметикалық есептерді шешуде әрбір жаңа 

есепті, ӛзі білетін бір ғана жолмен шешуге, тырысатынынан 

кӛрінеді. Мҧндай «жабысқақ» ойлау тҥрі, логикалық ойлауға кері 

«секірулер» туғызады, яғни, бірден бірге ауысады. Мҧндай 

инерттіліктен туындайтын, ойлаудағы ретсіздік, кӛбіне 

эпсилепсиясы бар балалар мен  энцефалитпен ауырған балаларда 

болады.  

Келесі бір кемшілік тҥрі – ойлаудағы реттеушілік рӛлдің 

әлсіздігі. Яғни, бала ӛзі меңгерген ойлау операцияларын,  қажетті 

жағдайда қолдана алмайды. Бҧл ең алдымен, мҧғалім ҥшін 

қиындық туғызады. Балалар жаңа мәселемен немесе жаңа 
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тапсырмамен (есеппен) танысқан соң, бірден орындауға кіріседі. 

Оларда мәселені шешу жолын алдын-ала ойша қарастыру кезеңі 

болмайды. Г. М. Дульнев еңбек сабағында, бҧл балалардың 

берілген нҧсқауды бір рет қана оқып қанағаттанатынын, 

ешқандай сҧрақ қоймастан, іске кірісетіндіктерін, қателескеннен 

кейін, сҧрақтарды жаудыра бастайтындықтарын сипаттайды. 

Яғни, жаңа мәселені шешудің жолы ойша талданбайды. Бір 

жағынан бҧл сыни тҧрғыдан ойлай алмаумен байланысты. Ақыл-

ойы кем балалар, ӛздерінің іс-әрекеттеріне сын кӛзбен қарамайды, 

ӛз қателіктерін кӛрмейді. Себебі, ӛз ойлары мен әрекеттерін 

обьективті нақты талаптарымен салыстыра білмеу, сыни 

ойлаудың болмауынан деп тҥсіндіріледі. Бҧл ақыл-ойы кем 

оқушылардың басым кӛпшілігіне тән белгі»
1
.
 

 

12.2  ПДТ балалардың ойлау ерекшеліктері 

 

Ойлаудың басқа психологиялық ҥрдістерден 

айырмашылығы, бҧл әрекеттің бір қиын мәселені, кҥрделі 

ситуацияны шешумен байланысты болды. Ойлау  қабылдау 

сияқты емес, сезімдік тәжірибе шеңберінен асып кетеді. Ойлауда 

сенсорлық  ақпараттар негізінде, теориялық және практикалық  

қорытындылар жасалады. Ойлау болмысты, тек заттар тҥрінде 

ғана емес, олардың қасиеті, ӛзара байланысы, қарым-қатынасы 

тҥрінде, яғни белгілі бір заңдылықтар мен  қорытындылар тҥрінде 

кӛрсетеді.  

Қазіргі кездегі ПДТ балалардың ойлау әрекетінің 

ерекшеліктері туралы айтқанда, Т. В. Егорованың зерттеу 

материалдарына сҥйенуге болады. Ол ҥлгермеуші бастауыш 

сынып оқушылардың кӛрнекі-бейнелік, кӛрнекі-әрекеттік және 

сӛздік-логикалық ойлау тҥрлерін, жан-жақты толық зерттеумен 

кӛп жылдар айналысты.  

Т. В. Егорованың жасаған тамаша әдістемелерінің кӛмегімен, 

бҧл балалардың ойлау кемшіліктерінің спецификалық 

ерекшеліктері анықталды, оқу материалын ҧсыну әдісі, 

балалардың ойлау деңгейіне сәйкес болмаған жағдайда    

--------------------- 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.98-100. 
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бағдарламаның меңгерілмейтіндігі анықталды. Бҧл әсіресе, 

арифметикалық есептер шығаруға ҥйретудегі, сӛздік және кӛрнекі 

әдістерді салыстырудан анық байқалады. Материалды меңгерту 

ҥшін, оқытудың тиімді әдістерін пайдалану ҥшін,  мҧғалім ҥнемі 

ізденуі қажет.  

ПДТ оқушылардың басым кӛпшілігінде, ең алдымен, 

интеллектуалды мәселені шешуге деген дайындықтың болмауы 

байқалады.  

Қорытындылау немесе топтау ҥдерісінде, де осындай 

ситуация туындайды. Қорытындылау операциясының жеткіліксіз 

деңгейде қалыптасуы, заттарды белгілеріне қарай топтастыру 

кезінде байқалады. Олар терминдерді меңгеруде қиналады, кейде 

объектіні жақсы таниды, ал оның атын білмейді.  

Балалардың кӛбі, классификация жасаудың қарапайым 

тҥрлерін жақсы меңгерген. Қарапайым геометриялық 

фигураларды топтастыру (тҥсі мен кӛлеміне қарай) сияқты 

тапсырмаларды еш қиындықсыз орындайды. Ал, кҥрделі 

геометриялық фигуралармен жҧмыс істегенде, жҧмыс ӛнімділігі 

бірден тӛмендейді, тек санаулы балалар ғана қатесіз орындай 

алады.  

Кӛрнекі-әрекеттік ойлау тҥрінің деңгейі, бҧл балаларда 

қалыпты балалардың деңгейімен бірдей  десе болады, психикалық 

даму тежелуі ӛте айқын балаларда, сәл ӛзгеше болуы мҥмкін. 

Балалардың басым кӛпшілігі, берілген тапспмаларды дҧрыс және 

жақсы орындайды, тек кейбіреулеріне ынталандырушы кӛмек 

керек болады, кейбіреулеріне тапсырманы қайталап тҥсіндіріп, 

нақты нҧсқау беру қажет болады. Тҧтастай алғанда, ПДТ 

балалардың ойлаудың бҧл тҥрі, қалыпты дамып келе жатқан 

қҧрбыларының кӛрсеткіштерімен бірдей. 

Кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрі, кӛрнекі-әрекеттік ойлауға 

қарағанда, жоғары деңгейде болғандықтан, сараптамалар әртҥрлі 

кӛрсеткіш береді. Мысалы, мектепке дейінгі жастағы балалардың 

кейбірі, ешқандай қиындықсыз тапсырмаларды орындай алса, 

балалардың жартысынан кӛбіне, бірнеше рет тҥсіндіру мен тҥрлі 

кӛмек беру қажет болады, ал қалғаны жоғарыдағы мҥмкіндіктерді 

пайдаланса да, бәрібір тапсырманы орындай алмаған. Айта 

кететін бір жайт, балалардың кӛңілін бӛліп, алаңдататын  

жағдайлар болғанда, тапсырма орындау деңгейі кҥрт тӛмендеген. 
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Сӛздік-логикалық ойлау тҥрі – ойлаудың ең жоғарғы деңгейі, 

сондықтан, кӛрсеткіштер бірден тӛмендей бастайды. Сӛйтсе де, 

ПДТ балалардың арасында, ойлаудың бҧл тҥрінің даму деңгейі, 

қалыпқа сәйкестері кездеседі. Балалардың тапсырманың тек 

жартысын ғана орындауға шамалары жетеді. Кӛп жағдайда 

балаларға сӛздік қордың  аздығы, логикалық байланыстарды 

орната алмау, заттар мен қҧбылыстардың  ӛзара қатынасын 

ҧғынбау тәрізді кемшіліктер кедергі жасайды.  Қалған 

балалардағы ойлау деңгейі ӛте тӛмен. Олардың сӛздік-логикалық  

ойлау тҥрі әлі жетілмеген, тек енді ғана дами бастаған деп санауға 

болады.  

Мектепке келгенде, балалардың ойлау әрекетінде кездесетін, 

жоғарыдағы аталған қиындықтар ең алдымен, ойлау әрекетінің  

негізгі компоненттері болып табылатын, интеллектуалды 

операцияларды (талдау, жинақтау, салыстыру, қорыту және 

абстрактілеу немесе дәйексіздендіру) әлі толық 

меңгермегендігімен байланысты.  

 

12.3  Есту қабілеті зақымданған балалардың ойлау 

ерекшеліктері 

 

Саңырау балалар еститін балаларға қарағанда, сӛйлеуді ӛте 

кеш меңгеретіндіктен оны ӛзгеше сенсорлық жолмен 

игеретіндіктен, ойлаудың дамуында басқа танымдық 

ҥдерістермен салыстырғанда, анағҧрлым кӛп спецификалық 

ерекшеліктер байқалады.  

Кӛрнекі-әрекеттік ойлауға, затпен сырттай әрекет ету 

жатады, мҧнда бала ӛз мақсатына жету ҥшін, тҥрлі заттарды 

қҧрал ретінде пайдаланады. Ойлаудың бҧл тҥрінде, сӛйлеудің 

рӛлі аз. Саңырау балада, еститін баладағыдай, практикалық 

тапсырмаларды орындау барысында, бір ситуациялық мәселенің 

шешімін, екінші бір ситуациялық мәселеге кӛшіру қажеттілігі 

туындайды. Бҧл тиісті кӛрнекі-әрекеттік қорытындыларды 

қалыптастырады. Сӛйлеуге дейінгі ойлау – инертті, икемділіктен 

ада. Қандай да бір затты, бір жағынан ғана қабылдаған бала, егер 

сыртқы жағдайлар кӛмекке келмесе, сол пікірінен ажырай 

алмайды. Ал, кӛрнекі-бейнелік қорытындылардың ӛздері кез 
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келген сӛйлеуді саналы тҥрде  меңгеруге қызмет етеді (сӛйлеу 

немесе ымдау тілі) . 

Саңырау балалар кӛрнекі-әрекеттік мәселелерді шешуді ӛте 

кеш, әрі қарапайым жолдармен меңгереді. Бастауыш сынып 

жасындағы саңырау балалар, тапсырманы орындауда, тек ҥлгіні 

қайталауға тырысады, әрекет етудің жалпылау немесе 

қорытындылау жолын  пайдалана алмаған, сондықтан 

тапсырманы дҧрыс орындау ҥшін, оларға еститін балалармен 

салыстырғанда, ҥш–тӛрт рет артық кӛрсету немесе тҥсіндіру 

қажет болған.  

Сӛйтіп, саңырау баланы оқыту, оның келешек ойлауының 

дамуында маңызды рӛл атқаратын болғандықтан, сӛйлеудің 

заттық мазмҧнымен алдын-ала таныстыру ӛте қажет. Мҧндай 

таныстыру, бала ҥшін спецификалық тәжірибе мен сенсорлық 

тәрбие негізінде, жҥзеге асады. Сондықтан, саңырау баланы 

сӛйлеуге ҥйрету, оның ойлау қабілетінің жетілуінде ӛте маңызды.  

Кӛрнекі-бейнелік ойлау. Мҧнда негізгі рӛлді сӛйлеу 

атқарады. Заттың ӛзіндік  белгілерін меңгерген бала, осы 

бейнелер арқыл, ойлау әрекетіне кӛше алады. Саңырау балалар, 

сӛйлеуді меңгергенге дейін, меңгергеннен кейін, ҧзақ уақытқа 

дейін, кӛрнекі-бейнелік ойлау сатысында қала береді. Мҧнда 

олардың психикалық дамуындағы диспропорция – ойлаудың 

кӛрнекі тҥрінің мағыналық тҥрінен басымдығы байқалады. 

 «Бҧл ерекшелік, тҥрлі эксперименттік зерттеулер 

нәтижелерімен дәлелденеді. Мысалы, Т. В Розанова саңырау 

балалардың кӛрнекі–бейнелік ойлау қабілеттерін, Дж. Равен 

матрицаларының кӛмегімен зерттейді. Алынған нәтиже, еститін 

балалар мен саңырау балалардың кӛрнекі-бейнелік ойлау 

әрекетіндегі айырмашылық негізінен мектептегі оқудың басында 

(1 сынып), айқын кӛрінеді. 7-10 жастағы саңырау балаларда, 

кӛрнекі-бейнелік ойлау қабілеті, еститін балаларға қарағанда, ӛте 

қарқынды дамиды.   

Жоғары сыныпта оқитын саңырау балалар, кӛрнкі-бейнелік 

ойлауы кҥрделі мәселелерді шешуде анық байқалады. Бҧл 

олардың мәселе немесе тапсырма негізінде жатқан, нақты 

белгілер мен қатынастарды толық және нақты қабылдай 

алмауымен тҥсіндіріледі. Мәселені немесе есепті шешу 

қағидасын санада анық ҧғынбау, сырттай әртҥрлі, бірақ 



 223 

қҧрылымдық қағидасы жағынан ҧқсас бір тапсырмадан, екінші 

тапсырмаға ауысу қиындығы мәселелер кезігеді. Саңырау 

балалар, кӛрнекі есеп шарттарына талдау жасауда, яғни әртҥрлі 

белгілердің арасындағы қатынастарды анықтауда, ымдау тілін 

немесе сӛйлеуді қаншылықты кӛп пайдаланса, соншалықты  сәтті 

шешімдер таба алғандығы белгілі болды.  

Толыққанды кӛрнекі-бейнелік ойлау, сӛздік-логикалық 

ойлаудың іргетасы болып қаланады. Жақсы дамыған кӛрнекі-       

-бейнелік ойлау, балаларды логика сатысына бастап әкеледі, 

жалпыланған, қорытындыланған модельдік мағлҧматтардың 

пайда болуына мҥмкіндік жасайды, демек, ҧғымдар қалыптасады. 

Кӛрнекі-бейнелік ойлау сатысының және сӛйлеудің кеш 

қалыптасуына байланысты, саңырау балалар сӛздік-логикалық 

ойлау сатысына, ҧзақ уақытқа дейін кӛтеріле алмайды, бҧл ҥдеріс 

тек 17 жаста аяқталады. Бастауыш сыныптарда, «сонша артық», 

«сонша кем», «сонша есе» деген ҧғымдар, ҧғымдармен тҥрлі 

операциялар жасау, шамалар арасындағы қатынастарды анықтау,  

ӛзара кері қатынастарды меңгеруде, бҧл балалар ҥшін қиын 

меңгерілетін материал.  

Саңырау балалар, ҧзақ уақытқа дейін, кӛрнекі қҧралдардың 

кӛмегімен, ӛзара қатынастарды кері сӛз тҥрінде жеткізуді қажет 

ететін тапсырмаларды орындауға қиналады. Олар мәтіннің  

мазмҧны бойынша, ӛздерінің қорытындыларын салыстырмалы 

тҥрде, сӛзбен жеткізе алмайды. Мҧнда, тіпті 10 сынып 

оқушыларының ӛздері, сырттай қарағанда, логикалық  байланысы 

бар, әрі сӛзбен жеткізілген, бірақ ішкі мазмҧны жоқ  жауап 

берген. Мҧның барлығы, саңырау балаларда ойлау 

операцияларының кеш  қалыптасатындығын, оның ішінде 

ойлаудың кері бағытының  кеш қалыптасатындығын кӛрсетеді.  

Т. В. Розанова саңырау балалардың сӛздік-логикалық ойлау 

тҥрінің даму шарттарын  ажыратып кӛрсетеді: 

Бірінші шарты – бҧл сӛйлеудің ойлау әрекеті ретінде, 

кӛрнекі-бейнелік және кӛрнекі-әрекеттік негізде қалыптасуы. 

Саңырау бала, кӛрнекі қҧралдардың кӛмегімен, мәселені шешу 

тәжірибесін жинақтауы қажет. Мҧнда сӛйлеу бейнелерді ерікті 

тҥрде басқару қҧралы болып  табылуы тиіс. Сӛйлеуді мәселені 

шешу ҥдерісіне енгізу ҥшін, саңырау балаларды заттарды тек атау 

немесе олармен әрекет етуге ғана емес, сол заттар мен 
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қҧбылыстардың арасындағы байланыстарды, кеңістіктік  

қатынастарды, әрекеттер ретін сӛзбен жеткізе білуге бағыттау 

керек.  

Екінші шарты – бҧл кері ойлай білуге ҥйрету, қандай бір 

қҧбылыстың кері қатынасын ҧғындыру. Ол ҥшін, саңырау 

балалар қажетті сӛйлеу қҧралдарын, сӛздер байланысы мен 

сӛйлеудің заттық мазмҧнын, кері байланыстарды  заттардың сан 

тҥрлі сыртқы белгілерін, әртҥрлі ӛзара қатынастарын игеруі 

керек.  

Ҥшінші шарты – бҧл барлық ойлау операцияларының дамуы 

(анализ, синтез, салыстыру, абстракция немесе дәйексіздендіру,  

қорытындылау).  Саңырау балалар, осы аталған  операциялардың 

барлығын кеш меңгереді. Олар, әсіресе ҧғымдармен, 

қҧбылыстармен, сӛздік сипаттаулармен операция жасауда, 

қиындықтарға ҧшырасады. Сондықтан, алдымен саңырау 

балаларды, кӛзге кӛрінетін сыртқы белгілерді ажыратуға, одан 

кейін, ішкі белгілерді, қасиеттерді, заттың функционалды 

қызметтерін, типтік немесе тҥрге тән сипаттарын ажыратуға 

ҥйрету қажет.  

Тӛртінші шарты – бҧл саңырау балалардың логикалық 

сауаттылығының басы. Бҧған классификация қағидалары, 

дедуктивтік және  индуктивтік  ой қорытындылары, логикалық 

байланыстар жҥйесі жатады (себеп – салдар, мақсат, шарт). Бҧл 

жағдайда, саңырау балаларды тҥрлі деңгейдегі қорытындылардан 

шығатын, ҧғымдар мен ой операцияларын жасауға ҥйретеді. 

Біртіндеп, олар классификацияның иерархиялық қҧрылымының 

негіздерін меңгереді. Сондай-ақ, оқиғалар, қҧбылыстар 

арасындағы ішкі байланыстарды орнатуға ҥйретеді (себеп – 

тергеу, мақсат – әрекет т.б.)»
1
.
 

Нақты ҧғымдар жҥйесін, логикалық терминдер мен 

байланыстарды меңгеруде, саңырау балалар біртіндеп, нақты-              

-ҧғымдық ойлаудан, абстрактілі-ҧғымдық ойлауға кӛшеді. Айта 

кететін жайт, саңырау балалардың арасында, ойлау қабілетінің 

дамуы жағынан, еститін балалардан еш айырмасы болмайтындар 

кездеседі. Т. В. Розанованың айтуынша, бҧл дерек есту  

---------------------------- 
1Синяк В.А., Нудельман М.М. Особенности психического развития  глухого ребенка. – М., 

1975.С.56-62. 
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қабілетінің бҧзылуы, сӛйлеуді меңгеруге және сӛздік-логикалық 

ойлауды меңгеруге, айтарлықтай  кедергі болмайтынына дәлел 

болады.
 

 

12.4  Кӛру қабілеті зақымданған балалардың ойлау 

ерекшеліктері 

 

Нашар кӛретін және соқыр балалардың ойлау қабілеті, 

ӛзіндік ерекшеліктермен қалыптасады. Кӛретін адамдардың 

ортасында жҧмыс істейтін соқыр адам, ӛзі тҧтас қабылдай 

алмайтын ӛмірлік ситуацияларға жиі кездеседі, сондықтан, оған 

алдымен ӛзі қабылдай алатын жеке элементтер негізінде, талдау 

жасауға тура келеді.  

«Тифлопсихологияда, кӛптен бері мынадай пікір бар: ойлау- 

-кӛру кемістігінің орнын толтырудағы және қоршаған ортаны 

тану тәсілдерін қалыптастырудағы, маңызды психологиялық 

факторлардың бірі болып табылады. Кӛру кемістігі бар 

адамдардың ойлау қабілетінің дамуы, ҥш тҧжырымдамада 

тҧрады:  

- соқырлар мен нашар кӛретіндердің жеделдетілген 

ойлаудың дамуы туралы теория; 

- кӛру бҧзылуының ойлаудың  дамуына кері әсері туралы 

теория; 

- ойлау деңгейінің кӛру кемістігіне тәуелсіздігі туралы 

тҧжырым; 

Алғашқы теория, бақылаулар негізінде және соқырлардың 

анағҧрлым жоғары дамыған, сӛздік-логикалық ойлау дамуы 

жайлы деректерді талдау мен интерпретациялау негізінде 

жасалған (С. Ф. Струве, А. М. Щербина, А. А. Крогиус, К. 

Бюрклен, Б. И. Коваленко). Екінші теория, соқырлар мен нашар 

кӛретіндердің ойлау қабілетін зерттеу арқылы, сезімдік таным 

кемшіліктері, ойлау мен жалпылау қабілеттеріне әсер ететіндігін 

анықтау барысында орнықты (М. И. Земцова, Ф. Н. Шемякин). 

Ҥшіншісі – соқырлар мен нашар кӛретіндердің ойлау әрекетінің 

даму деңгейін жоспарлау мен оның қалыптасу ҥдерісін 

басқарумен байланыстырады (А. И. Зотов пен оның мектебі). 

Кӛрнекі-бейнелік ойлаудың дамуында, бейнелермен 

операция жасау басты орынға ие, оның мәні, заттар мен олардың 
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бӛлшектерін, ой кеңістігінде орналастыра білу. Бҧл ҥдеріс мектеп 

алды жасындағы балаларда, әлі қалыптасу сатысында тҧрады. 

Мҧндай тапсырмаларды орындауда, балаларға кӛрнекі, нақты зат 

тҥріндегі немесе заттың бӛлігі тҥріндегі тірек керек. Нақты және 

тәжірибелік операциядан, бейнелік жоспарға ауысудың сатылы 

тҥрде жҥзеге асуы мынаны кӛрсетеді: мектепалды жасқа 

жеткенде, балалардағы жеке-жеке, әрі толық емес бейнелер, тҧтас 

және сараланған бейнеге айналады, оның қҧрылымындағы мәнді 

және мәнсіз, тҧрлаулы және тҧрлаусыз  қасиеттері ажыратылады.  

Бҧл келтірілген зерттеу нәтижелері, ойлау ҥдерістерінің кӛру 

патологиясына қатысын кӛрсеткен жоқ. Бірақ, Н. С. Костючектің 

мәліметтерінде, балалардың формальды тҥрде, нақты сезімдік 

бейнесіз игерген ҧғымдары ӛте тар ауқымда, әрі бҧрмаланған 

тҥрде болады. Осыған орай, соқырлық пен нашар кӛруге 

байланысты ҧғымдардың мазмҧнында, специфика орын алады. 

Ҧғымдарды қалыптастыру ҥдерісін іске асыру, кӛру бҧзылуының 

дәрежесімен және кӛз ӛткірлігінің деңгейін есепке алумен 

байланысты.  

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларымен салыстырғанда, 

соқыр және нашар кӛретін 1-2 сынып оқушыларындағы іс-

әрекеттің, іштей сәтті орындалу кӛрсеткіштері ортадан тӛмен, 

бірақ 4 сыныпта оқушылардың басым кӛпшілігі, қалыпты 

деңгейге кӛтеріледі. Ең тӛмен кӛрсеткіш, 1-3 сыныптардағы 

мҥлдем соқыр балаларда болған. Сӛйтіп, оқудың алғашқы 

жылдарында, сыртқы ӛмірді қабылдаудың тактильдік есту – 

кинестетикалық жолы ойша әрекет етудің қалыптасуына ӛз әсерін 

тигізеді. Оқу ҥдерісінде мҧндай кейіндеулер жойылады, 4 

сыныпта тотальды соқыр балалардың іштей әрекет ету 

кӛрсеткіштері, қалыпты дамудағы балалардың кӛрсеткіштерімен 

теңеседі. Бҧл кезең, бастауш сынып оқушыларына тән қҧбылыс – 

нақты-ҧғымдық ойлаудан, абстрактілі-ҧғымдық ойлауға ауысу 

кезеңі болып табылады»
1
.
 

Нашар кӛретін оқушылардың, классификациялау 

операцияларын меңгеруі, анағҧрлым  кҥрделі ҥдеріс. Оларға 

заттарды классификациялауда,  объектілер арасындағы   

------------------ 
1Специальная психология / Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.299-302. 
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мағыналық байланыстарды орнатуда қиынға тҥседі. Бірінші 

сынып оқушыларының талдау, салыстыру, топтау операциялары, 

әртҥрлі деңгейде қалыптасқан. Заттарды функционалды белгілері 

мен сыртқы белгілеріне қарай  топтауда, негізгі қағиданы 

ескермейді, «барлығы» және «кейбіреуі» деген ҧғымдарды жете 

тҥсіне бермейді. Оларға кӛрнекі-бейнелік және кӛрнекі-әрекеттік 

ойлау тҥрлерінің кемшілігі тән. Бҧл нақты ҧғымдық ойлау мен 

математикалық тапсырмаларды орындау барысында, қиындықтар 

тудырады. Бірақ, кӛру арқылы қабылдаудың бҧзылуы мен 

кӛрнекі-әрекеттік тәжірибелердің аздығы, ӛз әсерін тигізгенімен, 

олардың танымдық әрекеттері дамуға қабілетті.  

 

12.5  Сӛйлеуі бҧзылған балалардың ойлау ерекшеліктері 

 

Сӛйлеудің бҧзылуы мен психикалық дамудың басқа 

жақтарының арасындағы тығыз байланыс, балалардың ойлау 

қабілетінде ӛзіндік ерекшеліктердің пайда болуына ықпал етеді.  

Сӛйлеуі бҧзылған балалардың кӛрнекі-бейнелік ойлау 

қабілеттерінің ерешеліктерін, Дж. Равеннің тҥрлі-тҥсті 

прогрессивтік матрицасының, балаларға арналған нҧсқасының 

кӛмегімен зерттеу (М. А. Фотекова), тапсырманы сәтті 

орындаған,  бастауыш сынып оқушыларының қҧрамы бірыңғай 

емес, жоғарыдағы әр топтан жиналғаны анықталды. Кӛрнекі 

тапсырмаларды орындау нәтижелері бойынша, ең кӛп 

жетістіктерге жеткен, топтағы балалардың тілдік патологиясы 

тым ӛрескел емес (дыбыстау кемшіліктері мен грамматикалық 

қҧрылысты жеткіліксіз игеру). Жалпы тілі жетілмеген балалардың 

жартысына жуығы, кӛрнекі есептерді шығаруда, тӛмен деңгейді 

кӛрсетті. Оқушылардың тек бірқатарының танымдық іс-әрекеті, 

қалыпты дамудағы оқушылардың кӛрсеткіштеріне жақын екендігі 

белгілі болды.  

В. А. Ковшиков пен Ю. А. Элькин, моторлы алалиясы бар 

балалардың ойлау қабілеттерін қарастыра отырып, кейбір 

ҧғымдардың шекарасын ажыратып кӛрсетеді:  білім дегеніміз – 

ойлау операцияларының материалы ретінде қызмет ететін,  нақты 

заттар мен қҧбылыстарды тану негізінде жинақталған  

тәжірибелердің жиынтығы (бейнелер, мағлҧматтар, ҧғымдар, 

тҥсініктер); психикалық іс-әрекеттердің ӛз бетімен 
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ҧйымдастырылуы – психиканың танымдық әрекетке тҧтас 

бағытталуы мен басқарылуы, бҧл ойлау ҥдерісінің жҥруіне, 

проблемалық ситуацияларды шешуге қажет жағдай тудырады. 

Ал, ойлау, осы проблемалық ситуацияны шешуге арналған негізгі 

ҥдеріс. 

Сӛйтіп, жҥргізілген зерттеулер, келесі нәтижелерді кӛрсетті: 

бҧл балалардың ойлау ҥдерісі мен оның нәтижесіне, білімнің 

аздығы мен психикалық әрекетін ҧйымдастырудағы  кемшіліктер 

әсер етеді. Олардың қоршаған орта туралы білім шеңбері ӛте аз, 

заттардың қызметтері мен қасиеттері, қҧбылыстардың себепті-

салдарлы байланысы т.б. туралы  мағлҧматтары шектеулі. 

Психикалық іс-әрекеттердің ҧйымдастырылуының бҧзылуы, 

эмоционалды-ерікті саласының, ынта-тҥрткі саласының 

кемшілігімен тҥсіндіріледі. Тапсырманы орындауға кіріскеннен 

кейін, қызығушылықтары тез жоғалады, аяқтамай қоя салады, 

тіпті дҧрыс орындап келе жатса да, аяғына дейін орындаудан бас 

тартады. Кӛп жағдайда балалар проблемалық ситуацияларды 

шешуге бірден кірісе алмайды. Бірақ проблемалық ситуацияны 

тым ҥстірт бағалайды. Мҧнда сӛйлеуі бҧзылған балалардың ойлау 

операциялары қалыпты деңгейде сақталатындығын ҧмытпаған 

жӛн. Олардың психикалық іс-әрекеттері дҧрыс ҧйымдастырылса, 

олардың білім қоры анағҧрлым тез молаяды. 

Ойлау операцияларының  дамуы ҥшін, қажетті дағдыларды 

меңгере отырып, балалар кейде кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрін 

толық меңгере алмайды. Яғни, егер арнайы ҥйретпесе, олар 

талдау, топтау, салыстыру, классификация жасау, артық ҧғымды 

бӛліп алу,  аналог бойынша тҧжырым жасау сияқты  дағдыларды 

меңгере алмайды. Кӛрнекі-бейнелік ойлау кемістіктері,  ми 

қыртысының тӛбе-шҥйде аймақтарының зақымдануынан 

салдарынан пайда болады. Кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрінің 

қалыптаспауы, кӛп жағдайда, тіл кемістігінің ауырлық 

дәрежесімен байланысты. Сондай-ақ, жалпы тілі дамымаған 

балаларға, ойлаудың ригидтілігі, яғни ебедейсіздігі тән. 
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12.6.  Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың 

ойлау ерекшеліктері 

 

Барлық қарапайым кӛрнекі-әрекеттік міндеттер, заттармен 

мақсатты ырықты әрекеттер жасауды кӛздейді. Ерте жастағы 

балалардың  әрекеттері, танымдық әрекеттерге стимул жасайды, 

зейінді, есте сақтауды, ойлауды, сӛйлеуді, ересектермен  ӛзара 

қарым-қатынас жасауды белсендіреді. Бірақ, БЦП бар балалардың 

қимыл-қозғалысының бҧзылу қалыпты, баланың кҥнделікті 

ӛмірінде сағат сайын кездесіп, орындалып отыратын кӛрнекі-

әрекеттік міндеттерінің барлық жақтарын игеруге мҥмкіндік 

бермейді. БЦП бар бала, қимылдау мҥмкіндігінен тыс немесе 

қимыл-қозғалысы шектеледі. Осыған орай, кӛрнекі-әрекеттік 

ойлау тҥрі  едәуір кешігіп, әрі ӛзінше қалыптасады. Демек, 

белсенді іс-әрекет барысында, қоршаған ортаны тану ҥдерісі 

бҧзылады. Кӛрнекі-бейнелік және сӛздік-логикалық ойлау 

тҥрлері, кӛрнекі-әрекеттік ойлау деп аталатын іргетассыз қалана 

бастайды. Бала тек бақылаулар мен анағҧрлым аз  зақымдалған 

қызметтер (мысалы, тіл) негізінде  ғана, сыртқы әлемді тани 

бастайды. Сондықтан, баланың психикалық дамуында  

қайшылықтар пайда болады: бала ешқашан басынан кешірмеген, 

ӛзі орындап кӛрмеген іс-әрекеттерге, қҧбылыстарға,  қоршаған 

ортамен байланысты оқиғаларға, тҧрмыстық жағдайларға 

байланысты мәселелерге, ақылға қонымды, тамаша тҥсініктер 

бере алады. Кӛрнекі-әрекеттік ойлау тҥрінің жетіспеуі ойлаудың 

басқа, кҥрдел тҥрлерінің  қалыптасуына  кері әсер етеді.  

Кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрі, әдетте,  кӛрнекі-әрекеттік ойлау 

мен сезімдік тәжірибе (тҥйсік пен қабылдау) негізінде 

қалыптасады. БЦП-да бҧл компоненттердің екеуінің де дамуы 

бҧзылған, сондықтан, кӛрнекі-бейнелік ойлау тҥрі, нормативтік 

мерзімнен анағҧрлым кеш қалыптасады.  

Сӛздік-логикалық ойлау тҥрі, сӛз мағынасының 

қорытындылануының қалыптасуы мен орнығуы, сӛздік 

қорытындылаулардың дамуынан басталады. БЦП бар балалардың 

ойлау дамуының бҧл кезеңі, айтарлықтай зардап шегеді. Бҧл тіл 

зақымдануының ауырлығымен, қоршаған ортаны белсенді іс-

әрекеттер барысында, тану тәжірибесінің болмауымен 

коррекциялық жҧмыстардың ерте жҥргізілмеуімен байланысты. 
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Затпен арадағы негізгі қатынас, ҧзақ уақытқа дейін, тек кӛру 

арқылы болады, бҧл сӛздік қорытындылаудан гӛрі, сезімдік 

қорытындылау тҥрінің басым болуына, ҧғымдық ойлаудың даму 

тежелуіне әкеп соғады. Кӛрнекі ситуация, заттың сыртқы, елеусіз 

белгілері, бҧл балалар ҥшін ҥлкен маңызға ие болады. Сондықтан, 

бҧл кезеңдегі сӛйлеуді мақсатты тҥрде дамыту мен орнықтыру, 

қабылдаудың сенсорлық типін, заттық-қорытындылау типіне 

ауыстыруға  септігін тигізеді, яғни заттық-қорытындылау 

ҧғымдық, сӛздік-логикалық ойлау тҥріне бастайды. «Е. М. 

Мастюкованың мәліметтері бойынша, БЦП-ң бірнеше 

клиникалық тҥрлерінде, сӛйлеу мен ойлаудың орнығу ҥдерісі, 

ӛзіндік ерекшеліктермен жҥзеге асады. Гиперкинетикалық 

формада, сезімдік қорытындылау, жоғары даму деңгейіне жетеді. 

БЦП бар балалардың кӛпшілігіне, белсенді сӛйлеудің орнығуына 

дейінгі қабылдауына, қорытындылау типі тән. Сӛйлеудің 

дамуымен бірге, сӛздік қорытындылаудың дамуы, ҧғымдық 

ойлаудың дамуы жҥзеге асады. Бҧл балалардың айрықша  

эмоционалдылығы, сӛздік қарым-қатынасқа ҧмтылуы, ерте 

жастан-ақ, тілдің қоршаған ортаны тану мен онымен қарым-

қатынас жасаудың бірден-бір жолына айналдырады, бҧл ӛз 

кезегінде, абстрактілі ойлау тҥрінің дамуына ықпал етеді. 

Қосарланған гемиплегия мен спастикалық диплегияда, 

гностикалық кӛру қызметінің бҧзылуы жиі кездеседі, яғни 

кӛлемді шамалар мен кеңістіктік қатынастарды қабылдау 

бҧзылады, ал бҧл сезімдік қорытындылаудың дамуына кедергі 

жасайды. Бҧл балалардың қорқақтық, инерттілік сияқты 

психикалық  ерекшеліктері, сӛздік қарым-қатынасты тежейді, ал 

тілдің тежелуі, ҧғымдық және абстрактілі ойлаудың тежелуіне 

себеп болады. БЦП–ң атониялық-астатикалық формасындағы 

сӛйлеу мен ойлаудың орнығуының, ӛзіндік ерекшеліктері бар. 

Бҧл балалардың сӛйлеуі, сӛздің затпен нақты байланысының 

кӛрінісі ғана болып қалады, қабылдаудың  қорытындылау типі 

дамымайды. Сӛйлеу қоршаған ортамен байланыс жасау, оны тану 

қҧралы болып қалыптаспайды, бҧл  балалардың ойлау қабілеті 

мен мінез-қҧлқында кӛрініс табады. Бҧл балалар ситуациядан, 

ҧжымнан жиі тыс қалып қояды, айналадағылармен байланыс 

жасай алмайды. Зейіндері тҧрақсыз, іс-әрекеттері ҧйымдаспаған, 

ойлау қабілеттері тым нақты. Е. М. Мастюкованың зерттеулері, 
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БЦП бар балалардың, қалыпты балалардың сӛйлеу мен ойлау 

қабілеттерінің арасындағы тығыз байланысты дәлелдей тҥседі»
1
.
 

Сӛздік-логикалық ойлаудың дамуындағы тежелу, БЦП бар 

балалардың айырмашылықтар мен ҧқсастықтарды табу, 

салыстыру, қоршаған орта қҧбылыстары мен заттары арасындағы 

себепті-салдарлы байланыстарды анықтау қабілеттерінен айқын 

кӛрінеді. Заттарды классификациялау әрекеті, нақты ситуативті 

байланыстар қағидасымен орындалады. Әдетте, логикалық 

ойлаудың тежелуі, танымдық қызығушылықтардың тӛмен  

деңгейде қалыптасуына ҧласады, ойынға деген ынта жоғары 

болады. Абстрактілік ойлаудың жетілмеуі ең алдымен, санау  

дағдысын меңгеруде байқалады.   

БЦП бар балалардың ойлау әрекетіне, тӛмен интнллектуалды 

қабілетпен, психикалық әрекеттің инерттілігімен кӛрінетін, 

цереброастениялық қҧбылыстар ықпал етеді. 

 

12.7.  ЕЖБА балалардың ойлау ерекшеліктері 

 

О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг бойынша, 

ЕЖБА-де бір жеке қабілеттің болмауы туралы айтуға болмайды, 

мысалы, жалпылау немесе жоспарлау. Интеллектуалды даму 

деңгейі, ең алдымен, аффективті саланың ӛзгешелімен 

байланысты. Олар заттардың функционалды белгілеріне емес, 

перцептивті айқын жақтарына бағдар жасайды. Қабылдаудың 

эмоционалды компоненті, ӛзінің басым маңызын ЕЖБА бар 

баланың, бҥкіл мектеп жасындағы ӛмірінің барысында 

жоғалтпайды. Нәтижесінде, қоршаған орта нақтылығының кейбір 

белгілері ғана игеріледі, заттық-сараптаушылық іс-әрекеттер 

нашар дамиды.  

Мҧндай балалардың ойлау қабілеті, ерікті оқудағы орасан 

зор қиындықтарды жеңе білумен, және пайда болған мәселелерді 

мақсатты тҥрде шеше білумен байланысты дамиды. Кӛптеген 

мамандар, олардағы белгіге айналдыра білудің, белгілі бір 

ситуацияларда қолдана білудің қиындығын айтады. Аутизмі бар 

балаға ситуацияның уақытқа қатысты дамуы мен қатынастың 

------------------------ 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.455. 
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себпті-салдарлы байланысын ҧғыну ӛте қиын. Кӛптеген аутизмі 

бар балалар, стереотиптік ситуациялар шеңберінде топтау, 

жалпылау мҥмкіндігіне ие, ойындық символдарды пайдаланады, 

іс-әрекет жоспарын қҧра алады. Бірақ, олар ақпаратты белсенді 

тҥрде қорытуға дәрменсіз, ҥнемі ӛзгеріп тҧратын қоршаған орта 

жағдайларына орай, ӛз қабілеттерін бейімдеп белсенді пайдалана 

алмайды.  

Сонымен қатар, бҧл балаларда интеллектуалды кемістіктің 

болмауы мҥмкін. Керісінше, оларда кейбір салаларда, ерекше  

дарын байқалады, бірақ ойлаудың аутистік бағыты сақталады.  

 

13. СӚЙЛЕУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ДАМУЫ 

 

«Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізуді, сӛйлеу деп 

атайды. Сӛйлеу – пікір алмасу ҥдерісінде жеке адамның белгілі 

бір тілді пайдалануы...Адамға тән сӛйлеу әрекетінде, екі сипат 

болуы шарт. Бірі – сӛйлеудің мазмҧндылығы, екіншісі – оның 

мәнерлілігі»
1
. 

«Тілдесу – іс-әрекет қажеттігінен туындаған адамдар 

арасындағы байланыстардың даму кӛзі. Тіл қатынасы, негізінен 

әңгімелесушілердің ӛзара ақпарат алмасуынан қалыптасады. Бҧл 

ақпарат алмасу, тіл қатынасының комуникативті сипатын 

қҧрайды. Тілдесудің екінші тарабы – сӛйлеушілердің ӛзара 

ықпалы, яғни сӛйлесу барыснда сӛз алмасу ғана емес, бір-бірінің 

әрекетін, қылығын танып, оны ӛзгеріске келтіруі, жауап беру... 

Сӛйлеу – тіл кӛмегімен тҥзілген адамаралық қатынас қҧралы»
2
.
 

 

13.1.  Ақыл-ойы кем балалардың сӛйлеуіндегі 

ерекшеліктер 

 

3-4 жастағы қалыпты балада, біраз сӛздік қор жинақталады, 

белсенді сӛйлеу, дҧрыс грамматикалық формаға енгізілген, 

елеусіз фонетикалық кемшіліктер болады. Бҧл кезде, олигофрен 

баланың тілі енді ғана шыға бастайды, жеке сӛздерді 2-3 жаста  

------------------------- 
1Жарықбаев Қ. Жалпы психология.-Алматы: ТОО «Эверо», 2004.-Б. 184. 
2Сәбет Бап – Баба. Жантану негіздері. - Алматы: Заң әдебиеті, 2007.-Б. 114-119. 
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айтады,  қысқа аграмматикалық фразалар, тек 5-6 жаста ғана 

пайда болады. Есту арқылы ажыратуы, дыбыстауы, анағҧрлым 

кеш қалыптасады. Оның сӛйлеу әлі анық емес, сӛздік қоры ӛте аз, 

т.б. Сӛйлеудің мҧндай кҥйінің негізгі себептері – тҧрақсыз 

саралаушы және баяу қалыптастырушы шартты байланыстар. 

Осының салдарынан, бала ҧзақ уақыт бойы, айналасындағы 

адамдардың сӛйлеудегі дыбыстарды саралай алмайды, кӛпке 

дейін жаңа сӛздерді, сӛз тіркестерін меңгермейді.  

Бала саңырау емес, тіпті ақырын сыбдырды, жеке 

дыбыстарды жақсы естиді, бірақ, байланыстырып сӛйлеудегі 

дыбыстарды анық қабылдай алмайды. Бҧл ересек адамдардың  

шетелдіктердің тілін тҥсінбеуі тәрізді. Мҧндай бала, сӛйлеуді 

жартылай ғана ҧғады. Оның ӛзінде, баяу қарқынмен орындалады. 

Міне, бҧл кеш қалыптасқан, жеткіліксіз сӛйлеудің басты себебі. 

Ақыл-ойы кем балалар ҧқсас дыбыстарды, оның ішінде, дауыссыз 

дыбыстарды жиі шатастырады. Мектепке дейінгі жаста, 

балалардың сӛздерді қайталау кезіндегі жіберетін қателеріне, 

ересектер тек дыбыстық кемшіліктер деп қарайды. Ал мектеп 

жасында, яғни жазуға, оқуға ҥйрету ҥдерісінде бҧл қателердің 

басым кӛпшілігі есту анализаторларының жеткіліксіз дамуымен 

байланысты болатынын аңғаруға болады. Бала диктант жазғанда, 

фонемаларды айыра алмайды. Мысалы: сабын – шабын, ескі – 

ешкі, т.б. Фонемалық қабылдау қабілетінің нашар дамуы, кейбір 

дыбыстарды алмастырып айтуға әдеттендіреді, әр сӛзге дыбыстық 

талдау жасауда қиындық туғызады. Бала сӛздегі дыбыстар ретін 

шатастырады. Фонемалық талдау қиындығынан, сӛздің 

грамматикалық формасын меңгеру қиынға тҥседі. Фонемалық 

есту қабілетінің кемістігі, оқыту барысында жетіледі, бірақ 

сӛйлеу қабілетінің бҧлайша баяу меңгерілуі жалпы психикалық 

дамуға кері әсерін тигізеді. Фонемалық есту қабілетінің 

жеткіліксіздігі, артикуляциялық даму қарқынының (сӛз айтуға 

қажетті қозғалыстар жиынтығы) баяулауымен асқына тҥседі.  

Баланың сӛйлеу аппараты, моторикасының дамуы, қозғалыс 

анализаторы аймағындағы саралаушы шартты-рефлекторлық 

байланыстардың қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты. Қандай 

бір дыбысты анық айту ҥшін, моторлық импульстер анық, нақты 

болуы шарт. Бҧл моторлық импульстердің нақтылығы, екі тҥрлі 

коррекциямен қамтамасыз етілуі керек: есту кӛмегімен 
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коррекциялау (бала ӛзінің ересектер сияқты, айта алмайтынын ӛзі 

естиді) және бҧлшық ет сезімі жағынан коррекциялау (қалыпты 

бала ӛзінің сӛйлеу аппаратының басқаша қозғалатынын ӛзі 

сезінеді, яғни дыбысты дҧрыс шығара алмайды). Олигофрен 

балалардағы осы екі коррекция тҥрі  жетілмеген.  

Кӛмекші мектептердегі бастауыш сынып  оқушыларының 

сӛздік қоры, олардың қалыпты қҧрбыларымен салыстырғанда 

айтарлықтай аз, ӛте жҧпыны. Белсенді және енжар сӛздік 

қорларының арасындағы айырмашылық кӛп, тіпті екі есе артық. 

Олар сын есім етістік, шылауларды ӛте сирек қолданады. Сӛздік 

қорларындағы аз сӛздің ӛзін, тура мағынасында дҧрыс қолдана 

алмайды. Бҧл қалыпты дамудағы кішкентай қалыпты баланың, 

ҥлпілдеген ойыншықтың бәрін, бір сӛзбен «аю» немесе «мияу» 

деп атайтыны сияқты қҧбылыс. И. М. Сеченовтың  айтуынша, 

бала ҥшін сӛз белгілі бір уақытқа дейін ҧғым емес, тек бірнеше 

заттың атауы болып келеді, біртіндеп оның мағынасы 

нақтыланады. Сӛйлеудің грамматикалық жағы нашар жетілген. 

Кӛмекші мектептердегі 1 сынып оқушыларының фразалары      

біртектес, бірыңғай жасалады. Ӛз ойларын әрлендіріп, толық 

жеткізуге шамалары жетпейді, қҧрмалас сӛйлемдерді сирек 

қолданады. Мектеп жасындағы ақыл-ойы кем балалардың 

сӛйлеуінің тҥрі, 3-4 жастағы қалыпты балалардыкіндей болып 

қалады. Ситуативтік сӛйлеудің мазмҧны толық 

ашылмайтындықтан, сол ситуациямен таныс адамдар ғана 

тҥсінеді. Кӛмекші мектеп оқушыларының сӛйлеуіндегі, сӛздердің 

ӛзара байланысының бҧзылуы байқалады. Мҧндай 

агграматизмнің екі себебі бар. Біріншіден, балалар тҥрлі 

грамматикалық формаларды, тәжірибеде қолдана білуге 

машықтанбаған, сӛйлеуді қабылдауда, сӛздердің қосымшаларын 

саралай алмағандықтан, қосымшаларды дҧрыс жалғай алмайды. 

Екіншіден, бҧл жҥйке ҥдерістерінің сылбырлығымен, олардың 

тежелгіштігімен байланысты. Бала бір ойды айтпақ болып, 

фразаны бастайды, басқа бір оймен алданып, басталған фразадан, 

бірден екінші ойдың ортысына ауысады. Нәтижесінде, фразаның 

жеке элементтері тҥсіп қалады.  

Кӛмекші мектеп мҧғалімдерінің ақыл-ойы кем балаларды 

оқыту мен жазуға ҥйретуде, кӛптеген қиындықтармен бепте-бет 

келуіне тура келеді. Фонематикалық есту қабілетінің жетілмеуі, 
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дыбыстау кемістіктері, сӛзді дыбыстарға ажырату қиындығы, 

мҧның бәрі, әрбір сӛздің қатемен жазылуына әкеп соқтырады. 

Ақыл-ойы кем балаға, тіпті әріптерді жазуда, әр әріпке тиісті 

кескін беру оңай емес, оның жазу мәнері қиындықпен 

қалыптасады. Оқу мен жазуға ҥйренуде, балалар ӛздерінің кӛру 

анализаторлары мен кеңістікті бағдарлау кемістіктерінің 

болатынына кӛздері жетеді. Оптикалық жағынан ҧқсас жазуда 

ҥнемі шатастырады немесе айнадан кӛрінген кескіні тәріздес 

жазады. Бҧл кемшіліктердің барлығы, анализаторлардың баяу 

жетілуіне қарай, біртіндеп жоғалады. Бірақ, ақыл-ойы кем 

балалардың  анализаторларының бірінің дамуы, ерекше нашар 

болады (соғылу, локальды шектелген менингоэнцефалит, қан 

қҧйылу салдарынан). Бҧл оқуға, жазуға, санауға ҥйретуде 

анықталады. Мҧндай жағдайда, мҧғалімге оқушымен жеке тҥзету 

жҧмыстарын жҥргізе отырып, ҥлгермейтін пән бойынша, 

қосымша сабақтар ӛткізуге тура келеді.  

Сӛйлеудің жетілмеуі мен ойлаудың нақтылығы ӛзара 

байланысты және ӛзара бағынышты. Сӛйлеудің жетілмеуі, 

баланың ой-ӛріс дамуын шектейді, ал талдау, топтай білу 

қабілетінің қиындығы, сӛздердің мағынасын дҧрыс ҧғынуға, 

сӛйлеуді толық қабылдауға кедергі жасайды.  

Кейбір жағдайда балалардың сӛйлеуі алдамшы, сырттай 

қарағанда, ӛте жақсы жетілген сияқты болып кӛрінеді. Баланың 

ой-ӛрісі, ӛз жасынан ерте жетілген тәрізді, сӛздік қордың 

молдығы таң қалдырады. Кҥрделі сӛйлемдер мен терминдерді жиі 

қолданады. Бірақ, бҧл балалардың сӛйлеуі «бос сӛз», олар ӛз 

сӛздерінің мағыналарына терең бойламайды, естіген немесе 

оқыған сӛздерін орынды-орынсыз, қажетті- қажетсіз жиі қолдана 

береді. Мҧндай сӛйлеудің дамуы, ойды жеткізудің, қарым-            

-қатынастың қҧралына айнала алмайды.  

Сӛйлеудің ақыл-ойы кем балаларда кездесетін 

кемшіліктерінің барлығын, арнайы мектептердегі әдістемелердің 

кӛмегімен жетілдіруге болады. 
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13.2 ПДТ балалардың сӛйлеуі 

 

Психикалық дамуы тежелген балалардың сӛйлеуіндегі 

ӛзіндік ерекшеліктер, олардың жалпы дамуындағы тежелумен 

тікелей байланысты.  

Сӛйлеудің импрессивтік жағы, дыбыстарды және сӛйлеудегі 

тҥрлі реңктерді қабылдаудың сараланбауымен сипатталады. Ал, 

экспрессивтік жағына, сӛздік қордың аздығы, дыбыстаудағы 

бҧзылу, сӛйлеудің лексикалық-грамматикалық тҧрғыда 

жеткіліксіз қалыптасуы, аграмматизмдер, артикуляциялық 

аппараттың  ақаулары тән: балалар артикуляциялық кҥйді ҧстап 

тҧруға қиналады, тіл бҧлшық еттері қатты сіреседі, бір кҥйден 

екінші кҥйге ауыса алмайды, тіс қатарында кемістіктері бар т.б. 

ПДТ балалардың сӛйлеу дамуының ерекшелігі,  олардың жасқа 

сай сӛзжасам ҥдерісінің тежелуінен байқалады.  Әдетте, сӛзжасам 

шығармашылығы ҥдерісі қалыпты дамудағы балаларда, мектепке 

дейінгі жаста, ӛте қарқынды жҥреді, мектепке келу алдында 

аяқталады. Ал, ПДТ балаларда, бҧл ҥдеріс ҧзаққа созылады, яғни, 

бастауыш мектеп жасында жалғасады.  

Балалар тілдік нормаларды сезінбейді, аграмматикалық 

формаларды қолданады, неологизмдер кӛп кездеседі. Ақыл-ойы 

кем балаларда мҧндай сӛзжасам шығармашылығы кезеңі мҥлде 

болмайды.  

ПДТ балалардың неологизмдерінің ӛзіндік спецификасы бар: 

бҧл «жартыкеш» сӛздер болуы мҥмкін, морфемалардың қисынсыз 

бірігуі болуы, кішірейткіш жҧрнақтардың орынсыз қолданылуы 

болуы мҥмкін т.б.  

ПДТ балалардың дыбыстау кемшіліктері арасында, әсіресе, 

ызың дыбыстар (с, з) және ҥнді дыбыстарды (м, н, л, р) айтудағы 

қателіктер жиі кездесетін болса, ал 5-9 жастағы қалыпты 

балаларда бҧл кезде, ҥнді (р) және ызың ш,ж,ч, щ) дыбыстарын 

айту кемістіктері байқалады. Ызың дыбыстардың айтылуындағы 

бҧзылу, сӛйлеу-есту талдауының кемшілігімен тікелей 

байланысты болады. Сӛйлеудің лексикалық жағы, баланың 

жалпы танымдық даму деңгейімен тығыз байланыста болады. 

ПДТ балалардың тӛмен танымдық қабілеттеріне байланысты, 

қоршаған орта туралы анық мәлімет бере алмайтын, сӛздік 

қордың жҧпынылығы байқалады. 
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Сӛйлеуде негізінен етістіктер мен зат есімдер басым болады, 

ал сын есімдер, тек заттардың кӛзге тҥсетін  белгілерін атауда 

ғана қолданылады. 

Сӛз бен оның атайтын заты арасындағы байланыс тҧрақты 

емес. Кейде, балалар антонимдер мен синонимдер жасау әдісін 

дҧрыс қолдана алмайды, әсіресе, синонимдер қатарын жасау 

қиындық туғызады.  

Сӛйлеудің бҧзылу дәрежесі, негізгі кемістікке тікелей 

қатысты. Мысалы, аса кҥрделі емес инфантилизмде, тілдік даму 

деңгейінде, аздаған тежелу байқалады немесе қалыпты даму 

деңгейімен бірдей болады. Ал, церебральды-органикалық  генезді 

ПДТ-де, сӛйлеу әрекетінің  жҥйе ретінде бҧзылуы байқалады.  

Жазуға дайындық пен графикалық дағдылардың 

қалыптасуы, ми қыртысының тҥрлі бӛліктерінің қызметімен, есту 

және кӛру мҥшелерінің қызметтерімен, артикуляциялық 

аппаратпен байланысты, кҥрделі психофизиологиялық ҥдеріс. 

Бастауыш сыныптағы ПДТ оқушылардың, шамамен жартысы, оқу 

мен жазу дағдыларын меңгеруде, тҥрлі қиындықтарға 

ҧшырасады. Олардың басым бӛлігінде, бҧл қиындықтар тҧрақты 

дисграфия мен дислексияға 
 
ҧласады. Мҧның себебін зерттеген 

ғалымдардың пікірінше, негізгі себеп – сӛйлеудің жҥйелік 

сипатта әртҥрлі бҧзылуы мен оның тілдік жҥйеге әсері (Р. Е. 

Левина, В. А. Ковшиков, Ю. Г. Демьянов, Е. В. Мальцева, Е. А. 

Логинова, Р. И. Лалаева).  

ПДТ балалардың жазуындағы кездесетін қателер, олардың 

қалыпты қҧрбыларымен салыстырғанда, анағҧрлым кӛп. Әсіресе, 

әріп, буын, тастап кету, акустикалық және артикуляторлық 

жағынан ҧқсас әріптерді шатастыру, грамматикалық ережелердің 

меңгерілмеуі мен дҧрыс қолданылмауы себепті, кӛп қателер 

жіберіледі.  

Отандық ғалымдар жазудағы қателердің себебін, кӛру 

қабілетінің бҧзылуымен байланыстырып қарастырады (Б. Г. 

Ананьев, Л. В. Занков). Графикалық дағдылардың 

қалыптасуындағы басты рӛлді, баланың жазудағы техникалық 

әдістерді меңгеруі мен жазатын қолының дҧрыс координациясы 

атқарады. Қимыл-қозғалыс координациясы мен қол 

моторикасының бҧзылуы, ПДТ балаларда жиі кездесетіндігін, 

кӛптеген авторлар дәлелдейді (С. Г. Шевченко, У. В. Ульенкова, 
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О. Н. Усанова, М. М. Безруких, С. П. Ефимова, Е. А. Екжанова, А. 

Н. Корнев т.б.).  

Жазу дағдысын меңгеру ҥдерісі кез келген қимыл-қозғалыс 

актісінің қалыптасу заңдылығына бағынады. Оған келесі кезеңдер 

енеді: тҥрткі және алға міндет қою, міндетті бағдарлау және оны 

шешудің тиімді әдістерін таңдап алу, іс-әрекетті жҥзеге асыру. 

ПДТ балалардың ырықты қимыл-қозғалыстарының 

кинестетикалық негізі жеткіліксіз болғандықтан,«қимыл-қозғалыс 

алгоритмдері» қиындықпен қалыптасады.  

Церебральды-органикалық генезді ПДТ-де, жазу тілінің 

дамуындағы негізгі алғышарттар бҧзылады: базалық қабілеттер 

деңгейіндегі, саусақ праксисінің даму кемшілігі, ырықты қимыл-

қозғалыстардың кинестетикалық негізінің жеткіліксіздігі, ауызша 

сӛйлеудің жеткіліксіздігі; операциялық деңгейдегі, фонемалық 

қабылдаудың жеткіліксіздігі, символға айналдыру қабілетінің 

тӛмендігі, дыбыстық қатарды әріптік қатарға айналдыру 

қиындығы (есту-моторлық координация), кӛру-моторлық 

координациясының оптимальды қызметінің бҧзылуы; дағдылар 

мен машықтар деңгейінде – графомоторлық дағдылардың 

жеткіліксіз қалыптасуы, дыбыстық-әріптік талдау дағдысының 

қалыптаспауы. 

 

13.3. Есту қабілеті зақымданған балалардың сӛйлеуі 

 

Есту қабілеті бҧзылған балалар, сӛйлеуді тек арнайы 

оқытудың кӛмегімен меңгереді. Мҧнда олар, сӛздік қимыл-

қозғалыс тҥйсіктерімен толықтырылған, кӛру арқылы қабылдау 

қабілетіне сҥйенеді. Олардың сӛйлеудегі екпінді, әуезділікті 

қабылдау мҥмкіндіктері жоқ, егер мҥмкіндіктері болса, қалыпты 

балалар сияқты, сӛйлеушіге еліктеуге тырысар еді.  

«Ж. И. Шиф, саңырау балалардың сӛйлеуінің қалыптасу 

ерекшеліктерін анықтайтын, 4 тҥрлі психологиялық шартты 

ажыратып кӛрсетеді: 

Бірінші шарт – саңырау балаларда, алғашқы сӛз 

бейнелерінің сенсорлық қалыптасу негіздерінің, қалыпты 

балалардан ӛзгешелігін кӛрсетеді. Еститін балаларда, сӛздің 

алғашқы бейнесі, есту арқылы қабылданса, саңырау балаларда, 

кӛру арқылы қимыл сезімдерімен қатар қабылданады (сӛздің 
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жазылған бейнесі, дактильмен бейнеленген сӛз, артикуляциямен 

бейнеленген сӛз). Кӛру арқылы тҥс, фактура, пішін, әріптер 

қабылданады, олар қимылдармен сәйкестендіріледі. Сӛйтіп, 

балалар сигналдық карточкаларды, қимылдарды  белгі ретінде 

қабылдауға ҥйренеді. Саңырау балалар ҥшін, сӛзді кӛру арқылы 

қабылдау, тілмен танысудың  алғашқы кезеңі болып табылады.  

Екінші шарты – еститін балаларға қарағанда, саңырау 

балалардың тілдік материалды ӛзгеше ретпен талдайтындығы. 

Еститін балалар, сӛйлеуді меңгергеннен кейін, бірден сӛздің 

фонетикалық бейнесін қабылдайды, буындарға бӛліп, «әліппелік»  

дыбыстарға ажырата алады.  

Саңырау балалардың, сӛздер  ағынынан жеке бір сӛзді, 

дыбысты ажыратып алу мҥмкіндігі, сӛйлеу дағдысынан 

анағҧрлым кейін пайда болады. Сӛз қҧрамына нақты дискреттік 

талдау жасау қабілетіне, одан да кеш, яғни сауат ашу кезеңінде 

қол жеткізуге болады. Сӛздердің дискреттілігі, қҧлақтан гӛрі, 

кӛзбен жеңіл қабылданады. Саңырау балалар, сӛзбен кӛру 

жолымен танысады. Ауызша сӛйлеуді, ҥйрету барысында кӛріп 

қабылдайды, тек ауызша сӛйлеуді ҥйренген соң, буындарға бӛле 

бастайды. Мҧнда сӛздің бҧрынғы әріптік талдауында, қайта 

қҧрылу жҥзеге асады: сӛйлеуде қозғалысқа тҥсетін компоненттер 

мен кӛру арқылы қабылдаудың  қатынастары ӛзгереді (қалыпты 

есту қабілетінде, мҧндай ӛзгеріс болмайды). Осылайша, сӛзді 

әріптер кҥйінде қабылдайтын, саңырау баланың кӛру арқылы 

қабылдауы, сӛйлеуге қатысатын қозғалыс компоненттерінің 

ықпалына бағынуы керек. Бҧл сияқты қайта қҧрылу, ӛте баяу 

жҥретін ҥдеріс. Себебі, саңырау балалардың сенсорлық сӛйлеу 

тәжірибесінде, сӛздің бейнелік кескіні  ҧзақ уақытқа дейін, бҧл 

кезде баяу дамып келе жатқан,  сӛздің қозғалыс кескінінен гӛрі 

басым болады.   

Үшінші шарты – еститін балалармен салыстырғанда, 

грамматикалық қҧрылымның ӛзгеше жасалуы. Оның себебі, 

сӛйлеуді басқаша сенсорлық жолмен меңгеру болып табылады. 

Айтылатын сӛзді  қалыпты балалар тҧтас бірлік ретінде 

қабылдайды, ал сӛз тҥрленетін болса, ол басқаша естіледі. 

Саңыраулар болса, сӛзді бейне ретінде қабылдағандықтан, ондағы 

тҥрленулер сыртқы ӛзгеріс ретінде қабылданады.  
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 Тӛртінші шарты – сӛйлеуге қатысатын қимылдардың 

қалыпсыз жағдайда қалыптасуы. Бҧл ӛз кезегінде, есту кемістігін 

тҥзетуге кедергі жасайды. Екінші кемістік, бірінші кемістікке 

қаншалықты жақын болса, соншалықты оны коррекциялау 

мҥмкіндігі азаятындығы белгілі. Сӛйлеудің дыбысталу жағы, есту 

қабілетінің бҧзылуымен тығыз байланысты болғандықтан, оның 

қалыптасуы, қиын мәселе болып табылады»
1
. 

Саңырау балалардың сӛйлеуді меңгеруінде, сӛйлеуде 

грамматикалық  ережелерді қате қолдануы оларға тән белгі. Бҧл 

қателіктер, сӛздік қарым-қатынастың бҧзылуымен және 

психологиялық жағдайлармен байланысты. Кездесетін қателіктер, 

сӛйлеуді меңгерудің әр сатысында әртҥрлі. Сӛйлеуді меңгерудің 

ерте кезеңдерінде, саңырау балаларда сӛз таптарын шатастыру 

жиі кездеседі, оларды ҥнемі қолдана бермейді, есімдіктер мен 

шылауларды қиындықпен меңгереді. Кӛп жағдайда, есімдік, 

шылау, жалғаулар мен жҧрнақтарды ажырата алмайды. Жоғары 

сыныптарда, мҧндай ӛрескел қателіктер азаяды, бірақ тілдегі 

нәзік белгілер меңгерілмей қалады. Бҧл жағдайда, саңырау 

балалардың сенсорлық кемістігімен байланысты болатын болса, 

екінші жағдайда – олардың ойлау қабілетінің  дамуымен, ҥшінші 

жағдайларда – тіл табиғатын танудағы қиындықтармен 

байланысты. Саңырау балалардың психикалық даму 

ерекшелігінің бірі, олардың бір уақытта ауызша және жазбаша 

сӛйлеуді, дактиль және белгімен ымдау тілін меңгеруі.  

«Дактиль тілі – сӛйлеудің кинетикалық тҥрі. Саусақ қимылдары, 

алфавит әріптерін білдіреді. Мҧндағы әріптерді  дактилема деп 

атайды. Дактиль тілінің кӛмегімен сӛйлесуде, жазба тілдегі 

ережелер сақталады. Дактильдеу, міндетті тҥрде ауызша 

сӛйлеумен қатар қолданылады. Қазіргі кездегі саңырауларды  

оқыту жҥйесінде, дактиль тілі мектепке дейінгі жастан бастап 

ҥйретіледі, ауызша сӛйлеуді қалыптастыруға негіз болады. Мҧнда 

балалар, сӛздің дыбыстық қҧрамын анағҧрлым толық меңгереді. 

Дактильдеу сӛйлеуді, естіп-кӛріп қабылдауды жеңілдетеді, 

әсіресе, ерін қимылынан қабылдауға қиын дыбыстарды тҥсінуде,   

ӛзінше жеңілдіктер туғызады. 

------------------- 
1Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: «Академия», 2002. — 

С.460. 
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Белгімен ымдау тілі – бҧл саңырауларда қарым-қатынас 

қажеттілігінен туындайды. Ымдау тілін зерттеуші маман-ғалым Г. 

Л. Зайцева, ӛте кҥрделі қҧрылым  екендігін айтады, себебі оған 

екі тҥрлі ымдау тілі енеді: қазақ тілі және калька арқылы кӛрінісі 

тҥріндегі тіл. Қазақша ымдау тілі, кәдімгі тілдегі ымдау 

белгілерінің кӛмегімен қарым-қатынас жасау, яғни ӛздігінен 

пайда болған лингвистикалық жҥйе. Оның ӛзіндік лексикасы, 

грамматикасы бар. Ауызша сӛйлеу мҧнда қолданылмайды. 

Калька тҥріндегі ымдау тілі – екінші белгілік жҥйе, ол ауызша 

сӛйлеудің базасында және тілді меңгеру барысында игеріледі. 

Мҧнда ымдау белгілері, сӛз эквиваленті болып табылады, яғни 

ымдау тілі, заттар мен қҧбылыстарды, қимылдарды, белгілермен 

тҥсіндіреді. Оларды қолдану реті, сӛйлемдегі сӛздер ретіне сәйкес 

болады. Мҧнда да дактиль тілі сияқты, ерін қимылы бірге 

қолданылады»
1
.
 

Саңырау балалардың кӛпшілігі, жоғарыда аталған қарым-

қатынас тілдерінің барлығын қатар меңгереді. Г. Л. Зайцеваның 

айтуынша, сӛйлеу-ымдау тәрізді қостілділікке, әрбір тілдік 

жҥйенің ӛзара байланысы мен ӛзара әрекеттілігі, әр тілдегі 

коммуникативті қызметтердың таралуы сияқты белгілер тән. 

Саңыраулардың сӛйлеу-ымдау қостілділігі, олардың тҧтас 

психикалық дамуына әсер етеді, олардың жеке жақтары есте 

сақтау, ойлау қабілеттеріне, тҧлғалық  дамуға ӛз ықпалын 

тигізеді.  

 

13.4.  Кӛру қабілеті зақымданған балалардың сӛйлеуі 

 

Тумысынан соқыр балалардың тілінде кемістіктер кездеседі. 

Тілдік бҧзылу жазба тілінде, ӛзінше кӛрініс табады. Сондай-ақ, 

бҧл кемістіктер балалардың тҧйық болуына, аутизмнің, 

негативизмнің пайда болуына әкеліп соғады. Сӛйлеудің дамуына, 

кӛру қабілетінің жағдайы тікелей әсер етеді. Себебі, оқу мен жазу 

жылдамдығы, кӛру деңгейіне байланысты. Сӛйлеудің 

компенсаторлық қызметі, нашар кӛретіндердің сезімдік таным 

саласында жҥзеге асады. Сезімдік таным аясын, ата-аналар,  

----------------- 
1Специальная психология /  Под ред. В.И.Лубовского. 2-е изд., испр. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2005- С.177. 
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мҧғалімдер мен дәрігерлер кеңейтеді (сӛздің, бейненің 

кӛмегімен). Соқырлар ҥшін, сӛз ҧғым ретінде қабылдануға 

бағытталады. Сӛз, заттардың белгілері мен сапаларын, 

мағыналарын нақтылайды.  

Жалпы кӛретін балалар мен кӛрмейтін балалардың 

сӛйлеуінің қалыптасуы бірдей жҥзеге асады, бірақ, мҥлдем 

кӛрмеу немесе кӛрудің  ауыр бҧзылуы, анализаторлардың ӛзара 

әрекетін ӛзгертеді, байланыстар қайта қҧрылады, сӛйтіп, 

сӛйлеудің қалыптасуы кезінде басқа байланыстар  жҥйесіне еніп 

кетеді. Соқыр немесе нашар кӛретін баланың сӛйлеуі, 

спецификалық адами қарым-қатынастар барысында дамиды, 

бірақ ӛзіндік ерекшеліктермен қалыптасадығ даму қарқыны 

ӛзгереді, сӛйлеудің сӛздік--семантикалық жағы бҧзылады, нақты 

мағынасымен байланысы жоқ сӛздер тобы жинақталады, 

ережелерді мағынасыз жаттайды.  

Белсенді сӛздік қарым-қатынасқа сҥйену, соқыр баланың 

психикалық дамуын алға жылжытатын жол, ол заттық іс-

әрекеттің  қалыптасуындағы қиындықтарды жоюды, психикалық 

дамуды қамтамасыз етеді.  

Ересек адамдардың заттық іс-әрекеттермен бірге, сӛздік 

нҧсқауларды қатар қолдануы, бір жағынан, баланың меңгерген 

сӛздерін, қоршаған ортадағы нақты іс-әрекеттермен 

сәйкестендіруіне стимул жасайды, екінші жағынан, заттармен 

белсенді операциялар жасау ҥдерісінде шынайы мәнісіндегі 

ӛмірді жақсы танудың шарты болып табылады.  

Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың сӛйлеуінің дамуына Л. 

С. Волкованың жасаған логопедиялық талдаудың ӛзіндік 

ерекшеліктердің бар екенін дәлелдейді.  Бҧл балаларда кездесетін 

жҥйелі тілдің дамымауы, типтік белгіге жатады, әрі олар 

қҧрылымы жағынан, әртҥрлі және кӛретін балаларға қарағанда 

ӛте кӛп. Бҧл, сӛздердің мағыналық жағын тҥсінбеу, заттың 

сезімдік бейнесімен ҥйлеспейтін сӛздер, таза вербальды жолмен 

меңгерілген сӛздерді пайдалану, эхолалиялар, кӛру арқылы 

алынған әсердің болмауымен байланысты, ӛз ойларын  кең ашып 

жеткізе алмау. Әсіресе, сӛйлеудің дамымауында,  баланың 

микроәлеуметтік ортамен қарым-қатынасының бҧзылуы мен 

қанағаттанарлықсыз тілдік қарым-қатынас жағдайы зор маңызға 

ие.  
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Соқыр баланың сӛйлеуі, қоршаған ортаны танудың сезімдік 

жҥйесіне, тҧлғалық қалыптасу ҥдерісіне ене отырып, 

компенсаторлық қызмет атқарады. Кӛру кемістігінің орнын 

толтыруда, сӛйлеудің рӛлі ерекше, себебі, сӛз барлығын 

нақтылайды, сезімдік тану ҥдерістерінің барысын  тҥзетеді, 

бағыттайды, шынайы мәнісіндегі ӛмірді тҥйсікпен толық, анық 

қабылдауға мҥмкіндік береді, бҧрмалану мен фрагменттілікті 

болдырмауға жағдай туғызады.   

Соқыр немесе нашар кӛретін балаларда  ауызша сӛйлеуді 

қабылдау, оқу және жазу ҥдерісінде сӛздік нҧсқаумен жҧмыс 

істей білу дағдыларын қалыптастыру қажет. Сӛйлеу кемістігінің 

коррекциясы, кӛру қызметінің нашарламауына кепілдік беруі 

тиіс. Ол ҥшін тифлопедагогтардың, логопедтердің және 

офтальмологтардың бірлесе жҧмыс істеуі, анағҧрлым нәтижелі 

болмақ. 

 

13.5.  Тіл мҥкістігі бар балалардың сӛйлеуі 

 

Ауыр тіл мҥкістігі бар балалардың сӛйлеуді бақылау кезінде, 

олардың сӛйлеуін ҧйымдастырудағы қиындықтары, ӛзге 

адамдармен қарым-қатынасына теріс әсер ететіні анықталған. Бҧл 

категориядағы балалардың тілдік және коммуникативті 

дағдыларының ӛзара байланысы, яғни сӛздік қордың 

жҧпынылығы мен сараланбауы, етістік сӛздігінің аздығы, 

байланысты сӛйлеудің ерекшеліктері т.б. толыққанды тілдік 

қарым-қатынасқа кедергі жасайды. Содан сӛйлесу қажеттілігі 

тӛмендейді, коммуникация формалары қалыптаспайды (диалог 

және монолог), мінез-қҧлық ерекшеліктері пайда болады: тілдік 

байланысқа қызықпау, негативизм, сӛйлесу ситуациясында, 

бағдар жасай алмау. 

Ауыр сӛйлеу патологиясы бар, мектеп алды жасындағы 

балалардың сӛйлесу дағдысын зерттеу жҧмыстары, олардың 

тілдік қатынасында, қалыпты дамудағы 2-4 жасқа тән және 

ситуациялық-іскерлік форма басым болатынын кӛрсетеді.  

Балалардың бірқатарына, сӛйлесудің ситуациялық емес, 

танымдық формасы басым. Олар ересек адамдардың, педагогтың 

ҧсынысын қуана қабылдайды. Мысалы, кітап оқу: қарапайым 

мәтіндерді зейін қойып тыңдайды, бірақ, оқылып болғаннан 
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кейін, әңгіме-сҧхбат ҧйымдастыру ӛте қиын балалар оқылған 

кітап бойынша, мҥлдем сҧрақ қоймайды, тіпті ӛздері мазмҧндап 

бере алмайды, себебі, монологтық сӛйлеу тҥрінің репродуктивтік 

жағы қалыптаспаған. Ересек адаммен сӛйлесуге қызығушылық 

болған кҥнде, әңгіме ҥдерісінде бала бірден бірге кӛше береді, 

оның танымдық қызығушылығы аз уақытқа ғана жетеді, 

әңгімелесу 5-7 минуттан артық созылмайды.  

Осылайша, ауыр тілдік патологиясы бар балалардың тілдік 

және когнитивті бҧзылуы олардың қоршаған ортамен толыққанды 

коммуникативті байланыстарының орнығуына, ересектермен тіл 

табысуға кедергі жасайды, қҧрбыларынан, ҧжымнан бӛлектенуге 

мәжбҥр етеді. Осыған орай, бҧл балаларды социум талаптарына 

сәйкес қолайлы, тиімді бейімдеу мақсатында, тілдік, танымдық 

және коммуникативті әрекеттері компоненттерін дамыту мен 

тҥзетуге бағытталған, арнайы жҧмыстар жҥргізілуі қажет.  

 

13.6.  Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың 

сӛйлеуі 

 

БЦП бар балалардың сӛйлеуі, сандық және сапалық 

ерекшеліктерімен, ӛзіндік айрықша белгілерімен сипатталады.  

БЦП бар балалардың 60-70%-да дизартрия, яғни сӛйлеу 

аппаратының иннервациясының органикалық жетіспеуі 

салдарынан болатын, сӛйлеудің дыбыстау жағының бҧзылуы 

байқалады.  

БЦП-ғы дыбыстық бҧзылулар, негізінен жалпы қимыл-

қозғалыстық бҧзылулармен байланысты. Мысалы, БЦП–ң 

гиперкинетикалық формасындағы, балалардың сӛйлеуі еріннің, 

тілдің т.б. гиперкинезінің салдарынан бҧзылады. 

Гиперкинетикалық формадағы бҧлшық еттердің ауыспалы 

тонусы, дыбыстардың әр кезде, әртҥрлі бҧзылуын туғызады. Аяқ-

қолдағы  бҧлшық ет тонусының кҥрт жоғарылауынан,  тіл мен 

жҧтқыншақ  бҧлшық еттерінде спазм пайда болуы мҥмкін. БЦП-ң 

атониялық-астатикалық формасында, сӛйлеу ақырын, монотонды, 

ҥзік-ҥзік болып келеді. Дыбыстау жағындағы бҧзылулар, 

дыбыстарды тастап кету, алмастыру немесе бҧрмалап айту 

тҥрінде кездеседі. БЦП-ғы кинестезияның бҧзылуы, тіл мен ерін 

қалпын сезінуге мҥмкіндік бермейді, ал бҧл артикуляцияны 
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қиындатады. Аса ауыр тілдік бҧзылулар гиперкинезді балаларда 

жиі кездесетін, есту бҧзылуымен қатат ҧшырасады. Сӛйлеудің 

дыбыстау жағының бҧзылуы, тыныс алу мен дыуыс шығарудың  

бҧзылуынан кҥшеюі мҥмкін.  

«БЦП-да, сӛйлеудің лексикалық-грамматикалық жағы 

жеткілікті деңгейде қалыптаспайды. Е. М. Мастюкованың 

зерттеулері, БЦП бар балалардың алғашқы сӛздері, тек 1,5 жаста, 

фразалық сӛйлеуі 3-3,5 жаста пайда болатынын кӛрсетеді. М. В. 

Ипполитованың және Н. В. Симонованың мәліметтерінде, 6-7 

жастағы БЦП бар балалар сӛйлеуде шылауларды ӛте сирек 

қолданатыны келтіреді. Балалардың басым бӛлігіне, уақыттық 

және кеңістіктік байланыстарды, ӛздерінің тілінде жеткіліксіз 

сараланған тҥрмен  жеткізу тән. Кӛп жағдайда кеңістіктік 

қатынастарды сӛзбен жеткізулері тым тҧрпайы, жасқа сай, 

нормаға сәйкес келмейді, қалыпты онтогенезде, 4 жас шамасында 

байқалатын сӛйлеу тәрізді. Сӛйлеудің сапасы, психикалық 

әрекеттер мен ойлау қарқынының тҧтас алғандағы сипатымен 

анықталады.  

Н. В. Симонованың мәліметтері, сондай-ақ, 5-7 жас 

аралығындағы БЦП бар балалардың сӛйлеуінің, лексика-

грамматикалық дамуы, жеткіліксіз екендігін кӛрсетеді: тҥрлі 

әркеттер барысында, жинақталатын белсенді және енжар сӛздік 

қорларының тым аздығы, шектеулілігі т.б. Әсіресе, белгілі бір 

тақырыпқа қатысты, сӛздер тобы ӛте аз: кӛлік тҥрлері, жан-

жануарлар, ӛсімдіктер әлемі, жиһаз т.б. Заттардың сапалары мен 

қасиеттерін, белгілерін білдіретін сӛздер қоры жеткіліксіз. Н. В. 

Симонованың пікірінше, сӛздік қордың белсенді қолданысқа 

тҥспеуі, сӛздік атауларды ҧмыту, жеке лексика-грамматикалық  

топтарды дҧрыс қолдана алмау т.б. БЦП бар балаларда сӛйлеудің 

дамуы, сӛйлеуі жалпы жетілмеген балалардың тіліне ҧқсайды.  

Балалардың басым кӛпшілігінде, алғашқы сӛздер, тек 2-3 

жаста, фразалық сӛйлеу 3-5 жас шамасында пайда болады, ең 

қиын жағдайда, мектепке келгенде ғана пайда болады. БЦП бар 

балалардың тілдік дамуындағы тежелулер, сӛйлеуге қатысатын 

қозғалыс механизмдерінің зақымдануына байланысты, баланың 

практикалық тәжірибесі мен әлеуметтік қарым-қатынасын 

шектейтін, аурудың ӛзіндік спецификасына байланысты. Мектеп 

жасындағы кӛптеген балаларда, тілдің жалпы жетілмеуінің айқын 
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дәрежесі байқалады. Бҧл балалардың сӛздік  қорлары ӛте 

жҧпыны, сондықтан, олар әртҥрлі заттар мен қимыл-

қозғалыстарды, қҧбылыстарды атауда, жаттанды сӛздерді 

қайталауға бейім, синонимдік қатар жоқ. кейбір жалпылаушы 

ҧғымдар мҥлдем болмайды. Әсіресе, заттың белгілерін, 

қасиеттерін, сапаларын білдіретін сӛздер қоры ӛте аз. Балалардың 

кӛпшілігі, фразалық сӛйлеу  тілін пайдалана алады, бірақ,  әдетте, 

сӛйлемдері, 2-3 сӛзден ғана тҧрады; сӛйлемдегі сӛздер ӛзара 

қабыспайды; шылаулар қате қолданылады немесе мҥлде 

қолданылмайды. Мектеп жасындағы балалардың кӛбінде, 

кеңістіктік-уақыттық мағлҧматтардың қалыптасуының тежелуі 

әлі сақталады, олардың кҥнделікті сӛйлеуде қолданатын 

заттардың кеңістікте орналасуын білдіретін, уақыттық 

қатынастарды білдіретін сӛздер шеңбері шектеулі. Сӛйлеуді 

қабылдау мен тҥсінуде, ӛзіндік ерекшеліктер бар: сӛздің кӛп 

мағыналылығын жете ҧғынбау, кейде қоршаған орта 

қҧбылыстары мен заттары туралы мағлҧматтарының болмауы т.б. 

Соған орай, кӛркем шығармалардың, арифметикалық есептердің, 

бағдарламалық материалдың мағынасын тҥсіну қиынға соғады»
1
.
 

БЦП бар оқушыларда, жалпы алғанда тілдік қабілеттің тӛмен 

деңгейде болатынына, дәлел ретінде, лексикалық қиындықтар 

байқалады. БЦП бар балалардың лексикалық мағыналарды 

саралау қиындығы, антонимдер мен синонимдерді орынсыз 

қолдануы, сӛздердің лексикалық ҥйлесімін бҧзып қолданулары 

жиі ҧшырасады. Мҧның барлығы,  сӛйлемдерді қате қҧруға әкеп 

соқтырады. БЦП–да, сӛйлеудің әуендік-екпіндік жағы бҧзылады: 

дауыс әлсіз, ақырын шығады, екпіні айқын емес т.б.   

Тілдік дамудың бҧзылуы, БЦП бар баланың отбасындағы 

дҧрыс тәрбие жағдайларының болмауымен байланысты болуы 

мҥмкін. Мҧнда, ең маңыздысы, сӛйлеудің коммуникативті 

жағының дамуы болып табылады, яғни қарым-қатынас жасаудың 

қалыптасуы. Сӛйлеу, тек қарым-қатынас барысында ғана, 

коммуникация қажеттілігіне байланысты дамитыны белгілі. 

Кейде БЦП бар балалар, ӛз қҧрбыларымен, ересек адамдармен  

тілдік қарым-қатынас жасау мҥмкіндігінен айрылады. Ата-  

---------------------------- 
1
Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. —М.: 

«Академия», 2002. — С.468. 
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аналардың ӛздері, олардың қарым-қатынас ортасын шектейді, 

мҧндағы ата-аналардың кӛздейтіні – баланы психикалық соққы 

алу қаупінен аластату. Ата-аналар тарапынан жасалатын 

гиперқамқорлық жағдайлары, еріс ықпал жасайды, олар баланың 

жағдайын жеңілдетуге тырысып, оның барлық тілектері мен 

сҧраныстарын тез арада орындап отырады. Мҧндай жағдайда, 

тіпті, ӛзге балалармен қарым-қатынас жасау, сӛйлесу қажеттілігі 

пайда болмайды. Сӛйтіп, БЦП-да сӛйлеудің барлық жағы 

бҧзылады, әрине, ол ӛз кезегінде баланың тҧтас психикалық 

дамуына кері әсер ететіні белгілі. Сондықтан, коррекциялық-

логопедиялық жҧмыстар неғҧрлым ертерек  басталса, соғҧрлым 

нәтижеге тез жетуге болады.  

 

13.7.  Аутизмі бар балалардың сӛйлеуі 

 

ЕЖБА бар балалардың сӛйлеуінің бірқатар ерекшеліктері 

бар, сӛйлеудің экспрессивтік жағы ӛзгеше қалыптасады. 

Біріншіден, олар сӛйлеп тҧрған адамға, мҥлде реакция 

жасамайды. Ал, енді сыбырмен немесе әндетіп айтылған сӛзді, 

бірден қабылдайды.  

Екіншіден, бҧл балалардың уілдеу тҥріндегі белсенді тілдік 

реакциялары, қалыпты дамып келе жатқан балаларға қарағанда, 

кешірек қалыптасады, әрі екпін мен әуеннен ада, тым жҧпыны 

болып келеді. Былдырлау тілі, осы сияқты: былдырлап сӛйлеу 

фазасы мҥлде жоқ, кейбірінде, ересек адамдардың сӛзіне 

былдырлап жауап беру реакциясы мҥлде жоқ.. 

Әдетте, балалардың алғашқы сӛздері ерте пайда болады. Бҧл 

кәдімгі «мама», «папа», «ата», сӛздері, бірақ басым жағдайда, бҧл 

сӛздер, ересек адамдарға ешбір қатыссыз қолданылған. 

Балалардың басым кӛпшілігінде, 2 жастан бастап, таза 

дыбысталған фразалық сӛйлеу пайда болады. Бірақ, балалар оны 

адамдармен қарым-қатынас жасау мақсатында пайдаланбайды. 

Олар сҧрақтарды сирек жағдайларда қояды, сҧраған кҥнде, 

тоқтаусыз қайталап сҧрай береді. Бір қызығы, балалар ӛз 

беттерімен ойнағанда, ӛте бай сӛйлеуді пайдаланады: әлдеқандай 

әңгіме айтады, ӛлеңдер оқиды, ән салады. Кейбір балалар, ҥздіксіз 

сӛйлей береді, айтылған сӛзге қҧлақ салмайды, қойылған сҧрақты 

жауапсыз қалдырады, тіпті ешкімге бағытталмаған, бӛгде 
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нәрселерді айтады. К. С. Лебединская мен О. С. Никольскаяның 

классификациясы бойынша, 1-топқа жататын анағҧрлым ауыр 

деңгейдегі  балалар, сӛйлеуді мҥлде меңгермей қалуы мҥмкін.  

Ҥшіншіден, ЕЖБА бар балалардың сӛйлеуінде, кемістік 

болмайды. Бірақ, олар сӛздерді орынсыз, ешқандай эмоциясыз, 

шаблонды тҥрде қолданады. 2-топқа жататын балаларға, сӛздерді 

«телеграфтық мӛр» тҥрінде, эхолалия тҥрінде, кейде 1-жақсыз, 

ӛздерін 3-жақта сӛйлеу белгісі тән.  

Қарым-қатынас жасаудан қашқақтау, әсіресе, сӛйлесуден 

қашу тәрізді мінез-қҧлық, бҧл категориядағы балалардың 

сӛйлеуінің  дамуына  кері ықпал жасайды. 

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Дамуында бҧзылуы бар балалардың психикалық 

ҥдерістерінің даму ерекшеліктері қандай? 

2. Тҥйсік мен қабылдау  ерекшеліктерін сипатта. 

3.  «Зейін тапшылығы синдромы» деген не? 

4.  Есте сақтау тҥрлері мен даму  ерекшеліктерін сипатта. 

5. Қиял ерекшеліктері қандай? Патологиялық қиял қай 

категогриядағы балаларға тән? 

6. Ойлау қабілеттері. Дамуында бҧзылуы бар балалардағы 

ойлаудың ҥш сатысын сипатта.  

7. Сӛйлеу қабілетінің дамуы. Тілдік қарым-қатынастың 

тҥрлері. 
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14. ДАМУЫНДА БҦЗЫЛУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ 

ОТБАСЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 

14.1.  Отбасында кемтар баланың дҥниеге келу мәселесі 

 

Мҥгедек бала тәрбиелеп отырған отбасы – бҧл ерекше 

мәртебеге ие отбасы. Олардың ерекшеліктері мен проблемалары, 

сол отбасы мҥшелерінің жеке ерекшеліктерімен, олардың ӛзара 

қарым-қатынастарымен ғана анықталмайды, бҧл отбасында 

кемтар баланың проблемалары басым болады, кӛп жағдайда, 

мҥгедек баланың анасына, жҧмыс істеуден бас тартуға тура 

келеді. Кішкентай мҥгедек балалар оқшау ӛмір сҥрмейді, отбасы, 

бала ҥшін анағҧрлым жайлы, әрі жақын әлеуметтік орта. Бірақ, 

отбасында кемтар баланың болуы тәрізді жағдай отбасының 

кейбір мҥмкіндіктерін шектейді. Мысалы, отбасы мҥшелеріне 

мол табыс табу мҥмкіндігінен, әлеуметтік белсенділіктен немесе 

алыс, қымбат жерлерде демалу тәрізді мҥмкіндіктерден, бас 

тартуға тура келеді.  

Даму мҥмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған 

отбасылардың, әдетте дәрігерлік және әлеуметтік қызметтерге 

қажеттіліктері, олардың әлеуметтік жағдайына сай бола бермейді.  

Осыған байланысты, әлеуметтік ҧйымдардың, мекемелердің 

қызметкерлері, мҧндай отбасыларына әлеуметтік-

реабилитациялық кӛмек кӛрсетеді. Даму мҥмкіндігі шектеуді 

балаларды әлеуметтік реабилитациялау технологиясы, барлық 

шараларға ата-аналардың қатысуын міндеттейді. Сӛйтіп, балалар 

мен ата-аналарды қатар оқып-ҥйретеді, ата-аналар ҥйде баламен 

жҧмыс істеуге, оны әлеуметтік ортада, тәуелсіз ӛмір сҥруге 

баулуға ҥйренеді.    

Отбасы-баланың тығыз араласатын, ең жақын әлеуметтік 

ортасы. Отбасында кемтар баланың дҥниеге келуі, әрине ата-

анаға ӛте ауыр соққы болып тиеді. Егер отбасында дені сау 

баланың дҥниеге келуі, адамзат баласына жаңа бір қуаныш, 

мақтаныш, рахат сезім әкелетін болса, кеміс баланың тууы 

керісінше, отбасындағы зҧлмат тәрізді бағаланады. Осы жағдай 

негізінде, ата-аналар арасындағы қарым-қатынастар бҧзылады, 

кейбір жағдайда ата-аналар ажырасады немесе баладан мҥлдем 
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бас тартады. Кеміс баланың дҥниеге келуі, барлық ата-анаға 

бірдей әсер етпейді, бірақ басым кӛпшілігін кҥшті психологиялық 

кҥйзеліске (стресс) ҧшыратады, сӛйтіп психиканың бҧзылуына 

әкеп соқтырады. Ата-аналардың кӛпшілігі, кҥнделікті тіршілікті 

жалғастыру қажеттілігін сезінеді, біртіндеп кҥш жинайды, сӛйтіп, 

кеміс баланы тәрбиелеуге кіріседі.   

Кеміс баласы бар отбасында, толып жатқан проблемалар 

туындайды: дамудағы кемістіктің қандай кӛріністе болатыны 

туралы мағлҧматтың болмауы, баланың болашақтағы дамуы 

туралы болжай алмау, ӛздері қамқорлық жасай алмайтын 

уақытта, баланың тағдыры ҥшін алаңдау; ата-аналардың 

психологиялық дезадаптациясы; «Мҧндай баланың дҥниеге 

келуіне кім кінәлі?» деген сҧраққа, жауап табуға тырысу; кеміс 

баланы тәрбиелеуден бас тарту мен баланы мемлекеттік мекемеге 

орналастыру туралы шешім қабылдаудағы сергелдең т.б., 

сонымен қатар, кеміс баланың тууымен қатар, материалдық және 

әлеуметтік проблемалар пайда болады, отбасы мен қоғам 

арасындағы қарым-қатынас қиындайды Егер мемлекет тарапынан 

кӛрсетілетін әлеуметтік және моральды-психологиялық қолдау 

жеткіліксіз болса, мҧндай жағдаяттар асқына тҥсуі мҥмкін. 

Сондықтан, кеміс баланы ҥй жағдайында тәрбиелеу туралы, ата-

аналарды сауаттандыру жҧмыстары жҥргізіледі, арнайы 

әдебиеттермен қамтамасыз етеді.   

Дамуында қандай бір ауытқуы бар баласы бар ата-аналардың 

мінез-қҧлқының бірнеше тҥрін ажыратады: 

- Ата-ананың баланы, оның кемістігімен бірге қабылдауы – 

баланың кемістігін қабылдайды, адекватты бағалайды және 

балаға шынайы адалдық кӛрсетеді, оның кемістігіне деген 

жағымсыз кӛзқарас, ӛзін, баланы кінәлау сезімі болмайды.  

- Теріске шығару, мойындамау реакциясы – баланың 

кемістігі мен мҥмкіндіктерінің шектелуі теріске шығарылады, 

сондықтан, баласының қабілетінің жоғары болуын талап етеді.  

- Шектен тыс қорғау реакциясы – бҧл тым, кҥшті қамқорлық 

жасау, балаға аяныш сезімімен қарау және шектен тыс жақсы 

кӛру. Баланың орындайтын істерін ӛздері орындайды, 

нәтижесінде, бала ӛздігімен әрекеттенуге дәрменсіз, ӛмір бойы 

инфантильдік деңгейде қалып қояды.  
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- Баладан жасырын бас тарту, шеттету – мҧнда кемістік 

масқара, ҧят болып саналады. Ата-аналар, ӛздерінің жиреніш, 

жеккӛрініш сезімдерін, шектен тыс қамқорлықпен бҥркемелейді.  

- Баладан ашық бас тарту, шеттету – мҧндай ата-аналар 

ӛздерінің жауығу, жеккӛру сезімдерін жасырмайды. Ата-аналар 

ӛздерінің бақытсыздығына, қоғамды, дәрігерлерді, мҧғалімдерді 

кіналайды, балаға, оның кемістігіне адекватты емес кӛзқараспен 

қарайды.   

Шектен тыс қамқорлық (протекция) пен бас тарту, жасырын 

немесе ашық шеттету – мҧның барлығы, ата-ананың теріс 

реакциялары, бҧлар баланың дамуын тежейді немесе дамуға 

кедергі жасайды. Мҧндай отбасыларына психологиялық қолдау 

қажет, сондықтан, мҧнда әлеуметтік қызметкерлер, арнайы 

мамандар ҥлкен рӛл атқарады. Балаға әлеуметтік реабилитация 

жасауды, оның ӛзінен емес, ата-анасынан бастаған дҧрыс, нақты 

айтқанда, олардың даму мҥмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуге 

деген психологиялық  даярлығын қалыптастырудан бастаған жӛн.  

Кемістігі бар бала, ата-ана ҥшін, теріс эмоционалды сезім 

туғызып қана қоймайды, ол отбасының ҥйреншікті тҧрмысын, 

ӛмір сҥру жағдайын ӛзгертеді, отбасындағы басқа балаларға деген 

кӛзқарас пен олармен қарым-қатынасты ӛзгертеді. Кейбір 

отбасылар, ӛзінің кеміс баласымен, ел кӛзіне тҥспеуге тырысып, 

тасаланады, аяушылыққа немесе мазаққа тап болудан қорқады, 

басқа отбасылармен, туғандармен қарым-қатынастарын шектейді. 

Мҧның барлығы, қоғамның кеміс балларды қабылдауға даярлығы 

деңгейіне байланысты, ӛкінішке орай, қоғам әлі бҧған дайын 

емес. Қоғам, қоғам болғалы, дені сау адамдар мен даму 

мҥмкіндігі шектеулі адамдар арасында болатын, «психологиялық 

кедергі» әлі жоғалған жоқ. Бҧл жағдайдан, кеміс балалар ғана 

емес, қоғамның ӛзі зардап шегеді, себебі адамдардың моральды 

қатігездігі арта тҥседі, ӛзге адамдардың бақытсыздығы мен 

қасіретіне деген сезімталдық жоғалады. Ата-аналар сау баланың 

дҥниеге келуін кҥткендіктен, кеміс баланы қабылдауға даяр 

болмайды, оны тәрбиелеуді ҧйымдастыру бағыттарымен мҥлдем 

таныс болмайды. 

Даму мҥмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларының 

проблемалары мен кезігетін қиындықтары бірдей. Отбасы, бала 

ҥшін маңызды әлеуметтендіруші фактор, оның ықпалы ӛзге 
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қоғамдық орталардың ықпалынан анағҧрлым кҥшті. Отбасында, 

бала ережелер мен тәртіп жҥйесін меңгереді, қоғамдық мәдениет 

пен дәстҥрге сәйкес білімдерді, қҧндылықтарды игереді, ӛмірлік 

тәжірибеде қолданады.  

 

14.2.  Ата-аналарға қолдау кӛрсету технологиялары 

 

Даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға, әлеуметтік 

реабилитация жасау технологиялары, реабилитациялық 

шараларға ата-аналарды міндетті тҥрде қатыстыруды кӛздейді. 

Осылайша, балалар мен ата-аналар, тәуелсіз ӛмір сҥруге бірге 

ҥйренеді. Әлеуметтік реабилитация технологиялары, кемтар 

баланың қарқынды дамуына әсер ететін, әдістер мен тәсілдер 

жиынтығынан тҧрады.  

Қызметіне қарай, келесі технологиялар тҥрлерін ажыратады: 

 Психологиялық (психологиялық ҥдерістерге, кҥйлерге 

ықпал етеді). 

 Әлеуметтік-психологиялық (адам\топ жҥйесіндегі 

ҥдерістерді ӛзгертеді). 

 Дәрігерлік-әлеуметтік (физикалық кҥйге және онымен 

байланысты әлеуметтік жағдайларға ықпал етеді). 

 Қаржылық-экономикалық (материалдық ресурстармен, 

жеңілдіктермен, жәрдемақылармен қамтамасыз етеді). 

Реабилитацияның келесі тҥрлерін ажыратады: 

 Дәрігерлік реабилитация. Бҧл ағзадағы қандай бір 

жоғалған қызметтің орнын толтыру немесе қалпына келтіру, 

науқастың барысын баяулату немесе тоқтату. 

 Психологиялық реабилитация. Бҧл мҥгедектің дара-

психологиялық ерекшеліктерін дамыту мен тҥзету мақсатында, 

психикалық саласына ықпал ету. 

 Педагогикалық реабилитация. Баланың міндетті білім 

кӛлемін меңгеруіне, ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдыларын меңгеруіне 

бағытталған, оқу-тәрбиелік шаралар жҥйесі.  

 Әлеуметтік-экономикалық реабилитация. Баланы тҧрғын 

ҥй, қаржылық қамсыздандыру сияқты, қажетті жағдайлармен 

қамтамасыз ету жҧмыстары.   
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 Кәсіби реабилитация. Мҥмкіндігі шектеулі жастар мен 

жасӛспірімдердің мҥмкіндігіне сай, еңбек тҥрлерімен 

айналысуын, қажетті техникалық қҧралдармен қамтамасыз 

етілуін, баланың тҧрмыста, ешкімге тәуелсіз болуын 

қарастырады.    

 Спорттық және шығармашылық реабилитация. Спорттық 

шаралар кӛмегімен, шығармашылық шараларға белсенді 

қатыстыру арқылы, балалардың физикалық және психикалық 

денсаулықтары артады, депрессия жойылады, балалар ӛздерінің 

кемістігін ҧмытады.    

 Әлеуметтік реабилитация. Мҧнда, әлеуметтік шаралар 

жҥйесі кіреді, яғни ата-аналарға жәрдемақылар тӛлеу, мҥгедек 

баланы бағу ҥшін тӛленетін қосымша тӛлемақы тағайындау, 

нақты кӛмектер беру, жеңілдіктермен қамтамасыз ету, арнайы 

техникалық қҧралдармен, протездеумен, салықтық 

жеңілдіктермен қамтамасыз ету  жҧмыстары кіреді.  

Толыққанды және кешенді реабилитация міндеттеріне 

сәйкес, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-қҧқықтық 

және әлеуметтік-дәрігерлік жҧмыс тҥрлерін ажыратуға болады. 

Психологиялық-педагогикалық жҧмыстың негізгі 

бағыттарына жататын: 

- баланың психикалық дамуы мен дағды, білікерінің 

қалыптасу деңгейіне диагностика жасау; 

- кешенді және дара реабилитация бағдарламасын жасау; 

- логопедиялық тҥзету жҧмыстарын жҥзеге асыру, оқу және 

еңбек әрекеттерін ҧйымдастыру және жҥзеге асыру, сондай-ақ, 

әлеуметтік-бағдарлау әрекетін ҧйымдастыру; 

- ата-аналарға психологиялық кеңес беру; 

- ата-аналарды реабилитация негіздеріне ҥйрету; 

- заманауи педагогикалық және әлеуметтік 

технологияларды меңгеру мен енгізу; 

- тиімді реабилитация критерийлерін анықтау; 

- әлеуметтік-тҧрмыстық бағдарлау әдістемелерін даярлау; 

Әлеуметтік-қҧқықтық реабилитацияның негізгі қызметі:  

- бала мен отбасының әлеуметтік потенциалын арттыру 

мақсатында әлеуметтік қорғау мекемелерімен тығыз байланысты 

жҥзеге асыру; 
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- мҥмкіндігі шектеулі бала мен оның отбасы туралы 

ақпараттар банкін жинақтау; 

- заңдар мәселесі бойынша, ата-аналарға қҧқықтық кӛмек 

кӛрсету; 

- арнайы сапарлармен, аудандар мен облыстардағы 

балалардың отбасыларына, жергілікті атқару органдарына кеңес 

беру істерін жҥзеге асыру, патронаждың барлық тҥрлерін 

қамтамасыз ету; 

- балаларды қоғамға кіріктіруде мәдени, спорттық және 

діни ҧйымдарды қатыстыру;  

- заңгерлік кеңес беру. 

Әлеуметтік-дәрігерлік жҧмыстың міндеттеріне кіретіндер: 

- балаға реабилитация жасау мҥмкіндіктерін болжау 

мақсатында, психодиагностика жҥргізу; 

- балаға кешенді реабилитация жасаудың жоспарын қҧру; 

- стационарлық, амбулаторлық және патронаждық кӛмек 

беру; 

- диагностикалық шаралар жҥргізу; 

- қажетті мамандар кеңесімен қамтамасыз ету; 

- тиімділігі жоғары реабилитациялық технологияларды 

пайдалану және енгізу. 

Осылайша, соңғы жылдары мҥмкіндігі шектеулі балалар 

тәрбиелеп отырған отбасыларға кӛрсетілетін әлеуметтік қолдау 

жҥйесінің жҧмыстары арта тҥсуде. Бҧған, мҥгедек балалардың 

отбасыларын, әлеуметтік қолдаудың нормативтік-қҧқықтық 

базасының кеңеюі мен кҥшеюі себеп болды, сонымен бірге, 

бҧқара халықтың санасында, бҧл мәселе, тек дәрігерлік аспекті 

ретінде ғана қарастырылса, енді әлеуметтік аспектіден 

қарастырыла бастады. 

Соңғы статистикалық мәліметтерге жҥгінсек, елімізде қазір 

56 облыстық, қалалық, республикалық ПМПК жҧмыс істейді.  

ПМПК жҥйесінің кеңеюіне байланысты, дамуында ауытқуы 

бар балаларды анықтау мҥмкіндігі арта тҥскен. Мәселен, 2002 

жылы республика кӛлемінде, бҧл балалар саны 115,2 мың болса, 

2009 жылғы кӛрсеткіш - 149.246 мың.  

2008-10 жылдардағы Қазақстан Республикасы білім беруді 

дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде, даму 

мҥмкіндігі шектелген мектеп жасына дейінгі балаларға, арнайы 
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білім беру мақсатында, 380 тҥзету және инклюзивтік оқыту 

кабинеттерін ашу қолға алынған. Қазіргі кҥні, республика 

кӛлемінде 87 кабинет ашылды.  

Мҥмкіндіктері шектелген бала ӛсіріп отырған отбасыларға, 

психологиялық-педагогикалық кӛмек беретін 119 кабинет, 15 

реабилитациялық орталық, 283 логопедиялық пункттер ашылды. 

35 арнайы балабақшада және балабақшалардың 228 арнайы 

топтарында, 10 мыңнан астам бала тәрбиеленуде; 101 

коррекциялық мектептер мен жалпы білім беретін мектептердің 

820 арнайы сыныптарында, 24 мыңға жуық, мҥмкіндіктері 

шектеулі балалар білім алуда. 

 

14.3.  Психологиялық қызметті ҧйымдастыру 

 

Қазіргі кезде, мҥмкіндігі шектеулі балаларға арналған, 

әртҥрлі диагностикалық орталықтар, психологиялық-

педагогикалық және дәрігерлік-әлеуметтік реабилитация 

орталықтары мен психологиялық-педагогикалық коррекция 

кабинеттері т.б. қызмет етеді. Аталған мекемелердің қызметі, ҥш 

негізгі мәселені қамтиды. Бірінші орында – білім бағдарламасын 

меңгеруде, қиындық кӛретін балаларға кӛмек беру; екінші орында 

– әр баланың ерекшелігіне қарай, дара-психологиялық, 

педагогикалық, әлеуметтік, дәрігерлік, заңгерлік қолдау жасауды 

жҥзеге асыру; ҥшінші орында – білім беру мекемелерінде, 

баланың дамуына ықпал ететін, анағҧрлым қолайлы жағдайлар 

туғызу.  

Психологиялық қызметке жеке тоқталатын болсақ, білім 

беру мекемелерінде, алғашқы практик-психолог мамандар ХХІ ғ. 

80-жылдарында ғана пайда болды.  

Қазіргі кезде, психолог мамандар 90-жылдары жасалған, 

Қазақстан Республикасындағы білім беру мекемелеріндегі, 

психологиялық қызмет моделі бойынша жҧмыс істейді 

(Қҧраст.Тынышбаева А. А. , пс.ғ.к., доцент, Ы. Алтынсарин ат. 

Қазақ Білім Академиясы ҒЗИ)  

«1.1. Білім берудегі психологиялық қызмет (әрі қарай 

Қызмет) Қазақстанның білім беру жҥйесіндегі балалардың, 

жасӛспірімдер мен жастардың қарқынды психикалық дамуын, 

қабілеттерінің дамытуын, мҥмкіндіктерінің жҥзеге асуын, әртҥрлі 
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ауытқулардың, қҧқық бҧзушылықтың алдын-алуды, сондай-ақ, 

реабилитацияны қамтамасыз ететін қҧрылымдық бӛлігі болып 

табылады.  

1.2. Қызметтің қҧрылымдық буындары, Қазақстан 

Республикасындағы әрбір білім беру мекемесінде бар 

(балабақшалар, әртҥрлі типті мектептер, бадалар ҥйлері, 

интернаттар, орта кәсіптік оқу орындары, жоғары оқу орындары 

т.б.). Білім басқармасы органдарында, психологиялық қызмет 

бӛлімдері жҧмыс істейді. Әртҥрлі деңгейдегі психологиялық 

қызмет орталықтары, Қазақстан Республикасы білім 

мекемелерінің жалпы тізіміне кіреді.  

1.3. Психологиялық қызметтің жҧмысы, халықаралық және 

қазақстандық балаларды қорғау мен дамыту заңдары мен 

актілеріне негізделеді. Қызмет ӛз жҧмысында, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым  министрлігінің нормативті 

қҧжаттары мен актілерін, бҧйрықтары мен ережелерін 

басшылыққа алады.  

«Психологиялық қызметтің міндеттері:  

- баланың әр жас кезеңіне сәйкес, жеке тҧлғалық және 

интеллектуалды дамуына қолдау кӛрсету, ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-

ӛзі тәрбиелеу қабілеттерін қалыптастыру;  

- психологиялық-педагогикалық зерттеу негізінде, әр балаға 

дара кӛмек беруді қамтамасыз ету;  

- баланың интеллектуалды және жеке тҧлғалық дамуындағы 

ауытқулдардың алдын алу және жою;  

- балалар мен жасӛспірімдерде кездесетін, делинквентнтті 

(қҧқықбҧзушылық) және аддиктивті (ерте жастағы маскҥнемдік 

пен нашақорлық) мінез-қҧлықтың алдын-алу және жою;  

- балалар мен жасӛспірімдердің әлеуметтік бейімделуін 

қамтамасыз ету.  

Қызмет негізгі ҥш бағыттан тҧратын, біртҧтас жҥйе ретінде 

жҥзеге асады:  

- ғылыми-зерттеушілік (заманауи білім беру жҥйесінде, 

кәсіби-психологиялық әдістер мен тәсілдерді даярлау 

мақсатында, баланың әлеуметтенуі заңдылықтарын, психикалық 

дамуы мен жеке тҧлғасының қалыптасуын зерттейді);  

- әдістемелік (психологиялық білімдерді оқыту мен тәрбие 

ҥдерісінде, қосымша әдістер ретінде қолдануды қамтамасыз етеді, 



 257 

дамыту бағдарламалары, оқу бағдарламалары, мамандар даярлау 

бағдарламалары тәрізді, дидактикалық-әдістемелік 

материалдарды есепке алады);  

- практикалық (білім беру мекемелерінде, арнайы 

психологиялық кабинеттер мен орталықтардағы, психолог 

маманның жҧмысын қамтамасыз етеді).  

Жоғарыда аталған бағыттардың әрқайсысы, ӛзіне тән 

міндеттерді шешеді, мамандардың біліктіліктеріне сәйкес, жҥзеге 

асады.  

Қызметтің негізгі тҥрлері - психопрофилактика, 

психодиагностика, дамыту, коррекция және кеңес беру»
1
.
 

 

Ӛзіндік тексеруге арналған сұрақтар: 

 

 1. Мҥмкіндігі шектеуді баланың тууымен байланысты, 

отбасында қандай қиындықтар пайда болады? 

2. Атаулы проблемаға ата-аналардың реакциясы қандай? 

3. Ата-аналарға қолдау кӛрсету технологиялары қандай? 

4. Реабилитациялық жҧмыстардың тҥрлеріне сипаттама бер.  

5. ҚР ата-аналарды психологиялық-педагогикалық қолдау 

жҧмысы туралы айт. 

6. Психологиялық қызметтің мақсаты мен міндеттері. 

7. ҚР білім беру саласында қолданылып жҥрген 

психологиялық қызмет моделінің авторы кім? 

8. Психологиялық қызметтің қажеттігі неде?  

9. Даму бҧзылуының кез келген категориясындағы 

балалармен жҥргізілетін психологиялық жҧмыс жобасын қҧр 

(жҧмыстың жҥргізілу формасы, мақсаты мен міндеттері т.б.). 

-------------------- 
1Ковалев С. Э. Психологическая служба в образовании: Учебно-методическое пособие. – 

Усть-Каменогорск: изд. ВКГУ им. С. Аманжолова, 2006. – 102 с. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аддиктивті мінез-қҧлық – зиянды әдеттерге бейімділік 

(маскҥнемдік, нашақорлық, токсикомания т.б.).- 

Акцентуация - белгілі бір мінез-қҧлықтың айқын 

белгілерінің жиынтығы. 

Анофтальм – кӛз алмасының болмауы, сирек кездесетін 

кемістік. 

Апатия - ӛмірге деген селқостық, ешнәрсеге қызықпау, 

сҥлесоқтық. 

Атония – бҧлшық ет тонусының жоғалуы. 

Аффект – жҥйке жҥйесіне ауыр салмақ тҥскенде, пайда 

болатын психикалық қозу, қатты ашулану кҥйі. Мҧндайда, мидың 

бақылау қызметі тӛмендейді, адам кейде не айтқанын, не 

істегенін байқамайды. 
Әлеуметтік бейімдеу – даму мҥмкіндігі шектеулі баланы 

әлеуметтік ортаға қосу, оның қоғамда ӛмір сҥруге бейімделуі. 

Әлеуметтендірілу – индивидтің қоғамға кірігу ҥдерісі, 

қажетті теориялық және практикалық дағдыларды меңгеруі. 

Әлеуметтiк тексеру - тиiстi жастағы балаларға арналған, 

жас нормативтерiн ескере отырып, дене кiрiптарлығына, 

жинақылығы, әдеттегi қызметпен айналысу қабiлетi, 

экономикалық дербестiгi мен қоғамға кiрiгу қабiлетi шектелуiне 

байланысты, болуы мҥмкiн әлеуметтiк кемiстiктер дәрежесiн 

анықтау. 

Генетика – ағзаның тҧқым қуалау заңдылықтары мен 

ӛзгергіштігін зерттейтін ғылым; генетикалық ақпарат – гендердің 

жиынтығына енгізілген, ағзаның қҧрылысы мен қызметтері 

туралы ақпарат.  

Девиантты мінез-қҧлық – адам мінезіндегі, тәртібіндегі  

заңға қайшы, қоғамдық тәртіпке қайшы, теріс қҧбылыстар. 

Депривация – айрылу немесе ада болу. Баланың 

қажеттіліктерін жеткіліксіз қанағаттандырылуы.  

Диспозиция - адамның сыртқы әсерлерге жауап беретін, 

спецификалық реакцияларын туғызатын, кӛптеген әртҥрлі мінез-

қҧлық белгілерінің жиынтығы. 

Дистония – бҧлшық ет тонусының бҧзылуы. 



 266 

Дисфория – кӛңіл-кҥйдің себепсіз бҧзылуы. Мҧндайда, бала 

барлығына кері реакция жасайды, тҥсініксіз мінез-қҧлық 

кӛрсетеді, бірақ, бҧл 1-2 кҥнге ғана созылатын уақытша кҥй. 

Жақын даму аймағы – Л.С.Выготский бойынша, баланың 

әлеуетті (потенциалды) мҥмкіндігі. Ересектердің кӛмегімен оқыту 

ҥдерісінде қажет білімді меңгере алу мҥмкіндігі. 

Жетекші іс-әрекет - Д. Б. Эльконин бойынша, бала 

дамуының мерзімділігі, яғни адамның қалыптасуы, оның «адам-

адам», «адам-зат» қарым-қатынасы жҥйесін меңгерудің, біртҧтас 

ҥдерісі ретінде қарастырылуы. Жетекші іс-әрекеттің тҥрлері: 

сәбидің тікелей эмоционалды қарым-қатынасы (1 ж. дейін); ерте 

балалық жастағы заттық-манипуляциялық іс-әрекеті (1-3); 

мектепке дейінгі жастағы баланың рӛлдік ойындары (3-7); 

бастауыш мектеп оқушысының оқу әрекеті (6 -12).  

Жыныстық жасқа сай идентификация – баланың ӛзін, 

қажетті  жыныстық жасқа сай, топпен аңғармай сәйкестендіруі, 

бҧл оның сол топқа сай, мінез-қҧлық тҥрлері мен қҧндылықтарын 

меңгеруінен кӛрінеді.  

Инфантилизм – психика мен мінез-қҧлықтағы, балалық 

белгілердің сақталып қалуы. Кейде, оқушының биологиялық 

жасынан, оның мінез-қҧлқы мен психикалық дамуы кейін қалады.  

Кариотип - хромосомдардың морфологиялық белгілерінің 

(саны, ӛлшемі, формасы, қҧрылымдық бӛлшектері, т.б.) тҥрге тән, 

типтік жиынтығы. Кариотипті анықтау ҥшін, адамның кез келген 

тіндерінен алынған, жасанды ортада ӛсірілген бӛлінуші 

жасушалар ӛзектеріндегі хромосомдардың микрофотографиялары 

немесе суреттері  пайдаланылады. 

Катаракта – кӛз қарашығының (хрусталик) тҧмандануымен 

сипатталатын кӛз науқасы.  

Кәсiби диагностика - бойындағы психикалық және (немесе) 

дене кемiстiгiн ескере отырып, балалардың еңбек әрекетінің 

немесе кәсiптiң дағдыларын меңгеру мен орындауға, әлеуеттiк 

мҥмкiндiктерiн анықтау. 

Кемтар баланы оңалтудың жеке бағдарламасы - баланың 

соматикалық кҥйi деңгейiнiң болжамын, психикалық-дене 

тӛзiмдiлiгiн, отбасының әлеуметтiк мәртебесi мен әлеуметтiк 

инфрақҧрылым мҥмкiндiктерiн ескере отырып, оның 

қажеттiлiктерiнiң қҧрылымына, қарастырылатын мәселелерiнiң 
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шеңберiне, қҧштарлықтарының деңгейiне сәйкес, баланың 

тҧрмыстық, қоғамдық, кәсiби қызметке қабiлетiн қалпына 

келтiруге бағытталған, медициналық, психологиялық, 

педагогикалық және әлеуметтiк iс-шаралар тiзбесi. 

Компенсация – (орнын толтыру, теңестіру) – жетілмеген 

немесе зақымданған қызметтерді ӛзге қызметтердың кӛмегімен 

орнын толтыру, алмастыру. Бҧл кҥрделі, кӛп деңгейлі ҥдеріс.  

Коррекция – психологиялық-педагогикалық және емдеу-

сауықтыру шараларының жҥйесі. Бҧл жҥйе, баланың 

психикасының және дене бітімінің ауытқуларын жеңілдетуге 

және жоюға бағытталады. 

Кохлеарлық имплантация - ішкі қҧлаққа, дыбыс 

қабылдағыш қондырғы орнату. 

Медициналық және психологиялық-педагогикалық 

диагностика - әртҥрлi кемiстiктердi анықтау мен емдеудiң, оқыту 

мен тәрбиелеудiң сайма-сай жағдайларын белгiлеу ҥшiн 

балалардың психикалық-дене дамуын кешендi салааралық 

бағалау.
 

Медициналық оңалту - организмнiң бҧзылған немесе семiп 

қалған функцияларын емдеуге, қалпына келтiруге бағытталған, 

медициналық iс-шаралар кешенi.
 

Медициналық тексеру - балалардың тiршiлiк-әрекетiнiң 

шектелуiне себеп болатын, жекелеген ағза немесе организм 

функциясының (функцияларының) бҧзылу (болмау) тҥрiн, 

ауырлығын анықтау. 

Миопия – сығырлық, нашар кӛру. 

Микрофтальм – кӛз дамуының туа біткен кемістігі, кӛз 

барлық жағынан кішірейеді. 

Натальды кезең – туу кезеңі.  

Невроз – жҥйке-психикалық  бҧзылулар, жҥйке жҥйесіне 

ҧзақ уақыт бойы салмақ тҥсуі нәтижесінде пайда болатын, 

адамның ӛмірлік маңызды қарым-қатынасының бҧзылуына, 

реакция ретінде пайда болатын, жеке тҧлғалық науқас.  

Онтогенез - тірі ағзаның  пайда болуынан бастап ӛмірінің 

соңына дейінгі дара даму ҥдерісі. 

Ӛзекті даму аймағы – Л.С.Выготский бойынша, баланың 

тану ҥдерістерін ересектер кӛмегінсіз, ӛз бетімен жҥзеге асыру 

қабілеті. 
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Патология – ауру, кемістік қҧбылыстары. 

Педагогикалық тексеру - белгілі жастағы балаларға 

арналған, жас нормативтерiн ескере отырып, балалардың ақыл-ой 

жағынан даму ерекшелiктерiн, және олардың ойын ойнауға, бiлiм 

алу мен қарым-қатынас жасауға әлеуеттiк мҥмкiндiктерiн 

анықтау. 

Психикалық даму – психикалық ҥдерістердің уақытқа сай 

қҧрылымдық, сапалық және сандық ӛзгеруі. Психикалық даму, 

филогенез  және онтогенез тҥрлерінде жҥзеге асады. 

Психологиялық тексеру - кемтар балалардың психикалық 

жағдайының ерекшелiктерi мен психикалық дамуындағы 

әлеуеттiк мҥмкiндiктерiн анықтау.
 

Психопатия – адамның әлеуметтендірілу қиындықтарын 

туғызатын (дезадаптация) психикалық ауытқу. 

Постнатальды кезең – баланың  туғаннан кейінгі кезеңі. 

Пренатальды кезең - 266 кҥнге немесе кҥнтізбелік  9 айға 

созылатын, яғни бала ҧрығының пайда болуынан, оның тууына 

дейінгі кезең. Ол ҥш  сатыдан тҧрады: ҧрық (ҧрықтану – 2 апта), 

мҧнда зигота – жатырға енеді, плацента мен кіндік тҥзіп, оның 

қабырғасына бекиді; эмбрион сатысы (2 апта – 2 айдың аяғы), 

мҧнда тҥрлі ағза мҥшелерінің анатомиялық және физиологиялық 

дифференциациасы жҥреді, ҧрықтың ҧзындығы-6 см, салмағы – 

19 г шамасында; жетілген ҧрық (3 ай – туу), мҧнда ағзаның 

барлық жҥйелері жетіледі. 7 айдың басында, ана ағзасынан тыс, 

ӛмір сҥру қабілеті пайда болады, бҧл кезде ҧрықтың ҧзындығы -

40 см, салмағы – 1,9 кг жетеді.   

Протекция – шектен тыс, кӛп қамқорлық жасау. 

Пубертаттық кезең – жасӛспірімдік кез, жыныстық жетілу 

кезеңі. 

Реабилитация – психикалық және дене бітімдік дамуда 

кемістігі бар, мҥгедек және басқа науқастары бар адамдардың, 

бҧзылған ағза қызметін тҥзетуде немесе жоюда, медициналық, 

психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік шаралар кешені. 

Симптом – қандай бір қҧбылысқа, ҥдеріске тән белгілер. 

Синдром – белгілердің немесе сиптомдардың жиынтығы.  

Скрининг – «қатер» тобындағы балаларды анықтау 

мақсатымен, жаппай стандартталған тексеру.
 

Соматика – дене (соматикалық аурулар). 
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Таным – бастан кешірген сезімдердің немесе  заттардың, 

кҥйлердің, ҥдерістердің  ақиқатын анықтау мақсатында, тексеру, 

сынап-байқау. 

Тератогендер - қҧрсақтағы баланың дамуын зақымдаушы 

факторлар. 

Толеранттылық — тӛзу, фрустрация мен кҥйзеліс 

кҥйлеріне (стресс) шыдамдылық, тӛзімділік кӛрсету 

Тҧқым қуалаушылық - тірі материяның ӛз ҧрпағына, ата-

ана дамуының белгілері мен ерекшеліктерін беру қасиеті, оған 

тҧқым қуалайтын аурулар мен ағзаның  белгілі бір ауруларға 

қарсы тҧра алмайтын, спецификалық әлсіздігі  жатады. 

Филогенез – психика мен ағзаның тарихи дамуы (пайда 

болуы мен эволюциясы). 

Фобия – ҥрей, қорқыныш. Белгілі бір заттан, қҧбылыстан 

т.б. қорқу, кейде себепсіз, қалыптасқан қорқулар болады 

(арахнофобия, ксенофобия, клаустрофобия т.б.) 

Фрустрация — алдану, ойлаған мақсатқа жетудің 

қиындығынан, басқа себептермен, жоспардың бҧзылуы, ойлаған 

нәрсеге қол жеткізе алмаудан кҥйзелу. 

Эйфория – объективті жағдайларға сәйкес келмейтін, 

кӛңілділік, себепсіз масаттану мен жоғары кӛңіл кҥйі. 

Эмоционалды интеллект - бҧл адамның ӛзінің және 

ӛзгелердің сезімдерін сезу қабілеті. Эмоциялық шарпуларды 

бақылай білу, эмоционалды кҥш тҥсетін ситуацияларда, байсалды 

шешім қабылдай білу қабілеті.   

Эмпатия – басқа адамның кӛңіл-кҥйін тҥсіну, бірге сезіну. 

Этиология – аурудың немесе кемістіктің пайда болу 

себептерін зерттейтін ілім. 
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10.4. Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың зейін 

ерекшеліктері 

10.5. Сӛйлеуі бҧзылған балалардың зейін ерекшеліктері 

10.6. Тірек–қимыл аппараты зақымданған балалардың 

зейін ерекшеліктері 

10.7. Аутизмі бар балалардың балалардың зейін 

ерекшеліктері 

11. ЕС (ЖАДЫ) 

11.1. Ақыл-ойы кем балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

11.2. Психикалық дамуы тежелген балалардың 
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есте сақтау ерекшеліктері 

11.3. Есту қабілеті бҧзылған балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

11.4. Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

11.5. Тірек–қимыл аппараты зақымданған балалардың 

есте сақтау ерекшеліктері 

11.6. Аутизмі бар балалардың балалардың есте сақтау 

ерекшеліктері 

12.  ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІ 

12.1. Ақыл-ойы кем балалардың ойлау ерекшеліктері 

12.2. Психикалық дамуы тежелген балалардың ойлау 

ерекшеліктері 

12.3. Есту қабілеті бҧзылған балалардың ойлау 

ерекшеліктері 

12.4. Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың ойлау 

ерекшеліктері 

12.5. Сӛйлеуі бҧзылға балалардың ойлау ерекшеліктері 

       12.6. Тірек–қимыл аппараты зақымданған балалардың   

       ойлау ерекшеліктері 

13.  СӚЙЛЕУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ДАМУЫ 

13.1. Кемақыл балалардың сӛйлеуі 

13.2. Психикалық дамуы тежелген балалардың сӛйлеуі  

13.3. Есту қабілеті бҧзылған балалардың сӛйлеуі 

13.4. Кӛру қабілеті бҧзылған балалардың сӛйлеуі 

13.5. Тіл мҥкістіктері бар балалардың сӛйлеуі 

13.6. Тірек–қимыл аппараты зақымданған балалардың 

сӛйлеуі 

13.7. Аутизмі бар балалардың балалардың сӛйлеуі 

14. ДАМУЫНДА БҦЗЫЛУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ 

ОТБАСЫН  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ҚОЛДАУ 

14.1. Отбасында кемтар баланың дҥниеге келу мәселесі 

14.2. Ата-аналарға қолдау кӛрсету технологиялары 

14.3. Психологиялық қызметті ҧйымдастыру 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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