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Алғы соз

Отандық және шетелдік мамандардың айтуы бойыііша, өкінішке орай, 
дамуында ауытқушылықтары бар балалар саны жыл санап өсіп келеді. Бұган 
түрлі себептер бар: қогам мен жекелеген отбасыларында тыныштыкгың 
болмауы, көп жагдайларда қалыпты экономикалық жэне экологиялық норма- 
лардың сакталмауы, мектеп пен отбасы тэрбиесінің жетіспеуі, танымдық 
депривация (субъектінің ұзақ уақыт бойына өмірлік қажетті психологиялық 
қажеттіліктерін өтеуіне кедергілер кслтіретін ахуал жағдайында болуы), 
эмоциялық жэне сенсорлық қарым-қатынастар мен қажеттіліктердің 
жеткіліксіздігі, т.б.

Егер 1997 жылы мүндай балалар саны 80815 болса, 2003 жылы бұл 
көрсеткіш 134094-ке жетксп. Қазіргі кезде оқытылуға мұқтаж 115921 бала- 
ның тек 29094-і ғана қамтылып отыр. Бұл білім алуы қажет мүгедек балалар- 
дыц 25,1 %-ы ғана. Мектспке дейінгі ертс соби шағынан бастап мүмкіндігі 
шектеулі балалармен коррскциялық-дамыту жұмыстарын жүргізу республика 
көлемінде ешқашан жүргізілген емес. Сол себспті де осы уақытқа дейін бұл 
категориядағы балалар туралы, соның ішінде интернаттар мен балалар 
үйлеріндегі тэрбислснушілсрді коса, ешқандай ресми статистика жүргізілмей 
отыр. Білім беру органдары ссспке алган мектепке дейінгі жастағы 55720 
баланың 9906-сы ғана азды-көпті коррекциялық көмск алып отыр. Олар үшін 
36 арнаулы бала бақшасы жэне 236 мектепке дейінгі арнаулы топ жұмыс 
істеуде. Мектеп жасына дейінгі көру, есту, сөйлеу, жүру-тірек аппараттары 
және интеллектілік дамуында кемшіліктері бар балаларды оқыту кеңестік 
дәуірде жасалған бағдарламалармен іске асырылуда. Мектепке дейінгі 
арнаулы үйымдар өз қызметтерін қазіргі заманғы нормалық-құқықтық және 
оқу-эдістемелік ережелерге сэйкес келмейтін жагдайларда іске асыруда.

Ал есспке алынған 96416 мектеп жасындагы науқас балалардың 23592-сі 
ғана арнаулы мектептік оқумен қамтылып отыр. Олардыц 6554-і өз ана 
тілдерінде -  қазақша оқытылуда.

Қазіргі таңда рсспубликада 103 арнаулы мектеп жұмыс жасайды. Олар- 
дың 4-еуі жүру-тірек аппараттарыида мүкістері бар балаларга, 55-і интеллект 
дамуы, 9-ы психикалық дамуы тежелгендсргс, 20-сы есту қабілеті, 9-ы көру 
қабілеті бұзылган балаларға арналгап.

Айта кететін жагдай, сырқат баланың дамуының алгашқы жылдарында 
оның окуы мен тәрбиесіне негізгі кедергі келтіретін алғашқы мүкістіктері 
болса, дер кезінде қажетті коррекциялық көмек көрсетілмеген жағдайда оның 
әлеуметтік бейімделуіне бөгет жасайтын екінші кезектегі ауытқушылықтар 
пайда болады. Осыған байланысты қазіргі заманғы коррекциялық педагоги- 
када бала дамуындағы ауытқушылыктарды негұрлым ертерек анықтап, 
дұрыс диагностика қойып, оған қажетті алғашқы педагогикалық-психология- 
лық көмек көрсету негізгі ұстаііым болып отыр.

Осы міндеттерді табысты шешу мақсатында көптеген жогары оқу орын- 
дарында болашақ педагогтардыц мацызды дефектологиялық мәселелерден



хабардар болуын қамтамасыз ететін «Арнайы педагогика негіздері» курстары 
енгізіліп отыр.

Психофизикалық ауытқулары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу 
күрделі әлеуметтік-педагогикалық проблема.

Коррекциялық педагогиканың (дефектологияның) қурамына арнайы педа
гогика мен психологияның түрлі бөлімдері кіреді: сурдопедагогика жэне 
сурдопсихология (есту қабілеті бузылған балалардың оқуын, тәрбиесін, 
дамуын зерттейді); тифлопедагогика және тифлопсихология (көру қабілеті 
нашар баланың оқуын, тәрбиесі мен дамуын зерттейді); олигофренопедагоги
ка жэне олигофренопсихология (ақыл-ойы кеміс балалардың оқуын, тәрбие- 
сін жэне дамуын зерттейді); логопедия және сөйлеу қызметінің бұзылуын 
зерттейтін психология (сөйлеу қызметі бұзылған балалардың оқуын, 
тәрбиесін және дамуын зерттейді); ариайы педагогиканың жэне психология- 
ның қимыл-қозгалыс қызметі бұзылган, басқа да күрделі кемістіктері (эрі 
соқыр, әрі мылқау т.б.) бар балалар дамуын зерттейтін салалары.

Коррекциялық-тдрбиелік іс-эрекет баланың танымдық мүмкіндіктерін 
өзгертуге, яғни сезімдік-еріктік сферасын, жеке басының қасиеттерін 
жақсартуга, еңбек, эстетикалық, көркемдік және т.б. қызығушылықтарын 
арттыруға бағытталған.

Коррекциялық-дамытушы іс-эрекеттер -  мектепке үйренуде қиыншылық- 
тар көретін балаларға өз уақытында көрсетілетін көмек мәселелерін шешетін 
дифференциалдық оқыту шараларының жүйесі.

Көптеген объективті жэне субъективті себептерге (ата-аналарының мате- 
риалдық жагдайы, арнаулы мекемелерге бағытгаудың накгы жолдарының 
болмауы, ата-аналарының арнаулы мекемелерге түрлі себептермен баласын 
бергісі келмеуі, т.б.) байланысты дамуында ауытқушылықтары бар көптеген 
балалар жалпы білім беретін мектептерде оқытылады. Қазіргі кезде елімізде 
мұндай балалардың саны 6000-нан асады. Әрине, жалпы мектепте мүмкін- 
діктері шектеулі балалар дені сау балаларға арналған багдарламалар бойын- 
ша оқытылады. Оларға қажетті коррекциялық-психологиялық және элеумет- 
тік көмектер көрсетілмейді.

Балаларды үйде оқыту сферасында да жағдай өте күрделі. Оқытудың бұл 
түрі туралы статистика ешқашан жүргізілген емес. Үйде оқытылатын 
балалардың көпшілігі өте ауыр түрдегі жүру-тірек жүйесінің ауруларымен 
сырқаттанган балалар. Оларга арнаулы дайындығы жоқ мүғалімдер жалпы 
мектеп бағдарламасы бойынша сабақ береді. Мұның барлығы 2002 жылы 
қабылданған «Мүмкіндіктері шектеулі балаларға элеуметтік және 
медициналық-педагоғикалық коррекциялық жэрдем туралы» заңның іске 
асырылуында үлкен олқылықтар орын алып отырғанын көрсетеді.

Ұсынылып отырған оқу құралында болашақ педагогтарды түрлі дефекті- 
лердің түрлерімен таныстыратын және дамуында ауытқушылыктары бар 
балаларды тиімді оқыту мен тәрбиелеуге дайындауға қажетті мәліметтер 
берілген.

Автор өз еңбегін жазуда аномалды оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің 
мэселелерін зерттеп жэне жазып жүрген қазіргі заманғы отандық және 
шстелдік ғалымдардың Л.С. Выготский, Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, Л.С. 
Славина, Т.А. Власова, Б.П. Пузанов, Р.А. Сулейменова, З.А. Мовкебаева, 
т.б.) еңбектеріне сүйенді.

Оқу құралы педагогикалық оқу орындары мен университетгердің 
дефектологиялық емес факультеттері мен мамандыкгары студенттеріне 
арналған.



1-тақырып. Педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу) 
қызметінің негіздері

• Педагогикалық коррекцияиың поні, міндеггері.
• Педагогикалық коррекция (дефектология) пәнінің бөлімдері
•  Дамуында ауытқушылыкгар бар балаларды оқыту мен
тәрбиелеудің проблемалары туралы ілімінің шығу тарихы және дамуы.

Педагогикалық коррекцияның пэні, міндеттері
Шетелдік жэне отандық галымдар дэлелдеп отырғанындай, дамуында 

жэне мінез-құлқында психофизикалық ауытқулары бар балалар саны жыл 
санап көбеюде. Бұл жағдайга бірнеше патологиялық эндогендік (ішкі) жэне 
экзогендік (сыртқы) факторлар эсер етуде; генетикалық ауытқулар, физика- 
лык жэне психикалық жарақаттар (травмалар), соматикалық және инфекция- 
лык аурулар, коғамың жэне жекелеген отбасыларының келецсіздіктері, кей 
жағдайларда болашак ана мен балаға деген жайлы экономикалық, 
экологиялык, гигиеналық жағдайлардың жасалмауы, мектеп пен отбасының 
жеткілікті түрде тәрбие жүмысымен айналыспауы, т.б. Мұндай ауытқушы- 
лыктарды бастапкы сатысында-ак байқап кажетті шаралар колданбаса, олар 
аскынып 2-ші, 3-ші кезеңдерге көшіп, баланың жағдайы ауырлап кегуі 
мүмкін. Осындай коғамдык, элеуметтік, педагогикалык кажеттіліктерден 
жоғары оку орындарда арнаулы психологияның негіздеріне сүйенетін 
«Коррекциялық педагогика» курсы енгізілуде. Бұл курс белгілі бір деңгейде 
негізгі дефектологиялык проблемаларды шешуде педагогтарға бағыт- багдар 
береді деп күтілуде.

Балалардың дамуындағы аномалия немесе ауыткушылықтар сантүрлі. 
Олар баланың психофизикалық дамуының түрлі жақтарына катысты болуы 
мүмкін. Мысалы: сөйлеу жүйесі, сезімдік кабылдауы, интеллектуалдык, 
эмоциялык-еріктік, кимыл-козгалыс сферасы, т.б. Олардың пайда болу 
себептері де эралуан. Педагоггарга балалардағы ауытқушылықтардың шыгу, 
пайда болу себептерін аныктап қана коймай, оларды түзетудің эдістері мен 
тәсілдерін де игерген абзал. Бүл білімдер мен дагдылар болашақ педагог 
мамандарга арнайы білім беру мекемелерінде ғана емес, жалпы білім беретін 
мектептер мен оқу орындарында жұмыс жасау үшін сөзсіз кажет.

Сонымен, коррекциялық педагогиканыңң немесе дефектологияның 
обьектісі - психофизикалык дамуы мен мінез-кұлкында ауытқулары бар бала
лар жэне оларды жолға қоюдың эдіс-тәсілдері мен диагностикасы, түзету 
процесінің түрлі технологиялары. Соңгы кездерге дейін бүл сала «дефектоло
гия» деп аталып келді. Кейінгі жылдары халыкаралык катынастардың жан- 
жақты дамуына байланысты барлык салада жалпы және арнайы терминоло- 
гияны бір ізге түсіру үрдісі калыптасты. Соған байланысты, бұрынгы «дефек
тология» қазір «коррекциялык» немесе «арнаулы педагогика жэне психоло
гия» деп аталады. Коррекциялык педагогиканыц кұрамына арнайы педаго-
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гика мен психологияныц түрлі бөлімдері кіреді; сурдопедагогика жэне 
сурдопсихология (есту кабілеті бүзылған балалардың окуын, тәрбиесін, 
дамуын зерттейді); тифлопедагогика жэне тифлопсихология (кору каблеті 
нашар баланыц окуын, тэрбиесі мен дамуын зерттейді); олигофренопеда
гогика жэне олигофренопсихология (ақыл-ойы кеміс балалардың окуын, тэр- 
биесін жэне дамуын зерттейді); логопедия жэне сөйлеу кызметінің бұзылуын 
зерттейтін психология (сөйлеу қызметі бүзылған балалардың оқуын, 
тэрбиесін жэне дамуын зерттейді); арнайы педагогиканың және психология
ныц кимыл-козгалыс кызметі бұзылған, баска да күрделі кемістіктері (әрі 
соқыр, эрі мылкау^ т.б.) бар балалар дамуын зерттейтін салалары.

Педагогикалык энциклопедияда «коррекция» үғымы нормадан тыс 
балалардың физикалык және психикалык дамуындагы кемшіліктерді зерттей- 
тін арнайы тэсілдер мен шаралар жүйесі бар педагогиканыц көмегімен түзету 
(жекелеген жақгарын немесе толыкгай) деп аныкгалған.

Коррекциялык жұмыс жүргізудегі дефектологтардыц басты мақсаты -  
калыптағы және шынайы кемістігі бар жағдайд£Н'Ы айырмашылықгарды 
азайту немесе толығымеіі жою.

Педагогикальщ коррекция (дефектология) пәншің бөлімдері
Сонымен, коррекциялык-педагогикалық кызмет -  бұл бүкіл білім 

беру процесін (оқьіту, тэрбие беру жэне дамыту) камтитын, қүрамына педа
гогикалык іс-эрекеттіц объектісі мен субъектісі жэііе максаттык, мазмұндық, 
бағалау -  нәтиже компоненттері кіретін күрделі психофизиологиялық жэне 
элеуметтік-педагогикалык кұбылыс.

Психофизикалык ауыткулары бар балаларды окыту жэне тэрбиелеу 
күрделі әлеуметтік-педагогикалық проблема. Дамуы мен мінез-қүлкында ке- 
містіктері бар балалардыц дамуында кездесетін күрделі түрмыстық, педаго
гикалык, әлеуметтік т.б. киындыктарды ескере отырып коррекциялык іс- 
әрекет мынадай бгигыггарда жүргізілуі кажет:

• Балалардыц дамуы мен мінез-қүлқындағы кемістіктердің шыгу ссбсп- 
тері мен алгышарттарын, табиғатын аныкгау;

• Коррекциялык педагогиканыц шыгу жэне даму тарихын зерттеу;
•  Дамуы мен мінез-қүлқында жетіспеушіліктері бар балалардыц жеке 

тұлгасына коррекциялык педагогикалык эсер етудіц технологияларын, эдіс- 
тәсілдері мен күралдарын жасау;

• Дамуы мен мінез-қүлқьінда кемістіктері бар балаларга жалпы білім 
беретін мектеп жагдайында жалпы жэне арнайы білім беру мэселелерін жан- 
жақгы талдау;

• Балаларды элеуметтік қоргау жэне реабилитация жасау орталыктары 
мен арнайы коррекциялык дамытушы мекемелердіц максаттарын, міндетте- 
рін, қызметініц негізгі багыттарын аныкгау;

• Нормадан тыс (аномалды) балалармен коррекциялық-педагогикалык 
жұмыс жүргізетін оқытушы мамандарды даярлауга қажетті оку-эдістемелік 
база құру.
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Біртұтас педагогикалық процесс аясында педагогикалық коррекция 
коррекциялык тэрбиелеу және коррекциялық дамыту іс-эрекеттерінің 
жиынтығы ретінде көрініс береді.

Коррекциялық-тәрбиелік іс-эрекет -  баланың танымдық мүмкіндікте- 
рін өзгертуге, яғни сезімдік-еріктік сферасын, жеке басының қасиеттерін 
жақсартуга, еңбек, эстетикалық, көркемдік жэне т.б. қызығушылыктарын 
арттыруға баі^ытталган.

Коррекциялық-дамытушы іс-әрекеттер -  мектепке үйренуде қиыншы- 
лыктар көретін балаларга өз уақытында көрсетілетін көмек мэселелерін 
шешстін дифференциалдық оқыту шараларының жүйесі. (Дифференциация - 
оқушыларды топқа бөліп оқыту негіздері. Әр топқа оқушылар кейбір жеке 
бастық немесс психологиялық ерекшеліктерінің ұқсастықтарына сай 
біріктіріледі).

Дамуында ауыткушьшықтар бар балшшрды оқыту мен тәрбиелеудің
проблемалары турады ілімінің шыіу тарихы жәие дамуы
Дамуы артта қалган балаларды коррекциялық педагогика негізінде оқыту 

мен тәрбиелеу ісінің бай тарихи тэжірибесі бар.
Адамзат қогамының қалыптасу тарихына көз жібсрсек, дамуында 

кемістіктері бар балаларға деген көзқарас қоғамдық эволюция барысында 
біркслкі болмағанын байқаймыз. Дамуында дефектісі бар адамдарға қорша- 
ган ортаның қарым-қатынасы бірнеше факторларға байланысты белгіленіп 
отырады. Олар: қогамның экономикалық дамуы, оның өндіргіш күштерінің 
даму деңгейі, қогамдық сананың, ғылым мен денсаулық сақтау сферасының, 
білім беру мен мәдениеттің жағдайы, т.б.

Мүгедектерге дегсн көзқарас шыдамсыздық пен қатыгездіктен 
аяушылық, көмек көрсетуге және қорғауга дейінгі аралыкга өзгеріп отырды.

Қайта Өрлеу дәуірінен бастап XIX ғасырдың ортасына дейін еуропалық 
дефектология ғылымында және тәжірибесінде балалардың ақыл-ойы және 
дсне бітімі ауытқуларына деген көзқарастың бірқалыпты эволюциялық 
арнаға түскенін байқаймыз. Бұл арада, әсіресе дэрігерлердің, педагогтар мен 
психологтардың еңбектерін ерекше атап өткен жөн.

Есінен ауысқан ауруларга деген алгашқы гуманистік қарым-қатынас 
қадамдарын жасаған француз психиатр дәрігері - Филипп Пинел (1745-1826). 
Ол алғаш рет жан ауруларының классификациясын жасап, оларды туа біткен 
және жүре біткен деп бөліп, негізгі екі клиникалық түрін ажыратып берді.

Пинелдің ісін әрі жалғастырған шәкірті Жан-Этьен-Доминик Эскироль 
(1772-1840) осы екі форманы аменция (туа пайда болған) және деменция 
(жүре пайда болған) деп атауды үсынды. Эскироль ақылдан ауысудың 
симптоматикалық классификациясын негіздеп, бұл аурудың жетекші белгісі 
ретінде сөйлеу ерекшелігіне назар аударуды ұсығіды.

Ақыл-ой дамуында кемістіктері бар балаларды оқытуда жэне 
тәрбиелеуде ерекше эдіс-тәсілдер қолдану керектігі туралы проблемаиы өз 
еңбектсрінде алғаш рет Швейцария педагогы И.Г. Песталоцци (1746-1827)

10

көтерді. И.Г. Песталоцци алгаш рет мүндай балаларға арналған оқыту 
принциптерін ұсынды: оқытудың баланың даму деңгейіне сай болуы, 
дидактикалық материалдарды қолдану, ақыл-ой жэне еңбек тәрбиесін қатар 
жүргізу жэне оқытуды өнімді еңбекпен ұштастыру.

XIX ғасырдың орта шеніндегі жаратылыстану гылымы саласындағы 
түбегейлі жаңалықтар педагогика мен психология ғылымдарының дамуына 
да зор ықпал етті.

Бақылай отырып ойша қорытындылар шыгару эдістерінің орнына 
зерттеудің эксперименталдық одістері келді.

Бүл жагдай ақыл-ойдың артта қалушылыгы проблемасын түсіндірудің екі 
бағытын айқындады;

1) анатомия-физиологиялық (Д. Бурневиль, Б. Морель, Э. Крепелин, 
С.С. Корсаков, Г.И. Россолимо т.б.);

2) психолого-педагогикалық (А. Бине, Т. Симои, Санктис де Санктис,
Т .6 .) .

Анатомиялық-физиологиялық багыттың дамуына айрықша үлес қосқан 
неміс психиатры Эмиль Крспслии (1856-1926) болды. Ол алғаш рет ақыл-ой 
кемістігі ауруларыныц барлық түрлерін біріктіріп, оларды «психикалық 
дамудың тежелуі» деп атап, олардың туа біткен түрлерін бір топқа біріктіріп, 
гылымға «олигофрения» деген терминді енгізді.

Бельгия психиатры Жан Демор (1867-1941) алгаш рет бүл аурулардың 
шығуындағы биологиялық жоне алеуметтік факторларды бөліп 
қарастырды. Бұл топтағы балаларды ол медициналық жэне педагогикалық 
дамуы жағынан артта қалгандар деп бөлді.

Медициналық артта қалу себептерін жатырдағы кезінде немесе сэби 
шагында белгі берген патологиялық факторлармен байланыстырды.

Педагогикалық себептерге жас кезінде дұрыс тэрбие берілмеген, дертке 
шалдыққан немесе мектеп торбиесінің «құрбаны» болғандарды жатқызды.

Италия педагогы Мария Монтессори (1870-1952) ақыл-ой дамуы тежел- 
ген, артта қалған балаларга арналган ортофеникалық мектеп ашып, мүнда 
емдеуші педагогиканың негізі ретінде сенсомоторлық тәрбие жүйесін енгізді.

XX ғасырдың бас кезіне қарай проблемага сәйкес жинақталған тэжіри- 
белер, түрлі көзқарастар, белгілі бір деңгейде қалыптасқан терминология 
баланың психофизикалық артта қалуының жетекші белгілерінің негізінде 
ғылымның осы саласын бір ізге түсіруді талап етті.

Француз психологы Альфред Бине, психиатр Томас Симон сөйлеудің 
коммуникативтік функциялары негізінде алынған жаңа тестілік эдіс жасап 
шығарды. Эксперименттік жүмыстар нэтижесінде «қалып» жэне одан ауыт- 
қушылықтар диапазоны анықталды. Қалып диапазоны 1,0-0,8 бірліктерінің 
аралығы деп табылды. Бұл көрсеткіш «интеллектуалдық коэффициент» деген 
атау алды. Бүл атау зерттеушілерге ариаулы «ақыл-ой қабілетінің өлшем 
шкаласын» жасауға мүмкіндік берді де, эксперимент қорытындылары 
нәтижесінде «Қалыптан тыс адамдардың ақыл-ой деңгейін диагностикалау- 
дың жаңа эдістері» (1905) атты еңбек жарық көрді.
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XIX ғасырдың соңы-ХХ ғасырдың басында қалыптан тыс балаларды 
оқытып тэрбиелейтін көіггеген қоғамдар мен қогамдық ұйымдар қурыла 
бастады. Бұл мәселелермен аса көрнекті ғалымд^ — Е.К. Грачева, В.П. 
Кащенко, Г.И. Россолимо, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, т.б. айналысты.

1918 жьілы Совнаркомның қалыптан тыс балалар мекемелерінің барлығы 
Наркомсобес қарауынан Нгфкомпросқа өткізілсін деген декрет! қабылданды.

1924 жылдан бастап кәмелетке толмм'андарды әлеуметтік-құқықтык 
қоргау жүйесіне жұмысқа белгілі ғалым-психолог Лев Семенович Выготский 
(1896-1934) келеді. Оның калыптшл балалардың дамуын зерттеу нәтиже- 
сіңде жзсгғга психикалық даму теориясы қалыптан тыс балалық шақгы зерт- 
теулердің негізіне алынды. Л.С.Выготскийдің коррекциялық педагогика сала- 
сынд£ны барлық еңбектерінде адамға тән жоғары психикалық функциялар- 
дың әлеуметгік жағдайл^мен тыгыз байланыстылығы туралы идея басым.

1926 жылы РСФСР Совнаркомының «Естімейтін, көрмейтін, сөйлей 
алмайтын және ақыл-есі кем балалар мен жасөспірімдерге арнадн'ан мекеме- 
лер туралы» қаулысы қабылданып, сонын натижесінде алғаш рет арнайы оқу 
орынд£фының төмендегіше турлері ашылды:

• қалыптан іыс мектеп жасына дейінгі балаларға арналған балалар үйі;
• мектеп жасындағы балаларта арналған мектеп - интернаттар мен 

мектептер;
• жасөспірімдерге а^налган кэсіби-техникалық бағыттгны мектеп -  

интернаттар мен мсктептер;
• аралас жастағы балаларта арналған мектеп-интернатгар және 

мектептер;
• жалпы білім беретін мектептер жанындағы көмекпгі топтар.
Осылайша, 30-жылдардыи бас кезіне қарай арнайы мектептер білім беру

мазмуны жагынан да, ^ымдастырылуы жгнъшан да арнаулы оку мекемеле- 
рінің ерекше түрі болып бөлініп, елдің білім беру жүйесінің қ^амына 
түпкілікті еиді.

XX ғасырдың орта шенінен бастап қазіргі кезге дейін коррекдиялық 
педагогика мәселелерімен Г.Е.Сухарева, М.СЛевзнер, Л,С,Славина, 
Т,А.Власова сияқты ресейлік галымдгф айналысып келеді,

Өзін-еэі тексеру суракгары:
1. Дамуы мен мінез-қүлкында ауьгп^лары бар балаларды оқытумен және тәрбиелеу- 

мен айналысатыя қаңдай ғылым? Негізгі салаларын атаңыз.
2. «Түзеіу» жэнс «коррекциялық-педагогикалық іс-әрскет» ^гымдарыиа аныктама

6q>ii|i3 .
3. «Коррекциялык-дамьпушы іс-әрекетт^;»> ^рымын түсіндіріңіз.
4. Есінен ауысхан ауруларға дсген алғашкы гуманистік карым-қатынас қадамдарын 

жасыан француз психиатр дәрігері кім еді?
5. Ллпші рет акмл-ойы артта қалған балапарға арналган орюфеникалык мектеп 

ашып, мунда емдеуші педагоптканыц негізі рстінде сенсомоторлық тәрбис жүйесін 
енлзген педагог кім?

6. Сейлеудін коммуникативтік функциялары алынған жана тестілік эдіс жасап 
шыға|»ан француз ғалымдары кімдср?
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2-тақырып. Дамудағы ауытқушылықтардық 
классификациясы

• Дамудағы ауытқушылыктардың шығу себептері мен механизмдері.
•  Даму ауытқушылықгарының классификациясы.
• Бала дамуындшъі ауытқушылыісгардьщ диагностикасы.
• Ауытқушылыкггарды түзету, тексеру жумыстарының принциптері мен 

әдістері.

Дамудагы і^/ытқушыяыңтардың шьиу себептері мен механизмдері
Отаңдық және шетеддік мамгЦщардыц айтуы бойынша, өкінішке орай, 

дамуывда ауыщушылыкт^ы бар балалар саны жыл санап өсіп келеді. Буған 
түрлі себептер бар: қсиам мен жекелеген отбасыларында тыньшпықтың 
болмауы, көп ж^дайларда қвлыпты экономикалық және экологиялық 
нормалардың сақгалмауы, м̂ к̂теп пен отбасы тәрбиесінің жетіспеуі, 
танымдық депривация (субъеіпіиіц ^ақ уакыт бойына өмірлік қажетті 
психологиялық ’ кджеттіліктерін өтеуіне кедергілер келтіретін ахуал 
жағдайында болуы), эмоциялық жэне сенсорлық қдрым-қатынастар мен 
қажетгіліктердің жеткіліксіздігі, т.б.

Аталған және басқа да көптеген патологиялық фвкторлар турлі аурулар 
мен дамудагы ауытқушылықгарта әкеліп соктырадьі.

«Аномалия» ^іішы грекшеден аудг^гаида «қалыптан, жалпы заңды- 
лыктардан ауыткушылық», «дамудың дурыс еместігі» дегенді білдіреді.

«Қалып» дегеніміз -  бір нәрсенің қалыптасқан өлшемі, орташа мөлшері. 
Қалып уғымы шартгы түрде бірқалыпты, өзгермейтін шама. Оиың мазмуны 
белгілі бір қоғамның, социумның мәдени деңгейіне тэуелді болады да, уақыт 
өтуімен бірге өэгеріп отырады.

Қалып өлшемдері, крит^)ийлері, әсіресе коррекциялық-дамытушылық 
қызметге өзекті проблемаға айнаяады.

Шетелдік және отандық галымдар дәледдеп отырғандай, дамуында және 
мінез-қулқында психофизикалық ауытқулары бар балалар саны жыл санап 
көбеюде. Бұл жагдаңца бірнеше патологиялық эндогендік (іппсі) жэне 
экзогендік (сыртқы) факторлар эсер етуде: генетикалық ауытқулар, 
физикалық жэне психикалық жарақаттар, сомаіикалық және ин^юкциялык 
аурулар, қ<ягамыц жэне жекелеген о^асыларыньщ келіңсіздікгері, кей 
жш'дайларда болашақ ана мен балшд деген жайлы экономикалық, 
экологиялық, гигиеналық жш-дайлардың жасалмауы, мектеп пен отбасыиыц 
жеткілікті түрде тәрбие жумысымен айиалыспауы, т.б. Мундай 
ауытқушылыкг^ды бастапқы сатысында- ақ байқап қажетті піаралар 
қолданбаса, олар асқынып екінші, үпіінші кезеңдерге көшіп, баланың 
ж^дайы ауырлап кегуі мүмкін.

Балалардың дамуындағы аномалия немесе ауытқушылыісгар сантүрлі. 
Олардың баланың психофизикалық дамуының түрлі жакгарына қатысы 
болуы мүмкін. Мысалы: сөйлеу жүйесі, сезімдік қабылдауы,
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интеллектуалдық, эмоционалдық-еріктік, қимыл-қозғалыс сферасы, т.б. 
Олардың пайда болу себептері де саиалуан. Педагогтарга балалардагы 
ауытқушылыктардың шығу, пайда болу себептерін аныктап қаиа қоймай, 
оларды түзетудің әдістері мен тэсілдерін игерген абзал. Бул білімдер мен 
дағдылар болашақ педагог мамандарға арнайы білім беру мекемелерінде ғана 
емес, жалпы білім беретін мектептер мен оқу орындарында жұмыс жасау 
үшін сөзсіз қажет.

Дамуында проблемалары бар балаларда оларды жалпы дамудағы артта 
қалушылыққа әкелетін физикалық немесе психикалық жетіспеушіліктері 
(дефект) болады.

Дефсктінің сипатына байланысты және оның пайда болу уақытына қарай 
ксйбір жстіспсушіліктерді толыктай жоюга болады, екіншілеріне тузстулер 
снгізуге болады, үшінші жагдайда оларга компенсация жаса)та (алмастыруға, 
орнын толтыруға) тура келеді.

Проблемасы бар баланың дамуының бастапқы кезеңінде оның тәрбиесі 
мен оқуына алғашқы дефект кедергі келтіретін болса, дер кезіііде 
коррекциялық көмек көрсетілмесе, ол екінші сатыдағы дефектіге ұштасуы 
мүмкін. Осы екінші дефект сатысы баланың элеуметтік бейімделуіне 
шектеулер қойып, оның эмоциялық-еріктік сферасы мен мінез-құлқының 
бұзылуына жеткізеді де, аномалды баланыц педагогикалық және әлеуметтік 
жағынан кері кетуіне океліп соқтырады.

Даму ауытңушыльщтарьшың классификациясы
Дамудағы ауытқушылықтарды жіктеудіц (классификация) қазіргі кезде 

белгілі бірнеше түрі бар.
М.А.Власова мен М.СЛевзнердің «Оқытушыға дамуында ауытқушылық- 

тары бар балалар туралы» деген еңбегінде аномалды балалардың келесі 
топтары бөліп көрсетіледі:

1) сенсорлық жстіспеушіліктсрі бар (көру, ссту, сөйлеу қабілетгері бұзыл- 
ган, жүру-тірек аппараттарында, сенсомоторикалық жүйелерінде зақымдану- 
лары бар) балалар;

2) психикалық дамуы тежелген балалар;
3) астеникалық (инфекциялық, соматикалық аурулардың немесе бас- 

сүйек, ми жарақаттары нәтижесіндс пайда болатын психикалық, жүйке әлсіз- 
дігі) немесе реактивтік (ауыр психикалық күйзелістермен байланысты пайда 
болатын психикалық ауытқушылыкгар) жағдайдағы балалар;

4) мінез-қүлқы психопатгық түрдегі (мінез-ісүлықтыи эмоциялық тұргыяан 
бұзылуы) балалар;

5) ақыл-ой дамуы артта қалған (олигофрен) балалар;
6) психикалық аурулардың (шизофрения, эпилепсия, истерия, т.б.) 

бастапқы көріністері бар балалар.
О.Н. Усанова (Дети с проблемами психического развития. -  М., 1995) 

төмендегідей жіктеуді ұсынады:
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1) органикалық аурулармен байланысты дамуында ауытқушылықтар 
пайда болган балалар;

2) функциялық жетілмеуіне байланысты дамуында ауытқушылыктары 
бар балалар;

3) психикалық депривация негізінде дамуында ауытқушылыктар пайда 
болған балалар.

В.А. Лапшин мен Б.П. Пузанов өз жұмыстарында (Основы дефектологии. 
-  М., 1990) дамуы шектелген балаларды төмендегідей топтарга бөледі:

1. сенсорлық (кору, есту қабілеті нашарлаған) дефектілері бар
балалар;

2. интеллектуалдық қабілеттері бұзылған балалар;
3. сөйлеу қабілеттері бүзылган балалар;
4. жүру-тірек аппараттарында кемістіктері бар балалар;
5. дамуында аралас (комплексті) дефектілері бар балалар;
6. дамуында үйлесімділік жоқ (дисгармония) балалар.
Дамуд^ы ауытқушылықтардың себептері әртүрлі болуы мүмкін. 

Мамандар ол себептерді негізгі екі топқа бөліп көрсетеді: эндогендік 
(генетикалық) жэне экзогендік (қоршаган сыртқы орта эсері) факторлар.

Эндогендік факторларга жататындар: түрлі тұқым қуалайтын аурулар 
(аплазия -  ішкі қүлақтың жеткілікті дамымауы, миопатия -  бұлшық еттердегі 
зат алмасудың бұзылуы, т.б.); хромосоманың саны мен құрылымындагы 
өзгерістермен байланысты аурулар (хромосомалық жинактардың шамадан 
тыс көбейіп кетуі немесе хромосомалық жүптардың жетіспеушіліктері, т.б.).

Экзогендік себептерге жататын факторлар: ата-аналардың созылмалы, 
инфекциялық аурулармен ауруы, интоксикация (алкоголь, наша, никотиндік, 
т.б.), түрлі жарақаттар (туылу кезіндегі, бас сүйек, ми зақымданулары, аяқ- 
қол жарақаттары т.б.), резус факторлардың сойкес келмеуі, санитарлық- 
гигиеналық нормалардың сақталмауы.

Бала дамуындагы ауыті<ушыльщтардьщ диагностикасы
Дамуында ауытқушылықтары бар балалар арнайы коррекциялық-дамы- 

тушы оқыту мен тэрбиепі қажет етеді. Бұл балаларга жасалатын көмек негұр- 
лым тиімді болуы үшін олардың денсаулық жағдайына негұрлым ертерек 
диагноз қоюдың маңызы зор. Кез келген кемістікті көріп қана қоймай, оның 
сандық және сапалық көрсеткіштерін, жалпы сипатын анықтап, дер кезінде 
коррекциялық жұмыс жүргізетін мекемелерге орналастыру қажет.

Аномалды балаларга арналған мекемелерге балаларды орналастыру және 
жалпы білім беретін мектептерде арнайы сыныптар ашу ісімен психология- 
лық-медициналық -педагогикалық консультациялар айналысады.

Бұл істе мамандар төмендегі принциптерді жетекшілікке алады.
1. Гуманизм принципі. Бұл принцип баланы терең және жан-жақты 

зерттеуді, оның жолында кездескен қиыншылықгарды жоюдың жолдары мен 
одістерін іздестіруді, жалпы білім беретін мектепте көрсетілетін қажетті жэне

15



мүмкін шаралардың барлыгы жагымды нәтиже бермеген жагдайда ғана оның 
арнаулы мекемелерге жолдама алуын қарастыруды жүктейді.

2. Балаларды комплексті зерттеу принципі. Бұл принцип балага 
диагноз коюда барлық мамандардың: дәрігердің, дефектолог пен психолог- 
тын тексеруімен алынган деректердің есепке алынуын міндеттейді. Маман- 
дар пікірі бір-бірінен алшақтаған жағдайда бақьшау қайта жүргізілуі тиіс. Ен 
курделі жағдайларды шешкен кезде басты орында баланын қажетгіліктері 
тұруы тиіс.

Баланы жан-жақты жэне біртұтас зерттеу принципі. Бұл 
принцип баланың танымдық, эмоциялық-еріктік сферасын, мінез-құлқы мен 
дене дамуы жағдайын тұгастай бірлікте зерттеуді білдіреді. Бала туралы 
алынған деректер жан-жакты салыстырылып, есепке алынуы тиіс.

4. Баланы динамталың зерттеу принципі. Осы принципке сэйкес 
баланы тексеруде оның оқу процесіндегі мүмкіндіктерін де ескеру қажет. Бұл 
принцип негізіне Л.С.Выготскийдің «баланың таяу даму зонасы» ілімі 
алынған, яғни балалардың оқыту процесіндегі потенциалдық (тек қазіргі 
сәтгегі емес, болашактағы) мүмкіндіктері қарастырылуы қажет.

5. Сандың жэне сападық өлшемдер прищипі. Бұл принципке сәйкес 
бала орындаған тапсырманы бм-алаған кезде тек соңғы нэтижені ғана емес, 
сонымен бірге тапсырманы орындаған кездегі қабылданған шешімдердің 
тиімділігі, мақсатқа жету жолындағы табандылығы, қолданган әдістері 
сияқты критерийлерді де міндетті түрде ескеру қажет.

6. Белгілі бір патологиясы бар балаларды басқа топтагы балалардан 
бөлектеу, шектеу принцті. Принцип негізінде арнаулы мекемелердің 
эртүрлі типтеріне қабылдауға арналган өзіндік ерекше ережелер жасалады.

7. Дамуындагы ауытқушылықтардың ауырлық дәрежесіне қарай 
дифференциалдық оқыту принципі. Принципке сэйкес дамуында сипаты 
бойынша бірдей, бірақ ауырлық деңгейі әртүрлі ауытқушылыісгары бар 
балалар бөлек оқытылады. Себебі, оларды оқыту әдістерінде едәуір 
айырмашалықгар болады, (мысалы, соқыр балалар тактильді негізде Брайль 
жүйесі бойынша, ал нашар көретіндер көруге, қарауға негізделген әдіс- 
қүралдармен оқытылады).

8. Жас ерекшелігі принципі. Әрбір топқа немесе сыныпқа балалар жас 
ерекшелігіне сәйкес қабылданады.

Ауытқушшықтарды түзету, тексеру жумыстарының принциптері
мен 9дктері
Балаларга коррекциялық көмекті дер кезінде көрсету мақсатында оларга 

негүрлым ертерек диагноз қойған дұрыс. Сондықган да психологиялық- 
медициналық-педагогикалық консультацияларда (ПМПК) бала туганнан 
бастап 18 жасқа дейін тексеріліп түруы тиіс.

ПМПК-ның тұрақгы штатында төмендегідей мамандар болуы тиіс: 
әлсуметтік педагог, психолог; дәрігерлер: психиатр, невропатолог,
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отоларинголог, ортопед, офтальмолог, терапевт-педиатр; дефектологтар: 
сурдропедагог, тифлопедагог, логопед.

Ауытқушылықтарды тексеруде психологиялық-педагогикалық зерттеу 
эдістері де колданылады:

1. Әңгіме әдісі. Әңгіме баламен қарым-қатынас орнатудын күралы 
ретінде колданылады. Ол баланын мінез-қрық ерекшеліктері мен қасиеттері 
туралы мағлұмат алуға, дамудаіы кейбір ауытқушылыктарынын себептерін 
ашуға мүмкіидік береді. Баланын ақыл-ой қабілеттерін тексеруде айқында- 
луы қажет мағлұматтар: баланын өзі туралы, ата-анасы, жақын туыстары мен 
достары туралы ойлары; «отбасы», «көрші», «туысқан», т.б. үіымдарды 
ажырата алу біліктері; уақыт, табигат қүбылыстары туралы түсініктері, 
кеңістікте бағыт-бағдар таба білу (он-сол, жоғары-төмен) дагдылары, отан 
туралы, оқыған кітаптары мен көрген фильмдері туралы түсінікгері мен 
слсстетулері, т.б.

2. Бақылау әдісі. Бақылау мақсатты түрде жүргізіледі және нэтижеде 
жинақталған материал міндетті түрде тіркеліп отыруы тиіс. Әсіресе баланын 
ойын қызметін бақылау өте манызды. Балага ойыншықгармен ойнауға мүм- 
кіндік бере отырып, зертгеуші ол туралы алгашқы мағлұмаггарды тіркейді: 
ойыншыкты көргендегі эмоциялық реакция сипаты (куаныш, енжарлық); 
ойыншықты тандай білу және ойынды үйымдастыра білу қабілеттері; ойнау 
кезіндегі қимыл координациясы да зерттеушіге өте манызды ақпараттар 
береді.

3. Суреттерді зерттеу эдісі. Балаларды зерттеп, тексеруде сурет салу -  
дифференциалдык-диагностикалық маңызды көрсеткіш. Баланын педагоги- 
калық құжаттарындагы суреттері белгілі бір тұрғыда күмән туіызса, жағым- 
сыз эсер қалдыратын болса, балаға сурет салуда тақырыптық еркіндік немесе 
накты тапсыірма бере отырып арнайы зерттеулер жүргізген дұрыс. Баланын 
тақырыпты тандай алуы, суреттін сипаты, сурет салу процесі нақгылы 
диагноз қоюда қосымша құнды материалдар беруі мүмкін. Ақыл-ойы кем 
балалар, эдетге, тақырып таңдауда қиналады, сюжет қүра алмайды, олардын 
еркін тақырыпқа салынған суреттерінде белгілі бір ой, фантазия болмайды. 
Сондай-ақ олар форма, пропорция сақтай алмайды, түрлі түстерді орнымен 
қолдана алмайды, салынған суретті түсіндіріп бере алмайды. Психикалық 
ауруға шалдыққан балалардын суретгері ерекше болады. Шизофрениямен 
ауыратын балаларға -  суреттін аяқсыз қалуы, негізгі бөліктерінін болмауы 
немесе көп қабаттылық пен көп кұрамдылық, сурет жоспары мен қ^дз өлше- 
мінін сай келмеуі, қағаз шетінен алысқа кетуден қорқу, т.б. симптомдар тән.

4. Эксперименталдық-психологияльщ зерттеу эдістері. Бұл әдіс әдейі
зерттелуі қажет психикалық процестерді жандандыратын белгілі бір 
ситуацияларды жасауга негізделген. Эксперименталдық эдістер көмегімен 
баланын түрлі ж^дайларынын себептері мен механизмдерін анықтауға 
болады. Бұя эдістер баланын дэ.|^1рв|[]̂ г( ^^ктал^қдймай,
онын дамуына болжам жасауга, Ьн1ымвн--бір^^  ̂ Дёійіме
дамуы үшін жүргізілетін жүмыс б^ьітынайіоьіндаугазкгүмкіндік береді̂  ̂ |
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5. Тест әдістері. Балаларды психодиагностикалық мақсатта тексеруде 
көбінесе Д. Векслердің балаларға арналған тест жүйесі қолданылады. Жеке- 
дара психологиялық тексерулерде бұл тест бала туралы қосымша 
маглұматтармен қатар, баланың өзіне де айтарлыктай көмектесе алады. Бұл 
тест, әсіресе ақыл-ой артта қалуының жеңіл түрлерін психикалық дамудың 
мүлдем тежелуінен ажыратуда өте пайдалы. Д. Векслер тестісінің құрамында 
вербалды және вербалды емес сипаттагы диагностикалық тапсырмалар 
топтамасы қарастырылган. Топтама 5 жастан 16 жастагы балаларға арналған 
12 тестен тұрады,

Өзін-өзі тексеру сураісгары:
1. Дамудағы ауытқушылыктардың шығу себептері мен механизмдері кандай?
2. «Аномалия» ұгымы нені білдіреді?
3. «Қалып» дегеніміз не?
4. Эндогендік және экзогендік себептерге жататын факторларды атаңыз.
5. Психологиялық-медициналыҚ“Педагогикалық консультациялар немен

айналысады?
6. ПМПК-ның түракты штатында қандай мамандар болуы тиіс?
7. Ауытқушылыктарды тексеруде кандай психологиялық-педагогикалық зерттеу 

әдістері қолданылады?
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3-тақырып* Есту қабілеті наш ар оқуш ыларды 
коррекциялы қ оқыту

• Есту қабілетінің бүзылу себептері, олардың классификациясы,
• Жалпы білім беретін мектептсрде есту қабілеті нашар балаларды 

коррекциялық оқыту жэне тэрбиелеу.
• Есту қабілсті бұзылған балаларды арнайы мектепте коррекциялық 

оқыту жэие тэрбиелеу.

Есту қабілетінің бузылу себептері, олардың классификациясы
Белгілі бір дэрежеде есту қабілетінің бұзылуы балаларда да, ересектерде 

дс жиі кездесіп тұрады. Олардың көбі уақытша сипатга, яғни салқын тигенде, 
ортаңгы құлақ қабынғанда, сыртқы және ортаңғы құлақтың туа біткен жеңіл 
кемістіктері жағдайында, т.б. болады. Мұидай түрдегі есту қабілетінің 
бұзылуы кондуістивті деп аталады да, көп жағдайда оларды қазіргі заманғы 
медицина консервативті жолмеи де емдеп шығара алады.

Құлақ естімей қалуының кслесі тобы ішкі құлактың зақымдануынан 
болады да, нейросенсорлық кереңдік (саңыраулық) деп аталады. Бұл 
ксмістіктер емдеуге жатпайды, тек қана ұзақ уақыт бойы терапиялық көмек 
көрсетіліп тұруы керек немесе есту протезі колданылуы мүмкін.

Ауыр есту мен кереңдікті- туа біткеі!, тұқым қуалаушы жэне жүре келе 
пайда болган деп негізгі 3 топқа бөледі.

Есту қабілстінің бұзылуы сыртқы, ортаңғы жэне ішкі құлақтарды 
зақымдайтын аурулар нэтижесінде де пайда болуы мүмкін. Басты себептің 
бірі -  ортаңгы қүлақтың қабынуы. Естімсй қалудың түрақгы түрі, сонымсн 
қатар мүрын, тамақ ауруларынан кейіи дер ксзінде емделмей асқындыру 
нэтижесінде де туындайды. Әсіресе бүл жағдайлар баланың жас кезінде 
көптеп кездеседі. Менингит ауруымен ауырғанда дыбыс қабылдайтын аппа- 
раттың зақымдануы нэтижесінде де есту қабілеті төмендейді. Салыстырмалы 
түрдс алғанда сирек кездесетін есту қабілеттерінің бұзылу себептеріне мидың 
жарақаттануы немесе ми аурулары нәтижесінде пайда болатын есту 
анализаторларының зақымдануын жатқызуга болады. Оларга энцефалит, бас- 
сүйек, ми зақымданулары, қан құйылу, түрлі ісіктер жатады.

Жүре келе пайда болатын есту қабілетінің бұзылуы факторларына мына- 
лар жатады: есту органдарының қабыиуы ауруларының зардаптары, дэрі- 
дэрмекті дұрыс қолданбау, дыбыстық тітіркендіргіштерді (плейер, магнито
фон, т.б.) үзақ мерзімді қолдану.

Балаиың сэби кезінде есту қабілетінің бұзылу себептеріне -  анасының 
жүкті кезінің алгашқы триместрінде қызылша, тұмау, герпеспен ауруы; 
дамудың туа біткен кемістіктері (ерін, таңдай жырықтары); шала туу, 
туылган кездегі салмағының өте аз болуы (1500 граммнан кем); сондай-ақ 
босану кезіндегі түрлі жағымсыз жағдайлар жатады. Баланың есту 
қабілетінің нашарлығына шешесінің ішімдікке, нашага, темекіге қүмарлыгы
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да себепші болады. Сондай-ақ, қауіпті топқа, түрлі хромосомалық, тұқым 
қуалаушы аурулары бар балалар да енгізіледі.

Есту қабілеті нашар адамдарды түрлі топтарға бөлудің педагогикалық 
жэне медициналық эдістері бар. Педагогикалық классификация есту қабілеті 
нашар балаларды оқыту мен торбиелеудің түрлі жолдарын ііегіздеуге 
арналған.

Ресейде және Қазақстапда, көбіпесе, Л.В.Нейманның классификаторы 
қолданылады. Бұл классификатордың срекшелігі - кереңдік диапіозы есту 
қабілеті бұзылуыныц ец төменгі дэрежесіпде (75-80 дцб) қойылатындығында.

Жалпы 6ІЛІМ беретін мектептерде есту қабтеті иашар балаларды
коррекцияльщ оңыту жэме тэрбиелеу
Есту қабілеті төмеіі балаларды оқыту жэпс торбислеу ісімен сурдопедаго

гика айналысады. Әрине, есту қабілеті баланың жалпы дамуында маңызды 
рөл атқарады. Есту анализаторлары зақымданған жагдайда баланың сөйлеу 
қабілеті, психологиясы нашарлайды; таиым қызметінің жалпы тежелуі 
байқалады.

Есту қабілеті төмен балалар, одетте, арнаулы оқу орыидарында оқыты- 
лады. Бірақ кей жағдайларда олар жалпы білім беретііі мектептерде оқуга 
можбүр. Оның түрлі себептері бар. Біріншідеп, арііаулы мекемелер көбіне тек 
ірі қалаларда ғана орналасқан, ал сырқат балалардың басымы алыс жерлерде 
тұрады. Сондыктан бұл мекемелер, көбіне интернат тектес болады да, 
мұндай мектепте оқу баланы ата-анасынан ұзақ уақытқа айырады. Екіншіден, 
арнайы мектепте оқитын бала ұзақ уақыт бойына нашар еститін, сондықтан 
да нашар сөйлейтін балалармен араласуға мәжбүр болады. Егер оның өзінің 
сөйлеу тілінің даму децгейі бастапқыда басқалардан жогары дорежеде болган 
болса, бұл жағдай оның дамуын тежейді. Үшіншіден, кейбір балалар 
денсаулығына байланысты интернат жағдайында тұра алмайды.

Сондықтан түрлі жагдайлармен жалпы мектепке келген нашар еститін 
балага барлық мүмкін жағдайлар жасалу тиіс: мүмкіндігінше алдыңғы парта- 
ларга, ортаңғы қатарга отыргызган дүрыс. Жиі-жиі оның материалды қабыл- 
дау деңгейін тексеріп отырган жөн.

Жалпы мектепте оқуға дайын нашар еститін балаларды шартты түрде үш 
топқа бөлуге болады. Бірінші топ — есту қабілеті өте аз деңгейде бұзылған, 
яғни, сыбырлап сөйлегенді ғана естімейтін балалар. Екінші топ -  есту қызме- 
тінің бұзылу дэрежесіне қарамастан, ертерек жүйелі түрде коррекциялық 
көмек көрсетілгендіктен жеті жасқа қарай жақсы сөйлейтін, оқи, жаза білетін 
балалар. 3-ші топ -  есту қабілетін 5-6 жаста немесе одан да кешірек жоғалт- 
қан балалар. Олардың сөйлеуі жақсы қалыптасқан, бірақ кенеттен естімей 
қалғандықтан, айналадагылардың сөзін түсінбейтін, қабылдай алмайтын 
балалар. Дер кезінде жэне табысты көмск көрсетілсе бұл балалар қатарга 
қосылып кетеді.

Бүлардың барлыгына да психологиялық жэне коррекциялық көмек қажет.
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Есту қабілеті бугзылган балаларды арнайы мектепте коррекциялық
оқыту жэне тэрбиелеу
Есту қабілеті бүзылған балаларда бірінші кезекте сөйлеу функциясы 

нашарлайды. Мүлдем естімейтін жэне нашар еститін балалар арнайы 
оқытылмайтын болса, сөйлеу қабілеті тіптен қалыптаспайды. Себебі бала 
өзгелер түгілі өз даусын да сстімейді. Сондықтан үлгі алатын, еліктейтін 
фактор болмауы баланың естімеу кемістігіне сөйлсй алмау кемшілігін үстеуі 
мүмкін. Мұның барлығы баланьщ сыртқы ортамен қарым-қатынасын 
олсіретіп, оның тұлғаның дамуындагы танымдық процестерді де төмендетсді.

Ерте коррскциялық көмек көрсетілуі нэтижесіндс бұл қиыншылықтарды 
азайтуға, тіпті жоюға да болады. Баланың есту қабілеттерінің кемшіліктері 
жөнінде сәл де болса симптомдар байқалған сәттен-ақ оны арнайы медици- 
налық мскемеде тексерудсн өткізгсіі жөн.

Бала өмірінің алғашқы скі-үш жылында коррекциялық-педагогикалық жү- 
мыс отбасында ұйымдастырылады. Естімейтін балағіы оқыту және тэрбиелеу 
жөніндегі қажетті ақыл-ксцесті ата-ана сурдопедагогтың көмегімен игереді.

Одан соң бүл балалар жалпы мсктепке дейінгі мекемелер жанындагы 
арнайы бала бақшаларда нсмссс топтарда тэрбиеленеді.

Мектеп жасындагы сстімсйтін балалар үшін скі түрлі арнаулы мектсптер 
жұмыс жасайды:

• саңырау балалар үшін;
• нашар еститіп жэке кейінірек естімсй қалган балалар үшін.
Екінші типтегі мектептерде екі бөлімше болуы тиіс:
1) нашар еститін жэне фразалық сөйлеу деңгейінде қарым-қатынас 

жасайтын, есту қабілетін кейінірек жоғалтқаи балаларга;
2) сөйлеу қабілсті дамымай қалғаіі балаларға арналған.
Барлық арнаулы мектептердіц мақсаты -  дамуында ауытқушылықтары 

бар балалардың жан-жақты түлға ретіндегі дамуы болса да, аурудың ауырлық 
дэрежесіне қарай оларды оқытудыіі өз ерекшсліктері болады.

Нашар сститін балалар категориясына олардың бұзылған есту органдары, 
ец болмаса, минималды түрдегі сөйлсу қабілстін өз бетімсн қамтамасыз етуте 
жарайтындар жатады. Олардыц есту анализаторлары толық емсс, ішінара 
бұзылған. Бүл жағдай оларды мүлдем естімейтін жәнс жақсы еститін 
балалардан ерекшелейтін фактор.

Арнайы оқыту мсн тэрбиелеу нәтижесінде оларда сөйлеу қабілеті, ұғым- 
дық ойлау, сөздік жады қалыптасады; дефектісін компенсациялауды кеңейту 
мүмкіндіктері арттырылады. Ана тілді тереңдете оқытумен қатар, бүл бала
ларга ерін қимылдары арқылы оқыту технологиялары қолданылады; сөйлеу 
техникасынан арнайы сабақ-жаттыгулар, тренингтер өткізіледі.

Нашар еститін балаларды оқытуда көрнскілік орасаи зор рөл атқарады: 
сюжсттік суреттер, макеттер, муляждар, видеоматериалдар. Сондай-ақ 
ұғымдар мен көріністерді эуелі көрнекі-образды түрде, соңынан абстрактілік 
деңгейде қалыптастыруда көрнекі-қимылдық қүралдар мен тэсілдер де өте
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маңызды. Оларга алдып ала ситуациялар құрастыру, сахналық ойындар, 
пантомимо, инсценировка, т.б. жатады.

Мүлдем сстімейтін саңырау балаларды оқытудың негізгі екі жүйесі бар.
Бірінші педагогикалық жүйе саңырауларды сөйлсу тілі негізінде окі>ітудьц 

екііішісі билингвистикалық негізде оқытып-торбиелеуді қарастырады.
Билингвистикалық жүйе элемдс 80 жылдардың бас кезінде пайда болған 

жаңа багыт. «Билингвизм» - латын тілінен аударганда - «екітілділік» дегенді 
білдіреді. Оқытудың билингвистикалық жүйесі білім беру процесінің екі 
өзара тең багалы жэне тең құқылы құралы -  ана тілін (ауызша, жазбаша жэне 
сипалап білу түрлері) және қимылдықтілді қолдануды қарастырады.

Сурдопедагогиканың бүл багытыпың дамуына қимылдық тілдерге деген 
көзқарастардыц түбегейлі өзгеруі, ягни оны мойындау; қоғамның дамуы 
басқаша адамдарға деген қатынасьшың өзгеруі; дүние жүзі бойьшша 
миграциялық қозғалыстың көбеюі, соның нәтижесінде басқа тілді үйрену 
проблемаларының туындауы сиякты түрлі ірілі-ұсакты факторлар эсер етті. 
Қимылдық-ымдау тілінің қолданылуы оқьпудьш тиімділігін арттырады.

Мамандардың айтуы бойынша, билингвистік эдістер жүйесі бүкіл 
коммуникативтік кедергілерді жоюға мүмкіндік береді, үлкендер мен балалар 
арасында сенімділік қатынастар орнайды; оқытуды эмоциялық жагынап 
байыта түседі. Бұл факторлар оку пәндерінің санын көбейтуге, білім 
мазмұнын кеңейтуге (шет тілдер, логика, этика, т.б.) жагдай жасады. Он жыл 
ішінде естімейтін балалардың жалпы білім беретін мектеп бағдарламасын 
толық игеруіне мүмкіндік туады.

Естімейтін балаларды оқытудағы 2-нші багыт -  оларды ауызекі сөйлеу 
тіліне үйрету. Бүл педагогикалық жүйе коммуникациялык деп аталады. 
Коммуникациялық жүйе балаларда сөйлеудің, тыңдаудың, жазу мен оқу дағ- 
дыларының, бет-жүздің, қолдың қимылдарьш оқи алуының қалыптасуы ғана 
емес, сонымен бірге бүкіл сөйлеу қызметтерінің құрылымын, оның мақсат- 
тарын, мотивтерін, эдістері мен құралдарын игеруге зор мүмкіндіктер береді.

Өзін-езІ тексеру сүрақтары:
1. Есту кабілетінің бұзылу себептері нсде?
2. Есту кабілетінің бүзылуының классификациясы қандай?
3. Есту қабілеті бұзылган балаларды арнайы мектепте коррекциялык оқыту мен 

тэрбиелеудін шарттары қандай?
4. Бала емірінің алғашқы екі-үш жылында коррекциялық-педагогикалық жүмыс қайда 

үйымдастырылады?
5. Мектеп жасындағы естімейтін балалар үшін қандай арнаулы мектептер жұмыс 

жасайды?
6. Мүлдем естімейтін саңырау балаларды оқьгтудың қанша жүйесі бар?
7. Билингвистік эдістср жүйесі дегеніміз не?
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4-тақырыіі. Сойлеу қабілсті бүзылған балаларға 
педагогикалық комек

• Логопедияның пэні, оның білімнің интерактивтік саласы ретіндегі 
қалыптасуы.

• Сөйлеу қабілеті бұзылган балалардың психологиялық-педагогикалық 
мінездемесі.

• Сөйлеудің бұзылу себептсрі жэне олардың негізгі түрлері.
• Сөйлеудің дамуы және оны тэрбиелеу жолдары.

Логопедияның пәні, оның білімнің интерактивтік саласы ретіндегі
қалыптасуы
Логопедия -  бүл сөйлеудің бүзылуы ждне оны арнаулы оқыту мен 

торбиелеу нәтижесінде анықтау, түзету жэне алдын алу эдістері туралы 
ғылым.

Логопедия неврология, невропсихология, нейролингвистика, психология, 
педагогика жэне т.б. гылымдар нсгізінде жүмыс атқарады. Бұл гылыми 
пәндер логопедияға сөйлеудің бұзылуының механизмдері мен құрылымда- 
рын ғылыми түрде нсгіздеуге, сөйлеуді дамыту, түзету мен қайта қалпына 
кслтірудің ғылыми эдістерін жасауга жэне қолдаііуға мүмкіндік береді.

Сөйлеу патологиясын зерттеу жонс түзету жүмыстары XIX гасырдың орта 
шенінен бастап жүргізіле бастады. Мүның өзі сол кездерде сөйлеу қызметін 
қамтамасыз ететін негізгі анатомиялық, физиологиялық механизмдер жүйесі- 
нің зерттелуімен жэне айқындалуымен түсіндіріледі. Логопедияның гылым 
ретінде қалыптасуы Ф.А. Pay, М.Е. Хватцев, О.П. Правдипа, Р.Е .Левинаның 
ссімдерімен тығыз байланысты.

Сөйлеудің дүрыс қалыптасуы үшін мидың бүкіл құрылымдарының 
сакталып мүлтіксіз қызмет атқаруы қажет. Сөйлеудегі ең маңызды элемент- 
тер -  есту, көру, моторика жүйесі. Ауызекі сөйлеу перифериялық сөйлеу ап- 
паратының негізгі үш бөлімінің -  дем алу, дауыс жэне артикуляция бұлшық 
еттерінің үйлесімді жұмыс атқаруы нэтижесінде іске асырылады.

Сөйлеу қызметінде негізгі рольді мидың доминантты жарты шарында 
(оңқайларда сол жақ, солақайларда он жақ жарты шар) орналасқан сөйлеу- 
ссту және сөйлеу-қимыл зоналары атқарады. Сөйлеу баланың психофизика- 
лык жалпы дамуы процесінде қалыптасады.

Cay балада 1 жастан 5 жасқа дейін біртіндеп фонематикалық қабылдау, 
сездің лексикалық-грамматикалық жағы қалыптасып, нормативтік дыбыстау 
дагдылары дамиды. 5-6 жас шамасында балада дыбыстық анализ бен синтез 
жасау қабілеттері қалыптаса бастайды. Бірқалыпты даму балаға келесі этапқа 
-  жазу мен жазу тілін үйренуге өтуге мүмкіндік береді.

Мектепке дейінгі кезеңде бала тілінің қалыптасуына ересек адамдардың 
дұрыс, мағыналы сөйлеуінің маңызы зор екені түсінікті жағдай. Өйткені 
балалар оларга үнемі еліктеп, өз бетімен сөз шығаруға талпына бастайды. Ол
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басқа балалардың немесе үлкендердің сөйлеу мәнеріпдегі қателіктерге өте ' 
сезімтал болады. Отбасында баланың сөйлеу әрекетіпің дұрыс қалыптасуына 
жеткілікті көңіл бөлінсе, ол мектепке келгендс қиналмай, сабақты жақсы 
үлгеріп кетеді. Бүл жастағы балалардың ана тіліндегі сөздік қоры шамамен 
4500-ге дейін жетуі мүмкін. Мектепке дейінгі балаііың сөйлеуі, негізінеп, тек 
қарым-қатынас қызметін атқаратьш болса, мектепте тіл білім жүйелеріп 
меңгерудің негізгі құралы бола бастайды. Мектепте бала ана тілін арнаулы 
пән ретінде (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тұрғыдан) оқып- 
үйренеді. Ана тілін жақсы, дұрыс меңгеру арқылы балада тек сөйлеу ерекше- 
ліктері ғана емес, бүкіл жеке басьшың қасиеттері, дүниеге деген көзқарас- 
тары жетіліп, дами түседі.

Логопедиялық жұмыстың мақсаты мен мазмұны баланың сөйлеу тілініц 
бұзылуының себептерін аныктап, сонымен қатар сақталгап функцияларын 
орнына келтіру, дамыту мүмкіишіліктеріне негізделеді.

Сөйлеу қабілеті бузылгап балалардың психологиялық-педагогикалық
мінездемесі

Сөйлеу қабілеті бұзылган балаларда, эдетте, орталық жүйке жүйесінің 
функционалдық немесе органикалық ауытқушылықтары байқалады. Мидыц 
органикалық зақымдануының болуы олардың ыстықты, қапырықты көтере 
алмауынан, транспортта, эткеншекте ұзак отыра алмауынан байқалады. Олар 
жиі бас ауруларына, бас айналуына, жүрек көтерілуіне шағымданады. 
Олардың көбінде түрлі қимылдық кемістіктер; тепе-тевдіктің, қимыл коорди- 
нациясының бұзылуы, саусақ қимылдарының сэйкессіздігі, т.б. байқалады. 
Сырқат балалар тез шаршайды. Оларға тез ашулангыштық, бір орында ұзақ 
отыра алмау, аяқ-қолын үнемі қимылдатып отыру сияқты симптомдар тән. 
Көңіл күйлері тез ауысып, агрессияға, мазасыздыққа үласып отырады. 
Мидың органикалық зақымдануынан зардап шегетін балалардың денсау- 
лығы, эсіресе кешке қарай, аптаның соңына таман сыр бере бастайды. Шар- 
шау бас ауруының жиілеуімен, үйқының бүзылуымен, енжарлық немесе, 
керісінше, іс-қимылдың жогары белсенділігімен айқындалады. Мүндай 
балаларға бүкіл сабақ бойы зейін белсенділігін сактау қиынга соғады да, 
олардың жұмыс жасау қабілеті төмендейді. Бұл диапіоздагы балалардың есте 
сактау қабілеті төмен болады, нэтижеде танымдық қызметі бұзылады.

Бүл белгілердің бәрі сөйлеу қабілеті бұзылган балалардың орталық жүйке 
жүйесінің ерекше жағдайынан ақпарат береді.

Сөйлеудің бузылу себептері жэне олардың негізгі түрлері
Сөйлеудің бұзылуына алып келетін себептерді негізгі екі топқа бөледі: 

биологиялық және длеуметтік. Биологиялық себептерге кебінесе баланың 
жатырда жатқан кезіндегі, толгақ кезіндегі (гипоксия, жарақаттар) және 
туылганнан кейінгі алгашқы айлардагы (ми инфекциялары, жарақаттар, т.б.) 
патогендік факторлар жатады. Әлеуметтік-психологиялық қауіпті фактор- 
лар бірінші кезекте психикалық депривациямен байланысты. Депривация
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дегеніміз -  ұзақ уақыт аралыгында және жеткілікті түрде субъектінің негізгі 
өмірлік жэне психикалық қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына кедергі 
келтіретін өмірлік ахуалдар нәтижесінде пайда болатын психикалық көңіл 
күй.

Балалардың үлкендермен қарым-қатынасындағы эмоциялық жоне сөздік 
араласудың аздығы да бірден-бір себеп бола алады. Баланың сөздік тұргыдаіі 
дамуына, сондай-ақ оның кішкентай кезінен екі бірдей тілдік жүйені игеруге 
мәжбүрлігі де, айналадагылардың сөйлеу мүкістіктері, баланы тэрбиелеудегі 
кемшіліктер, т.б. кері осер етеді.

Логопедияда сөйлеудің бұзылуы клиникалық-педагогикалық және психо- 
логиялық-педагогикалық көзқарастар аясында қарастырылады. Сөйлеу 
патологиясының механизмдсрі меп симптоматикасы клиникалық-педаго- 
гикалық тұргыдан зерттеледі. Бүл жерде төмендегідей ауытқушылықтар 
қарастырылады: дислалия, дауыстыц бұзылуы, ринолалия, дизартрия, 
тұтыгу, алалия, афазия, дисграфия жэпе дислексия.

Дислалия ~ дыбысты дауыстап айтудың бұзылуы. Дислалиялық дыбыс- 
тық бұзылулар артикулярлық аппарат қүрылымының ақауларымен, сондай- 
ақ сөздік тәрбиенің срекшеліктсрімсн түсіндіріледі. Осыған байланысты 
дислалия механикалық жонс фуикірюиалдық деп бөлінеді.

Механикалық (оргаііикалық) дислалия артикулярлық аппараттыц 
бұзылуына байланысты туындайды. Оган тіс жігінің дұрыс қабыспауы, тіс 
қатарының аномалиялары, таңдай құрылысыныц ақаулары, өте үлкен немесе 
өте кішкентай тіл, тіл жүгенінің қысқалыгы жатады.

Функционалдық дислалия, көбінесе бала сөйлеуін дұрыс қадагаламаган, 
тэрбиелемеген жағдайда, қоршаған адамдардың сөйлеу дефектілері болған 
кезде, балада фонемалық қабылдау нашар дамығанда, педагогикалық ықпал 
төмендегенде дамиды. Сондай-ақ функционалдық дислалия бала ерте 
мектепке дейінгі кезеңде екі тілді қатар меңгерген жағдайда да байқалады.

Логопедиялық практикада дыбыстарды айтудың бұзылуы бірнеше түрге 
бөлінеді:

• Сигматизм (ысқырып, ышылдап айтылатын дыбыстарды айта алмау);
• Ротацизм («р» әрпін айта алмау);
•  Ламбдацизм («л» -ды айтудағы кемістіктер);
• Таңдайлық дыбыстарды айта алмау дефектілері (к, қ, г, г, х, й);
• Жүмсарту дефектісі (қатаң дыбыстың орнына оның үяң жүбы 

айтылады).
Дауыстың бүзылуы. Бұл дефект дауыс аппаратындағы патологиялық 

өзгерістер нәтижесінде пайда болады. Дауыс бұзылуының екі түрі бар:
• Дисфония, яғни дауыстың ішіиара бұзылуы (дауыстың жоғарылық 

деңгейі, күші, тембрі бұзылады);
• Афония -  дауыстыц мүлдем жойылып кетуі.
Дауыстың бұзылуы немесе жойылып кетуі, көбіие дауыс аппаратыиың 

қабынуының созылмалы түрпат алуынан, сонымен бірге олардың анатомия- 
лык өзгерулерінен болады да, олар органикалық себептер деп аталады.
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Мысалы, созылмалы ларингит, тамак бұлшық еттерінің параличі (жансыз- 
дануы), тамақ пен таңдайга жасалған операциялардан кейінгі жағдайлар, 
түрлі ісіктер нэтижесінде пайда болатын дисфониялар меіі афониялар.

Дауыстың функционалды бұзылуы да дисфония және афония деп 
аталады. Бұл осы аурудың ең көп тараған түрлері. Олар дауыстың 
шаршауынан, түрлі инфекциялардың, психотравматикалық ахуалдардың 
нәтижесінде пайда болады. 13-15 жастағы жасөспірімдерде жас ерекшелігіне 
байланысты ағзадагы өзгерістергс сай дауыстың өзгерулері орын алады. 
Дауыстың дамуының бұл кезеңі мутациялық кезең деп аталады. Бұл жас 
аралыгында балаларға дауыстық режим ұстанып, дауыс оргаидарына қатты 
күш түсуден сақтанган дұрыс.

Ринолалия - артикулярлық аппарат құрылысынын туа біткен анатомия- 
лык дефектілерімен байланысты пайда болатын дыбыс шыгарудың және 
дауыс тембріиің кемістіктері.

Анатомиялық дефектілерге жырық ерін ауруы, таңдай, қызыл иек жырық- 
тары жатады. Оларга мұрын мен ауыз қуыстары арасында ашық жырық 
нсмссс жұқа терімен ғана жабылып тұратын жырыктардың түрлсрі де 
жатады. Көбіне бұл жырықтарға коса тіс пен жак анатомиялык кемістіктері 
де орын алады.

Ринолалия кезінде баланың сөзі түсініксіз болады; ол мұрнынан сөйлейді 
де, көптеген дыбыстардың айтылуы бұзылады. Дефект дэрежесі неғұрлым 
ауыр болса, согұрлым баланың сөйлеуі де киындап, түсініксіз бола түседі. 
Бұл дертке шалдыққан балалар ертерек емдеу шараларын колдануға -  орто- 
донттык немесе хирургиялык көмекке мұктаж. Мұндай балаларға логопе- 
диялык көмек операцияга дейін де, кейін де өте кажет. Мұндай көмек жүйелі 
және неғұрлым ұзак мсрзімде көрсетілсе, соғұрлым нэтижелі болары сөзсіз.

Дизартрия - сөйлеу аппаратының иннервациялык жетіспеушіліктерінен 
болатын дыбыс шыгарудың және сөйлеудің мелодиялык (ырғактык) және 
интонациялык тұргыдан бұзылуы.

Дизартрия жүйке жүйесінің органикалық зақымдануынан болады да, 
нәтижеде сөйлеу функциясының кимылдык бөлігі зардап шегеді. Бұл дерт 
балаларда да, үлкен адамдарда да кездеседі.

Балалык кездегі дизартрияның себептері, негізінен, сәбидің жатырда 
жаткандагы немесе толғак кезінде, церебралды сал ауруымен ауырған 
жағдайда жүйке жүйесінің зақымдануынан болады. Балалардың церсбралды 
сал (БЦС) ауруы мидың кимыл-қозгалыс жүйелеріпің органикалык 
зақымдануынан болатын қимылдық бұзылулардың үлкен тобын қамтиды.

Дизартрияның біліну деңгейі әртүрлі болады: сөздік дыбыстарды мүлдем 
айта алмаудан (анартрия) сөйлеудің тыңдаушы айырар-айырмас мүкістеріне 
(көмескіленген дизартрия) дейін.

Дизартрияға шалдыккан балалар жалпы дыбыстарды айкын айта 
алмайды. Әсіресе артикулярлык түрғыдан күрделі дыбыстарды (с, з, ц, ш, щ, 
ж, ч, р, л) шығарулары киын. Бүл балалардың даусы да әлсіз, кырылдаңкы 
болады. Сөйлеу темпі өте жылдам немесе өте жәй болуы да мүмкін. Бұл
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дертке шалдыққан балалардың сөйлеу, оку процестері де ауыр жүреді; 
жазулары кисық, әріптері эркелкі болады. Мұндай сыркатты балалардың 
жазуында спецификалык тұрақты кателер кездесіп тұрады. Оны дисграфия 
деп атайды. Окыган кезде де өте көп қателіктер жібереді, оны дислексия 
дейді.

Дизартриямен ауыратын балаларга сөйлеу дефектісін логопедиялык 
тұрғыдан коррекциялау жүмысы негұрлым ертерек басталып ұзақ уақыт 
аралыгында жүргізілсе, соғүрлым емдік нәтижелер тиімді болады.

Түтығу (кекештену) -  сөйлеу аппаратының бүлшык еттерінің тартылуы- 
нан болатын сөйлеу бірқалыптылығының бұзылуы. Әдетте, бұл сыркат 
балаларда 2-6 жастар шамасында басталады. Тұтыгу сөйлеу қабілеті тез 
дамыған балаларда сөйлеу функциясына күш түсуден, жаракаттанудан неме
се сөздік дамуы тежелген балаларда орталык жүйке жүйесінің белгілі бір 
қүрылымдарының закымдаііуынан болады.

Тұтыкпа адамдардың сөйлеуі дыбыстардың, буындардың немесе сөздер- 
дің кайталануымен, дыбыстардың ұзаруымен, немесе сөздер мен дыбыстар- 
дың үзік-үзік болуымен, сондай-ак сөз арасында косымша дыбыстар мен сөз- 
дердің қыстырылуымен сипатталады. Тұтыкпаның түйілген сөзі, әдетте, 
соган сәйкес түрлі кимылдарымен косарласа жүреді. Мысалы: көзді жыпы- 
лыктату, танаудың желбіреуі, басты шұлғи беру, аякты согу, т.б. тұтыкпа 
бала өз сөзіндс кыстырма сөздерді («міне», «сол», «жаңағы», т.б.)өте жиі 
колданады.

10-12 жасар балаларда өз дефектісін сезіну сұхбаттас адамда жағымсыз 
эсер калдырудан корқуға үласуы мүмкін. Осы жас аралығында оларда сөздік 
кемшіліктерін үнемі қоркынышпен күтулері нэтижесінде логофобия деген 
ауру калыптасуы мүмкін.

Логофобия белгілі бір ситуацияларда, мысалы телефонмен сөйлескенде, 
көшеде, дүкенде карым-қатынаска түскенде, такта алдына шығып жауап 
берген кезде күшеюі мүмкін. Логофобия жасөспірімдердің такта алдына шы- 
ғудан бас тартуына жиі әкеліп согады. Олар мүгалімдерден сабакты жазбаша 
түрде немесе сабактан соң сұрауын талап етуі мүмкііі. Сонымен бірге 
үйренген ортасында (үйде, достары арасында) олар еркін де орныкгы сөйлеуі 
мүмкін.

Сөздік жэне психологиялык қиындыктарга карамастан, мұгалім ауызша 
жауапты жазбашаға ауыстыруга асыкпағаны дұрыс. Себебі бұл жагдай 
балада монологиялык белсенді сөйлеудің кажетті деңгейде калыптасуына 
нүқсан келтіреді. Оқу процесі барысында сөйлеп дағдыланбау сөздік 
практиканың баска жактарына да кері эсер етуі мүмкін. Сөз дефектісін 
жоюда тұтыкпа балаларға логопедтің жүйелі түрдегі көмегі қажет. Ал мұндай 
дефект ұзак уакыттарға созылған жағдайларда психологтың көмегінсіз 
тиесілі табыска жету өте киын, кейде тіпті мүмкін емес.

Алалия -  балалардағы бас миының оргаиикалык закымдануынан болатын 
сөйлеудің мүкістігі немесе сөйлеу функциясының мүлдем болмауы.
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Алалия - сөйлеу дефектілерінің ішіндегі ең ауыр, күрделі түрі. Сөйлеу 
патологиясының бұл түріне сөйлеудің кеш пайда болуы, жай дамуы, сөздік 
кордың шсктеулілігі тэн. Алалияның негізгі скі түрі бар: экспрессивтік жэне 
импрессивтік.

• Экспрессивтік (қимылдык) алалиямен ауырганда сөздің дыбыстық 
бейнесі қалыптаспайды. Бул дертке шалдыққан балалар сөздін буындық 
құрылымын өзгертіп, кейбір буындарды тастап кетіп немесе орындарын 
ауыстырып сөйлейді. Мұндай балалардың сөздік даму деңгейі әрқилы 
болады: ауызекі сөйлеудің мүлдем жойылуынан бастап, қате болса да 
біршама байланысы бар ойларды айта білу мүмкіндігіне дейін. Осыған 
байлаиысты логопедиялық көмек нэтижелері де түрліше болуы мүмкін. Бүл 
балалар шектеулі аралықта болса да, күнделікті тұрмыстық сөздсрді 
адекватты түрде түсініп, қабылдай алады.

• Импрессивтік (сенсорлық) алалия физикалық жагынаи толыққанды 
есту қабілеті бола тұра сөзді қабылдаудың, түсінудің бұзылуымен сипат- 
талады. Бұл кемістіктің негізгі белгісі -  фонематикалық қабылдаудың 
бұзылуы. Ол түрліше деңгейде болуы мүмкін; ауызекі сөйлеу дыбыстарын 
мүлдем айыра алмаудан ауызша сөзді ести отыра өте ауыр қабылдауға дейін. 
Олар бәсең дауыспен айтылған сөздерді жақсырақ қабылдайды. Көп 
жағдайда мұндай балалар сырт көзге естімейтін немесе ақыл-ой дамуы артта 
қалған сияқты болып көрінеді. Арнаулы коррекциялық ықпалсыз алалиямсн 
ауыратын балаларда сөйлеу функциясы қалыптаспайды. Сондықган оларға 
ұзақ уақытқа арналган жүйелі түрде жүргізілетін логопедиялық көмек кажет. 
Мундай балалармен әуелі мсктепке дейінгі мекемелерде, одан соң сөйлеудің 
бұзылуының ауыр түрлерін емдейтіи арнаулы мектептерде коррекциялық 
жумыс жүргізілсді.

Афазия -  бас миының органикалық зақымдануларынан болатын сөйлеу 
қабілетін ішінара немссе толықтай жоғалту дерті.

Афазия жағдайында негізінен мидың сөйлеудегі доминантты болып 
табылатын жарты шарының белгілі бір зоналары зақымданады.

Афазиянын бірнсше түрлері бар. Оның ауыр түрлерімен ауыргаи 
адамдарда айналадағылардың сөзін түсінбеумен қатар, сөйлсу қабілеті дс 
бұзылады. Афазияның бүл түрі, көбінесе, қартаң адамдарда ми ауруларының 
ауыр түрлерінен (иғісульт, түрлі ісіктер) немесе жарақаттардан кейін пайда 
болады. Балалардагы мидың афазиялық органикалық зақымдануын дэрігер- 
лер баланың сөздік функциясы қалыптасқаннан кейін гана айырьш, диагноз 
қоя алады. Мүндай жагдайда афазия нәтижесінде бала сөйлеуі дамымақ 
түгілі, қалыптасқан сөйлеу дағдылары бузыла бастайды. Афазия баланы 
терең мүгедектік жагдайға душар етеді. Көп жағдайда айналадағылардың 
сөзін түсінбеуі жэне өз ой-тілектерін жеткізс алмауы баланың мінез- 
қүлқының өзгеруіне эсер етіп, агрессия, жанжалшылдық, ашуланғыштық 
сияқты жагымсыз қылықтар пайда болады.
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Афазиямен ауыратын адамдарға коррекциялық педагогикалық көмек 
жсткіліксіз, сондықтан олар денсаулық сактау жүйесі мекемелерінде емделуі 
іиіс.

Каппацизм -  грек алфавитіндегі к дыбысының атауы. К  дыбысының 
сөйлеу тілінде бұзылып айтылуы, ал басқа дыбыстармен алмасуы 
ііаракаппацизм деп аталады.

К  дыбысының артикуляциясы немесе оның дүрыс айтылған жагдайын- 
дағы сөйлеу тілі мүшелерінің іс-қимылдары. К дыбысы айтылған кездс ерін 
оііың өзінен кейінгі соңынан тірксскен дауыстылардың ыңгайына қарай 
қимылдайды. Тілдің ұшы түсіп, алдыңгы тіске тимей едэуір кейін шегініп 
тұрады да, артқы жағының үсті тацдаймен қабысады. Дыбыс айтылган кезде 
өзіне тән ерекшс шумен сыртқа тебіліп шыққан ауаның қысымынан тілдің 
тандайға қабысқан жері серпіліп ашылып кетеді. Жұмсақ таңдай көтеріліп 
тұрып қуысына баратын жолды жабады.

К  дыбысының сөйлеу тіліндегі мүкістігінің негізінен үш түрі кездеседі. 
Бірінші түрінде дауыс желбезегі қатты қабысып қалады да, тыныс жолы 
бұлшық еттің жиырылуынан оныц астында туйыкталып жиналган ауаның 
тегеурінді қысымы желбезекті итеріп, күрт ашып жібергенде, шуылды ауа 
толқыны дауыс саңылауын киіп-жарып сыртқа серпіп шығады. Соның 
ііэтижесінде к дыбысын айтқан кезде оі]ыц орнына көмейден қырын ғана 
шертілген үн естіледі.

Каппацизмді түзетудіц эдістері. К  дыбысыньщ мүкістігін түзетуде 
алдымен баланы айнаға қаратып дыбыстың сөйлеу тіліндегі дұрыс айтылуын 
логопед екі-үш қайталап көрсеткеннен кейін өзіне айтқызып қарайды. Егер 
бұл әдістен оң нэтиже шықпаса, онда механикалық тәсілді қолданып, шпа- 
тельдіц жэрдемімен оны т дыбысы арқылы түзетуге кіріседі. Ол үшін 
логопед балаға т а -  т а -  та буынын токтаусыз қайталатып, өзі шпательмен 
тілінің алдыңғы жагын үстінен ақырын ғана басып, астыңғы тістің артына 
түсірген кезде та буыны естіледі. Егер тілді қаттырақ басып артқа шегіндіре 
түскенде та буыны қа болып естіледі.

Ламбдацизм -  грек алфавитіндегі л дыбысының атауы, ягни л 
дыбысыньщ қатаң және жіңішке түрлерінің сөйлеу тілінде бұзылып айтылуы.

Л  дыбысының артикуляциясына ерін тек дауысты дыбыстармен тіркесіп 
айтылган жагдайда ғана қатысады. Үстіңгі тіс пен астыңғы тістің арасы 
шамамен 4-5 мм-дей қашыктықта болады. Тілдің ұшы көтеріліп барып 
үстіңгі тістің артқы түбіне тіреледі. Кей жагдайларда ол одан эрі сэл 
төменірек те тура береді. Тілдің алдына тамангы орта тұсының үсті төмен 
түседі, түбір жағы жумсақ тавдайға көтеріліп артқа қарай тартылады, ал 
ортасы қасықтың шуңғылына ұқсап иіледі. Екі қапталы томен түсіп түрады 
да, одан іштен шығатын ауаның ағыны өтеді. Жұмсақтаңдай көтеріліп түрьш 
жолын жабады. Ал дауыс желбезегі қабысып, дыбыс шыққандай дірілдейді.

Жіңішке л дыбысы у, ө дыбыстарымен тіркесіп айтылған кезде ерін сүйір- 
лене жиырылып алға қарай созылады, а э, е, и, і дауыстыларымен тіркесіп ай- 
тылганда ол екі езуге қарай біршама кіріліп тартылады. Тілдің үшы астыңғы
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тістің артына тіреледі де, алдыңғы жағының үсті қатты таңдайға иіліп барып 
бүгіледі, ал артқы бөлігі түбірімен коса едэуір алға жылжыңқырап төмен 
түседі.

Л  дыбысынын катан жэне жіңішке түрлерінің сөйлеу тілінде бүзылып 
айтылуы өте сирек кездеседі. Бұл дауыс көбінесс шолақ й-мен тіркесіп 
айтылады. Мысалы, лак-йак, кала-кайа, қалам-қайам, кол-кой, әліппе-әйіппе, 
Т .6 . ,  сонымен катар ол басқа дыбыстармсн де алмастьфылып немесе бүзылып 
айтылуы мүмкін.

Ламбдацизмді түзстудің әдістері.
Л  дыбысының мүкістігін түзетіп, оны сөйлсу тіліне түпкілікті 

орныктырумсн өзіне тән киындығы болатынын естен шығармаған жөн, 
Себебі казак тілінде қал-кай, жал-жай, сал-сай, бал-бай, лақ-йак балады- 
байады, тал-тай, алдады-айдады, т.б. балалардың күнделікті қарым-қатынас 
тілінде жиі кездесетін магыналары бір-біріне жакындаспағанымен айтылуы 
мен естілуіндегі дыбыс үндестіктері үксас келетін сөздер көптеп келетін- 
діктен бала дыбысты дұрыс айтуды үйренсе де, сөйлеуге келген кезде тіліне 
бакылау жасай алмай, өзінің бүрынгы дагдыланып қалган дыбысына ауысып 
кете береді. Сондыктан логопед тіл мүкістігін түзетуге кіріспес бұрын алды- 
мен күрамында л дыбысы бар сөздермен аталатыіі адамдардың, жануарлар- 
дың жэне заттардың жеке және сюжеттік көріністе бейнеленген түрлі-түсті 
сурсттерііі топтастырып бір шетке жаяды. Ал онымен катарластыра екінші 
жақка қүрамында л дыбысы жоқ, бірақ айтылуы мен естілуі үқсас больш 
келетін сөздермен аталатын дэл сондай суреттерді топтастырып жаяды да, 
баланың назарын скі топтағы суреттсрге кезск аударып, л дыбысы тіркес- 
пеген сөздердің айтылуы мен естілуіндегі жэне жазылымдарындагы айырма- 
шылыктарды салыстыра отырып, бірнеше рет кайталап шыгады. Осы эдіспен 
екі топтағы сурсттерде бейнеленген адамдардьщ, жануарлардың жэне заггар- 
дың атауларыііың айтылуына баланың көзін жеткізе каныктырып, естілуін- 
дегі дыбыс үнін қүлагына қүйып сіңіргеннен соң сөйлеу тілінің мүкістін 
түзетуге кіріседі.

Логопед алдымен ауызын сәл ғана ашып ы мен а дыбысын қосып {ыа) 
айтып көсетеді де, баланың назарын бұл екі дыбыстың тіркесіп айтылғанда 
шығатын үнінін калай естілетініне аударады. Мұнда ы дыбысы айтылган 
кезде ауадан атылып шыгатындай болып сөйлеу тілінде айткызып, жаттык- 
тырғаннан кейін, енді оған тілінің ұшын тісімен қысып ұстаткызып койып ы 
мен а дыбысын косып айтқызған кезде ла дыбысынын тіркесі анык 
естілетінін байкайды.

Сөйлеу тілінде түзетіліп койылған дыбысты түпкілікті бекітіп орныктыру 
үшін оны алдымен жабық буында (од), содан соң дауысты дыбыстардын 
ортасынды (ала) жэне ашык буында (ла), сонымен қатар баска 
дауыстылармен тіркескен буындарда да (алу, ды, ылаң, олақ, қол, ән, ұлан, 
өлке) айткызып жаттыктырады.

Л  дыбысынын жіңішке айтылатын сынарынын мүкістігі баланьщ сөйлеу 
тілінде мүлде кездеспейді десе де болады.
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Сөйлеудің дамуы жэне оны тэрбиелеу жолдары
Жаңа туган балада дыбыска ұксас реакциялар (жылау, іңгэлау) 

байқалғанымен, оларда элі де дыбыстык сипат болмайды. Балада түрлі 
дыбыстар 2-3 айдан кейін байкалады. Мұны оның уілдеуінен жақсы көруге 
болады. Оларда эуелі былдырлар пайда болады. Бүлар баланын естіген 
сөздерге, дыбыстарга қайтарған реакциясы. Мысалы, «мэ», «ға», «ге» секілді 
жеке буындарды 5-6 айда «ма-ма», «п-па» деген екі буыннан келетін жеке 
сөздерді айтатын күйге жетеді. 8 айлык бала сөздін интонациясын, дауыс 
ыргагын ажырата алады. Бірак сөздердің айырмашылыгын, олардын мэн- 
мағынасын әлі толык ұга алмайды. Оның алғашкы сөздері «ата», «әке», 
«әже», «аға» болады. Бірак олар үш-төрт буыннан түратын сөздерді айтуға 
шамасы келмейді. Бала алдымен дауысты дыбыстарды, кейінірек оның катаң, 
ұян түрлерін меңгереді. Балага ызың дауыссыздар мен ысылдап шығатын 
дауыссыздарды (ж, ш) ұгыну қиынырақ болады, сондыктан кейбір бала «р, л» 
дыбыстарын 4-5 жасқа дейін дұрыс айта алмайды. Отбасында ата-ана 
тарапынан жеткілікті торбие алган жас жарымдағы балада 10-15 сөз, екіге 
келгенде 300, үш жаста мың жарымдай сөзді игереді. Кейде жеткізе алмай 
жатқан сөздерін ым-ишарамеіі жеткізеді. Балада сөз нақтылы заттың сигналы 
ретінде көрІніп, ылғи да белгілі ііэрсеге деген эрекеті мен нақтылы кажетін 
өтеуге байланысты туып отырады. Баланын бұл кездегі сөзінде зат есімдер 
көп болады, олар онын айналадагы заттармен, адамдармен қарым- 
қатынастарында елеулі рөл аткарады. Кейін уақыт келе сөздік қоры етістік, 
есімдік, тағы басқа сөз таптарымен толығады.

Мектепке дейінгі кезенде бала тілінің калыптасуына ересектердің дұрыс 
және мағыиалы сөйлеуі үлкен эсер етеді. Өйткені балалар оларга үнемі 
еліктеп, өз бетімен сөз шыгаруға талпына бастайды. Ол басқа балалардын, 
тіпті үлкендердін сөздерінде байкалған қателіктерді көргіш келеді, яғни 
балалардын «тіл сезімі» күшті болады.

Жанүяда баланын сөйлеу әрекетінін дүрыс калыптасуына жеткілікті көңіл 
бөлінсе, ол мектепке келгенде киналмай жақсы үлгеріп кетеді. Осындай 
балалардын ана тіліндегі сөздік коры 4500-ге дейін жетіп отырады. Біз 
балалардын дұрыс, анық, дэл сейлей алуына ерекше көңіл бөлуіміз кажет. 
Мектепке дейінгі балаларды сөйлеуге тәрбиелеу - ата-аналар мен 
тэрбиешілердің ерекше көңіл бөлетін мәселесі. Мектепке дейінгі баланын 
сөйлеуі, негізінен, тек қарым-катынас қызметін атқаратын болса, ал мектепте 
білім жүйелерін меңгерудін кұралы бола бастайды. Мектеп бала тілінің 
жүйелі түрде дамуына өте қолайлы жағдай тугызады. Сауат ашу, оқып, жаза 
алуға үйрену, мектепке дейінгі стихиялы түрде жүргізілсе, енді бала ана тілін 
арнаулы пэн ретінде (фонетикалык, лексикалық, грамматикалык түрғыдан) 
оқып-үйренеді. Бұл онын тілінің дамуына бұрын-сонды болып көрмеген 
үлкен өзгерістер енгізеді. Ана тілін жақсы меңгеру арқылы балада тек 
сейлеу ерекшеліктері ғана емес, бүкіл жеке басының қасиетгері де 
жетіліп дами түседі.
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Жазба сөйлеу - баланың тіл мәдениетіііің дамуына ерекше ықпал 
жасайтын қуатты фактор. Мұны меңгеруге бала мектеп табалдырыгын 
аттагаіінан бастап белсене кіріседі. Оны жазуга үйрету бастауыш мектептсгі 
оқудың пайызга шаққандагы жарымына жуыгын алады. Өйткені жазу 
техникасын меңгеру - психологиялық тұрғыдан өте күрделі процесс. Баста
уыш мектеп оқушыларының ауыз-екі сөзі мен жазба сөзін салыстыра зерттеу 
көптен бері қолға алынып келе жатқан жұмыс. Ертеректе жүргізілген 
зерттеулердің бірінде 2,3-сынып оқушыларының жазба сөзі ауызша сөйлеуі- 
нен сан жағынан да, сана ж^ынан да көп кейін қалып отырғандығы, оларда 
зат есім мен етістіктердің көп ұшырасатындыгы, сөздік қоры жеткілікті 
дамыган балалардың жазу жұмыстары да жогары болатындығы байқалған. 
Соңгы ксздегі зерттеулер де осы пікірдің дұрыстығын анықтап отыр. 
Орфографиялық дагдылармсн қатар жазу дағдыларын үйрену - осы жалпы 
ауызекі сөздің өзін меңгерудің негізгі элементі.

Жазба сөйлеудің дамуы хат тани білудсн басталады. Бүл арнаулы 
жагдайларға машықтануды қажет етеді. Хат тану негізгі үш кезеңнеіі тұрады. 
Бірііішісінде оқушы әріп аттарымен танысады. Бұган қоса сол эріптердің 
тілдегі дыбысқа қалайша сәйкес кслстіндігі, олардың буынга бірігуі, одаи 
сөздің қалайша қүралатындығы да осы кезеңде үйретіледі. Баланың оларды 
үйрсну барысы қиындықтармен жүріп отырады.

Мұның бірнеше психологиялық себептері бар. Біріншіден, бала әріптердің 
графикалық өрнектерін жөнді ажырата алмайды. Бүл жазу дағдысының 
қалыптасуына бөгет келтіреді. Екіншіден, білетін әріптерін байланыстыр- 
ғанда қателіктер жібереді. Өйткені дыбыс пен әріптің арасындагы айырма- 
шылықтар баланың қабуылдауына қиындыктар келтіреді. Осының нэтиже- 
сінде сөздің элементтерін жинактау және оларды тану қиынга соғады.

Оқу дагдысының бірінші кезеңін психологияда талдау кезеңі деп атайды. 
Екінші кезеңде оқушы сөздің элементтсрін опша қиналмай-ақ бір-біріне 
жеңіл қоса алатын болады. Бірақ сөйлемнің жеке бөліктерін ежіктеп жатпай, 
тезірек оқуға тырысады да, қатс жіберіп алады. Қатенің көбі осындайда 
туады.

Оқу дагдысын меңгерудің жинақтау, топтастыру кезеңдері де болады. Ал 
үшінші кезеңінде бала дұрыс, жүгіртіп оқи алатын болады. Әріптерді тез 
тану, оларды қоса алу, негізінеи, осы кезевде қалыптасып болады. Осы 
әдіспен оқытылатын бала ұзамай хатты жақсы танып кетеді. Олар ежіктеуді 
қойып, бір қалыппен оқитын болады. Сөздің магынасыпа түсініп, ойланып 
оқу күрделі процестер (салыстыру, жалпылау, пақтылау) жүйесінің болуын 
қажет етеді. Өйткені ойдың осы тэсілдері балада бірсыдыргы дамыған болса, 
ол оқыған нәрсенің мазмұнын дұрыс аңғарады, кітаптағы негізгі, басым 
ойларды түсінуде көп қиналмайтын болады. Мэтіннің мазмұнын түсініп 
оқуга бала бірден жетпейді. Мұғалім материалды нашар түсіндірсе, онда 
оларда сөз қоры өте аз болады. Мәтіңдегі ойды таба алмай, оның жеке 
бөліктерінің бір-біріне, магынасына қарай біріктіруде қиналатындар да 
болады. Бала оқуының осы ақаулылыгын мұғалім дер ксзінде көре біліп, оған
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тиісті шара қолданып отыруы қажет. Ұстаз оқушының сөздік қорын молайту 
жагын да ылғи ойластыруы қажет. Бұл үнін ол баланың сөздік қорының аз- 
көптігіне, оның білетін сөздерінің мағынасын түсінуіне зер салған жөн. 
Мұгалім бірге балаға мэтінді түгелдей не жартылай оқытып, оның негізгі 
мазмүнын, ондағы ең негізгі сөздер мен сөйлемдерді тапқызып үйретуі 
қажет. Оқыған нэрсесінің жоспарын жасауды, мэтіннің жеке бөліктеріне 
тиісті тақырып беруді, осыган аптықпай мэнерлеп оқуға жатгыкгыру сиякты 
тэсілдерді де балаларға жиі қолданып отырмаса болмайды. Ал мәнерлеп оқу 
мэтіннің логикасын аңғартуга мүмкіндік береді.

Бала мектепке келген күндерден бастап оқу дағдысымен қатар жазу 
дагдысын да меңгере бастайды. Жазу дағдыларына машықтану да өте күрделі 
процесс. Мұның да үш кезеңі бар. Бірінші кезеңде баланың бүкіл зейіні жеке 
элементтсріне, сондай-ақ дэптер мсн қаламды ұстап тұру қимылдарына, 
өзінің партаға отырысына ауады. Екінші кезеңді әріп үйренудің элементтік 
кезеңі деп атайды. Бұл ксзсңде бала эріптің жеке элементтерін жаза білу 
қабілетіне ие болады. Енді баланың зейіні біртіндеп әріп таңбаларының бей- 
несіне ауа бастайды, оның әріп жазуға қатысатын қимыл-қозғалыстары 
шапшаңдай түседі. Осы кезеңде бала жеке эріптерді толық жаза білуге 
үйренеді. Үшінші кезең - жаза сөйлеудің қалыптасу дэрежесін көрсететін 
пегізгі кезең. Бүл кезеңде олар өз бстіпше жеке сөздерді жаза алатын халге 
жетеді. Осы кезеңде оқушының зейіні түтас сөз жазуга ауады. Енді баланын 
зейіні жеке әріптерге емес, құрылатын сөзге ауады. Бала сөздегі әріптердің 
ерекшеліктеріне, бастырылып жазылуына, олардың қаз-қатар орналасуына да 
қатты көңіл бөледі.

Жазу дағдысының осы үш кезеңі жылдам, тез жазуга жасалган дайындық 
кезеңі болып табылады. Жазу дағдысын меңгеруде балаға ұшырасатын 
негізгі қиындыктар психологияда жан-жакты зерттелген. Мысалы, саусақ 
терісі әлі де болса дамып, жетіле қоймаған. Сондықтан да жазудан баланың 
қолы тез шаршайды. Саусақ икемділігінің аздығы, әсіресе бас бармактың 
қалам ұстауға ебедейсіздігі, қолдың иіліп-бүгілуін қамтамасыз ететін бұлшық 
еттердің даму дәрсжесінің төмсндігі жазу техникасын меңгеруге көп кедергі 
(қолдың солдан оңға қарай қозғалысында) келтіреді. Жогарыда келтірілген 
теріс факторлар оқушылардың каллиграфиясының қалыптасуына нүқсан 
келтіреді, олар баланың жазуынан төмендегідей кемістіктердің орын тебуіне 
себеп болады;

1. Бала жазу үлгісінің ірі, көріксіз болуына эсер етеді;
2. Әріптердің ретімен кслуіне, анық жазылуына нүқсан кслтіреді және 

оның формасының тез өзгсріп отыруына себепші болады. Әріптер мен 
сөздердің, жолдардың бір-бірінен қашыктығының ылги да біркелкі болмай- 
тыны, жазу жолының дәптердің оң жагына қарай ойысуы осы себептерден 
туындайды. Жазу үстінде байқалатын осы кемшіліктерді болдырмау үшін 
мұғалім: баланың саусақтарының жұмсақ беттері қатая түсуі үшін оларга 
пластилиннен, балшықтан мүсіндер жасатып, сурет салгызып, кесте тіккізіп 
дагдыландырганы дұрыс;
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3. Мұғалім көшіріп жазудан кеткен қателерге баланың зейінін үнемі 
аударып, оның өз қатесін өзі түзетуін қадағалауы тиіс;

4. Бала өз қатесін байқай білумен қатар, оларды түзстудегі табыстарып да 
сезініп отыруы тиіс;

5. Баланы жазу әріптеріне қатаң түрде қарап, дэптерін таза ұстауына 
машықтандыру қажет. Өйткені баланың дәптері таза болса, каллиграфиясы 
да жақсарып, қателері азая түседі.

Баланың жазу шапшаңдығы әр сыныпта әртүрлі. Бастауыш мектеп оқу- 
шыларының ішіндегі ең жогарғы темпті бірінші сыныптағылар ұстайды екен. 
Бұл олардың жазуға көп көңіл бөлетіндіктерінің нәтижесінен туындаған 
ерекшелік. Екінші, үшінші сыныптарда баланың жазу қарқыны біршама 
төмендейді де, 4 сыныпта қайта көтеріледі. Психологиялық зерттеулерде 
бастауыш мектепті бітіретін оқушыньщ жазу темпі минутына орта есеппен 
60-70 эріп болатындығы анықталған.

Жазу дағдыларын ойдағыдай меңгеру орфографиялық ережелерді 
меңгерумен қатар жүріп отырады. Егер бала жазатын сөзін буынға бөліп, 
оларды іштей айтып отыруга дагдыланса, емле қателерін аз жібереді. Ол, 
эсіресе өзінің ылғи да қате жіберетін сөздерін сынай жазып дагдылануы тиіс. 
Баланың емледен жіберетін қателері психологиялық тұрғыдан екі типке 
бөлінді. Олар үйреншікті қате және білмегендіктен туган қате деп аталады. 
Бала сөзді бүгін басқаша, ертең басқаша жазады. Мүндай қатені түзету қиын 
емес. Орфографиялық сөздердің жазылу ережесін соншалықты меңгеру -  осы 
секілді қателердің болмауының басты шарты. Үйреншікті қателерден 
арылуға орфографияны білу жеткіліксіз. Баланың қате жазып үйренген 
сөздерін дұрыс жаздыру үшін арнаулы жаттығулар жүйесін ұйымдастыру 
қажет. Емле қателерін жіберу -  баланыц өз жазгандарын қадағалай алу, оның 
дүрыс-бүрыстыгына көз жеткізе білу қабілетінің дамуына да байланысты.

Ж азуд^і өзін-өзі бақылай алу қабілеті әр жастағы балаларда әртүрлі 
болады. Бүл олардың ой процесінің дамуымен де шарттасып жатады. 
Мэселен, ой тосілдері біршама дамып жетілген 3,4-сынып оқушыларында 
емле дағдыларынан кеткен қателерді байқай алу қабілеті жақсы байқалады 
да, 1,2-сыныптарда бүл жағы жетіспей тұрады.

Жүйелі тізбекпен түсінікті етіп жаза алу үшін бала грамматиканың қалған 
бөлімдерін де (орфография, лексика) саналылықпен меңгеруі тиіс. Граммати- 
каны меңгеру де бала ойлауын дамытудың бірден-бір құралы. Оның заңда- 
рын білу арқылы бала өзінің а)^ізша, жазбаша сөйлеуін белгілі мақсатқа сай 
ұйымдастырып, жоспарлы етіп құра алатын қабілетке ие болады. Грамма- 
тиканы жақсы меңгерген бала өз ойын басқ^а тиянақты етіп жеткізе алады.

Балаларды сөйлеу мәдениетіне төселтуді мектеп жагдайында жақсы қолға 
алу үшін мұгалімге:

1. Оқушының жеке дыбыстарды, буындарды, сөздерді, фонемаларды, лек- 
сикалық жағынан дұрыс жаза жэне айта білуіне, ана тілінің грамматикасын 
саналы түрде меңгертумен қатар, тәжірибе жүзінде қолдана білуіне ерекше 
қамқорлық жасау, сабақ, сабақтан тыс кездерде олардың ауызекі жэне
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жазбаша сөйлеуінің дұрыстығын қадағалау, жаңа сөздердің мағынасын 
түсіндіріп, оларды сөздік дэптеріне жаздыру, эр сөйлемді тиянақты ойды 
білдіре алатындай етіп қүрай алуга үйрету - бастауыш мектеп м^р^імінің 
оқу-тәрбие процесіндегі ең абыройлы міндетінің бірі.

2. Оқушы тілінде кездесетін кемшіліктерді (кекеш, тұтықпа, кей 
дыбыстарды айтпау) жою мәселесі де мұғалімге қатысты мәселе. Осы мәселе 
жөнінде ол логопедтермен, тіл кемістігін түзейтін мамандармен тығыз бай- 
ланыс жасауы тиіс. Бала тілінің кемістігін түзетуде қазақ фольклорындағы 
кейбір атауларды да қолдануга болады. Мәселен, «р», «ң» дыбыстарын дұрыс 
айта алмайтын 1-сынып оқушыларына «ай, Тайңарбай, Тайқарбай, малыңды 
жазирага жай, Тайқарбай, ай Тайқарбай дегенім қай Тайқарбай» деген 
жаңылтпаштағы «Тайқарбай» сөзін жылдам айтқызып үйрету, егер бала оны 
қате айтса, бірнеше рет қайталатқан дұрыс.

3. Мұгалімдер оқушылардыц ана тілімен қатар, орыс тіліндегі сөздік 
қорының шамасын біліп, олардың екі тілде сөйлей алуына көңіл бөлуі тиіс.

4. Оқушыларды сөйлсу мэдениетіне тәрбиелеу - оқу-тэрбие процесінде 
көзделетін негізгі міндеттердіц бірі. Оқушыларды осындай қасиетке 
тәрбиелеу көптегсн әдістер арқылы жүзеге асып отырады. Мэселен, олардың 
өз ана тілін қадір тұтып, қүрмсттсй білуге тэрбиелеу осындай әдістердің бір 
элементі.

Өзін-өзі тексеру сүрақтары:
1. Сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың психологиялык-педагогикалык мінездсмесІ.
2. Сөйлеудің бұзылу себептері қандай жэне олардың негізгі түрлерін атап беріңіз.
3. Сөйлеудің бұзылуына алып келетін себептерді қанша топқа бөледі?
4. Дислалиялық дыбыстық бүзылулар деген не?
5. Дауыстың функционалды бұзылуы қалай деп аталады?
6. Ринолалия дегсн не?
7. Дизартрия дыбыстың қандай ақауына жатады?
8. Тұтығудың (кекештсну) себептері нсде?
9. Алалияны неліктен сөйлеу дефектілерінің ішіндегі ең ауыр. күрделі түріне 

жаткызамыз?
10. Афазияның кандай түрлері бар, атап беріңіз.
11. Сөйлеудін дамуы жэне оны тэрбиелеу жолдары қандай?
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5-тақырып. Кору қабілеті б^зылған адамдарға 
арнаулы білім және тәрбие беру

• Тифлопедагогиканың пәні жэне міндеттері.
• Тифлопедагогиканың шығу тарихы.
• Көру қабілеті бұзылуының себептері мен салдарлары жэне олардың 

орнын толтыру мүмкіндіктері.
• Көру кемшіліктері бар балаларды оқыту және тәрбиелеу.
• Соқырлар мен нашар көретін балаларға кэсіби білім беру 

проблемалары.

Тифлопедагогиканьщ пәні жэне міндеттері
Тифлопедагогика (гректің «typhlos» - «соқыр» деген сөзінен алынган) -  

көру қабілеті бұзылган адамдарды оқыту жэне тэрбиелеу туралы ғылым.
Көру қабілетінің бұзылу деңгейіне қарай олар соқырлар және нашар 

көретіндер болып бөлінеді.
Арнаулы педагогика тұрғысынан соқырлық пен нашар көрушілік 

психофизикалық дерт болып табылады да, ол жеке түлганың қалыптасуы мен 
дамуының тұгас процесіне эсер етеді. Мұндай әсерлер қимыл-қозгалыстың, 
кеңістікте бағыт ұстаудың бұзылуы мен артта қалуынан, түсініктер мен 
ұгымдардың, заггық-психикалық әрекеттердің дұрыс қалыптаспауынан, 
эмоциялық-еріктік сфераның, коммуникация мен қоғамға бейімделудің 
ерекшеліктерінен байқалады.

Соқырлар — көру сезімі мүлдем жойылгандар немесе тек қана жарыкты 
сезетін, яғни көру қабілеті өте аз мөлшерде сақталгандар (сұлбаны, түсті 
анықтай алатындай ғана) болып бөлінеді.

Нашар көретіндер -  көзілдірікпен көру мүмкіндіктері 0,05-тен 0,2 
диоптрий көлемінде ғана сақталған адамдар. Оларда көру функциясының 
басқа да кемістіктері болуы мүмкін, мысалы, түсті, жарықты айыра алмау, 
перифериялық немесе бинокулярлық көру, т.б.

Тифлопедагогиканың ғылым ретіндегі атқаратын міндеттері:
• Көруді психологиялық-педагогикалық және клиникалық тұргыдан, 

сонымен бірге көрудің бұзылуы жагдайындағы психикалық және физикалық 
аномалияларды зерттеу;

• Соқырлық және нашар көрушілік жағдайларында бұзылған көру функ- 
цияларын қаита қалпына келтіру, түзету немесе компенсациялау шарттары 
мен жолдарын аныктау;

• Көздің көру функциясының бүзылуы нәтижесінде жеке түлганың 
қалыптасып, дамуының ерекшеліктерін зерттеу;

•  Соқыр жэне нашар көретін балаларды гылым негіздеріне, политехни- 
калық, кэсіби білімдерге баулуда оқу мазмұнын, әдістері мен тэсілдерін 
айқындау, тэжірибеге енгізу;
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• Соқырлар мен нашар көретіндерді арнайы оқытатын мекемелердің 
түрлері мен құрылымдарын аныктау;

• Оқу жоспарларын, бағдарламалар мен оқулыктарды, жеке эдістемелік 
жүйелерді жасау;

• Көруі нашар адамдардың танымдық мүмкіндіктерін кеңейтетін арнау
лы техникалық қүралдар жасау ісін қад^алау, басқару;

• Көру қабілеті бұзылған адамдарды оқыту, тэрбиелеу жэне еңбекке бау
луда зор маңызға ие арнаулы мекемелерді жобалау жэне салу ісіне белсене 
араласу.

Тифлопедагогиканың шыгу тарихы
Тифлопедагогиканың жэнс соқырларды оқытудың негізін салған француз 

педагогы, белгілі ойшыл Д. Дидроның әріптесі эрі ісін жалгастырушы 
В. Гаюи (1745-1822) болып есептследі. Гаюи Франция мен Ресейдегі соқыр- 
ларға арналған алғашқы мскемелердің негізін қалаушы. Соқырларды жүиелі 
түрде оқьггу ғана емес, оларга деген қогам көзқарасының гуманистік өзгеруі 
де осы В.Гаюи еңбегінің пэтижесі.

Луи Брайль (1809-1852) -  үш жасында көруден қалған Париждегі үлттық 
соқырлар институтының түлсгі, Ол өсс ксле тифлопедагогикамен айналысып, 
соқырларды оқыту жүйесін түбірімен өзгерткен жаңалық ашты. Оның 6- 
нүктелік комбинацияларға негізделгсн рсльефті жазу жүйесі эріптік, 
математикалық жэне басқа да соқырлардың еркін оқып жазуына мүмкіндік 
беретін символдардан тұрады. Брайль жүйесі бойынша кітаптар басып 
шығару 1852 жылы Францияда басталды. Ресейдегі Брайль жүйесі бойынша 
орындалган алгашқы кітап 1885 жылы жарық көрді.

Ресейдегі соқырлар оқитын алғашқы мекеме 1807 жылы Санкт-Петер- 
бургте ұйымдастырылды. Бүл оқу орнында балаларды құдай заңдарын 
білуге, ән айтуға, қол өнеріне үйрететін.

1917 жылгы Қазан төңкерісінен кейін соқыр балаларга арналган мектеп- 
тер халыққа білім беру жүйесінің құрамына енгізілді. 1928 жылы соқырларға 
арналган алғашқы кеңестік мектеп багдарламалары пайда болды. 30 
жылдардын аяғында Мэскеу, Ленинград қалаларында нашар көретіндер үшін 
алғашқы мектептер ашыла бастады. Тифлопедагогиканың бұл жаңа багыты- 
ның негізін салушы Ю.Д. Жаринцева еді.

Жалпы білім беретін пэндердің тифлопедагогикалық әдістемесін жасап, 
соқырларды оқыту ісіне үлкен үлес қосқан ленинградтық профессор 
Б.И.Коваленко болды.

Көру қабілеті бұзылуының себептері мен салдарлары жэне олардың
орнын толтыру мумкіндікпіері
Көрудің бұзылуы туа біткен жэнс жүре біткен себептерден болуы мүмкін.
Туа біткен соқырлық баланың жатырда дамуы кезінде зақымдануынан 

немесе дертке шалдығуы салдарынан, сондай-ақ кейбір көру дефектілерінің 
тұқым қуалауынан болады.
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Жүре келе пайда болатын соқырлықтың да себептері әртүрлі болуы 
мүмкін. Мысалы: көру органдарынын -  тор қабық пен мөлдір қабықтыц; 
орталық жүйке жүйесінің аурулары (менингит, ми ісіістері, менингоэнцефа- 
лит); ағзаның жалпы аурулары (қызылша, тұмау, скарлатина); сондай-ақ ми- 
дың немесе көздің жарақаттары (бастың жарақаттары) нәтижесінде болуы 
мүмкін.

Көру анализаторларының бүзылуыиың 2 түрі бар: үдеп отыратын жэне 
үдемейтін (түрақты). Үдемелі көру дефектілері кезіндегі патологиялық про- 
цестер нотижесінде көру функциясы біртіндеп төмендей береді. Мысалы, 
глаукома дертіне шалдыққандарда көз қысымы жоғарылап, көз клеткалары 
жиынтығы өзгерістерге үшырайды. Мида ісік пайда болған кезде де көру 
нашарлайды. Оқу мен жазудың санитарлық-гигиеналық нормалары сақталма- 
ған кезде де жақыннан немесе алыстан көру патологиялары дамиды.

Үдемейтін тұрақты көру кемістіктеріне туа біткен дефектілер -  астигма
тизм, катаракта, т.б. жатады. Бүл дефектілердің дамуына, сондай-ақ, кейбір 
аурулар мен көзге жасалған операциялардың салдарлары жатады.

Жоғарыда аталған себептерге байланысты ауру балалар: туа біткен соқыр, 
ерте жасынан соқыр болып қалған және көру қабілетінен үш жастан кейін 
айрылғандар деп категорияларга бөлінеді. Бұл жіктелу баланың эрі қарай 
дамуы үшін көру қабілетінен айырылғаи мезгілі үлкен рөл атқаратындығыііа 
негізделген. Мысалы, іштен соқыр болып туған балада басқаларга қарағанда 
көру образдары мүлде болмайды.

Соқьірлық неғұрлым ерте пайда болса, согүрлым екінші деңгейдегі 
ауытқушылыктар тереңдей береді. Сокыр болып туған балалардың психофи- 
зикалық даму заңдылықтары сау балалармен бірдей, бірақ көру бағыттары- 
ның жоқтыгы олрдың қимыл-қозғалысына, әлеуметтік дамуына кері эсер 
етеді.

Соқырлар үшін ерекше багыт рөлін дыбыстар атқарады. Көру қабілетін 
жогалту эмоциялық-еріктік сфераның, мінез-құлықтың, сезімдік тэжірибенің 
өзіндік ерекшеліктерін қалыптастырады. Көрмейтін балаларда ойнау, оқу, 
кәсіби қызметтерді игеру процестері белгілі қиындықтармен жүреді. Ересек 
жаст^ы көрмейтін адамдарда күнделікті түрмыстық қиындықтар көбейеді 
де, мұның бәрі күрделі күйзелістер мен негативті реакцияларға экеліп 
соқтыруы мүмкін.

Жоғары танымдық процестердің (зейін, логикалық ойлау, жады, сөйлеу) 
дамуы соқырларда қалыпты жағдайда жүреді. Сонымен бірге сезімдік жоне 
интеллектуалдық функциялардың өзара қарым-қатынасының бұзылуы соқыр 
адамдарда ойлау қызметінің белгілі бір ерекшеліктерінен, яғни абстрактілік 
ойлаудың дамуынан көрінеді.

Көру қабілетін кешірек жогалтқаи балалар соқыр болып туған балалардан 
елестету функциясының сақталуымен ерекшеленеді. Олар эрі қарай заттарды 
сөздік сипаттау нәтижесінде дамып отырады. Көру жойылганнан кейінгі 
уақытта қалған көру жадысын одан әрі дамытып отырмаса, бейнелік ойлау 
бірте-бірте жойылып кетуі мүмкіи.
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Арнайы оқыту жақсы жолға қойылған жагдайда соқыр баланың психофи- 
зикалық жағынан өте жақсы дамуға мүмкіндігі бар. Арнайы оқыту 
бағдарламалары нәтижесінде есту, тсрі арқылы сезіну, иіс сезу, вибрациялық 
қабылдаулар арқылы қоршг«'ан дүниені адекватты қабылдау эдіс-тэсілдері 
қалыптасады. Соның нәтижесінде балада сыртқы дүниені қабылдаудың 
компенсаторлық қайта қүрылуы (бір функцияны екіншісімен алмастыру, 
орнын толтыру)і дамиды. Ағзаның компенсаторлық қайта құрылуында 
көрудің сэл де болса сақталуыньщ манызы өте зор.

Л.С. Выготский соқыр адамдардың алтыншы сезімдік қабылдау қабілеті 
(жылуды сезу) бар екенін, сол арқылы олар біршама қашық жердегі заттарды 
сезетінін, иіс сезімі арқылы түстерді айыра алатынын атап көрсеткен.

Соқыр балалардағы компенсаторлық қызмет оның өмірінің алғашқы 
айларында-ақ қалыптаса бастайды.

Нашар көретіндерде төменгі дэрежеде болса да кору анализаторлары 
танымдық процесте жетекші рөл атқарады. Қоршаған дүниені көру оларда 
шектеулі, баяу және бұлыңгыр. Сопдықтан олардың көріп қабылдауының 
өзіндік сапалық ерекшеліктері бар. Мысалы, оларды түсті, олардың түрлі 
ревдерін айыру мейліише нашар. Заттар мен олардың бейнесін қабылдауда, 
сондай-ақ көз қимылының да мэні зор. Көру қабілетінің бұзылуына, сондай- 
ақ көздің бір орында токтамау кемістігі де жатады. Сондықтан да 
коррекциялық жүмыс естуге, сезуге жәпе иіс сезуге сүйеніп жүргізіледі. Бұл 
әдіс-тэсілдерді меңгеру нашар көретін адамдарда қоршаган ортаны күрделі 
синтездік бсйнелер түріпде қабылдауды қалыптастырады.

Көру кемшіліктері бар балаларды оңыту жэне тәрбиелеу
Көру қабілеті бұзылган балалардыц ата-аналары мамандардың (тифлопе

дагог, психолог, офтальмолог) консультациялық көмсгіне үнемі сүйеіііп оты- 
руы тиіс.

Соқыр немесе нашар көретін балалардын ата-аналары баланың жас 
ксзінен бастап оның қоршаған ортаны қабылдауына мүмкіншіліктер жасауы 
тиіс. Баламен қарьш-қатынаста оған ақпаратты ауызша үзбей бере отырып 
«есту арқылы көруге» қалыптастыру қажет. Анализаторлардың компенсатор- 
лык қайта күрылуы көбіне отбасы тэрбиесіне байланысты. Коре алмауы бала- 
ның элеуметтенуінде де өз ізін қалдырады.

Соқыр балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерде 2-3-тен - 7 жасқа 
дсйінгі көрмейтін, нашар коретін және қыли балалар оқытылып тэрбиеленеді. 
Бұл мексмелердің мақсаты -  балалардың бүзылған кору функциясын емдеу, 
мүмкін болса қалпына келтіру, оларды мектспте оқуға дайындау. Сондай-ақ 
көрудің калган мүмкіндіктерін пайдалану, танымдық, тұлғалык тұрғыдан 
дамыту, кеңістікте бағыт ұстау мен өзіп-өзі күту дағдыларын қалыптастыру 
багытында коррекциялық жұмыстар жүргізілсді.

Сокырлар мен нашар көретін балаларды мектепте оқытудың өзіндік прин- 
циптері мсн міндеттсрі бар, яғни бұзылган кору функцияларын қайта қалпы- 
на келтіру, коррекция және компенсация. Ал тифлопсдагогиканың ең басты
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мақсаты -  ол дамуында ауытқушылықтары бар балалардың тұлга ретіндегі 
жан-жакты толысуы, дамуы. Осыган байланысты оларга арналган мектептер- 
дің атқаруға тиіс функциялары бар. Олар -  оқыту-торбиелеу; коррекциялық- 
дамытушылық; санитарлық-гигиеналық; емдеу-қалпына келтіру; әлеуметтік 
бейімделу жэне кәсіби б^ыттандырылу функциялары.

Көрмейтін және нашар көретін балаларга арналған мектептердіц ерскше- 
ліктері:

• Балалар дамуының жалпы және жеке ерекшеліктерін ескеру;
• Оку жоспарлары мен бағдарламаларын жаңартып отыру; оқыту 

мерзімін ұзарту және оқу материалдарын ыңғайлап қайта құру;
• Сыныптар мен тәрбие топтарындагы бала санын азайту, жіктеу; жұ- 

мыстың арнайы әдістері меи түрлерін қолдану; көрнекі құралдар мен 
қызықты кітаптарды жэне жаңа тифлотехниканы қолдану;

• Оқу сыныптары мен кабинеттерін жабдыктау, санитарлық-гигиеналық 
жагдайлар жасау, емдеу-қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру;

• Еңбек жэне элеуметтік бейімдеу жұмыстарын күшейту, соиыц 
нәтижесінде түлектердің өмірден өз орнын табуын қамтамасыз ету.

Көру қабілеті бұзылған балаларды орта мектепте оқыту үш кезеңге 
бөлінеді: бастауыш, негізгі жэне орта мектеп. Барлық деңгейде де оқыту 
арнаулы б^дарламалар және оқу жоспарлары арқылы іске асырылады. 
Бастауыш мектепте оқыту -  есту, иіс сезу, сөйлеу жэне мүмкіндігінше көру 
қабілеггерін дамытуға бағытталады. Сондай-ақ емдеу дене мәдениеті, 
ритмика, әлеуметтік-тұрмыстық багыттагы сабақтар жүреді. Көруі нашар 
немесе мүлде көрмейтін балалар бастауыш мектепте оқу іс-эрекетінің дағды- 
ларын -  оқу, жазу, санауды меңгереді; көрнекі-бейнелік және теориялык 
ойлауға, жеке гигиена негіздеріие, ксңістікте багыт ұстауға үйренеді.

Толық емес орта немесе нсгізгі мектепте жалпы білім мен еңбекке 
дайындықтың негізі салынады. Білім беру мазмұны баланың ғылыми 
көзқарасын қалыптастыруға, әлеуметтік орнын аныктауына багытталған.

Мектептегі білім берудің ІІІ-ші децгейінде жалпы орта білім беру жэне 
дифференциация негізіндегі кэсіби оқыту аяқталады. Орта мектептің соңгы 
кезеңінде балалардың қызығушылыгы, элеуметтік-психологиялық бейімделуі 
есепке алына отырып, оның еңбек ете алатын саласы анықталады. Осы 
мақсатта оқу жоспарына түрлі багыттагы факультативтік сабақтар енгізілген.

Соқырлар мен нашар көретін балаларга кэсіби білім беру проблемалары
Көру қабілеті бұзылган адамдарды кэсіби багыттау ісі олардың 

медициналық көрсеткіштеріне байланысты жүргізіледі.
Арнаулы кэсіби-багытгық картада оқушыны медициналық жэне 

психологиялық-педагогикалық зерттеу мэлімеггері жүйелі түрде тіркеліп 
отырады. Мамандар балаларга факультативтер, үйірмелер ұйымдастырып, 
еңбек сабақтарында түрлі кэсіптер негіздеріне үйретеді жоне мектеп 
бітіргеннен кейінгі мамандықтарын таңдауга ақыл-кеңес беріп отырады.
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Соқыр адамдардың ішінде талантты ойшылдар, жаңалық ашушылар да 
кездеседі. Мысалы, гылымга зор үлес қосқан Грекия философтары Демокрит 
(б.э.д. Ү-ІҮ гг.), Диодот (б.э.д. I г.); көрнекті математиктер Дидим (Алексан
дрия, б.э.д. ІҮ г.), Н. Саундерсон (Шотландия, ХҮ11І г.), Д. Гофф (Англия, 
ХҮІІІ г.), орыс-кеңес профессоры А.М. Щербина, т.б. атауга болады.

Орыс-кеңес галымдарының ішінен 40-тан астам доктор, 200-дей гылым 
кандидаттары шыққан. Атакты физик-математиктер — Л.С. Поитрягин, А.Г. 
Витушкин, В.И. Зубов та көру қабілетінен айрылган адамдар. Сондай-ақ 
көрнекті галымдар қатарында тифлопедагогика меіі арнаулы педагогиканың 
дамуына өз үлестерін қосқан педагогика гылымдарының докторлары, 
профессор Б.И. Коваленко мен В.С. Свердлов бар.

Өзін-езі тексеру сүрақтары:
1. Көру қабілеті бұзылған адамдарға арнаулы білім жэне тэрбие берудің 

ерекшеліктері.
2. Тифлопедагогиканың шыгу тарихын еске түсіріп көріңіз.
3. Көру қабілеті бұзылуының себептері мен салдарлары және олардың орнын толтьтру 

мүмкіндіктері қандай?
4. Туа біткен соқырлык пен жүре келе пайда болатын соқырлықтың 

айырмашылыісгары мен себептері неде?
5. Көрмейтін жоне нашар көретін балаларға арналган мектептердің ерекшеліктері.
6. Соқырлар мен нашар көретін балаларга кэсіби білім бсру проблемалары.
7. Соқыр адамдардың ішінде кездесетін талантты ойшылдарды, жаңалық 

ашушыларды атаңыз.
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б-тақырып. Ж үру-тірек функцияларында ауытқушылықтары бар 
оқушыларды коррекцияльіқ оқыту

• Жүру-тірек аппараттары сырқаттарының түрлері, олардың пайда болу 
себептері.

• Сал ауруына шалдыққан балаларды жалпы білім беретін мектеп 
жагдайында оқыту.

• Сал ауруына шалдыққан балаларга коррекциялық кемек.

Жүру-тірек аппараттары сырқаттарьшың түрлері, олардың
пайда болу себептері

Жүру-тірек аппараттары функцияларының бұзылуы туа және жүре біткен 
себептерден болуы мүмкін. Мұндай патологиялардың бірнеше түрі бар:

• Жүйке жүйесінің аурулары (сал ауруы, полиомиелит);
• Жүру-тірек аппараттарының туа біткен патологиялары: жамбас сүйегі- 

нің шыгып кетуі; қисық мойын; табанның түрлі аурулары; омыртқа дамуы- 
ның аномалиялары (сколиоз); аяқ-қолдың дамымай қалуы және дефектілері; 
саусақтар дамуының аномалиялары; артрогрипоз (туа біткен ксмтарлық).

• Жүру-тірек аппараттарының жүре келе пайда болған дерттері немесс
зақымданулары: жулынның, мидың жәпе аяқ-қолдың жарақаттары;
полиартрит; скелет аурулары (туберкулез, сүйек ісіктері, остеомиелит); 
скелеттің жүйелі аурулары (рахит, хондродистрофия).

Ең көп кездесетіндері - жүру дефектілері мен сал ауруы. «Паралич» - грек 
тілінде «босаңсу, элсіреу» дегенді білдіреді. Сал ауруы -  бұл иннервациялық 
ақауларга байланысты аяк*қолдың немесе бір бұлшық ет функциясыньпі 
жансыздануы. Сал сырқаты, көбінесе, орталық немесе шеткі жүйке 
жүйелерінің органикалық сырқатгарга шалдыгуы нэтижесінде пайда болады. 
Сырқат функционалдық жэне органикалық болып екі түрге бөлінеді.

Функционалдық сал ауруы кезінде жүйке жүйесінде анатомиялық 
өзгерістер болмайды. Олар кенетген пайда болып, солайша тез және із-түзсіз 
жазылып кетеді. Ал балалардын церебралды сал ауруы (БЦС) -  бұл бас 
миының баланың жас кезінде зақымдануы немесе дамымай қалуы. Нэтижеде 
мидың қимыл-қозғалысқа, сөйлеуге жауап беретін бөлімдері зақымданады. 
Сондыктан БЦС кезінде адамга ең қажетті функциялар — қимыл, психика 
жэне сөйлеу бұзылады. Клиникалық жагыиап басым көрінетіні -  қимыл- 
қозгалыстың бұзылуы. Олар эртүрлі дэрежедегі психикалық, сөйлеу, есту, 
көру, сезім функцияларыньщ бұзылуымен қоса жүреді.

БЦС-ныаң себептері пренаталдық (жатырлык), интронаталдық (толғақ 
кезіндегі) жэне постнаталдық (бала өмірінің бірінші жылы) кезеңдегі түрлі 
жагымсыз жағдайлармен байланысты.

Мысалы:
• Болашақ ананың жүкті кезде инфекциялық аурулармен (вирустық 

инфекция, қызылша, токсиплазмоз).
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• Болашақ апаның жүрек-тамыр және эндрокиндік жүйелерінің ауру
лары.

• Токсикоздар.
• Физикалық жарақаттар (іштегі сәбидің жарақаттар алуы).
•  Ата-аналардың резус факторларының сәйкес келмеуі.
• Психикалық травмалар, жагымсыз эмоциялар.
• Физикалық факторлар (қатты тону, қатты күнге күю, ультрафиолеттік 

сәулелер зардабы, түрлі вибрациялар).
• Кейбір дэрі-дэрмектердің эсері.
• Экологиялық зардаптар (ауаныц, судың өндіріс қалдыктарымен 

ластануы; азық-түлікте көп мөлшерде нитраттардың, улы химикаттардың, 
радионуклеидтердің, қоспалардың болуы).

Зерттеулер бойынша 100 церебралды сал ауруы жағдайының 30-ы 
жатырда даму кезеңінде; 60-ы толгақ кезінде; ал 10-ы туылганнан кейін 
болады екен. Толгақ кезіпде баланыц асфиксиямен тууы (оттегінің жетіспеуі) 
да БЦС-на әкеліп согуы мүмкін.

Сөйлеу аномалияларынан БЦС-меіі ауыратын балаларда көбінесе 
кездесетіндері: дизартрия, алалия, сөйлеудің жалпы дамымауы, жазу тілінің 
кемістіктері.

Can ауруына шалдьщқан балаларды жалпы білім беретін
мектеп жагдайында оқыту
БЦС жагдайында коррекциялык жүмыстың негізгі мақсаттары: 

балаларга медициналық, психологиялық, педагогикалық, логопедиялық жэне 
әлеуметтік көмек көрсету; мейлінше ертерек және толық әлеуметтенуге 
бейімдеу; жалпы жэне кәсіби білім беру. Әсіресе олардың өмірге, қогамга, 
жанұяға, оку мен еңбекке деген жагымды көзқарастарын қалыптастыру өте 
мацызды.

Емдеуші-педагогикалық шаралардың тиімділігі олардың өзара байланыс- 
тылығымен, үздіксіздігімен жэне дер кезінде көрсетілуімен айквіндалады. 
Бұл жұмыстар кешенді түрде жүргізілуі қажет. Кешенді эсер етудің негізгі 
шарты - әртүрлі мамандық иелерінің (невропатологтың, емдік дене шынық- 
тыру маманының, логопедтің, дефектолог пен психологтың, тэрбиешінің) 
ақылдасып, кеңесіп жүргізген істері болып табылады. Церебралды сал 
ауруын емдеудің кешенді шараларына дәрі-дәрмекпен емдеу, түрлі массаж- 
дар, емдік дене шыныктыру, ортопедиялық көмек, физиотерапиялық проце- 
дуралар жатады.

БЦС-га шалдыққан балалармен жүргізілетін коррекциялық-педагогика- 
лық жұмыстардың бірнеше негізгі принциптері бар:

1. Баланың үздіксіз даму динамикасына сэйкес, қозгалу, сөйлеу және пси- 
хикалық кемістіктерінің бір-біріне әсерін үнемі есепке алып отыру коррек- 
циялық-педагогикалық жұмыстың кешенділік сипатын анықгайды. Бұл бала
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дамуындағы коррекциялық жұмыс нәтижелсрінде кері кетушіліккс жол 
бермеу үшін қажст.

2. Баланың аман қалган функцияларына сүйене отырып онтогснетикалық 
эсер етуді негүрлым сртерек бастау принципі. Бала өмірінің бірінші айларын- 
да-ақ ксйбір патологияларды диагностикалауга болатынына қарамастан БЦС- 
ны емдеуді тек 3-4 жастан кейін ғана бастайтын жағдайлар аз емес, бұл 
жағдайда мамандарға алдын алу жұмысын емес, қалыптасып үлгерген сөйлсу 
жэне психика дефектілерін емдеу жұмыстарын жүргізуге тура келеді. 
Негүрлым ерте аныкталып, ертерек жүргізілген коррекциялық-педагогика- 
лық жүмыс көп жагдайда балалардьщ сөйлеу жәие психикалық кемшіліктерін 
мейлінше азайтуға, тіпті кей жағдайларда толықтай жоюға мүмкіндік береді.

3. Коррскциялық жұмысты жетскші іс-эрекет аясында ұйымдастыру:
• 1 жасқа дейін жетекші іс-эрекет - үлкендермен эмоциялық қарым- 

қатынас;
•  1 -ден 3 жасқа дейін -  заттық іс-эрекеттср;
• 3 пен 7 жас аралыгы -  ойындық іс-эрекет;
•  мектеп жасында оқып-үйрену іс-әрекеттері.
4. Психологаялық жэне сөздік дамуын динамикада үпемі, үздіксіз бақы- 

лау;
5. Баланың ата-апасы жэне жақын ортасымен тығыз қарым-қатьшас, 

бірлескен іс-әрекет.

Сол ауруына шалдык^кдн балаларга коррекцизілык, көмек
Соңғы жылдары қимыл-қозғалысында дефектілері бар балалар жалпы 

білім беретін мектептерге бұрынгы уақыттарға қарағанда көптеп келе баста- 
ды- Бұлар, көбіне, сколиозбен, жамбас сүйегінің туганнан шығып кетуімен, 
БЦС-мен зардап шегетін балалар. Мұндай балалардың сырт адамның 
көмегінсіз жүріп-тұруга, киінуге, өзін-өзі күтуге шамасы келс бермейді. БЦС- 
мен ауыратын балалардың қолдары жүмыс жасамауы мүмкін, жүрістері де 
орнықсыз, тіпті катты толқыған немесе қорыққан ксзде олар құлап та қалуы 
мүмкін.

Олардың жұріп-тұру мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан, мектспке 
келу кезеңіне қарай қалыптасқан дүниетанымы, дагдылары, білімдері құрдас- 
тарына Караганда төмен болады. Көп жагдайда сырқат балаларда салыстыру, 
басты және қосалқы белгілерді бөліп алу, заттар мен құбылыстар арасындагы 
себеп-салдарлық байланыстарды ажырату қабілеттері де өте баяу дамиды.

Оқу процесін тиісті дэрежеде ұйымдастыру үшін мұгалім олардыц 
психофизикалық даму ерекшеліктерін жете білуі тиіс. Мұгалім оқу-тэрбие 
жүмысын бастамас бұрын сырқат баланың әке-шешесімен кездесіп, баланың 
қызыгушылықтары мен әуесқойлық-бейімділіктері, қүштар ойын түрлері мен 
жақсы көретін қызмет салалары туралы нақтылап біліп алуы тиіс. Мұгалім 
балаиың жұмыс барысында тірек боларлық жагымды мінез-құлық ерекшслік- 
терін дс анықтап алганы дұрыс. Сонымен бірге тәрбиеші педагогикалық 
коррекция мақсатында бала мінезінін жагымсыз жактарынан да хабардар
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болганы жөн. Аномалды баланы сыныпқа қабылдар алдыида мүндагы сау 
балалармен алдын ала эңгімелесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. 
Бүкіл сынып мүшелері сырқат балаларга көмек көрсететіндей жагдай қалып- 
тастыру қажет.

БЦС-мен ауыратын оқушының білім деңгейін тексеру жэне багалауда 
барлық пэндер бойынша төмендегі критерийлер басшылыққа алынуы тиіс:

• білімнің толықтыгы мен тереңдігі;
• білімнің оперативтілігі мен өмірге бейімділігі;
• білімнің жүйелілігі мен жалпылама игерілу деңгейі.
Дамуында аталган патологиясы бар балаларда тақырыптыц негізгі 

мазмүнын қысқаша айта алу, жаца материалды өткен материалмен байланыс- 
тыра алу, салыстыру біліктері, оқу еңбегімен шұғылдана алу дагдылары қа- 
лыптасуы тиіс. Сонда гана коррекциялық жұмыс өз деңгейінде жүрді деп 
есептеледі.

БЦС-мен ауыратын балалар емханалар базасында қажетті емдеу-қалпына 
келтіру шараларын қабылдауы, арнайы емханаларда емдеу курстарынан 
үнемі өтіп отыру тиіс.

Өзін-езі тексеру сурақтары:
1. Жүру-тірек аппараттары сырқаттарының түрлерін, олардың пайда болу себептерін 

атап көрсетіңіз.
2. Функционалдық сал ауруы кезінде агзада пайда болатын өзгерістерді сипаттаңыз.
3. Сал ауруына шалдыкқан балаларды жалпы білім беретін мектеп жагдайында окыту 

ерекшеліктері неде?
4. БЦС-ға шалдыққан балалармен жургізілетін коррекциялык-педагогикалық 

жүмыстардың негізгі принциптерін атап беріңіз.
5. БЦС-мен ауыратын оқушынын білім деңгейін тексеруде жэне багалауда барлық 

пәндер бойынша қолданылатын критерийлерді атаңыз.
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7-тақы ры п. А қы лы  мен психикасы дамуында 
ауы тқуш ы лы қтары  бар оқуш ы ларды  коррекциялы қ оқыту

• Психикалық дамуы тежелген балалардың психологиялық-педагогика- 
лық сипаттамасы.

• Ақыл-ой кемістіктерінің түрлері және олардың ерекшеліктері.
•  Психопатия түрлсрі, оларды емдеу жолдары.
• Психикалык дамуы артта қалган балалармен коррекциялық жұмыс 

жүргізудің ерекшеліктері.

Психикалың дамуы тежелген балалардың
психологиялыкгпедагогикальщ сипаттамасы
Қазіргі заманғы педагогикалық тәжірибенің негізгі бір проблемасы -  

мектепте оқу үлгерімінің тиімділігін арттыру. Зq)ттeyлep көрсетіп отырға- 
нындай, үлгермеушілердің қатарында түрлі педагогикалық себептермен 
қатар, психикалық дамуы жағынан артта қалған балалар да көптеп кездеседі. 
«Психикалық дамуы тежелген» деген үғым аз дәрежедегі органикалық 
заіЦіімданулары, орталық жүйке жүйесі жұмысында кемістіктері бар немесе 
үзақ уақыт әлеумеітік депривация жағдайында болған балаларга қатысты 
қолданылады. Оларға эмоциялық-еріктік сфераның нашар дамуы және 
танымдық қызметтің элсіздігі тэн.

Ресей ғалымдары Т.А. Власова мен М.С. Певзнер психикалық инфанти- 
лизммен ауыратын балаларды негізгі екі топқа жіктейді.

Олар бірінші топқа физикалық және ақыл-ой дамуының шапшаңдығы 
(темпі) бүзылған балаларды жатқызады. Зертгеушілер мүндай дефектілерді 
бас ми қабығының маңдай түсындагы бөлігінің жэне осы бөліктің мидың 
басқа бөлімдерімен байланысының нашар дамуымен түсіндіреді. Бұл дертке 
шалдыққан балалар өз қүрдастарынан физикалық дамуы жагынан да артта 
қалып отырады, сонымен бірге танымдық инфантилизмімен ерекшеленеді; 
оқу қызметіне кірісіп кетулері қиындайды; тез шаршайды, еңбекке 
қабілетгері төмен болады.

Екінші топка, кәбінесе ми жарақаттарының салдары болып табылатын 
психикалык әрекетінде функционалдық ауытқушылықтары бар оқушылар 
енгізіледі. Бүл топтагы балаларға негізгі жүйке процестерінің әлсіздігі тән, 
Дегенмен оларда танымдық қызметгің терең бұзылушылықтары жоқ, 
сондыктан өздерін жақсы сезінетін уақыттарда олар оқу ісінде тым тэуір 
нэтижелерге жете алады. Нақ осы топты ғалымдар кейінгі кезде психикалық 
дамуы тежелген балалар категориясына қосатын болды.

Балалардың психикалық дамуының тежелуіне, көбінесе, бас миының 
жатырда дамуы кезінде, толғақ үстінде немесе өмірінің бастапқы 
кезеңдерінде алган жарақаттар; кейбір жағдайларда орталық жүйке жүйесінің 
генетикалық түрғыда түқым қуалаган жетіспеушіліктері; интоксикация, түрлі 
инфекциялар эсер етеді.
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Әлеуметтік жагымсыз факторлар, әлеуметтік және мәдени депривация, 
стрестік ахуалдар, психотравматикалық және т,б. жағдайлар психикалық 
артта қалуды одан әрі тереңдете түседі.

Ресей галымы М.С. Певзнер психикалық даму тежелуінің негізгі және ай- 
қындаушы белгісі деп эмоциялық-еріктік сфераның зақымдануын көрсетеді. 
Бүл жағдайда баланың алғашқы интеллектуалдық деңгейі сақгалады.

К.С. Лебединская психикалық дамуы тежелген балаларды клиникалық 
түрде жүйелеп, бұл дерттің 4 нүсқасын қарастыруды үсынады:

• Конституционалдықтекті;
• Соматогендік текті;
•  Психогендік текті;
•  Церебралды-органикалықтекті.
Бүл нүсқаларбір-бірінен ипфантилизмнің типі мен нейродинамикалық 

зақымдану сипаттарымен ерекшеленеді.
а) Конституционалдық текті психикалық дамудың тежелуі немесе 

гармониялық инфантилизм нүсқасындагы даму кезінде балалардың 
эмоциялық-еріктік сферасы дамудың ерте кезеңі, көбінесе, бастауыш мектеп 
жасындагы балалардың эмоциялық қүрылымын еске салады. Негізгі анық- 
таушы ерекшеліктеріне мінез-қүлыісгың эмоциялылығы, көңіл күйдің көте- 
ріңкілігі, эмоциялық тэуелсіздігі мен қанықтығы, тез сенгіштік, т.б. жатады. 
Бұл балаларда байқалатын оқудағы артта қалушылық, мотивациялық сфера- 
ның, жалпы түтастай алғанда түлғалық жетілмей қалумен, ойындық қызығу- 
шылыктардың басымдығымен байланысты.

Бүл текті даму нүсқасындагы балалар жалпы білім беретін мектептерде 
оқи алмайды, оларга коррекциялық сынып жагдайындағы арнаулы оқыту 
багдарламасы қажет. Дегенмен кей кездерде мүндай балалардың бір бөлігі өз 
қүрдастарын қуьш жетіп, эрі қарай жалпы білім беретін мектепте оқып 
кететін жм'дайлар да ұшырасып түрады.

э) Психикалық даму тежелуінің соматогендік текті нүсқасы -  ұзақ уақыт 
бойы жеке түлғаның өзіне байланысты соматикалық жетіспеушілік жағда- 
йында болуы, мэселен созылмалы инфекциялар, аллергия, соматикалық 
сферадагы туа біткен жэне жүре келе пайда болған даму кемістіктері (жүрек 
аурулары), балалар невроздары, астения, т.б.

Мүның барлығы психикалық тонустың төмендеуіне, эмоциялық дамудың 
тежелуіне экеліп соғады. Соматогендік инфантилизм бірнеше невротикалық 
кемістіктермен айқындалады, яғни өзінің физикалық түрғыдан толыққанды 
еместігін сезінуден болатын және ауру балаға қойылатын тыйымдар мен 
шектеулер нэтижесінде пайда болатын өзіне-өзі сенімсіздік пен қорқактық. 
Бүл вариантт^ы балалар тамақтанудың, дем алу мен үйыкгаудың санато- 
риялық режимінде болғаны дұрыс. Оларға дэрі-дэрмекпен емдеу курстары 
өте қажет.

б) Психикалык даму тежелуінің психогендік түрі^ көбінесе, баланың 
түлға ретіндегі қалыптасуына кедергі келтіретін, тэрбиелік тұрғыдан 
жагымсыз жм'дайда өсуінен пайда болады. Бала туғаннан бастап, ұзақ
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ксзеңдерге созылатып қоршаған ортаның қолайсыз жағдайлары бала жанын 
психикалық тұргыдан жаралайды. Бұл жағымсыз әсерлер оның жүйке- 
психикалық сферасындагы түракты өзгерістерге эксліп согуы мүмкін. 
Мұндай жагдайда біріпші кезекте баланың эмоциялық дамуы зардап шегеді.

в) Психикалық даму тежелуініц церебралды-органикалық түріндегі 
дсрткс шалдыққан балаларда орталық жүйке жүйесінің органикалық 
зақымданулары орыіі алады. Бірақ олар мидың кейбір бөліктерін қамтиды да, 
танымдық қызметтіц тұрақты бұзылуына. ақыл-ойдыц артта қалуына 
жеткізбейді. Бүл бүкіл төрт нұсқаиыц ішіндегі ең жиі кездесетін түрі.

Бұл топтағы балаларды зерттеу аталған кемістіктердің, көбінссе, баланың 
ана жатырында жатқан кезінде (ауыр түрдсгі токсикоздар, инфекция, 
интоксикация, түрлі жарақаттар, рсзус-фактордың қайшылықтары), шала 
туылганда, асфиксия жагдайында, толғақ ксзіндс болатын жарақаггардан 
пайда болатынын көрсетеді.

Ақыл~ой кемістіктеріиің турлері жэне олардың ерекшеліктері
Іштен туа біткен ақыл-ой кемістігінің имбецил тобына кіретіндері 

ішіндсгі айтарлықтай көп тараган түрі -  Даун синдромы деп аталады. 
Сырқаттың атауы 1866 жылы ағылшын дәрігері Лэнгдон Даунның осы ауру 
түрін басқа ақыл-ой кемістіктерінен бөліп алып арнайы зерттеуімен 
байланысты. Даун синдромы ақыл-ойдың хромосомдық негіздегі кемістіктері 
тобына жатады.

Даун сырқатына шалдыққан балалардыц дсне құрылысында жэнс 
психикасында жай көзбен қарағанның өзінде көрініп тұратын бірқатар 
срекшеліктері болады. Мэселен, бас сүйектері қалыптагыдан кішілеу, желкс 
тұсы бір тегіс жайпақ болып кслсді. Сондай-ақ мұндай балалардыц көз 
қиығы тар, кеңсірігі шұңгыл, ал бет сүйегі дөңес те шыгыңқы келеді. «Даун 
балалардың» қүлақ жаргактары кішкентай жэне эртүрлі, еріндсрі қалың әрі 
ауыздары үнемі ашылыцқы келеді дс, өте үлкеи тілдері ауыз қуысында өлі ет 
секілді сүлап жатады.

Психикалық ерекшсліктеріне келстін болсақ, ақыл-ойларының таяздығы 
жағынан олар имбецил балаларга өте үқсас кслсді.

Мінез-құлықтары да эртүрлі және құбылмалы болып келеді. Олардыц 
кейбіреулері ашуланшақ, ызақор, кекшіл; екіншілсрі байқағыш, еліктегіш; 
үшіншілері мейірімді, ақкөңіл, кішіпейіл; ал төртіншілері өкпешіл, 
жәбірленгіш жэне кінәмшіл болады. Олар өздерін күтіп, қарайтын адамдарға 
тез бауыр басып кетеді. Даун синдромымен ауыратын балалар 3-4 жастан 
асқаннан кейін айналасындағы өзі қатарлы дені сау балалармен тікелей 
араласатын болса, сондай-ақ отбасындағылардың, эсіресе ата-анасының ерек- 
ше қадагалап, түзету тәрбиесімен айналысуының нәтижесінде қимыл-қозга- 
лыстарының біршама ширайтындығын, психикалық белсенділігінін артатын- 
дыгын жэне сөйлеу тілінің қалыптаса бастайтындығын байқауга болады.

Гидроцефалия деп өте үлкейіп кеткен немесс «қазан бас» дсп аталатын 
ауру түрін айтамыз. Гидроцефалияпыц өзі жүлын сұйықтыгының шамадан
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тыс қатты көбейіп, басқа құйылып жиналуынан пайда болатын ауру. Жұлын 
сұйықтығының тасуына ананың екіқабат кезінде агзасында эртүрлі азық- 
түлік тағамдары арқылы келетін уытты заттардың жайылуы, түрлі жарақат- 
тардың зардаптары немесе мидагы қанның жүруін ретгеп тұратын жұлын 
сүйығыныц жүйелеріне тікелей эсерін тигізіп, олардың қызметін бүзатын ми 
қабықтарының қабыну процестері мен мидың іріңдеп ісінуі себеп болуы 
мүмкін деген жорамалдар бар.

Іштен туа бітетін гидроцефалия кемістігі баланың дүниеге келгеннен 
кейінгі алғашқы күндерінде немесе айларында-ақ білінуі мүмкін. Бұл кезде 
баланың басы шарланып, әсіресе маңдайы дөңестеніп тез өсе бастайды.

Гидроцефалия сырқатына шалдыққан балалардыц психикасында өздеріне 
тэн ерекшеліктері бар бірқатар өзгерістердіц орын алатындыгы байқалады. 
Мысалы, олар бірнеше шумақты өлец жолдарын бір естігенде-ақ жаттап ала- 
тын жағдайлар болады. Ал ксйбіреулерінде музыкалық эуенге және көркем- 
өнергс деген ерекше естс сактау қабілеттері жақсы жетілген. Алайда мұндай 
балалардыц жүмыс істсу қабілеттсрі бірқалыпты жетілмеген. Олардыц 
белгілі бір мақсатқа талаптанып үмтылуы нашар, ынталары, қызығушылық- 
тары төмен болып келеді. Сырқат балалар, көбінесс, бір нәрсеніц байыбына 
барып, өздігінен ой тоқтата алмайды. Көріп, естігснін сол қалпында ғана қай- 
талайтын еліктегіштік қасисттсрі басымырақ, күйгелск, қызба мінсзді бола- 
тындығы байқалады. Ал екінші бірсулсрінс, ксрісііішс, көціл күйлері титық- 
тап күлазыған, күш-қуаты кетіп қажыган, айналасындагы құбылыстар мен 
адамдарға немқұрайдылықпен енжар қарайтын мінез-қүлық солгындыгы тән.

Микроцефалия -  гректіц «микро» кішкентай және «цефаль» - бас 
сөздерінсн бірігіп, бас сүйегі мсн миы жетілмей қалған деген ^ымды 
білдірсді. Микроцефалия ақыл-ой кемістіктерініц ішіндегі ец ауыры деп 
есептследі. Мұндай ауруга шалдыққан балалардыц бастары әдеттсгіден өте 
кішкентай, шақша бас болып келеді де, соған орай милары да толық жетілмей 
қалады. Сонымен қатар олардыц қимыл-қозғалыстары да бұзылған жэне 
құрысып-тырысудыц, қалшылдап-дірілдеудіц, сіңірлері тартылудың 
синдромдары болады жәнс қоршаган ортада болып жатқан тіршілік болмы- 
сыныц шындығын сезініп-түсінуі, ұгынып әсерленуі, ойланып елестетуі 
арқылы көціл күйдіц рецімен бсйнелеп көрсететін ми торабыныц жұмыс 
істеу қызметініц даму барысы да кешеуілдеп қалатындығы анық байқалады.

Психопатия турлері, оларды емдеу жолдары
Органикалық психопатия. Ми қабықшалары мен ми жүйелеріне 

байланысты органикалық кемшілікпен шарттас психопатияда бала шын 
мәнісінде жан-жақты дамып-жетілмегендігімен сипатталады. Мұндай бала, 
сң алдымен, өзі істеген теріс ісіне, орындаган жұмысына дұрыс бага бере 
алмайды, болмашы тұрпайы нәрсеге жиі алданады. Сөйтіп, оныц эмоциялық 
өрісі өздігінше дамиды. Мәселен, аз гана эмоциялық белгілер сақталып 
қалганның өзінде оларда күрделі эмоциялық білім дамиды, яғни төңірегін- 
дсгілергс айыра, аныктап қарау, терсц түсіну болмайды; сондыкган олардыц
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эмоциясы тұрақсыз әрі үстірт болады, Оныц үстіііе мүндай психопаттарда 
қатты қайгыру, эсерлену болмайды. Сол себепті оларда намыс, өкпе-реніш 
те, жаны күйзелу де кездеспейді.

Психопат бала еркінің дамып-жетілмеуі оиың өз іс-орекетін, мінез-құлқын 
бақылап, басқарып отыруга кедергі болады, яғни өзінің іс-әрекетіне 
қойылатын талап пен мінез-құлқын үйлестіре алмайды. Психопат баланың 
дамуындагы ерекшеліктер өте жас кезден байқалады жэне оның дегбірсіз 
қимылы, орынсыз айқайы арқылы, ұйқысының нашарлығымен сипатталады. 
Ал мектеп жасына дейінгі кезеңде мүндай бала төбелескіш, басқа қүрбыла- 
рымен тату ойиай алмайды, өркөкірек болады. Мектепке баратын мезгіліпде 
өрескел оуестік, қыңырлық жэне қияли өзгеріске бейімділік байқала 
бастайды. Сөз интеллект! жэие басқалардың дамуы, одетте бірқалыпты өтеді.

Егер осы ерекшеліктерге байланысты бала мектепке барганга дейін шара 
қолданбаса, онда баланың мінез-құлқындағы кемшіліктер көбейіп қаііа 
қоймай, мектепке дайындықсыз келумен қатар, оқу үлгеріміне де зиянын 
тигізеді. Өйткені ондай балалар мектепте қойылатын талапқа бағына бер- 
мейді, үйге берілген тапсырманы орындамайды, жолдастарымен жанжалдаса 
бермейді. Тэртіп бұзып, мүгалімдерді тыңдамайды, кейде мектептен немесе 
үйден де қашып, кетіп қалатын кездері болады. Ал қолайсыз жағдайлар 
туганда бүл балалардың өзі істеген ісіне жауапсыз қарайтындығын, тиянақ- 
сыздығын, өрескслдігін, ішіп-жеуге, т.б. эуестігіп пайдаланатын қүқық 
тэртібін бұзушылардың ықпалына түсіп қалатындыгын байқауға болады.

Алайда бала уақытын ойынға көбірек жүмсайтын кезеңнен бастап, 
мектепке келгенге дейін барлық түрғыдан алғанда да оның дамитын мезгілі 
екені анық. Сондыктан ол, ең алдымен, ойын арқылы қалыптасады. Ойынның 
оқушы баланың дамуына да зор ықпалы бар. Демек, ең алдымен мектепте 
оқушы балалармен қарым-қатынасты жолга қою керек. Ойын мінез-құлык- 
тың ерік механизмдерінің дамуына жағдай жасайды, эмоциялық тәжірибені 
байқатады, саналылыкты арттырады, бслгілі бір дэрежеге багынуды үйретеді. 
Ал мектеп жасына дейінгі психопат баланың ойыннан шығып қалуы, оның 
жеке басы кемшіліктерінің дамуына экеліп соқтырады. Мұндай құбылыс ол, 
әсіресе мектепке оқуға келгенде бірінші байқалады. Мүндай балаларға ересек 
адамдар да, оқушылар да бәрі бірдсй. Өйткені олар балалар ұжымында дүрыс 
бағыт ұстай білмейді, істеген іс-эрекетке де жеткілікті түрде мән бермейді.

Органикалық психопат балалардың интеллект! бұзылмаган: ойлауы, есіне 
сактауы, көрген!н жэне кең!ст!кт! қабылдап, түс!нуі, сөз сөйлеу! жетк!л!кт! 
дамыган болады. Б!рақ оқуды үлгеруі орташа болады, себебі бүл балалар тап
сырманы алдын ала ойламай, дайындықсыз жасайды. Б!рденеге ой тоқтатып, 
көңіл!н аудара алмайды, тапсырманың да кейб!р!н есіне сақтамайды, қиын- 
дыктарды да жеңу қолынан келмейд!... Сөйтіп, дефект!н!ң биііну дәрежес! ор 
алуан болғанымен, оның құрылымы қашанда бірыңгай қалпында қалады.

Мүндай балалармен жұмыс істегенде, эсіресе олар жаңадан оқи 
бастағанда оқу процесін дұрыс ұйымдастыруға ерекше көң!л бөлу керек. 
Олар оқуда, жазуда және есептеуде қинала қоймағанымен, жүмыс істеуге
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ііашар тартылады, бастаған !с!н аяғына дей!н жетк!з!п, бшрмейд!. Орындаган 
жагдайда оны ұқыпсыз, салақ жасайды. Сондықтан органикалық психопат 
балаларды оқытқанда оларды үйге бер!лген тапсырмаларды үқыпты түрде 
орындауга үйрету қажет. Ол үш!н алғаш жең!л тапсырмалардан бастап, қиын, 
күрдел!с!не қарай бірте-бірте орындатқан дұрыс.

Біл!м алудағы олқылыктың болуына жол бермеу, оның алдын алу аса 
мацызды мәселе. Өйткені педагогтар тарапынан ж!бср!лген кемшіліктерге 
жол бер!лсе, ондай балалармен бұдан былайғы жерде жұмыс жүргізуді мүлде 
қиындатып ж!беред!. Сонымен бірге олардың интеллектуалдық мүддесін 
тэрбиелеудің де зор маңызы бар. Бұл оқу іс!н!ң тиімд!л!гін арттырады, оқушы 
бала бойындағы өрескел эрекетт!ң тежелу!не жагдай жасайды.

Бұл топтагы психопат балаларга қатысты тәрбиелік шаралар олардың өзі 
істсген !с-әрексттер!не талдау жасап, дұрыс бага берс алатындай бағыттағы 
жүмыс түрлер! болуы тиіс. Мұндай балалардың өз м!нсз-қүлқын жеткілікті 
түрде игере алмайтындығын, тұрақсыздығын ескере отырып, педагог оған 
үдайы катан режим ұсынып, оны кез!іісіі таса қалдырмауы ксрек.

Органикалық психопат балалармен жұмыс жүрг!згенде ұстамдылық 
сактап, байсалды болған дүрыс. Өйтксн! олар тым сез!мтал болады, болмашы 
нэрсенің өзіне де булығып, ашуланып шыга келсд!. Мүндай жағдайда педагог 
баланы алдаусыратпай және жазаламай-ақ басқа б!р !с-әрекетке жұмсаған 
тиімд! екенін ұмытпағаны жөн. Ал жазалау дегсіііпн баланы бүрынгыдан да 
сс!ртіп, өрш!тіп ж!бсру! мүмк!н екенін есте ұстаған жөн.

Балалардың арасында жұмыс жүргізгенде аса елеус!з деген қол еңбегінен 
бастап, шебсрханаға, мектеп жаньшдағы учаскедег!, үйдег! жүмысқа дейінг! 
сңбектің барлық түр!не ондай балаларды үйретудің тәрбиелік зор маңызы 
бар. Себеб!, психопат балалардың бүл түр!н жүмысқа тартқанда, сабақ үстін- 
де олардың бүкіл іс-әрекетін, бар ықыласын еңбекке жұмылдыру, нұсқауға 
бағына б!луін қалыптастыру, бастаған !сін ақырына дей!н жеткізіп істеу, 
ұжымда жұмыс жасау жен!л болады.

Психопат балалармен жұмыс жүрг!зген кезде олардың ата-аналары 
псдагогқа үлкен көмек көрсету! керек. Тек сонда гана бірдей қарым-қатынас, 
б!рдей көзқарас қалыптасуы мүмк!н. Мұндай көмек педагогтармен, дефекто- 
логтармен кеңесе, ақылдаса отырып жүмыс !стеумен қатар, нұсқаудағы 
ережелерді бүзбауға да тығыз байланысты. Бүған қосымша психиатр-невро- 
патолог дәр!герлермен де ұдайы тығыз қатынаста болудың маңызы ерекше. 
Өйткені бүлар да емдеу шаралары мақсатында қажет болып қалады.

Эпилепсияльщ психопатия. Органикалық психопат балалар тобымен 
катар, конституциялык психопат балалар да бар. Психопаттың мүндай 
күй!н!ң этиологиялык (ауру тудыратын себебі) факторы эпилепсия 
(кояншык) болып саналады. Психопат адамдардың кейб!реу!н!ң мінез-қүлқы 
эпилептоидты болып кездесед!. Олардың нег!зг! ерекшел!ктер! - эмоциялык 
белг!лерін!ң тым әлс!зд!гінде, әрекетсізд!г!нде. Сондықтан да эпилептоидты 
қайғырып-күйінгенде оларды баска б!рдеңемен аландату киын болады. 
Күд!кшілд!к, канағаттанбау сез!мі, алай-түлей ашу шакыру, мезгш-мезгіл кек
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алу, ыза кернеу, сараңдық, ашқараісгық сипах алады. Бірақ мұндай 
кемістіктердің барлыгы бірдей жалгыз адамда кездесе бермейді, олардың 
біліну дәрежесі эртүрлі жағдайда түрліше болады.

Эпилепсиялық психопаттың да өз заңдылыгы бар. Оларда өте жас 
кезінен-ақ ашушаңдық пайда болады. вегетативтік жэне қан тамырлар 
жүйесі жұмыстарының нашарлыгынан да боулы мүмкін. Өйткені олардың 
жалпы соматикалық күйінде ешқандай ауытқушылық болмайды. Соның 
ішінде оған тән қасиет ашушаңдық үзаққа созылады жэне басқа көңіл күймен 
оңайлықпен алмаса қоймайды. Мектеп жасына дейін оның мазасыздыгы мен 
аиіушаңдығы аффектілік мінез -  көңіл-күйдің қиялилануы қосылады. Мектеп 
жасында осы жоғарыда айтылған ерекшеліктердің қосылуынан, мінез-қү- 
лыққа тән бірқатар белгілер: жагымды және жағымсыз ерекшеліктер қалып- 
тасады. Мүнда, бір жағынан, ондай балалар қиындыктарды жеңе алады, 
алдына қойған мақсаты, көздеген мүддесі болады; тапсырманы орындауға 
тиянакты эрі ұқыпты, жұмысты өнімді де тындырымды істейтін болады.

Мінезінде штоидті белгілер бар балалар, көбінесе психикалық аурулар 
түрінде ауыртпалық түскен жанұяда жиі байқалады. Алайда баладағы 
шизоидті белгілер сол қалпында шизофрения торізді психикалық ауру емес 
екендігін қашан да есте сакгау керек.

Шизоидті психопат балалардың өзіндік дамуы мектеп жасына дейінгі 
кезеңде болады. Олардың бірі өте эсерленгіш, жаңа нәрсенін барлыгынап 
қорқатын болса, енді біреулері мазасыз, тыпырши береді, ал үшіншілері өте 
сылбыр, баяу болады. Бірақ олардың барлығы да өз қүрбыларынан 
қашқактап жүреді, араласпайды. Мүның есесіне ересектермен сөйлесіп, 
араласқанды дүрыс санайды.

Мектеп жасында дамудың үйлесімділігі байқалады. Мэселен, шизоидті 
белгілері бар балалардың ақыл-ойы тез дамыганымен моторикасы дамы- 
майды. Олар икемсіз, қолапайсыз қимылдайды, тамақ ішуі дөрекі болады. 
Эмоциялық-ерік өрісі өзінше дамиды, Олардың бірі эмоциялық жағынан 
салқын болса, екінші біреуі адамга өте үйірсек келеді. Бұлардың барлығына 
да тэн нэрсе -  күдікшілдік, өз күшіне сенбеу. Мұндай балалар өздерінің 
сэтсіздігіне қатты қапаланады.

Шнезінде ^стама ауру (истерия) белгілері бар балалар. Мінезінде 
ұстама ауру белгілері бар балаларды тәрбиелеу бірсыпыра қиындықтар 
тугызады. Біздің елімізде ондай аурулардың көбеюіне ешқандай негіз жоқ. 
Өйткені истерия соқыр сенімге, діни ықпалдарға, мәдениеттің төмендігіне 
байланысты туып отырады. Қазіргі уақытта истерия белгілері бар балалар 
бірен-саран кездеседі.

Бірақ истероидты балаларга эгоцентризм тән, яғни ол өзін-өзі көрсетуге, 
өзінше көпшіліктің назарын аударуға тырысады. Міне, осыдан барып мақтан- 
шақтық, өзінің артықшылығын асыра көрсетушілік, басқадан жогары болута 
тырысушылық байқалады. Мүндай сапалық ерекшеліктер өте сенгіштікпен, 
эмоциялық белгілерінің, көңіл күйінің тұрақсыздығымен үйлесіп жатады.
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Истериялық белгілері бар балада мектеп жасына дейінгі кезеңнің өзінде- 
ақ мінезіне байланысты біраз қиындықтар туады. Себебі олар оқушылармен, 
қүрбыларымен жанжалдасып қала береді; өзі араласқандардың барлыгына 
бұйрық беріп, айтқанын істетуге тырысады, қиянпұрыстанып, әркімге бір 
тиіседі, ашушаң болады. Айтып, есксрту жасағанды ұнатпайды, тыңдамайды 
немесе жата қалып жылайды, аягымен жср тспкілсйді, қалайда ойындағысын 
істетуге тырысады.

Мектеп жасындагы мұндай балалардың эгоцентризміне ынтасыздық 
қосылады, жүмысты ақырына жеткізіп, бітіріп тастауға шыдамы жетпейтін 
болады.

Эпилепсия (қояпшық). Педагогтардың көп жағдайда балалық шақ пен 
жасөспірім кездерде пайда болатын эпилепсия сиякты аурулармеи де 
кездесуі мүмкін. Бұл ауруга қалтырап-дірілдеп қүлап қалу тэн сипат. 
Сырқаттың білінуі де эрқалай. Мысалы, аурудың жедел үстамасы басталған 
кезде адамның қол-аягының, денесінін еггері тартылып қалады, есінен 
танады, дем алысы бұзылады, беті көгеріп, тілі жиырылып, жактары қарысып 
қалады. Ұстама тек бірнеше минуттарга ғана созылуы мүмкін. Бүдан кейін 
бала әлсіреп қалады, кейде біразға дейін есін жинай алмай қалады да ұйықтап 
кетеді. Баланың өзі үстаманы сезбейді. Кейде үстама кезінде дененің бір жақ 
бөлігі ғана қалтырап-дірілдеуі мүмкін; дірілдетпейтін, бірақ естен тез 
тандыратын ұстамалар да болады. Барлық аурулар сияқты эпилепсияның да 
эртүрлі ағымы, көрінісі болуы мүмкін. Жекелсген жгн-дайларда ауру 
салыстырмалы түрде жеңіл өтеді. Үстамалары өте сирек болады, кейде тіпті 
қажетгі ем қолданған жағдайда ұстамауы да мүмкін; ең бастысы бала 
психикасына елеулі өзгерістер енбсйді. Ауруы жеңіл мұндай балалардың 
жалпы мектептсрге бара бсрулеріне болады.

Кейбір жағдайда ауру өте қолайсыз жағдайда өтеді, сөйтіп психикалық 
процестерді баяулататын өзгерістер болады. Мүндай балаларды оқыту 
қиындық келтіретін болғанымен, оларға жеке қамқорлық өте қажет.

Ұстамасы сирек ұшырасқанымен ауруы өте ауыр өтетін болса, онда 
баланың ой-жүйесі төмсндейді. Бүл жағдайда оны арнаулы мектепке жібер- 
ген жөн. Ұстама тым жиілеген жағдайда, оның үстіне баланың психикасында 
теріс өзгерістер пайда бола бастаса, онда оны психоневрологиялық 
ауруханаға орналастыру керек.

Эпилептикалық аурулардың пайда болу себептері алуан түрлі. Эпилепсия 
(қояншық) бала қүрсақта жатқанда ортүрлі зиянды эсерлердің, туған кездегі 
жарақаттар, нәрестелік кездеғі инъекция салдарынан пайда болуы мүмкін. 
Сонымен бірге бұл аурудың тұқым қуалайтынын да ескерғен жөн. Эпилепсия 
бала өскен кезде сүйек пен миды жарақаттап алу салдарынан да пайда 
болады.

Мінез-қүлқында елеулі патологиялық өзгерістер бола қоймаған, жалпы 
мектепте оқып жүрген эпилептик балаларды дер кезінде дэрігерге көрсетіп 
отыру үшін мектеп директорлары мен педагогтарының бүл балалардың 
ерекшеліктерін білгендері жөн.
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Эпилепсиядан зардап шегетін балаларға психикалық процестердің тым 
баяулығы тән. Мұны олардың берілген тапсырмаларды өте сылбыр 
орындайтындыгынан, қойылган сұраққа тез жауап бере алмай тұтығып 
қалатындығынан, ал көп жагдайда сабаққа дайындалу үстіпде шындап 
қиналатығщығынан көруге болады. Эпилептик балаларды қоздырудан, 
ашуландырудан сақтаған жөн. Олармен жұмсақ қарым-қатынас жасап, үнемі 
дұрыс көңіл бөліп, мектепте, үйде тыныш жагдай үйымдастырған мақүл.

Педагог окушының халін түсінбей оның мінез-құлқыпың өзгеруін 
тэртіпсіздік, жалқаулық деп кінолайтын болса, күшті талап қойып, 
жазалайтын болса, онда эпилептик баланың жагдайы ушығып одан орі 
қиындай түседі. Бұған, керісінше, ауру балаға жазылмайтын бейшара деп 
шамадан тыс мүсіркей қарайтып болса, аяныш білдіріп сыныптагы 
жұмыстарга араластырмайтын болса, орынды-орынсыз қамқорлық жасай 
берсе, талап қоюды азайтса, онда бүл да өте зиян.

Генуялық эпилепсиямен ауыратын балалардың бойында өзін-өзі сақтау 
сезімі (инстинкті) өте қатты байқалады, содан барып олардың барлық назары 
өздеріне гана, өз денсаулықтары мен көңіл-күйлеріне, өздерінің аман-есен 
болуына гана ауады, сөйтіп эпилепсиямен ауыратындардың басым көпшілігі 
«тар өрісті эгоист» болып келеді. Содан барып олар өздерін елден жоғары 
қойғысы келеді. «Мен» деген сөзді көбірек айтып, өздерін көбірек айтып, 
көрсету үшін эпилептиктер мінез-қүлықтарының жақсы жактарын үнемі атап 
айтумен болады және басқаларды сынауға құштар келеді.

Эпилепсиямен ауырғандар естерінен адасып, шын өмірден қол үзбейді, 
керісінше барлық жайды саралап өлшеп, өздеріне тиімді, қолайлы жайларды 
пайдаланып алуға тырысады. Эгоизм сияқты қасиеттер қатты байқалып, 
интеллектуалды мүдделері жалпы төмендеген мұндай адамдар тек өздері 
жайлы әңгімелеуді гана үнатады. Эпилептиктер өздері үшін бэріп істеуге 
даяр, ал қогамдық жұмыстарға оларды ешқандай күшпен зорлап апара 
алмайсың.

Жоғарыда аталган эпилептиктердің мінез-қүлықтарына сылбырлық, 
реакцияның баяулығы қасиеті тэн. Олар үнемі ашулангыш, педант болып 
келеді. Сондықтан олар ескі эдеттерін тастай алмайды, жаңа нэрсені үйрене 
алмай қиналады. Қояншыгы ұстар алдында, не үстағаннан кейін көңіл 
күйлерінің нашарлауына байланысты эпилептиктер өздері жаңа бейімдеген 
нәрселерді естерінде сактап қала алмайды.

Эпилепсиямен ауыратындар өздері көріп, естіп тұрган норселерінің мэн- 
жайын жақсы түсінеді, бірақ олардьщ мазмүны эрбір жекелеген детальдарга 
тоқталып, баса назар аударып, өте баяу эрі сылбыр айтып береді. Сөйлегенде 
олардың сөздерінің арасында үзілістер болады. Мұны ауру адамдардың 
берілген тапсырмага өте сылбыр орі баяу үйренетіндігінен немесе мезеттік 
ұстамалардың -  абсанстардың салдары деп түсіну керек.

Эксперимент жүргізген кезде ауруларда абсанстар жиі байқалады. Бірақ 
секундтық үзілістен кейін олар арада ешқандай үзіліс болмагандай атқарып 
жатқан жұмыстарына қайта оралады.
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Ұстамалар арасындагы үзіліс кездерінде ауру адамдардың естері тұракты 
болады. Әдебиеттерде эпилептиктердің естеріне тән сипаттар жақсы атап 
көрсетілген. Ауру балалар алуан түрлі жүмыстар атқарған кезде, мысалы 
арифметикалық амалдарды орындағап кезде бірнеше амалды немесе бірнеше 
есепті көрмей кетуі мүмкін. өйткені ұстамалары үстаған кезде эпилептиктер 
берілген тапсырманың азгана бөлігін көрмей кетуі де ғажап емес. Бүл 
құбылыс тұрақты емес, ол кейдс эксперимент ксзінде байқалады, кейде 
байқалмайды.

Ауру балалардың бір нэрседен екіншісінс көңіл бөлу қабілеті, яғни 
пазары да зардап шегеді; олар бір жұмыстан скіншісіне бірден ден қойып 
істеп кете алмайды, бүл үшін оларға ұзақ уақыт қажст болады. Олар экспери
мент жасаушы өтінгеіідс де істеп отырған жүмыстарын тоқтата алмайды, 
олардың қайткен күндс дс бұл жұмысты ақырына дсйін жеткізбей көңілдері 
көншімейді. Бұл -  эпилсптиктергс тэн енжарлықтыц (инсрттіліктің) белгісі.

Сөзді есте үстау қабілетінің бүзылуы да эпилсптиктергс тэн негізгі 
сипаттардың бірі. Тскссру кезіндс олардьщ айтқаіі сөзііі ссінде үстамағаны 
былай тұрсын, олар тіпті мүпдай эксперимент болгаіі-болмагаііын да естеріне 
түсіре алмайды.

Эпилепсиямен ауыратындардыц ксйбірсулсрі өздсрінің көп оқитындық- 
тарын, бірақ оқыган кітаптарыныц, тскстсрініц мазмұндары сстерінде қал- 
майтынын айтады. Олар бір кітапты бастап окыса, аягына келгснде бас жа- 
гында не айтылганын үмытып қалады. Сонымен біргс олар ешнәрсені естс- 
рінде ұзақ сақтамайды, эпилептиктсрдің ой-өрісінің тар, жетесіз, психикалық 
өмірінің жүтаң болатындыгы сондыктан.

Эксперимент кезінде аурулар логикалық жағынан өзара байланысы жоқ 
сөздерді есте үстау үшін қатты қиналып, оны жаттап алуға көп уақыт жүм- 
сайды, соган қарамастан арада аз уақыт өтпсй жатып қайтып үмытып қалады. 
Интеллектуалдық жагынан жақсырақ сакгалған ауру балалардың естері 
орташа болады, олар сөзді кору образы арқылы естерінде ұстай алады. Мы
салы, ондай балаларга «жарық» дсген сөзді естерінде үстау үшін шамның 
суретін, «ат» деген сөзді ссте сақтау үшін арбаны, т.б. корсету керек. Ал 
«ойын» деген сөзді есте сактау үшін ұшақтың немесе мысықтың суретін 
көрсетсеңіз, онда олар үшақпен нс мысықпен ойнауға болады деген жалпы 
ұғымды түсіне алмайды.

Әдетте, эпилепсиямен ауыратындар козбен көргсндерін есте жақсы 
ұстайды. Сондыктан оларга ауызекі созден горі көрнекілік үнайды. Эпилеп- 
тиктердің ішінен бізге эйдетикалық бсйнелер галлюцинация сиякты айқын 
көрінстін аурулар да ксздеседі. Мысалы, 13 жасар бір бала боялган суретті 
эдетикалық түрде 5 минут бойына корді де, ол жоғалып кеткен кезде: «Енді 
жоғалып кетті»,- деп айғайлап жіберді. Ол сонымен бірге сандарды сурет 
бойынша жаттап, оларды көз алдына қайта елестеткен кезде қағаз бетінен 
оқығандай айтып береді. Ассоциативтік эксперимент кезінде оның бүкіл 
реакциясы корнекі образдармен бірге жүреді. Бүл бала бір зат немесе адам 
туралы ойласа болды, олардыіі бейнесі көз алдында айқын келіп тұрады.

55



Ауру бала: «Ешқандай қорқынышты нәрсе хуралы ойламау керек, әйтпесе ол 
көзіме шындық сияқты айқын көрінеді»,- деп мәлімдеді. Сөйтіп, оның анық 
эйдетикалық қабілетіне байланысты көз алдыиа айқын көрінетін галлюци- 
нациялар бар екені анықталды. Ол 14 жасқа келіп эйдетикалық қабілеті 
төмендеген кезде көз алдына елес беретін галлюцинация да жогалды.

Басқа бір жағдайда эйдетикалық қабілеті онша дамымаған бір бала 
эпилепсияның ұстамасы алдында аурудың барлық белгілері адам бейнесіне 
айналып кететінін айтты.

Психикалық зерттеулер эпилепсиямен ауыратығі балалардың айтқан сөзді 
есте ұстауларының бұзылуымеи бірге айтатын, сөйлейтін сөздердің, дерексіз 
ойлары бұзылуының арасында байланыс барын көрсетеді. Эксперимент 
кезінде сөйлеген сөздердіц олигофазия деп аталатын бұзылуын жиі байқауға 
болады. Мұндай жагдайларды ауру балалар жай кезде ойын айқын жеткізетін 
сөзді бірден таба алмай қиналады, баланың бұлай қиналуы тұтығуды еске 
түсіреді немесе ол «былай... анау... жалпы» деген сияқты паразит сөздерді 
көп қолданып, ойлануга уақытты көп жұмсауға тырысады, ыңылдап бір сөзді 
тез айтудың орнына, мысалы: «бауыр» деудің орнына «бы...а...а...у...ырр» деп 
тұрып алады.

Әдебиеттерде вуру балалардың сөйлеу ерекшеліктері, соган байланысты 
олардың сөздеріндегі тежеулер де атап көрсетіледі. Эпилептиктер буыны көп 
сөздерді айтуға, ягни заттардың атын кішірейтіп айтуга құштар келеді. 
Мысалы, олар «балық» деудің орнына «балықша», «аспан» деудің орнына 
«аспанша» дейді, көсемше сөздерді көп қолданады. Эпилепсиямен ауыратын- 
дар көп ретте ойларын жеткізуге сөз таба алмай қалса ыммен сөйлеуге тыры
сады, қолдарын ербеңдетіп, ойларын‘түсіндіруге ұмтылады. Тіпті болмаса 
«ж...ж...ж...та...та...та!» деген сияқты эмоцияға толы дыбыстар шығарады. 
Интеллектісі онша бұзыла қоймаған балалардың өзі мектепте ауызша өтіле- 
тін сабақтардың бэрінің қиындығын айтып шағынады. Олардың ойы енжар, 
айтқан сөздерінің бәрі образ түрінде көз алдарына елестеп тұрады. Олар 
дерексіз ұгымдарды, сөйлемдерді түсінбейді, түсіну үшін нақтылық, иллю
страция қажет.

Эксперимент үстінде накгы заттармен жүмыс істеген жағдайда ауру 
балалар сюжетті суреттердің мазмүнын жақсы түсінеді, оларды жан-жақты 
баяндап айтып бере алады, бірақ көбіне елеусіз детальдарға көбірек тоқтала 
береді.

Аурулардың талдап, қорыту үрдісі нашар. Мысалы, эпилептиктерге 
суреттерді топтастыруды тапсырсаңыз, онда оларды көптеген ұсақ топтарға 
бөледі, ал мұнан кейін бұларды үлкенірек топтарға біріктіруді талап етсеңіз, 
суреттерді мән-жайы, мазмүны жағынан емес, әдеттегі қалпынша топтастыра 
салады. Мысалы, ой-өрісі әлі бүзыла қоймаған 16 жасар қыз адамдардыц 
бдрінің сзфетгерін бір топқа бөлді де, сол топқа үй бұйымдарын қосып 
қойды. «Неге бүлай етгің?» деген сұраққа ол: «Адамдар оларды 
пайдаланады»,-деді, содан соң сол топқа, - «адамдар машиналарды
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басқарады», - деп мэлімдеп, машиналарды қосты да бүл топтағы суреттің 
бәрін «өмір» деп атады.

Эпилепсиямен ауыратындар жеке детальдарга баса назар аударады да, 
көрген заттарынан жалпы ұгым тудыруга қиналады, басты нәрседен қосалқы 
норсені ажырата алмайды.

Эпилепсиямен ауыратындардың бір нәрсені ойлап табу, аякталмаған 
затгы ойлап, иүсқаулап аягына жеткізу қабілеттері өте жүтаң. Мысалы, оган 
эксперимент үстінде аякталмаған суреттен бір объектіні іздеп табуды 
тапсырсаңыз, онда олар сурет толық салынып біткенше оның мына жері 
жетпей тұр деп айтып бере алмайды. Олар сонымен бірге тақырып бойынша 
да әңгіме құрастырып айта алмайды. Жекелеген элементтерден бір жаңа 
нэрсе құрастыру үшін эр элементті өзара тез салыстыру керек. Эпилептик- 
тердің психикасы тым енжар, сондыісган олар мұндай істерге қабілетсіз. 
Сонымен бірге образдармен еске түсіру арқылы адам бір нәрсені көз алдына 
елестетеді. Ал олардың естері нашар болғандықтан, олар көзге елестетуге, 
ойлауға қабілетсіз. Ойлаудың негізінде сезім жатады, ал эпилептиктердің 
көзге елестету мен ойлауға қабілетсіздігін олардың бойындмы сезімінің 
нашарлығынан деп түсіну керек.

Эпилепсиямен ауыратындардың эмоциялық-жігер сферасында да елеулі 
ерекшеліктер бар. Аурулар өз бойларындағы сырқатты қатты уайымдайды, 
ұялады, кінәмшіл, секемшіл болады, олардың бойынан өздерін ел қатарлы 
адам емес деп санау ерекше байқалады. Бұл ерекшеліктер эксперимент 
кездерінде айқын көрінеді. Үялтқанды көтере алмайды, сәтсіздікке ұшыраса 
шыдамсыздық көрсетеді, ашуланады, жүйкесі тозады. Мысалы, эпилепсия
мен ауыратын жасөспірім өзінің өте кекшіл екенін жэне онысы жәбірлеген 
адамнан кек алғанша тарқамайтынын мойындайды. «Арада ай өтсе де бәрібір 
кегімді алам», - дейді ол.

Эпилептиктердің ұжыммен қарым-қатынасы жалпы алғанда жаман 
болмайды, бірақ олардың біреумен жақсы жолдас, дос болғанын көрмейсіз. 
Эпилепсиямен ауыратын кішкене балалардыц бір орында тыныш тауып 
отырмайтыны, мазасыздығы байқалады, олардың бойынан жарамсыздық өте 
сирек байқалады.

Кейде генуялық эпилептиктердің белсенділігі, алдарына мақсат қойғыш- 
тығы, еңбекке деген жақсы қабілеті таңғалдырады. Олар бір жүмысты 
неғұрлым қинала, күш түсе атқарса, ішкі кедергілерге көбірек ұшыраса, онда 
мұндай балалар жұмысты солғұрлым құштарлана атқарады. Эксперимент 
кезінде олардың өз шамаларына қарай жұмысқа төзімділіктері, бұл жұмысқа 
көп уақыттары кетсе де оны ақырына дейін жеткізуге ұмтылмайтындықтары 
байқалады. Хатгамаларда, әсіресе қыз балалардың жүмысқа аса ұқыпты эрі 
мұқият, зор жауапкершілікпен өздеріне борыш жүктей қарайтындығы өте 
жиі атап көрсетіледі. Жұмыс үстінде ауру балаларға күш түсетіндігі сонша- 
лық, олар эксперимент жасаушының өтініші бойынша да істерін токгата 
алмайды. Ал оларды бұрынгы жұмыстары аякталмай тұрып басқа жұмысқа
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ауыстырсаңыз, ол жаңа істі бастай алмайды, үнемі аяқталмаған бұрынғы 
жұмысына алаңдап, соны ойлаумен болады.

Сонымен, біз шизофрениямен және эпилелсиямен ауыратын балалар өмірі 
дамуының жалпы мәселелерін ғана баяндап өтгік.

Психикальщ дамуы артта к ^ а н  бапалармен коррекцияльщ жумыс
жүргЬудің ерекшеліктері
Мектепке баратын психикалық дамуы тежелгсн балаларға бірнеше 

ерекшеліктер тэн. Олар мектепте окуға толық дайын болмайды. Себебі 
оларда мектеп оқушысына қажетті біліктер мен дағдылар қалыптаспаған 
және оқу материалын игеру де қиынга түседі. Арнаулы көмексіз олар 
қарапайым санау, жазу, оқуды да Meurq)e алмайды, Науқас балаларға 
мектепте қабылданған мінез-кұлық нормаларын сақтау да едәуір күшке 
түседі. Жүйке жүйесінің жұқаруы нәтижесінде олар тез шаршайды, еңбекке 
ынтасы төмен болып, көбінесе, бастаған істі аягына дейін жеткізуге төзімдері 
жете бермейді. Мұндай балаларда бас аурулары жиі болып тұрады. 
Психикалық дамуы тежелген балалардың зейіні тұрақсыз, кеңілі сырт 
нәрселерге тез ауғыш болып келеді де, қажетті объектіге назар 
шоғырландыру қабілеті төмен болады.

Зейіннің турақсыздыгы баланың қабылдау және түйсіну процестеріне де 
кері эсер етеді. Нәтижеде ол қабылдаған ақпаратты талдай алмайды, іздеу, 
зерттеу функциясы жоктың қасы. Психикалық дамуы тежелген балаларда 
ойлаудың барлық түрлері дерлік артта қалып отырады. Психикалық дамуы 
тежелген балалар арнаулы мектеп-интернаттарда немесе коррекциялық 
сыныптарда ұйымдастырылған коррекциялық-дамытушы оқу-тәрбие 
жумысымен үздіксіз қамтылуы тиіс.

Өзін-өзі тексеру сүрактары:
1. Пснхикалык дамуы тежелген балалардың психологиялык-педагогикалық 

сипаттамасын беріңіз.
2. Ресей галымдары Т.А. Власова мен М.С. Певзнер психикалық инфантнлизммен 

ауыратын балаларды қандай топтарға жіктейді?
3. К.С, Лебединская психикалык дамуы тежелген балаларды клиникалық түрде 

жүйелеп, бұл дертгін кандай варианттарын ұсынады?
4. Психикалық даму тежелуінің психогендік турі деген не?
5. Психикалык даму тежелуінін церебралды-органикалык түрін сипатгап беріңіз.
6. Ақыл-ой кемістіктерінін түрлері мен ерекшеліктерін атап беріңіз.
7. Даун синдромын сипаттап беріңіз.
8. Гидроцефалия сырқатына шалдыққан балалардың психикасында болатын 

өзгерістерді сипаттап беріңіз.
9. Микроцефалия ақыл-ой кемістіктерінің ішіндегі ең ауыры деп неліктен есептеледі?
Ю.Психопатияның түрлері және ерекшеліктері.
11.Психикалык дамуы артта калган балалармен коррекциялық жұмыс жүргізудің 

ерекшеліктері неде?
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8-тақырып. Аутизммен ауыратын балаларды  
арнайы оқыту

• Аутизмнің белгілері және пайда болу себептері.
• Аутизмнің педагогикалық-психологиялық сипаттамасы.
• Аутизм дертіне шалдыққан балаларды оқыту жэне тэрбиелеу.

Аупшзмнің белгілері жэне пайда болу себептері
«Аутизм» термині шын өмірден алыстау, өзімен-өзі болу, сыртқы 

ортаның эсерлеріне реакцияның, қарым-қатынастың болмауы, ал болған 
жағдайда аса ренжігіштік дегенді білдіреді.

Аутизм психикалық аурулар кезінде жиі кездеседі, ал кейбір ж^дайларда 
дерттің белгілері балада өте ерте көрініс береді де, баланың жалпы 
психикалық дамуына қатты кері эсер етеді. Бұл жағдайды «ерте дамыған 
балалар аутизмі синдромы» деп атайды.

Ерте дамыған балалар аутизмі кезінде оларда кейбір психикалық функ- 
циялар тежеледі де, кейбіреулері, керісінше, патологиялық жылдамдықпен 
жүреді.

Дүниежүзілік денсаулық сакгау ұйымы қабылдаған критерийлер бойынша 
тұлғаньщ аутистикалық ауруы кезінде:

•  элеуметтік қарым-қатынас сферасында сапалық өзгерістер;
•  қарым-қатынасқа бейімділіктің бұзылуы;
• мінез-құлыктағы, қызмет түрлеріндегі шектеулі түрде қайталанып 

тұратын стереотиптік модельдер байқалады.
Дүние жүзі бойынша аутизм ауруы эрбір 10000 баланың 15-20-да 

кездесетіні дэлелденіп отыр жэне жыл өткен сайын бұл көрсеткіштер өсе 
түсуде. Бұл дерт қыздарға қарағанда ер балаларда төрт-бес есе жиірек 
кездеседі.

Аутизмнің нақты шығу себептері белгісіз. Дэлелденген жағдай, аутизмнің 
негізгі бөлігі тұқым қуалау арқылы беріледі. Дерттің белгілері бір ген емес, 
бірнеше гендік топтарда сақталады екен. Бұл жерде мультифакторлық 
механизм жұмыс жасайды, яғни ген арқылы патологияның өзі емес, оған 
бейімділік беріледі. Ал аурудың әрі қарай дамуына түрлі ішкі жэне сыртқы 
факторлардың әсері болуы мүмкін. Осыған байланысты ғалымдар екі түрлі 
себептер жиынтығын атайды:

• орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануы;
• психогендік факторлар.

Аутизмнің педагогикалың-психологшшық сипаттамасы
Ғалым Л. Каннердің зерттеулері бойынша ерте балалар аутизмі дамуының 

симптомдарын үшке бөліп жіктеуге болады:
1) аутикалық көңіл-күй (қайғырулар, күйзелулер);
2) стереотиптік қайталана беретін мінез-құлық көріністері;
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3) сөйлеу дамуының ерекше бұзылулары.
Аутизм 3-5 жаста айқын білінеді, ал ерте жастагы байқалатын белгілеріне 

мыналар жатады:
- аутизммен ауыратын балалар адам бетіие тіке қарамайды, олармен көз 

түйістіру мүмкін емес;
- уақытында күліп бастағанымен, ауру баланың күлкісі ешқандай 

себепсіз болады; қоршаған адамдардын қарым-қатынасына мұндай баланың 
күлкісінің қатысы жоқ;

- қолға сүранбайды, арбада немесе манежде болғанды қалайды; қолга 
алған жағдайда ыңғайлы поза іздемейді, ал кейбір жағдайларда кім болса 
соған жеңіл бара береді;

- жақын адамдарды таниды, бірақ эмоциялық қанық реакциялар 
көрсетпейді;

- еркелеткенді үнатпайды немесе селсоқ жауап береді;
- дискомфортқа да (мысалы, тамақтану режимі бұзылғанда, асты су 

болғанда т.б.) мүндай балалардың қарым-қатынасы қарама-қайшылыққа 
толы: не мұндай жағдайды мүлдем көтере алмайды, немесе мүлдем көңіл 
аудармайды;

- адамдармен, тіпті жақын адамдармен қарым-қатынасы да түрліше: кей 
жағдайларда балада мүндай талпыныс мүлде болмайды немесе селсоқ, 
эмоциясыз күйде қалады.

Аутизммен азо>іратын балалар айналасында түрақтылық болғанын 
қалайды. Үйреншікті өмір ритмі бұзылған жағдайда оларда қорқыныш, 
агрессия, гипербелсенділік, зейіннің бүзылуы, өз-өзіне қарсы агрессия, т.б. 
реаісциялар байқалады. Мүны сәйкестілік немесе үқсату феномен! деп 
атайды. Бұл феноменнің басқа да белгілері бар: бір қимылды немесе істі көп 
рет қайталау; күнделікті өмірдегі қатаң тұрактылықтар (тамақ ішу, киім кию, 
кітап оқу, музыка тыңдау, серуен, т.б.); белгілі бір дыбысты немесе сөзді 
үздіксіз қайталау, т.б.

Стереотиптілік аутизммен ауыратын балалардың ойыны кезінде де көзге 
түседі: бірқалыпты, мағынасыз қимылдарды қайталай беру, ойыншықтармен 
мақсатгы ойнай алмау. Мүндай балалар суды немесе құмды бір ыдыстан 
екіншісіне қүйып ойнағанды үнатады. Аутизм дертіне шалдыққан балаларға 
түрлі қорқыныштар тэн. Бұл қорқыныштардың табиғаты сан түрлі: зонт, 
электросаймандардыц дыбысы, жұмсақ ойыншықтар, жануарлар, машиналар, 
т.б.

Аутизммен ауыратын балалардың ішкі дүниесінің ерекшелігіне тән тағы 
бір нәрсе - ол аутистнкалық фантазнялар. Олардың негізгі белгілері - шын 
өмірден алшақтық, қорш^ан ортамен әлсіз, толыққанды емес және 
бүрмаланган байланыстар.

Аутизммен сырқат балалардың сөйлеу ерекшеліктерін әр автор өзінше 
сипаттайды, бірақ олардың байқауларында бәріне ортақ белгілер бар. Олар:

- мутизм- сөйлеудін мүлдем болмауы;
- эхолалия- басқа адамның айтқан сөздерін, фразаларын қайталау;
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- өте көп сөз және фраза штамптары немесе фонографиялылық (бала- 
ның жады жақсы дамыған жағдайда бұл ерекшелік -  жақсы дамыған сөйлеу 
иллюзиясын тудырады);

- сөйлеуде қаратпа сөздердің болмауы, диалог қүруға қабілетсіздік 
(монологиялық сөйлеу бүл жағдайда өте жақсы дамуы мүмкін);

- сөйлеудін тэуелсіздігі (автономиялылыгы);
- семантиканын бүзылуы (сөздің мағынасын бұрмалау);
- сөздіц грамматикалық қатарының бүзылуы;
- дыбыс шығарудың бүзылуы;
- сөйлеудің просоднкалық компоненттерінің ақаулары.

Аутизм дертіне шалдыңқан бталарды оқыту Ж9не тэрбиелеу
Аутизммен ауыратын балалардың интеллектуалдық дамуы қайшылық- 

тарға толы. Бұл салада да ғалымдар өз зерттеулерінде әлі де болса ортақ 
шешімге келе алмай отыр. Олар күрделі абстракциялық тапсырмаларды оңай 
орындай отырып, қарапайым нақты арифметикалық есептерді шығара 
алмауы мүмкін. Бірақ интеллектуалдық кемістік те бұл ауруға біржақгы тән 
сипат емес. Бала кезінде анық байқалған аутистикалық диагнозы бар адам
дардын белгілі бір ғылым саласында үлкен жетістіктерге жеткен жағдайлар 
да кездеседі. Мысалы, Т. Грандин ( А І ^ )  - Солтүстік Колорадо университе- 
тінде биология профессоры, Д. Уильямс (Австралия) - жазушы, ал И. Юханс- 
сон (Швеция) - мемлекет қайраткері.

Аутизммен ауыратын балалардың элеуметтену мүмкіндіктері бірнеше 
факторлармен айқындалады:

- аутистикалық кемістіктің ауырлық деңгейі;
- ерте қойылған диагноз;
- неғүрлым ертерек басталған арнайы коррекциялық көмек және оның 

медициналық және педагогикалық-психологиялық кешенділігі;
- коррекциялық жұмыс эдстерінің жан-жақтылығы, ауру деңгейіне 

сәйкестілігі, бірізіділігі, үзақтыгы, жеткілікті көлемде болуы;
- мамандар мен отбасының күш біріктіруі.
Ресей білім беру академиясы (РАО) жақындан коррекциялық педагогика 

институтының мәліметтері бойынша, дер кезінде көрсетілген дұрыс 
коррекциялық көмек жағдайында сырқат балалардың 60%-ының жалпы 
мектеп бағдарламасы бойынша білім алуга; 30%-ының арнайы мектеп баг- 
дарламасы бойынша оқуға мүмкіндігі бар екені аныісгалған. Ал 10%-ы 
отбасы жағдайында қогамға бейімделеді. Коррекциялық жұмыс жүргізілме- 
ген жағдайда 75% сырқат бала элеуметтік түрғыда мүлдем бейімделмейді; 
20-23%-ы салыстырмалы түрде бейімделеді, бірақ түракты көмекке мұқтаж; 
тек 2-3%-ы ғана қанағаттанарлық деңгейде қоршаған ортага элеуметтік 
•гүрғыдан бейімделеді.

Аутизммен ауыратын балалардың элеуметгік статусы туралы айту өте 
күрделі. Бірақ мұндай адамдардын өнерде, гылымда үлкен жетістікке жеткен 
жагдайлары кездеседі. Олар адамдармен жиі де тығыз қарым-қатынасты
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кажет стпсйтііі мамандықтарды өте жақсы игсреді: багбан, аула сыпырушы, 
музыкалық аспаптардыц күйін кслтірушілср, пошташы, т.б. Ал жұмысқа 
қатысты мұіідай сырқатпеіі ауыратын адамныц боріис тэн ортақ қасиет: егер 
ол бір ііорссгс үйретілгсн болса, ол соны шыгармашылық деңгейге де көтерс 
алады. Аутизммен сырқат адам жүмысты нашар жасай алмайды. Олардың 
арасыііда сабаққа дайындалмай келу деген мүлдем болмайды. Аутизммен 
ауыратын адамдарга жүйелі түрдегі көмек шаралары XX ғ. 60-жылдарда 
АҚШ псн Батыс Еуропада қалыптаса бастады.

Өзііі-өіі тексеру сүрақтары:
1. Аутизмнің белгілерін жэне пайда болу себептсрін атаңыз.
2. Аутизмнің педагогикалық-психологиялық сипаттамасын бсріңіз.
3. Стереотиптілік аутизм деген не?
4. Аутистикалық фантазиялар дегеніміз нс?
5. Аутизммен сырқат балалардың сөйлеу ерекшсліктерін атап беріңіз.
6. Аутизммен ауыратын балалардың интеллектуалдық дамуы қайшылыктарын 

сипаттаңыз.
7. Аутизммен ауыратын балалардың әлеуметтсну мүмкіндіктсрін атап бсріңіз.
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9-тақырыіі. Девианттық мінез-қүлық жәие оның 
негізгі формалары

• Девианттық мінез-қүлықтың мэні.
• Ауытқушылықтардың пайда болу себептері.
• Девианттық мінез-қүлықтың негізгі формалары.

Девиамттық мінез-қулықтьщ мэні
Балалардың мінез-құлық ауытқуларын сипаттауда қазіргі замапғы 

педагогикалық-психологиялық эдебиетте «девиаЕіттық мінез-құлық» термині 
қолданылады {датын тіліиен аударганда «deviaiio» - ауытқушылық). 
Девианттық мінез-құлық - қалыптан ауытқушылық жэне ол адамның қоғам 
мен элеуметтік топта қабылданган өзін-өзі ұстау нормалары мен ережелеріне 
сай келмейтін іс-орекеттері мен қылықтары. Девианттық мінез-құлықтың 
мэнін түсінуде негізгі екі ^ымды қарастырамыз -  «қалып (норма)» жэне 
«қылық». Әлсуметтік қалып -  бұл нақтылы қоғамда тарихи түрде қалыптас- 
қан жеке тұлганың, элеуметтік топтың немесе ұйымның мінез-құлық 
ережелерінің мөлшсрі, этикет, мораль, заңдық нормалар.

Басқа да қүндылыктар тэрізді, әлеуметтік нормалар тұлғаның бағалау 
жэне бағыт үстау функцияларын орындайды, мінез-құлықты реттейді жэне 
бақылап отырады. Норма -  идея, идеалдар сияқты бағыттап қана қоймай, 
белгілі бір ереже-міндеттерді жүктейді.

Нормалардың реттеуші ықпалы -  олардың мінез-қүлықтың түрлерін, 
шарттарын, шекарасын ғана анықтап қана қоймай, сонымен бірге, қарым- 
қатынас шарттарын, мақсаттары мен қүралдарын жасайтындығында.

Әдетте, қабылданған нормаларды бұзу -  қоғамның элеуметтік топтары 
мен институционалдық формалары тұрғысынан осы ауытқуларды жою 
бағытындағы накты және айқын жағымсыз реакциясын іске қосады. Сон- 
дыктан да нормалар қоғамның түрақтылыгы мен тэртібін қамтамасыз ететін, 
девиацияға қарсы күрестің бірден-бір элеуетті құралы болып табылады.

Психологияда «қылық» - адамның рухани-адамгершілік тұрғыдан қалып- 
тасуы жэне сол тұрғыда оның өзге адамдарға, өзіне, қоғамға жэне қоршаған 
табиғатқа деген қарым-қатынасын айқындауы деп қарастырылады. Қылық- 
тың адамгершілік көзқарас тұрғысынан бағаланатын жагымды жэпе этика- 
лык, моралдық нормаларды бұзумен сипатталатын жағымсыз (аморалды) 
жакгары бар. Заң тұрғысынан алып қарағанда, норма ережелерін бұзушылык 
-  бұл мемлекеттік немесе коғамдық тэртіпті бүзу, азаматтардың құқығы мен 
жеке меншігіие қол сұғушылык болып есептеледі.

Отбасы тәрбиесіне катысты тэлім-тэрбиелік идеялар қазактың халық 
педагогикасында Қорқыт ата кітабында, Әбу Насыр эл-Фараби, Жүсіп 
Баласагүн, Махмұт Қашғари, Ахмет Иассауи еңбектерінде, қазақ ақын- 
жыраулары мен Абай Құнанбаев, Шэкэрім Құдайбердіүлы т.б. мүраларынан 
да елеулі орын алган.
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Мінез-қ^ықтагы қиындық және қиын балалар ұгымы 1920-1930 жылдары 
пайда бола бастады. Үгым бастапқыда гылымда смес, күнделікті өмірде 
қолданылып жүрді. Біраз уақытқа ұмытылып, XX гасырдың 50-60 жылда- 
рында қайтадан қолданысқа енді. Алғашқьілардың бірі болып бұл салада зерт- 
теу жүргізгендердің бірі -  П.П.Бельский. Ол өзінің 30 жылдан астам өміріи заң 
бұзушы балалар мен жасөспірімдердің ішкі элемін, психологиясын зерттеугс 
арнады. Проблеманы алгашқы болып көтергендердің бірі -  белгілі Рессй педа- 
гогы П.П.Блонский. Ғалым қиын балалардың жекебасылық ерекшеліктерінің 
өмір жағдайларымен, тәрбиемен өзара әрекеттестігін есепке алып, кешенді 
түрде зep'rтeyлq) жүргізіп, оны тэжірибеде қолдану жолдарын анықгады.

Ал, А.С.Макаренконың бұл мэселеге арналған еңбектері педагогика 
гылымының алтын қорына енді.

Баланың отбасынан қашықтап, оның ықпалынан сырт қалуының 
психикалық әсерін Т.В. Лодкина, А.В. Захаров, В.С. Мухина, 3. Матвейчик, 
Е.О. Смирновалар атап көрсеткен.

Белгілі психолог ғалым Б.Г.Ананьев тұлғаның мінез-құлқыныц деңгсйіне 
және күрделілігіне қарамастан, оларда:

• Адамдар туралы ақпарат пен тұлгааралық қарым-қатынас арасында;
• Адамның қарым-қатынас процесіндегі қылыктарын өздігінен реттеуі 

мен коммуникация арасындагы;
• Тұлганың өзіндік ішкі әлемін өзгертуі сияқты қарым-қатынастар тур- 

лер! болатындығын дәлслдейді.
Бұларды балалар мінез-қулқындагы ауытқушылықтарды багалау мен 

сипаттауда және олардың себептері мен жою шарттарын аныктауда есте 
ұстау қажет.

Девиантгык мінез-кұлық -  бұл балалар мен жасөспірімдердіц экімшілік 
шараларын қолдануга әкеліп согатын құқық бұзушылыктарды жасауга 
бейімділігі, ягни, оқудан, жумыс жасаудан әдейі жалтаруы; отбасынан 
немесетүрлі оқыту-тәрбиелеу ұйымдарынан үнемі кетіп қалуы және қоғамга 
қауіпті эрскеттер жасауы.

Девианттық мінез-қүлықты кең және тар мағыналарында қарастырады. 
Кең мағынадағы девианттық мінез-құлық деп -  қогамдағы қабылданган нор- 
малар мен әлеуметтік стереотиптерге сай келмейтін кез келген іс-қимылды 
айтамыз. Бұл жағдайдағы девиацияны жағымды жәнс жағымсыз дсп екі түрге 
бөлуге болады.

Жагымды (позитивті) девианттық мінез-күлық -  бүл көпшілік эдеттен 
тыс, таңғаларлық деп қабылдаса, кейбіреулер теріс деп қарамайтын ғана 
құбылыстар болуы мүмкін. Бүлар -  ерлік, өзін-өзі құрбандыққа шалу, біреуге 
шектен тыс берілу, біреуді шамадан тыс аяу, т.б. көріністср болуы мүмкін.

Жағымсыз (негатив) девианттық мінез-қүлық, керісінше, көп адам- 
дарда мақүлдамау, жеккөру сезімдерін туғызатын мінез-құлық ауытқушы- 
лықтары. Мысалы: терроризм, вандализм, ұрлық, сатқындық, жануарларға 
қатыгездік жасау, т.б.
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Тар мағынасындагы девианттық мінез-қүлық дегеніміз жалпықабыл- 
данған нормалардан тыс, жагымсыз, еш адам жакгамайтын ауытқулар. Біздің 
негізінен қарастыратынымыз да девиацияның осы түрі.

Сонымен, девианттық мінез-күлық- кез келген коғамдағы қабылдан- 
ған әлеуметтік мінез-қүлық нормаларына карама-қайшы келетін қы- 
лыісгар жүйесі.

Ауыткушылықтардың пайда болу себептері
XIX ғасырдың аяғы мен XX гасырдың басында девиацияның биология- 

лык жэне психологиялық табиғаты туралы түрлі концепциялар пайда бола 
бастады. Бүл пікірлердің саналуандыгына төмендегі кестеден көзіңізді 
жеткізе аласыз.

Девиациялық концепциялар

Түсіндіру
түргысындағы

девиация

Теория Автор Жетекші идея

1 2 3 4
Биологиялық Қылмыстык 

багын ы штыл ы кпсн 
байланыскан 
физикалык белгілер 
Дсвианттар ара
сында жиі кезде- 
сетін дене бітімінің 
ерекшсліктері

Ч. Ломброзо 

У.Х. Шелдон

Дене бітімінің физикалык 
срскшеліктері девиацияның 
ссбебіне айналады.

Психологиялық Психоаналитикалық
теория

З.Фрейд Тұлғага тэн конфликттік 
жағдайлар девиацияны түдырады

Әлеуметтік Аномия Э.Дюркгейм Девиация элеуметтік нормал^дан 
ауытку салдарынан туындайды 
Көп ж^дайда девиация мэдениет 
күндылыктарының,нормалардың

Әлеуметтік Шоу мен және әлеуметтік байланыстардың
дезорганизация Маккей бүзылуынан, әлсізденуінен қарама- 

қайшы жагдайға түскендігінен 
пайда болады. Девиацияның пайда 
болу себебі субкультура мен 
мемлекеттік нормалар арасындагы 
конфликтілер

Мэдениеттану- Селлин, Девиация - билігі бар топтардың
шылык теориялар Миллер,

Сутерленд,
Клауорди,

барынша аз корғалган топтардың 
мінез-қүлыктарына қоятын таңба 
тэрізді

Стигмеотизация Оулин Девиация капиталисгік когамның
теориясы

Радикалды
криминалогия

Беккер

Турк, Квин- 
ни, Тэйлор, 
Уолтон жэне 
Янг

нормаларына карсы эрекеттін 
нәтижесі болып табылады.
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Итальяндық дорігер Чсзаре Ламброзо адамныц биологиялық ерекшелігі 
мен қылмыстық мінез-құлқы арасында тікелей байланыс бар деп есептеді. 
Оньщ ойынша, қылмыскерді сырт пішінінен тануга болады, ягни ондай 
адамдар төменгі жағы шығыңқы, жонс ауруды сезу қасиеті төмен т.б. болады 
деп есептеді. Девиацияиы алғаш рет барынша жан-жақты түсіндірген 
аномалия теориясын ұсынған Эмиль Дюркгейм. Бұл теорияда олеуметтік 
және модени факторлардыц маңызы ашып көрсстілді. Дюркгеймніц 
айтуыпша, девиацияның бірден-бір себебі - регуляцияиың (жөнге салудың) 
жоқтыгы, іюрмасыздық (бсйнормалық).

Модениеттанушылық түсіндірмелерге сойкес девиация мәдениет 
нормалары арасындагы жапжалдар нэтижесінде туыпдайды. Қоғамда 
нормалары қоғамныц басқа бөлігіпен айрықшаланатып кейбір топтар 
болады. Бұл топтың мақсат-мүдделері басым бөліктің нормасына сай смсс. 
Өздерін «радикалды криминолог» дсп атаган бір топ ғалымдар девиацияны 
конфликтология тұргысынан түсіндіруге тырысты. Олар егер мінез- 
құлықтың мэдени үлгілері басқа модениеттің (субмэдениет) нормаларына 
негізделген болса жэне оларды қабылданган зацдарды бүзушы деп 
түсіндіретін қылмысксрлік теорияларды жоққа шығарса, онда оларды 
ауытқушылықтар деп атайды. Сонымеи біргс зацдарды жасау мен оларга 
бағыііу қогамдагы эртүрлі топтар арасьшдагы жанжалдардың қүрамдас бөлігі 
деп қарастырылады.

Бұл теорияны жақтаушылар девианттарды заңды бүзушылар деп емес, 
керісінше, көтерілісші, бүлікші, қогамга қарсы шығушы деп багалады.

Ресейлік ғалым Я. Гилинский девиацияның шығу көздері деп- қоғамдағы 
элеуметтік теңсіздікті атайды. Сондай-ақ девиация экономикалық, 
элеуметтік, демографиялық, модени жоне т.б. факторларга да байланысты. 
Бұл проблема, осіресе, өтпелі кезеңдерде күшейе түссді, себебі бұл кездс 
қогамдық өмірдің барлық салалары түбегейлі өзгерістерге түсіп, бұрынгы 
мінез-құлық ережелері қайта қаралады.

Девианттьщ мінез-н^льщтың негізгі формалары
Қазіргі заман жагдайында девиаиттық мінез-қүлықтың иегізгі формала- 

рына қылмыс жасаушылықты, алкоголизм мен нашақорлықты, өз-өзіне қол 
жүмсаушылықты жатқызуга болады.

Қылмыскерлік пен оныц шығу себептері туралы алғашқы зерттеушілердің 
бірі - орыс статисті К. Ф. Герман (1824). Қылмысты зерттеу ісіндегі келесі ірі 
зерттеуші бельгиялық галым, математик-статист А. А. Кегле болады. Өзініц 
«Әлеуметтік физика» (1935) деген ецбегінде ол эрбір қогамдық құрылыс өз 
ерекшеліктеріне қарай белгілі бір реттік жэне сандық тұрғыдағі қылмыстарды 
болжауга мүмкіндік береді деп есептеді. Қылмыскерліктіц шыгу тегін 
зерттеу оның динамикасына эсер ететін көптеген факторларды айқындайды: 
олеуметтік жағдай, айналысатын қызмет саласы, білім деңгейі, ксдейлік, 
тапсыздық, ягни индивид пен әлеуметтік топ арасындагы байланыстардыц 
бұзылуы, жүмыссыздық, инфляция, босекелестік, т.б.
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Маскүнемдік -  спирт ішімдіктерін өте көп қолдаиу жэне соның 
нэтижесінде сырқатқа айналатын ішімдікке күмарлық.

Адамды мае қылатыи сусындар адамзатқа өте ерте замандардан белгілі. 
Олар көбіне өсімдіктердсн дайындалды да, оларды қолдану түрлі 
мсйрамдарды атап өтудсгі діни дэстүрлердіц бір бөлігі болып есептелді. 
Ішімдіктерді өндірудіц салыстырмалы түрдегі арзан тэсілі ашылғаннан кейін 
бұл сала тез қарқынмен дами түсті. Дәл осы жағдай ХҮІІІ-ғасырда Англия, 
Германия, Швеция сияқты елдсрде маскүнсмдіктің кең таралуына себепші 
болды. Шамамен осы кездсрдс Рсссйдс де арақты қолдану кең етек алды. 
Адамзат өркенисті үшін күрдслі проблема болып отырган маскүнемдік XIX 
ғасырда бслсң алып, ХХ-ХХ! гасырларда ғаламдық тұрғыдағы індсткс 
айналды десек қателеспейміз. Маскүнемдікпсн күрестің тарихында негізгі екі 
бағытты көрсміз:

1. Спирттік ішімдіктсрдіц өндірілуі мсн сатылуын шсктеу, багасын өсіру, 
тыйымдар мен шектсулсрді бүзгандарды жазалау шараларын мсйлінше 
қатайту;

2, Ішімдікке дсгсн сұранысты азайтуға бағытталған шаралар -  өмір сүру- 
дің элсуметтік жэнс экономикалық децгейін жақсарту, жалпы мэдсниет пен 
руханилыктыц өсуі, ішімдіктіц зияны туралы салмақты да сабырлы ақпарат, 
халық арасында ішімдіксіз мінсз-құлық стсреотиптерін қалыптастыру, т.б.

Бірінші бағыттыц сц соцғы шараларыныц бірі — «құрғақ заң». Бұл шараны 
эр кезеңдердс Англия, АҚШ, Финляндия, Ресей (КСРО) қолданып көрді. 
Бірақ мүндай завдар нэтижелері ешқашан түпкілікті жсңіскс жете алған емес. 
Себебі тек қана ішімдіктің болуы маскүнемдіктіц бірден-бір себебі смсс. 
Маскүнемдікті жою үшін әлеуметтік, экоііомикалық, мэдени, психологиялық, 
дсмографиялық, заңдық жэне мсдициналық жагдайлар кешенді түрде 
ескерілуі және үнемі жақсартылуы тиіс.

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен аныктама бойынша, 
маскүнемдік дегеніміз -  спирттік ішімдікті қолдану, сонымен бірге қоғамға 
және оныц жеке мүшелсріне зиян келтіру. Алкогольдіц эсер етуі адам 
агзасының физиологиялық жағдайына байланысты. Сондыктан кейбір 
адамдар өте аз ішкепде, ал енді біреулсрі көп ішкенде мае болады. Негізгі 
психологиялық өзгерістер алколгольді аз ішкеннен-ақ басталады. Мұндай 
адамдар себспсізден-себспсіз көңілдсніп, ссзімталдығы жоғарылайды: 
жылайды, күле береді, ашуланады, ызаланады. Ықыласы, зейіні төмсндейді, 
сңбек етуі баяулайды. Алкоголизм адамның қызғанышпен жасыратын 
ақауының бірі деп есептеледі. Күнделікті ішетіндер ішінде өзінің маскүнем 
скенін мойындайтындар аз. Алкогольге тэуелділік наркотикті қолдаиғанға 
Караганда, элдеқайда жай пайда болады. Маскүнемдік түқым қуалайды, 
гендер меи хромосомалар бұзылады. Бұл бұзылыс үрықтану кезеңівде 
алкогольді бір қолданудан ксйін пайда болуы мүмкін.

Статистика бойынша маскүнем екіқабат эйслдердің 50 %-ы түсік 
тастайды немесе уақытынан ертс туады, 35-40 %-ыныц балалары мүгедек 
немссе өтс элсіз болып туады, Туа пайда болган кемтарларды немесе
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жындыларды ерте уақыттан бері «мерекелік түннің баласы» деп айту 
кездейсоқтық емес. Өкініштісі сол, алкоголь, ең алдымен ішкен адамға емес, 
оның балалары мен немерелеріне зиян келтіреді, алкоголизммен байланысты 
тұқымқуалаушылық ауытқушылыктары өседі. Соньщ нэтижесінде орталық 
жүйке жүйесінің қызметі бұзылады. Есте сақгау, мидың интеллектуалды 
қабілеттілігі бірден төмендейді. Соңында ағзапы зиянды затгардан 
тазалайтын жуйелер шыдамайды: бауыр, ұйқы безі, бүйрек зақымданады. 
Мишықтың құрамына жэне қызметіііе алкоголь зияиды эсерін тигізеді. 
Ішімдікке салынган адамдардың мишығы уланып, оның дене қалпын 
ұстауына мүмкіндік бермейді. Алкоголь ас қорыту мүшелерінен өте жылдам 
өтіп, қанмен мишыққа келіп, оның құрамына және қызыметіне зиянды әсерін 
тигізеді.

Алкогольді ішімдік ішіп алган адам тез арада өзінің дене қимылын 
өрескел өзгертіп, қасындағы адамдарға тиісіп, айқайлап, төбелеске дейін 
барады, сүрініп жығылады, адамға тэн қабілетінен айырылып, жеккөрінішті 
болады. Сондыктан әрбір адам өзінің абыройын сақтап, көпшілік алдында өз 
беделін түсіргісі келмесе, ішімдікке шектеу жасаган жөн. Маскүнемділік 
өміріне қалыптасқан адам арақ үшін кез келген эдістен жиіркенбейді, оған 
қол жеткізуге тырысып, моральдік жэне физикалық қалжырг«'ан күйге түседі. 
Алкогольмен уланған адам осы уақыттагы оқиганы айта алмайды, ертеде 
болған оқиғаны айтып береді. Олар шашка, шахмат ойнай алады, қасындагы 
адамдармен көңілді эңгімелеседі. Бірақ кейін ол өзініц сұхбаттасының кім 
екенін есіне түсіре алмайды. Бұл ауру «Корсаков синдромы» деп аталады. 
Оның негізі - уақыттық жэне кеңістік бағдарының жойылуы, өтіп жатқан 
оқиғаларды хронологиялық ретпеіі есіне сақтай алмауы. Алғашқыда өте 
қалжыраганына байланысты ес бұзыла бастайды. Алкогольдің эсерінен 
ағзаньщ қорғаныш қасиеттері төмендейді. Ішімдік ішпейтін адам өзін 
жұқпалы аурулардан (мысалы, туберкулез) сақтай алады. Алкогольдік 
психоздан жүйке аурулары -  эпилепсия, психоз, гастрит пайда болады. 
Алкогольдік психоз жасөспірімдерде, жастарда жэне эйелдерде өте ауыр 
түрінде көрінеді. Алкоголизм нашақорлықпен салыстырганда өте баяу 
дамиды, сондықган оны тоқгату ешқашан кеш емес. Адамның акогольді 
ішімдіктерді ішпеуі (маскүнемділікке, ішімдікке салынбауы) негізгі 
адамгершілік қасиеттерін сақтап, өзіне-өзінің жаны ашыганы, өз организімін 
қорғаганы болып саналады.

«Шарап адам деисаулыгын бүзады, аңыл-ой қабілетін бұзады, жанұя 
жагдайын жэие бэрінен бұрыи одам жанын, тұңымыи бұзады»,

Л.Н. Толстой
«Кедейлік және қылмыс, түрлі психикалық аурулар, ұрпаңтың құлдырауы 

-м іне осылардың барлыгын алкоголь жасайды».
В.М. Бехтерев.

«Маскүнемнен маскүнем туады». Плутарх
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«Шарап маскүнемнен кек алады». Леонардо да Винчи

«Рюмка арқылы сагыныш — жеңілдікті, жүрексіз -  батылдықты, ше~ 
шімсіз -  сенімділікті, қайгы -  қуанышты іздеп және ақырында өлім 
тобады»,

Б. Джонсон
«Жыл сайын көптегеи адамдар суга ңарагаида, шарап пен сырага 

элдеңайда көп батады».
М. Рубнер

«БЬ сэтсЬдікке шыдамаганда, шаршаганда, элсірегенде, ңалжыраган 
кезде ішімдік бізге қолын созады. Бірақ оның көмегі жалган: оның уэде 
берген, рухыңды көтерем деген физикалық күгиі бос қиял».

Джек Лондон.

Маскүнемдікке жақын тұрган дсвиацияныи тағы бір түрі -  нашақорлық. 
Бүл біртіндеп ағзаныц психикалық және физикалық функцияларының 
тозуына экеліп согатын түрлі ссірткілсргс психикалық және физикалық 
тұрғыдан тэуелділік. Есірткінің өсімдік тскті жәнс химиялык жолмен 
алынатын 240-тан астам түрлсрі бар. Психотропты заттар туралы 1977 
жылғы халықаралық конвенцияга сэйксс зсрттсушілер есірткіге «адамның 
жүйке жүйесін қоздыру немесе жабырқату нсгізіндс тэуелділік тудыратын, 
қимыл-қозғалыс, ойлау, мінез-құлық, қабылдау фупкцияларын тежейтін және 
бұзатын, көңіл-күйді өзгертіп, галлюцинацияларға соқтыратын заттар»,- деп 
анықтама береді.

Нашақорлық өзінде үлкен элеуметтік проблеманы шогырландырып қана 
қоймай, сонымен қатар осы нашақорлық ортасына кіруі мүмкін адамдардың 
денсаулығына үлкен қауіп тудырып отыр. Жасөспірімдер арасында есірткіге 
құмарлық мөлшерден тыс өзін-өзі танытуга ұмтылушылықтың жэне де 
әлеуметтік топтың қысымы нәтижесінде дамуда. Көбінесе, нашақорлыққа 
элеуметтік ж^дайларға қиын бейімделетін жасөспірімдер ұшырайды. 
Жасөспірімдер арасындағы нашақорлық - бұл, ең алдымен, түлғалық және 
элеуметтік тұрғыда даму қателіктерінің салдары.

Нашақорлыктың негізгі этиологиялық гипотезаларының негізіне, 
біріншіден, нашақордың мінез-құлық ерекшеліктері, екіншіден, сол адамның 
психологиялық немесе физиологиялық ауытқулары жэне, үшіншіден, элеу- 
меттік қиыншылыктар немесе теріс әлеуметтік-мәдени эсерлер жатқызы- 
лады. Мұның барлыгы да рас, бірақ аталған фактілердің әрқайсысының ма- 
ңыздылығына қарамастан, негізгі рөлді әлеуметтік-мэдени ықпал атқарады: 
мінез ерекшеліктері накты бір әлеуметтік-мэдени ортада қалыптасады, ол туа 
пайда болмайды, психологиялық немссе физиологиялық ауытқулар да 
сыртқы эсердің күшімен қалыптасады. Олай болса элеуметтік-мэдени орта- 
ның түлгаға жагымсыз эсері - мінез ерекшеліктерінің, психикалық жэне фи- 
зиологиялық ауытқулардың қальштасуының негізгі ссбепкері. Нашақорлық-
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тың пайда болу себептері эртүрлі: жске тұрғыдагы қиыншылықтарға, бос 
уақытты өткізудің мүмкіншілігін болдырмайтын элеуметтік-модени ортаның 
қателеріне; әлеуметтік эділетсіздікке, күнделікті тұрмыстың ұйымдаспаған- 
дығына; адамдардан көңілі қалуға; бсрілген жагдайда өзін-өзі көрсете алу 
мүмкіншілігінің жоқтығына байланысты өз өмірімен қанагаттанбаушылық, 
т.б. Сонымен қатар элеуметтік зерттеулерде нашақорлыққа құмартудың жас- 
өспірімдерге тэн себептері айқындалгап. Солардың ішінде есірткілік заттың 
қалай эсер ететініне қызыгушылыкты қанағаттандыру, белгілі бір элеуметтік 
топқа жату символикасы, жеке тэуелсіздіктің, ал кей жағдайларда қоршаган- 
дарга деген өшпенділікті көрсету, лэззат бере алатын жаңаны тану; қынжыл- 
тып жүрген мэселелерден арылу. Негізінен, бұл мотивация, эсіресе жасөспі- 
рімдер арасында белсенді түрде жүретін элеуметтік бейімделу процесінде 
туатын жағдайлармен байланысты.

Тәжірибе көрсетіп отырганындай, жасөспірімдердің есірткіні қолдануы 
өзінің негізінде элеуметтік себептерге ие, яғни қоршаган элеуметтік ортада 
жасөспірім өзіндік бейімделе алмауды сезінеді. Басқаша айтқаида, нашақор- 
лық - бұл жасөспірімдер мінезініц дезадаптация формасы.

Жасөспірімдердің социопсихикалық немесе психофизикалық деңгейінің 
жаңа әлеуметтік жағдаймен сэйкес келмеуі дезадаптация жагдайына экеледі.

Әлеуметтануда нашақорлық - бұл қалыптасқан элеуметтік нормаларды 
бүзган адамдардың іс-орекеті ретінде болатын девиантты мінсз-құлықтың 
түрі.

Мамандардың айтуынша, есірткіге тәуелділік процесі 4 кезеңнен тұрады:
Бірінші кезең ең алғашқы дәмін көру мен эйфориялық сезінулердіц 

жоғарғы шыңымен сипатталады. Бұл кезеңде қолданушы өзінің эмоцияларын 
бақылаудан жэне өзіндік сыннан арыла қойғап жоқ және де тэуслділікті сезі- 
не бастаған жагдайда өзін-өзі жеңе алатындыгына сенеді және ол мүмкін де.

Екінші кезеңде ағза есірткінің белгілі бір мөлшеріне үйрене бастайды, 
яғни қолданушы нашақорлыққа салынады жэне де эйфориялық жағдайға 
жету үшін оған бұрынғыдан да көп мөлшердегі препаратқа немесе есірткінің 
«ауыр» түріне көшу қажет болады. Өзін-өзі бақылау мен өзіндік сын элсіз 
болып, бірақ ауру өзінің элсіздігін ақтайтын себептер іздейді. Бірақ демалу, 
көңіл көтеру енді тек қана есірткі арқылы іске асады. Бұл кезеңде нашақор- 
дың өзін түсінетін жэне оның қызыгушылығын бөлісетін өзі сияқты ортамен 
байланысы ныгая түседі.

Үшінші кезең өте ауыр жүретін «сынулармен» («ломка») айқындалады 
жэне де бұл кезең таза емес шприц немесе ретсіз жыныстық қатынастар 
арқылы тарайтын инфекцияларга; жанұядағы қарым-қатынастардың қиын- 
дауына; қаржылық қиындықтарға; көп жағдайда қылмыстық әрекеттерге 
толы болады,

Төртінші кезең, негізінде, өлім алдыидағы кезең болып табылады. Ағза 
қызметінің бүзылуына байланысты денсаулық нашарлайды, белгілі бір 
эйфориялық жагдайға жету үшін емес, ең болмаса абстинентті синдромнан 
арылу үшін есірткілік немесе психотроптық заттар қажет болады.
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Нашақорлардың дсвиантты ортасы, аегізінен криминалды орта болып 
табылады, бірақ басқа түрдсгі кримипалды топтардан бөлектеу болады.

Девиантты ортаны сипаттай отырып, ец алдымеп, олардың сан ж^ынан 
басымдығын, мүшелер санының көптігін айтуга болады. Бүл ортаға, 
негізінен, 25 жасқа дейінгілер, соның ішінде жасөспірімдер жатады.

Қазіргі таңда жағдайды түзету үшін жасалып жатқан әрекеттер көбінесе 
есірткінің өзіне жэне оны қолдануға қарсы бағытталған (яғни, себепке емес, 
салдарға қарсы).

Барлық прспараттарға психикалық жэне физикалық тэуелділік деп 
аталатын әуестсну, жалпы нашақорлық жүрмейді. Кез келген нашақорлық 
препарат ағзага аз мөлшерде бөлінеді, не оларга ұқсас физиологиялық 
мацызды заттар (морфин, героин жэне тағы басқа ішкі опиоидтар эсерін 
туғызатын ауруға қарсы заттар: эіідорфин, энксфалин) бөлінеді, не агзага осы 
заттарға арнайы сезімтал рсцепторлар болады (никотинге сезімтал -  сыртқы 
иикотинмен әсерленсді, мускаринге ссзімтал — кейбір галлюциногендерғе; 
мускарин, псилоцибин; адренергиялық -  амфетамин тобына; серотонинерги- 
калық-ЛСД жэне оған ұқсас психомиметиктерге).

Токсикомания дсп -  залалды заттармен өзін ерікті түрде улауды 
айтамыз. Оргаиикалық сріткіштср буын мае болу үшін қолдану (әсіресе 
жасөспірімдердің) белгілі мағынада срекше оқиға болып табылады, өйткені 
галлюцинациялар майдан тұратын бас ми ұлпасының бүзылуынан болады. 
Ал майлар органикалық еріткіштерде сриді.

Л.Н. Толстой өзінің «Адамдар не үшін есеңгірегісі келеді» деген 
мақаласында темекі шегудің жэне ішімдіктің жаман жакгарын қарастырады. 
Бұл мақаланың цитаталары үлкен назар аудартады: «Адам есін білген 
өмірінде өзінен екі түрлі тірі жанды байқайды: бірі соқыр, сезімталды және 
екіншісі көрстін, діндар. Соқыр жануар тамақтанады, ішеді, демалады, көбе- 
йеді және от алған машина тэрізді қозғалады; көретін, діндар тірі жан жа- 
нуарлармен байланысқан, өзі ештеңе жасамайды, тек жануардың ісін баға- 
лап, онымен сәйкес келсе келіседі, ал сгер келіспесе ажырасады.

Көретін, діндар жандардың істерін - біз ар-ұятымыз дейміз, бір жағынан 
бізді жақсылыққа, екінші жағынан жамандыққа мсетелейді. Бірақ ол жаман- 
дық бізғе көрінбейді, егер біз оның берген бағдарламасынан яғни жамандық- 
тан мейірбандыққа дейін ауытқымасақ.

Адам өмірі, былай алғанда, екі түрлі қызметтен тұрады:
1. Өз ісін ұятымен үйлестіргендер;
2. Өзіне өз ұятының бағыт-бағдарын өмір сүру мүмкіншілігі үшін 

жасыру.
Біреулері біріншісін, кейбірі екіншісін жасайды. Біріншісіне қол жеткізу 

үшін тек бір амал бар, ол рух ағартуына көбірек назар аударып, өзінің білімін 
күшейту жэне дүниетанымын көтергендерге көңіл аудару; ұятының бет- 
бағдарын жасыру үшін скі әдіс бар: сыртқы жәие ішкі. Сыртқы әдіс назары 
ұят нұсқауымен алып тастау үшін, ішкісі ұяттың өзін түмшалау үшін қолда- 
нылады. Топас, өнегелі сезімі шектелген адамдарға өмірінің дұрыс емес екен-
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дігін көрсететін ұятын байқамау үшін теріс бұрылу эдісі жеткілікті. Өнегелі, 
ұқыпты адамдарга алауыздықты ойдан кетіру үшін жай көңіл көтеру 
жеткіліксіз, сондықтан өмір сүру үшіғі ұятын өз өміріііің негізі етіп бір 
нэрсені көрмеу үшін өз-өзін уландырады. Патологиялық қызметтік жүйенің 
қалыпты қызметтік жүйеден айырмашылығы бастапқы қажеттіліктен тәуелсіз 
жаңа биологиялық қажеттілікті түзейді. Бастапқы қажеттілік эртүрлі болуы 
мүмкін: құрдастарына еліктеу, өзінің референтті тобындағы беделді, 
жағымды серіктестіктегі қарым-қатынас және т.б.».

Нашақорлық пен токсикоманияның құмарлық, абстиненттік синдромдары 
(жою -  болдырмау синдромы, бас жазу) біркелкі емес дамиды. Бастапқы 
кезде еліктеуші заттарға психикалық тәуелділік, соңынан -  ең ауыр 
физикалық тәуелділік дамиды, бүл кезде есірткілік заттар толық зат алмасуга 
еніп кетедіі.

Бұдан 5000 жыл бұрын адам баласы есірткіні білген. Олай болса XX жэне 
XXI гасырлардың шебінде оны пайдалану неліктен қатерлі болып отыр?

Адам, алдымен, өсімдікті аузына салып, шайнап көрген, содан соң 
тамаққа пайдаланған, күнге жайып кептіріп, темекі орнына тартқан. Кейін 
келе оның зияндылыгы белгілі болған.

Адамға қара сораның әсері әр қилы. Бірде жапырақ шеккен адамдар өз- 
өзінен долданып нақұрыс кейіпке енсе, тағы бірде көзіне әр нәрсе елестейтін 
болган. Онымен уланған адамның борі аландау, үрейленіп қорқу сезімін 
бастан кешірген.

80-жылдардың бас кезінде марихуананың құрсақта жатқан балага осері 
туралы бұлтартпас айгақтар алынды. 1980 жылы америкалық зерттеуші 
Фрейд жэне басқа ғалымдар марихуана тартан екіқабат эйелдің құрсақтағы 
сәбиінің бойы өспей, басқа да органдарының өсуі тоқталгандыгын аныктады. 
Мүндай бала іштен нашақор болып туады екен.

Соңғы кезде марихуананыц адамныц жыныс мүшесіне әсері туралы да 
көп айтылып жүр. Атақты Гален кезінде қара сораны тарту адам ұрыгын 
құрғатып жіберетінін айтқан еді.

Есірткіге құмарлық - ең қауіпті және апатты аурулардың бірі. Есірткіні 
пайдаланудың кезеңі қогамдық факторлармен байланысты болуы мүмкін. 
Оның ішінде ең маңыздысы өзініц топтарының арасында оларға еліктеу жэне 
абырой алу болады. Есірткі -  қогамның жас тобының тағдыры болуы 
кездейсоқ емес.

Есірткіні пайдалану кезінде (осіресе морфий жоне героин) эйфория, яғни 
жасанды өте жағымды сезім пайда болады. Адам елес, қиял элеміне енеді, 
яғни олар үшін бәрі сүлу, эсем сияқты көрінеді. Бірінші рет пайдаланганнан 
кейін негізгі қажеттілік -  жагымды сезім алу қалыптасады. Есірткінің 
зұлымдыгы ол бастапқыда жүйке жұмысының жоғарғы қызметтерімен 
сүлулыкты, осемдікті «ойнайды». Бірақ бұл бірінші кезеңдерде ғана.

Сырттан енген көп морфиннің эсерінен ағзада өзіндік ауру сезіміне қарсы 
жүйе өзінің жұмысын тоісгатады. Осы кезден бастап «сыну» күйі пайда
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болады, эрбір қозғалыс, жарық, дауыс, ішектің қозгалуы -  барлыгы да ауру 
сезімі сиякты қабылдапады.

Осыдан бастап қиын кез туады, жоғарғы ақыл-ой негізінде, эмоция мен 
сұлулық негізінде қалыптасқан қызметтік жүйе, ең иашар, төменгі биология- 
лык дэрежеге түседі. Бүл кездегі басымдылық мотивация, ашыгу мен шөлдеу 
мотивацияларымен бір қатарда тұрады, ағза ешқандай да ар-ұжданмен 
ойлаудан қалып, күресуге күші болмайды. Әрі қарай есірткілердің жаңа, одан 
да көп мөлшері қажет етіледі, бірақ сол тамаша, рахаттанатын қызметтік 
жүйе үшін емес, ауру сезіміне қарсы жүйенің тежелуіне байланысты биоло- 
гиялық қажеттілігін қанагаттандыру үшін керек.

Есірткілердің қатерлілігі сондай, олардың құрамы орталық жүйке жүйесін 
реттейтін химиялық агенттср, яки мсдиаторларга, биологияық белсенді 
заттарға немесе гормондарға өте ұқсас.

Белгіл есірткі ЛСД серотониннің эсеріне сезімтал рецспторларды тежеп, 
соның нэтижесінде өзіндік серотониннің осері жогалады. Мидың басқа 
құрамдары бүрынғыша осср ете бастайды, бірақ серотониннің реттеуші осері 
жойылганнан кейін (керек жерде, керек мөлшерде) басқа құрылымдар 
қызметі бұзыла бастайды: «көрген түсін өңіндегідей» болып қабылдау сезімі 
өзгереді (заттар түсті, мэиерлі бола бастайды, олардың түрін, көлемін сезу 
өзгереді жэне тагы басқа), эмоциялық қызметтері өзгеріп, эйфория, долелсіз 
рахаттапу сезімі пайда болады. Бірақ ол ізсіз өтпейді: өзіндік серотониннің 
бөлінуі өте азаяды (оның «заңды» орыны бос емес), оныц мөлшері көбейіп, 
кері байланыс механизм! нэтижесінде өзіндік секрециясы тежеледі. Міне, 
неліктен ЛСД-ны бір-ақ рет қолданганнан ми қызметі көпке дейін істен 
шығады: иллюзорлық (бүлдыр, сагымдық) жэне галлюцинациялық (елестеу- 
шілік) өзгерістер көп күннен кейін де пайда болуы мүмкін. Сондықтан ЛСД- 
ның химиялық жаппай қырып-жою қаруы ретінде үсынылуы да кездейсоқ 
емес.

Нашаға тәуелділік болганда агзада ішкі секрет бездерінің қьізметі нашар- 
лайды, өсу, жыныстық процестері тежеледі, жүрек-тамыр жүйесі, шеткі жэне 
орталық жүйке жүйелері, бауыр, бүйрек, қан түзілу қызметтері бұзылады.

Нашақорлыктың өзінің «жабысқақ» ерекшелігі бар жоне одан шыгу үшін 
өте көп күш салу керек.

Бірінші кезенде абстиненция күйінен шыгу үшін стационарда емделген 
тиімді, оны дэрігер-наркологтер наркотик мөлшерін біртіндеп азайту арқылы 
не ауру сезіміне қарсы жэне үйыктататын препараттарды қолдану арқылы 
емдейді.

Осы ауыр кезеңнен өткеннен кейін, жас адам (өкінішке орай, көбінесе 
бэрі жасөспірім қыздар мен балалар) өз ортасына, өз ұжымына қайтып келіп, 
бір-ақ рет наркотик қабылдаса, бэрі қайтадан басталады. Бірақ қайталанған 
сайын жагдай қиындай түседі, шамадан тыс мөлшерін қабылдағаннан тыныс 
орталығы тежеліп, тыныс токталып өлімге экеледі, өйткені эр кез мөлшерін 
көп, одан көп енгізу керек. Басқа да нэтижесі болуы мүмкін: олар жиі кезде- 
сетііі өзін-өзі өлтіру; немесе мидың өте ауыр зқымдануынап адамга тэн
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жоғарғы қызмсттерініц бұзылуы, ссінің кемуі, біртіндеп әлсіреп, арықтауы. 
Бұл күйде адам күйі өте аянышты: қозгалмай жатады, қасықпен берссң ғана 
тамақ ішеді, дэретке бара алады, ал басқа қызметтер қольшан келмейді. 
Іркілулі пневмония (өкпенің қабынуы) немесе көп жатқаннан денесінде ойық 
тесік, қанның қагындысы (сепсис) пайда болады. Нашақордың соңгы күндері 
ауруханада өтеді. Әрине, салауатты өмір салтын кең насихаттау, есірткіні 
қолданудың салдары туралы ақпараттандырылудың жогары деңгейде болуы, 
басқа да профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу - мұның 
барлығы маңызды, бірақ бұл нашақордың өз іс-эрекетіне ұқсас: уақытша 
проблеманы шешудің иллюзиясын тудыратын бір ғана инъекция арқылы 
проблемаларды шешудің жолын күтуге ұқсайды. Профилактикалық жұмыс- 
тардың мацыздылыгыіі ескере отырып, нашақорлыісгың алдын алу істерімен 
бірге психикалық зақым келтіретін жагдайлардың алдын алу істері бірге 
жүргізілсе ғана оның тиімді болатыны туралы айту керек. Бұл психикалық 
зақым кслтіретін жагдайлар, ең алдымен, мектепте сыныптастарымен жэне 
педагогтармен қарым-қатынас кезінде пайда болады. Сондықтан алдын алу 
жұмыстарын накты нашақорлармен ғана емес, оларды қоршаған әлеуметтік 
ортамен де жүргізу керек. Осыны еске ала отырып, алдын алу жұмыстарын 
есірткіге «сұраныс» тудыратын шараларға қарсы, оның ішінде психология- 
лык, тәрбиелік жэне ақпаратгық-білім берушілік шараларға бағытгау керек.

Егер қоғам берілген қүбылысқа деген өзінің көзқарасын, қатынасын 
өзгертсе, «сүраныс» төмендейді. Білімді, ақпаратты таратумен бірге, эмоцио- 
налдық аспектілер мен іс-әрекет тәжірибесін де ойластыру қажет, ягни 
оқытып қана қоймай, адами қүндылықтарды қалыптастырып, мінездерін өз- 
герту, жана қоршги-ан өмір сүру ортасын құру керек. Мүндай кешенді бағыт- 
тың, әрине нәтижелілігі мол болады, сонымен қатар қатаң ұйымдастырушы- 
лық зерттеулер мен қаржылық-кадрлық қамтамасыздандыруды қажет етеді.

Нашақорлықтың алдын алу мен онымен күресудің негізгі багыты - 
жастардың нашақорлыққа қарсы әлеуметтік иммунитетін қалыптастыру.

Девианттык мінез-кулықтың келесі бір түрі - суицид. Бұл мінез-қүлық 
ауытқушылықгарының пассивті түрі - өмірден құтылудың бір түрі.

Әр тарихи кезеңде, әр мәдениетте бұл қүбылысқа деген көзқарас эртүрлі 
болды. Өзіне-өзі қол жұмсауды барлық діндер ауыр күнә санайды. Ал кей 
жагдайда міндетті деп саналды, мысалы:Үндістанд^ы жесірлердің өзін-өзі 
өлтіруі (сати) немесе самурайлардың харакири дәстүрі. Суицидтің нақты 
фактілерін бги'алаганда оның мотивін, тұлғаның ерекшеліктерін жеке 
қарастырган жоқ.

Суицидтер көбіне экономикасы жоғары дамыған елдерге тән және бүгіигі 
таңда олардың өсу тенденциясы байқалуда, суицидтік белсенділіктің белгілі 
бір уақыт аралық циклдары болады: күзгі-қысқы төмендеу; апта күндері 
бойыііша ең көп күндері - сейсенбі, ең аз күндері - сэрсенбі, бейсенбі, апта- 
ның соңғы күндері - ер адамдар үшін қауіпті күндер. Бұл ауытқушылықтың 
жас ерекшеліктеріне байланыстылығы да анықталған, негізінен 20 жасқа 
дейін және 55-тен кейін.
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Әлемдік статистика бойынша суицидтік мінез-құлық, эсіресе қалаларда 
тұратын жалгызілікті және кедей адамдар арасында көп кездеседі екен.

Кеңестер Одағы кезіпде суицид жиілігі жағынан кейбір Еуропа елдерінің 
алдына шыгып кетті (10000 адамга 30-даи). Соның ішінде бүрынғы кеңестік 
республикаларды шартты түрде 2 топқа бөлуге болады:

1) Кеңестер Одагының еуропалық бөлігі мен Грузияда қала адамдарының 
өзін-өзі өлтіруі ауыл тұрғындарына қарағанда төмен (суицид таралуыныц 
еуропалық типі);

2) Орта Азия, Закавказье республикаларында және Қазақстанда қала тұр- 
гындарыныц суициді ауыл адамдарына қараганда 2 еседей жиірек кездеседі 
(азиялық тип).

Мінез-қүлық ауытқушылықтарының тагы бір түріне аномияны жатқы- 
зуға болады. Сөзбе-сөз аударғанда «заңсыздық» дегенді білдіреді, ягни 
жаппай девиация, қоғамдағы азғындық немесе жаппай шектен шыгушылық. 
Аномия - қоғамның басым мүшелерінің әлеуметтік нормаларды аяққа басуы, 
елемеуі. Мұндай жагдайлар өтпелі кезеңдерге, азамат согысы, революциялар 
мен элеуметтік күйзелістер кездеріне тэн. Себебі мүндай кездерде адамдар- 
дың үйреншікті моральдік жэне құқыктық нормалардың ықпалына деген 
сенімі азаяды.

Өзііі-өзі тексеру сүрактары:
1. Девианттық мінез-құлыЕсгы сипаттаңыз жэне оның негізгі формаларын атап беріңіз.
2. Әлеуметтік норма дегенді капай түсінесіз?
3. Жағымды (позитивті) девианттык мінез-қүлык деген не?
4. Жағымсыз (негативті) девианттык мінез-құлық деген не?
5. Луыткушылыісгардың пайда болу себептері неде?
6. Девианттык мінез-қүлыктың негізгі формалары кандай?
7. Девианттык мінез-кұлықтың алдын алу шараларын атап беріңіз.
8. Девианттык мінез-кұлыкты жөндеу жолдары қандай?
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10-тақырып. Мсктеп оқушыларының девианттық мінсз-қулқыныц 
психологиялық-педагогикалық сипаты

• Девианттық мінез-құлық психологиялық-педагогикалық проблема 
рстінде.

• Кэмслстке толмагандардың мінез-құлық ауытқушылыктарының 
жіктемесі,

• Әлеуметтік педагогтың дсвиантты мінез-құлықты балалармен 
жүргізетің жұмыстары.

Девианттық мімез-құлық психологиялың-педагогикалың проблема
ретіиде
Оқушылардың мінез-қ^ық ауыткушылықтары - қазіргі заманғы ғылым 

алдында 'гдоған негізгі психологиялық-педагогикалық проблемалардың бірі. 
Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары экономиканың төмсндеуі, элеуметтік 
теңсіздік, бұрынгы дүниеге көзқарастың өзгеруі, жоғары бәсекелі рынок 
жағдайында өмір сүру мен жұмыс жасау жайындағы қажетті білімдердің 
болмауы, т.б. барлығы күрделі әлеумсттік күйзелістер мен конфликтілерге 
алып келді. Бүл кезең, эсіресе жасөспірім үрпақ үшін қиын болды. Жастар 
арасында нигилизм, ересектерге қарсы демонстративті қабылдамаушылық, 
қарсылық көзқарастары, агрессия, қатыгездік, т.б. сияқты мінез-құлық ауыт- 
қушылықтарының жаңа түрлері пайда болуда. Жастар саяси экстремистік 
ұйымдардың эскери құрамаларына мүше болуда; мафия құрамында да 
көбінесе жастар; жезөкшелік, сутенерлік әрекет, рэкет, тонау, экономикалық 
қылмыстарға қатысу, т.б.

Бұл проблемалар педагог, психолог, әлеуметтанушылар, т.б. галымдарды 
алаңдатып отыр. Ғалымдар психологиялық-педагогикалық эдебиеттер мен 
зерттеулерде мінез-құлық ауытқушылықтарын 4 нүсқ^а бөліп қарастырады:

- жалпыға бірдей этикалық нормаларды бұзушылыққа жатпайтын 
ауытқулар. Бұған қалыптағы психикалық дамуына қарамастан жас ерекшелі- 
гіне сай келмейтін мінез-құлық көріністері жатады;

- құқық бұзушылық болып есептелмейтін, бірақ жалпыға бірдей 
қалыптан тыс көріністер (сараңдық, эгоизм, қатыгездік, түйықтық, ешкімге 
сенбеу, үлксндсрді сыйламау, т.б.);

- құқықтық нормаларды, әкімшілік жэне қылмыстық кодексті 
бүзушылық;

- көп жагдайда патологиялық факторлармен (түрлі аурулармен) айқын- 
далатын мінез-құлық ауытқушылыктары. Бұларга психопаттық сипаттағы 
түлгалар, псвротиктср жэне психикалық түрғыдан науқас адамдар жатады.

Бұдан басқа жіктемелерде мінез-қүлық ауытқушылықтары элеуметтік 
дамудың жағымсыз ж^дайларымен байланыстырылады және енжарлық, 
өзімшілдік, пайдакүнемдік, агрессивтік бағыттағы әлеуметтік ауытқушылық-
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тар деп қарастырылады. Мысалы, С.А.Беличева мүндай ауытқушылықтарды 
былайша жіктейді:

1. олеуметтік енжар (пассив) тип - белсенді қоғамдық өмірден қашқақ- 
гау, өзінің азаматтық міндеттерін мойындамау, элеуметтік және жеке түлға- 
лық проблемаларды шешуге құлықсыздық (оқудан, жұмыстан бас тарту, 
кезбелік, үйден кету, маскүнемдік, токсикомания, наркомания жэне суицид).

2. пайдакүнемдік бағыттагы ауытқушылықтар, яғни заттық материалдық 
байлыққа байланысты қүқық бұзушылықтар (ұрлық, тонау, алыпсатарлық, 
алаяқтық т.б.).

3. агрессивтік бағыттағы ауытқушылықтар - тұлғаға қарсы жасалат- 
ын құқықтан тыс әрекеттер (балагаттау, ұрып-согу, күш көрсету т.б.)

Кәмелетке толмагандардың міпез-құлық ауытқушылықтарының
жіктемесі
Девиантттық мінез-құлықты зерттсушілер оны түрлі неҒіздерде жіктейді. 

Мысалы, В.Н.Липник кәмелеткс толмағаіідардың девиациясын былайша 
топтастырады:

1) жасөспірімдердің үжыммен қарым-қатынасының ерекшеліктері бойынша;
2) қоғамның мүддесіне қатысты тұлганыц адамгершілік тұрғыдан 

дамуындағы ауытқушылықтар;
3) қоғам мүдделерін түсінушілік сипаты бойыпша;
4) жасөспірімнің қогамдық пайдалы қызмет жүйесіне енуі тұргысындагы 

ауытқушылықтар;
5) психикалық деформация деңгейі бойынша;
6) жетекші түрткілер жүйесіндегі ауытқушылыкгар бойынша;
7) медициналық-педагогикалық ауытқушылыктар мен психикасындағы 

патологиялар бойынша.
Ресей зерттеушісінің бірі А.Ф. Никитин мінез-қүлық ауытқушылыктарын 

төмендегіше топтастырады:
1) жасөспірімнің тэрбиешімен, педагогпен қарым-қатынасының ерекше- 

ліктері бойынша («қиын балалар», ұжымды кері бағытта ұйымдастырушы- 
лар, басқаруға келмейтіндер, т.б.);

2) жанүясының өмір сүру кейпі, яғни, элеуметтік жэне тұрмыстық алғы- 
шарттар бойынша (бақылаусыз қалған, элеуметтік жағынан қысым көрген, 
бағусыз қалған, қоғамдық ұйымдармен қамтылмаған балалар);

3) тәрбие процесінде жіберілген қателіктер мен жетіспеушіліктер нәти- 
жесінде пайда болған ауытқушылықтар (педагогикалық тұрғыдан қараусыз 
қалғандар);

4) адамгершілік қасиеттерінің даму деңгейі бойынша (адамгершілік 
дамуында ауытқушылыктар бар балалар);

5) заңға, қүқық ережелеріне сәйкес келмейтін өмір сүру стилін 
ұстанатындар (қэмелетке толмаған заң бұзушылар).

Балалар мен жасөспірімдердің мінез-құлық ауытқушылықтарыныц меди- 
циналық (психобиологиялық) аспектілері А.Л. Гройсман, В.П. Кащенко,
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А.Е. Личко, В.Ф. Матвеев, Н.И. Фелинскаяның еңбектерінде зерттелген. Өз 
зерттеулерінде бұл ғалымдар аталған құбылыстың дифференциясы негізіне 
балалардың жүйкелік-психологиялық патологияларын, мінез-қулық акцен- 
туациясын, жасөспірімдік кезеңнің кризистік ерекшеліктерін, турлі физика- 
лык және психикалық жетіспеушіліктер мен бұрмаланған психобиологиялық 
қажеттіліктерді алады.

Кэмелетке толмағандардың девиациясын псдагогикалық тұрғыдан 
зерттеушілер А. Л. Гройсман, В. Ф. Матвеев, т.б. болды. Олар мінез-қулық 
ауытқушылықтарыньщ төмендегідей түрлерін атап көрсетеді: 

үнемі қорқыныш сезімдері;
қимыл-қозғалысының шектеусіздігі немесе өзін-өзі тыя алмау; 

тұтығу;
үйден кетіп қалу, қаңғыбастық; 
табетінің бүзылуы; 
патологиялық қиялдауға бейімділік; 
өзінің физикалық жетімсіздіктерінен қорку (дисморфобия); 
патологиялық әуестіктер (хобби-реакциялар).

Девиацияның әлеуметтік-психологиялық аспектілері С.А. Бадмаев, 
С.А. Беличева еңбектерінде ашылады. Дезадаптацияның сипаты мен дэрежесіне 
қарай С.А. Беличева балалар мен жасөспірімдерді келесі деңгейлерге жіктейді:

1) негізінде орталық жүйке жүйесінің зақымданулары жатқан жүйкелік- 
психологиялық аурулар мен психикалық дамудың патологиялары және 
нәтижеде пайда болатын патогендік дезадаптация (тұрақты және тұрақсыз 
түрлері болады);

2) баланың жыныстық, жас және жеке психологиялық ерекшелігімен 
байланысты болатын психоэлеуметгік дезадаптация оның қалыптан тыс 
болуымен, тәрбиеге көнбеуімен немесе жеке педагогикалық қарым-қатынас 
пен арнайы психологиялық-педагогикалық қоррекциялық багдарламаларды 
қажет етуімен сипатталады (тұрақты жәнс уақытша, тұрақсыз адаптация 
нормалары бөлініп көрсетілген);

3) алеуметтік дезадаптация мораль мен құқық нормаларын бұзушылық- 
тан, мінез-қүлықтың әлеуметтенуден тыс формаларынан, ішкі регуляция 
жүйесінің деформациялануынан көріііеді.

Заңгер мамандар да (А.И. Долгова, В.Д. Ермакова, Г.М. Миньковский, 
т.б.) жасөспірімдердің жеке түлғалық қасиетгері мен іс-әрекеттеріне сүйене 
отырып девианттық мінез-құлық жіктемесін ұсынады. Оларды (жасөспірім- 
дерді) 4 типке бөліп қарастырады:

1) криминогендік қасиеттер жеке бас ерекшеліктеріне тән емес, ал заң 
бұзушылыққа кездейсоқ барғандар;

2) мінез-қүлқының тұрақсыздыгына байланысты заң бұзушылыққа баруы 
ықтимал жасөспірімдер;

3) заң бұзу жагдайы кездейсоқ болғанымен, трғаның қылмысқа 
бағыттылығына байланысты оған келу жолы завдылық болып табылатындар;
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4) жасөспірімдердің мінез-құлқының қылмыстық мақсаттылығына байла
нысты қылмыстық жолға саналы түрде, мақсат, жоспарымен келетіндер.

Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-қульгңты балалармен
жургһетін жумыстары
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін 

жұмыстары өте ауқымды. Негізгі жұмыстар басты үш багытта жүргізілуі тиіс:
1) мектептегі жұмыс;
2) мемлекеттік, қоғамдық жэне қогамдық емес ұйымдармен жұмыс;
3) оқушының түрғылыкты жеріне байланысты жүргізілетін жұмыстар.
Сондықтан бұл қызметке олеуметтік арнайы білімі бар, тәжірибесі мол,

баланың жан дүниесін түсіне алатын, оньщ болашағына жауапкершілікпен 
қарайтын білікті мамандар ғанатартылуы тиіс.

Әлеуметтік педагог мектеп оқушыларының әлеуметтік картасын жүргізіп 
отыруы керек. Бұл карта элеуметтік педагогтың, мектеп директорының, оның 
оқу жэне тэрбие жөніндегі орынбасарларының, мектеп психологының, әрбір 
сынып жетекшісінің жұмыс үстелінде болуы тиіс. Бұл картада төмендегідей 
м^лүматтар тіркеледі:

- Жетім балалар, жартылай жетім балалар;
- Көп балалы отбасынан шыққандар;
- Әлеуметтік көмекке зэру оқушылар;
- Тәртібі мен мінез-қүлқында ауытқушылықтары бар оқушылар.
«Қатер тобы»
Психологиялық зерттеулерде, әдетте, «қатер тобы» ұғымы өмір мақсатта- 

ры мен қарым-қатынастардың қарама-қайшылығын сезіну деп түсіндіріледі. 
Өз өмірін түсініп ойлағанда адам қорш^ан ортамен тепе-теңдік дәрежесінде 
өмір сүреді, ал осы түсініктің жоқтығы өмірде көптеген проблемаларга және 
өзіндік күрделі келеңсіздіктерге әкеледі. Психологиядағы түсінудің негізгі 
ұгымдары: жеке тұлғалық және элеуметтік шындықтың интеграциясы, өмір 
мен өмірлік мақсаттардың интеграциясымен түсіндірілуі қиын өмірлік жағ- 
даяттарта тап болган балалар мен жасөспірімдер арасында жеткілікті деңгей- 
де білінбейді. Берілген деңгейдегі балаларды қатер тобындағы балалар деп 
атайды.

Қатер тобына дер кезінде білінбеген клиникалық-патологиялық сипаттагы 
даму проблемалары бар балалар кіреді: ата-анасының қамқорлыгынаи айы- 
рылып, түрлі заңдық құқы жоқ ж^даяттарда калган балалар; әлеуметтік-эко- 
номикалық, элеуметтік-психологиялык көмек пен қолдауды кажет ететін асо- 
циалды отбасылар мен жағдайы нашар отбасылар. Олармен жұмыс аткарушы 
кез келген маман олардың өздеріне психологиялык-әлеуметтік көмек беру 
аркылы өз күштерімен сол киын жағдайды шешу жолдарын көрсету керек, 
яғни алғашкы қиындыктарда көмек беру, өзін-өзі өзгертуге сендіре білуі 
кажет. Әлеуметтік жэне психологиялык зеттеулерге сүйеніп, катер тобыіі- 
дағы жасөспірімдердің келесі ерекшеліктерін көрсетуге болады:
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1. Қогамда қабылданган шығармашылық, таным, өмірге белсенді араласу 
ісксрлігі сияқты кұндылықтардың болмауы. Жасөспірімдер өздерін қогамға 
керексіз санайды, өз күшімен, өз ақыл-талантымен өмірде жетістіктерге жету 
мүмкіндігііі жоққа санайды, өз құрбылары арасында сыйлы орынга ие болу 
жэнс матсриалдық игіліктерге жету мүмкіндіктеріне сенбейді.

2. Жаіі сақтап қалу күресіндегі өз ата-аналарының қазіргі өмір сүру 
проекциясын қабылдау.

3. Жасөспірімдср ата-аналары тарапынан эмоционалдық шеттетумен 
біргс психологиялық автономияны сезінеді.

4. Қатер тобындагы жасөспірімдер үшін құндылықтар былай жіктеледі. 
1-орыііда -  бақытты отбасылық өмір; 2 - материалдық игіліктер; ал 3 -  ден- 
саулық.

5. Сонымен бірге жасөспірімдерге бұл қүндылыктар өмірде қол 
жстпестей больш көрінеді. Жогарғы құндылыкгардың қол жетпестей көрінуі, 
олардың жан дүниесінде стрестің бір белгісі ішкі конфликтіні (қарама- 
қайшылыкты) туындатады.

6. Қүндылықтардың жоғалуы білімді жогалтуга әкеледі, ал сгер 
жетістікке жетсе оқиды.

7. Мазасыздық псн агрессивтіліктің жоғарғы деңгейі.
8. Олардың бойында жеңіл, эдемі өмірге деген қүмарлық, өмірден тек 

қана қайткендс дс рахат алуга ұмтылушылық, қызығушылық.
9. Жасөспірімдер қызығушылыгының, яғни бос уақытын өткізуге 

қызығушылық бағытының өзгеруі (подъезде, көшеде, үйден алшақта өткізу, 
т.б,) - толық еркіндікті сезіну (үйден кетіп қалу, қашу, саяхат, қатерді сезіну 
жағдаяттары, т.б.).

10. Ересектермен қарым-қатынаста оларға қатынасқа түсуден қашу 
сипаты тән, себебі олар өз құндылыгымен өзге адам қүндылыгын жоғалтуы- 
на орай, өзін керексіз санайды.

Қатер тобындағы жасөспірімдердің қалыпты өсіп жетілу үшін ересектер 
төмендегідей нақты жағдайлар жасауға міндетті:

• Қазіргі өмір туралы ақпарат. Жасөспірімдердің ересектерден өздерін 
мазалаған барлық сұрақтарга накты эрі толық жауап алуға құқы бар 
(жыныстық қатынас, қылмыстық кұқық, наша мен алкоголь, дін, партиялар, 
секталар, жастар қозгалысы, т.б.). Жасөспірімдер ақпаратты тексеруге жэне 
талдауға толық құқылы.

• Іскерліктегі еркіндік пен жауапкершіліктің сабақтастыгы. Үлкендермеи 
конструктивті өзара талқылау, мектспте, отбасында, қоғамда игсрілген 
тәртіптерді қабылдау.

• Өзін мойындау (өзінің физиологиялық «менін», мінезін, ерекшелік- 
терін, эмоциясын, т.б.).

• Дүрыс мінез-құлық ілімдерін меңгеру. Жасөспірімдерді дұрыс мінез- 
құлыққа, өзінің мэртебе сезімін қорғай білуге дағдыландыру үлкендердің 
үлкен міндеті болып табылады.
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Психология классигі Л.С. Выготский: «Жасөспірімдердің қызығушылы- 
гының ең жарқын бірнеще түрін бөліп қарастыруға болады», - деп көрсетеді.

Оларға мыналар жатады:
• Эгоцентристік доминант (басымдық) - өзіндік меншігіне, түлгалығын 

көрсетуге қызығушылық.
• Күш салу доминанты -  қарсылыққа ерегісу, еріктік кернеулерге, кедер- 

гілерге қарсы түру; ксрі істсудс бұзықтыкта, авторитетке қарсы күресуде, т.б. 
білінеді.

• Романтика доминанты -  белгісізге үмтылу, қауіп-қатерге бару, хикая- 
ларға, батырлыққа қызыгу.

Жасөспірімдер жасындағы бүл өзгерістердің жалғасын біз Д.Б. Эльконин 
еңбектерінен көреміз, ол даму симптомдарын көрсеткен.

Бүзган жататындар: ересектермен қарым-қатынасқа түсудегі қиындықтар- 
дың туындауы (негативизм, қарсыласу, жетістікке қызықпау бағасы, мектеп- 
тен қашу, т.б.). Осы кезде балалар күнделік, құпия дәптерлер бастап, соған өз 
ойлары мен сезімдерін жаза бастайды. Ерекше балалар тобы пайда болады 
(өзін түсінгендер арасынан дос іздеу, т.б.), ягни бейресми жасөспірімдер 
қауымы.

Т. Драгунова, О.В. Дашкевич, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, Н.Н. 
Толстых зерттеулерінде әртүрлі элеуметтік жағдайлар мен өмірлік қиын 
ж^даяттарда жасөспірімдер бойындағы қиындыктардың біліну түрлері меи 
ерекшеліктері үсынылады. Берілген зерттеулерге жасөспірімдердің қазіргі 
кездегі құндылық мэселесі оның сәби кезіндегі отбасында кейіннен қогамнан 
алған тәрбиесімен тікелей байланысты екенін көрсетеді.

Н.Л, Лихтарниковтың мәліметтері бойынша, қазіргі ата-анасының қам- 
қорлығынан айырылган жасөспірімдер мен қалыпты отбасынан шыққан 
жасөспірім арасында бақыт туралы түсінік кәдімгідей ерекшеленеді екен. 
Қатер тобындағы жасөспірімдер үшін «бақыттың негізгі көрсеткіштері заттай 
сипатқа ие болады»: тамақтың болуы, тэтгілер (торт), ойыншықтар, сыйлық, 
киімдер. Керек десеңіз эуелі он бес жасар жасөспірім үшін де ойыншық — 
бақыт атрибуты екен.

Мүмкін, ойыншық жасөспірім бойында жетіспейтін жылылық пен элеумет- 
тік қажеттіліктердің жетіспеушілігін компенсациялайтын ерекшелік болар.

Ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар мен жасөспірімдердің 
арасында 43%-ы «мен бақытсызбын» дегендей, бақытты адамның белгілерін 
ең минималды деңгейде белгілеген, ал қалыптағы отбасыларда мүндай 
балалар үлесі тек қана 17%.

Сонымен қатар қатер тобындағы жасөспірімдер үшін «БАҚЫТ» ол 
эмоционалды қайғырудың мүмкіндігі, комфорты саналады, ол элеуметтік 
қажетгіліктердің қанағатталуы. Бақыттың жоқтығы тиісінше - элеуметтік 
қажетгіліктердің орындалмауы, әлеуметтік байланыстардың шектелуі, басқа- 
ша айтқанда -  жалғыздық. Қатер тобындагы жасөспірімдерде жалғыздықты 
уайым ету 70%-дан асады. Сұралғандардың 1%-ы жалғыздықтан шығу 
жолын таба алмайды. Басқалары ол жолды дос іздеу жолы, отбасын табу,
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жанжалды жағдайларда компромисс таба білу, психикалық жараны едәуір 
жеңілдету деп түсінеді. Сонымен бірге конструктивті емес себеп-салдарында: 
адамның көңілін көтеру, бірге ішу, темекі шегу, т.б.

«Қоргансыздық» түсінігі жасөспірім бір проблемадан өз бетінше шыға 
алмаған немесе дискомфорт жағдайында өзгеден көмек сұрай алмай күйзелуі 
ретінде қарастырылады. Қатер тобындагы жасөспірімдерде бұл күй нақты 
өмірлік қиын жағдаяттармен байланысты: ата-анасымен, педагогтармен, 
үлкендермен, құрбыластарымен дара қарым-қатынасты реттей алмағанда, 
өзгерту мүмкіндігі болмағанда элеуметтік-педагогикалық мекемелерде болып 
қолдау таба алмағанда, өз бетінше шешім қабылдай алмаса жэне т.б.

Біз алғашқы қорғансыздық күйінің білінуін 3. Фрейдтің «жоғалту мен 
айырылысу - стресс жинақталуыныц бірден-бір себебі - ішкі және сыртқы 
мотивациялардың бүзылуы, өзіндік шешім қабылдай алмау «қауіптілігіне» 
экеліп, субъект эбден дағдарады» деген теориясынан білеміз. Қорғансыздық- 
тан уайымға салыну жасөспірім бойында қорқыныштың, мазасыздану мен 
қайгырудың жинақталуына экеледі.

Балалар мен жасөспірімдердегі қорғансыздықты зерттеулерге өз еңбекте- 
рін арнг^н И.С. Коростелева, В.С. Ротенбург және В.В. Аршавский, соны
мен катар шетелдік зерттеушілер М.Е. Селигман, К. Хок, Н. Гесс,Е. Шварц, 
т.б. Көптеген оқымыстылардың ойынша, жасөспірімдер қоргансыздығы 
сәтсіздіктер, уайым ету, травмалар, ізденудеп бас тарту, проблемалардың 
деконструктивті себеп-салдарынан, т.б.

Қорғансыздықтың білінуі келесі түрде көрінуі мүмкін:
а) стереотиптік іс-әрекеттердің бүзылуы (мінез-құлықтағы, конструктивті 

емес эдістер мен іскерліктер -  нәтижесіздік);
э) іскерлікті атқарудан бас тарту, аптиямеи айқындалады, депрессия;
б) көңілінің бұзылуы, жылау, т.б.;
в) мақсатының басқа багытқа ауысуы.
Жасөспірім жасында элеуметтік өмірді белсенді іздеу мен мәдени 

шектелу. Мінез-құлыкгы шектеуге реакция қорғансыздыққа әкелуі мүмкін. 
Мінез-құлықтың бүзылуы жасөспірімді апатияға, депрессияға әкеледі.

Сонымен қатар жасөспірім бойындағы қорғансыздыкты жақынынан 
айырылуы, қайгы, айырылысу да туындатады. Осы берілген жағдайларда 
жасөспірімде болашақ туралы кеселді ауыр қайғылар білінуі мүмкін: «Мен 
енді қалай өмір сүремін?», «Маған бүл өмірде жалгыз қалған неге керек?», 
«Жер бетінде мен енді кімге керекпін?», т.б. Уайымдау, жан жарақаты 
баланы депрессияга әкеледі.

Жоғары мектеп жасындағы қатер тобындағы балалар әлеуметтенудің 
ерекше үлгісімен сипатталады. Олар тәртіп бойынша уақытының едэуір көп 
бөлігін мекемелерде өткізеді (балалар үйінде, мектеп-интернаттарда, т.б.). 
Келеңсіз мекемелердің көп түлектеріне тән неке өмірі мен жалпытұлғалық 
ерекшеліктері:

•  мекемеден тыс адамдармен араласа алмаушылық құрбыластары және 
үлкендермен байланыс орнатудың қиындыгы;
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• сезімдерінің дамуының бұзылуы, басқаларды түсінбеуге, өз сезімдерді 
мен қалауларының тірегі ретінде ғана қабылдауға тиек болады;

• қоғамдық нормалар мен тәртіптерді қабылдауға, өзіне тэн ортаны табу 
меп оған сәйкес болуға кедергі келтіретін олсумсттік интеллектінің төмен 
деңгейі;

• өз іс-әрекеттеріне жауап беруге, өз тагдырын солармен байланыстыр- 
ган адамдар тағдырыпа қызганыштаіі қана мәнерсіз санау, жауапкершілік 
сезімінің баяу дамуы;

• жақынына, қоғамға, мемлекетке, т.б. түтынымдық қарым-қатынас, 
өзіне-өзі іс-әрекеттері туралы жауап беруден құлқының болмауы;

• емірлік жоспарларының қалыптаспауы, өмірлік құндылыкгарға қажет- 
тіліктің болмауы, керек десеңіз сң қарапайым, әрі қажетті деген күнделікті 
сұраныстарга кажеттіліктің болмауы (тамақ, киім, баспана, көңіл көтеру);

• ең төменгі элеуметтік белсенділік, көрінбейтін, байқалмайтын адамға 
айналу калауы, өзіне барынша назар аудартпау;

• аддиктивті, өзін-өзі бүзушы мінез-құлыққа бейімділік. Ешқандай да 
тәуелділіксіз бір пемесе бірнеше психобелсенді заттармен запал келтіру 
(темекі шегу, ішімдік пен жеңіл наша түрін қолдану, т.б.);

Жоғары мектеп жасындағы катер тобындағы жасөспірімдер өздері дайын 
смес деп санайтын өзіндік өмір табалдырығында түрады.

Бір жағынан, олар жеке өмір сүргісі эрі тэуелсіз болғысы келсе, екінші 
жагынан, олар сол тәуелсіздіктен ата-аналарынсыз, туыстарынсыз, жакында- 
рының көмек-колдауынсыз өмір сүре алмайтындай катты коркады. Бұл 
екіжактылық, жогары сыныпка тән жасөспірімдік күйзеліс сезімдеріне 
океледі де, өз өміріне канағаттанудан қалдырады.

Бүлардың көбісі сол уакыттар ішінде кэсіптік білім алып шығады; жетім 
балалар мен ата-анасының камқорлығынан айырылган балалар үшін 95%-ына 
кәсіби-техникалык училище немесе техникум карастырылған. Осы білім 
ордаларына тап болып та, олар сол сезімдерді катты сезінеді. Олар элі де сол 
баягы мемлекеттік қамкорлыкта болады. Жалғыздык, керексіздік, коргансыз- 
дык деңгейі сол күйінде қала береді.

Отбасынан тыс бала өмірі —►психикалык ерекше күй «психикалык 
депривацияға» экеледі. И. Лангеймер мен 3. Матайчектің ойынша, бүл күй 
адам бойында үзақ уакыт бойына канагаттанбаған психикалык кажеттіліктен 
туындайды, яғни отбасынан тыс өскен бала үшін бұл үлкен психикалык 
депривация тұлғалык сапаларының әлсіреуі аркылы бала бойында тэрбие мен 
білім алуына нсгативті эсерін тигізеді. Отбасынан тыс өсіп-жетілген бала 
отбасында тэрбиеленген балалар көптігінен оларга әлі ұзак уақыт бойы ілесе 
алмай, әбден ашуланып депривациялық үрдіс әсерінен эмоционалды 
күйзелістерге ұшырайды. Ең көп мазалайтын сұрақтары - ата-анасынсыз, 
достарынсыз калай өмір сүреді, бос уакытын кіммен және калай өткізбек?

Жоғары мектеп жасында проблема мамаіідық таңдау саласына ауысады. 
Көптеген балалар «ештеңе істемей-ақ көп акша алуды» армандайды. Мемле- 
ксттік мекемелерде тэрбиеленгендіктен қалталарында колма-кол акшаның
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болмауынан кейіннен оларға «жалақы» атты нәрсенің ксз келген мөлшері өте 
көп ақша көрінеді. Олардың ештеңенің парқына бара алмауы да сондықтан.

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынан айырылғаи балалардың 
толықтай мемлекет қарамагына алынып, қолдау көрсетіліп келуі көп 
жағдайда олардың бойында бүкіл қоршаған ортаға масылдық көзқарасын 
қалыптастырады. Ол бағыт «Сендер бізге берулерін керек!», «Сендер 
міндеттісіңдер!» деген т.б. амбицияларынан көрінеді

Жетім балалар кэсіп меңгеріп, жұмыс атқарып жүрген көп жылдар бойы 
жалақысы айдың аяғына жете ме, жетпей ме деп ойламайды, тамаққа 
жетпеген кездері балалар үйіне қайта оралады, ал онда оларды міидетті түрде 
тамақтандырып, кетерінде қолына тамақұстатып жібереді.

Психологиялық-педагогикалық іскерліктің кемшілігі сол, балалар үйінен 
шыққаннан кейін олар «туыстық сезімдерді» дүрыс қалыптастыра алмай, 
әбден эуре-сарсаңга түседі. Олар үшін туыстары оларды асыға тосатындай 
көрінеді, сонша сағына жеткен адамдары олардың кейбірін қабылдамай, кей- 
біріне туыстары алғашында жақындық танытқанымен, кейіннен шеттете бас- 
тауы оларды жалгыздық секілді жағымсыз сезімгс океледі. Сол себепті ол 
дағдарады. Ескі таныстарын, жанына жылулық беретіндерді бар жан-тәнімен

дей бастайды.
Кейбірі әуелі мемлекет үймен, пэтермен жабдыктаса да, жалгыздықтан 

қорқып бір-бірінің үйіне, танысына тығылады әрі ұзақ уақыт бойына солай 
болады.

Сонымен, қатер тобындағы балалардың өмірінің мәні мен құндылыктары, 
бағыт-багдары бойынша қалыптагы отбасынан шыққан баладан едэуір 
өзгеше болады. Қатер тобындағы балалар мен жоғарғы сынып жеткіншекте- 
рінің құндылықтары тобына адалдық, жауапкершілік, шыдамдылық, накты- 
лық сапалары тән. Олар өздерінің қолдарынан ешнэрсе келмейді деп сенеді 
де, сол себепті де өздеріне қорган іздейді. Оларды қогамның өз іскерліктерін 
мойындауы қызықтырмайды, тек қана қоғамдағы мэртебе қызыктырады.

Еркіпдікке, тәуелсіздікке бейімділік олар бойында тек материалдық 
қанағаттандыруға, ал эдістеріне келгенде ажырата алмастыққа итермелейді.

Осы деңгейдегі балалардың психологиялық даму ерекшеліктерін ескере 
отырып, олардың өмірінің моні мен мақсаттарын сезіне білуге тэрбиелеуде 
өмірлік сценарийлерінің дұрыс құрылуына ерекше назар аудару қажет.

Өзін-өзі тексеру сүрактары;
1. Девианттық мінез-қүлық психологиялық-педагогикалық проблема ретінде.
2. Мінез-қүлық ауытқушылыкгарының жіктемесі.
3. Балалар мен жасөспірімдердің мінез-құлық ауыткушылыктарының медициналық 

(психобиологиялық) аспектілері қандай?
4. «Психоэлеуметтік дезадаптация», «элеуметтік дезадаптация» ұғымдарының жігін 

ашып беріңіз.
5. ӘлеуметтІк педагогтың девиантты мінез-қүлықты балалармсн жүргізетін 

жүмыстарының түрлері жэне ерекшеліктері неде?
6. «Қатер тобы» үғымы, сипаты.
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Қорытынды

Алматы қалалық ПМПК-ның 2004 жылғы зерттеулері натижелері

Алматы қалалық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру 
психофизикалық дамуында, білім алуында қиындықтары, қарым-қатынаста, 
тәртібінде ауытқулары бар балаларға мамаидаидырылған көмек жүйесінде 
негізгі қүрамдас бөлік болып табылады.

Баланы тану оған накты көмек көрсетуді көздсйді. Сондыктан диагности- 
калық жұмыс дамыту жэне түзету жүмыстарымсп тыгыз байланысты. Бала 
өміріндегі эртүрлі бағыттар қарым-қатынастыц базасында түрғызылатын 
негіз болады. Алматы қалалық ПМПК-да текссрілгсп мүгедек балаларды 
педагогикалық түзету мен олсуметтік қажеттіліктсрін аныктау негізгі мақсат 
болып табылады.

Зерттеудің мақсатыіш жету үшін қарастырылған тапсырмалар:
-әлеуметтік педагогтыц қатысуымсп тскссрілстіи баланың әлеуметтік 

статусын анықтау;
-мүгедек балалар қажсттіліктсріпс, түзсту жонс элеуметік мұктаждыісга- 

рына жедел баға беру;
-Алматы қаласыидағы мүгсдск балалардыц түзсту жоне әлеуметтік 

мұқтаждықтарын жүйелеу арқылы ортақ келісімге кслу.
Бұл үшін элеуметтік қажеттіліктерді кешенді бағалаудың тіркеу жэне 

талдау жұмысы жүргізілді.
Мүмкіндігі шектеулі балаларға кеңес беру арқылы зерттеу мен тексеру, 

негізінен, топтық мектеп, мектепке дейінгі үйымдардың, денсаулық сактау 
ұйымдарының педагогтарымен, әлеуметтік жұмыс мамандарымен 
жасөспірімдерді реабилитациялау мен бейімдеу, уақытша оқшаулау 
орталығының багыты бойынша, ата-анасының ынтасы, психологиялық- 
медициналық-псдагогикалық көмек беру жүйесі бойынша жүзеге асады.

Кеңес беру мамандары кешенді тсксеруден өткізгеннен кейін диагнозды 
қойып, қажеттілікті бағалағаннан кейін балаларды мектеп-интернаттарға, 
физикалық жэне психологиялық мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 
мамандар мен мектепке дейінгі ұйымдарға, сонымен қатар мүгедек балалар
ды үйден оқытуға, элеуметтік қызмет көрсетудін аудаидық бөлімшелеріне 
мүмкіндігі шектеулі блаларга кешснді олеуметтік реабилитация: түзеу, 
медициналық-педагогикалық, элеуметтік көмек корсетзл'е көмсктесуі керек.

2004 жылы кеңес беру мамандары 2688 баланы тексерді. Оның ішінде 
мектеп жасындағы -  1706, мектеп жасына дейінгі -  982. Тексерілгендердің 
ішінде мүгедек балалардың меншікті үлесі - 20%, яғни 543 бала.

Жалпы тексерілгендердің ішінде төмендсгідей категориялар бойынша 
мүмкіндігі шектеулі балалар анықталды:

- интеллектісі бүзылғандар -  738;
-сөйлеу мэнері бұзылғандар -1078;
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- есту мүшесі бұзылғандар -  98;
- көру мүшесі бұзылғандар -  66;
- баланың ми саласы және басқа қозғалыстың бұзылуы -142;
- қиын дефектілерімен -5;
- психоневрологиялық бұзылу - 781.
Алматы қаласында мүмкіндігі шектеулі балалар оқитын жэне оларга 

арналған мамандандырылған оқу-тэрбие ұйымдарыныц барлық түрлері 
жұмыс істейді.

ПМПК-да балалардың қиын дефектілерін зерттеу үшін екі түзету топтары 
жүмыс істейді.

Топтарға әртүрлі жағдайлармен қатыса алмайтын балалар келеді. Әр бала 
үшін реабилитация, әлеуметтік-педагогикалық адаптация жэне қоғамдагы 
интеграцияга арналған жеке бағдарлама жасалды. 2002 жылга дейін Алматы 
қаласы бойынша мүгедек балаларды тіркейтін сшқандай бірегей жүйе болган 
жоқ. ПМПК мамандары мәлімет үшін ақпараттар жинауды жүзеге асырды, 
бұл ақпараттар ауру балалар туралы толық мэліметтерден түрады. Бүл үшін 
тек тексерілгендерден басқа, жалпы білім беретін мекемелерге, аудандық 
балалар емханаларына, олеуметтік қамсыздандыру ұйымдарына, қалалық 
медициналық-элеуметгік эксперттік комиссияға, қалалық зейнетақы жэне 
жэрдемақы төлеу орталыгына сүрау жібереді. Соның нэтижесіиде Алматы 
қаласы бойынша тексерілген балалардың ПМПК бойынша мәліметтер 
банкінде 2670 мүгедек балалар аныкталды.

Мүгедек балалардың өмірлік қызмстінің тежелуі байқалды, бұл олардыц 
дамуындағы бұзылулар олеуметтік дезадаптацияға әкеліп соктыратыныіі 
дәлелдейді.

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, мүгедек балалар қажеттіліктері ПМПК-ға, 
көбінесе, элеуметтік педагог арқылы бағытталады.

Сондықтан мүмкіндігі шектеулі балаларга арналган кешенді ықпал, 
әлеуметтік бейімдеу - балаларға эпизодты түрде емес, мақсатты бағытталган, 
бірегей багдарлама түрінде көрсетілуі қажет.
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Глоссарий

Абберация -  қалыптан ауытқу. Сау агзаны, сондай-ақ биологиялық 
қүрылымдарды, физикалық жүйелерді, аппараттарды жэне т.б. белгілеу үшін 
қолданылатын кец тараған ұғым.

Агграматизм -  аурудың салдарынан сөздсрді байланыстыра алмау.
Аграфия -  сөйлеудің эртүрлі жагдайыііда пайда болатын жазудың 

бұзылуы не жазу қабілетін толық жоғалтудан немесе сөздерді өрескел бұрма- 
лаудан, буындар мен әріптерді тастап кстуден, эріптер мен буындарды сөз 
етіп қосуға қабілетсіздіктен, т.б. көрінеді. Аграфия балаларда мидың органи- 
калық жете дамымауымен байланысты тілдің жалпы дамуы кенжелеп қалуы- 
ның бір көрінісі; нашар естудің немесе саңыраулықтың салдарынан сөздерді 
дыбыстық талдаудағы кінәраттармен байлапысты сөйлеудің бұзылуынан 
көрінуі мүмкін.

Агрессивті мінез-құлык -  адам әрекетініц ерекше формасы, мүндай 
мінсз-құлық субъектінің нұқсан келтіру мақсатымен өзінен басқа адамға 
немесе адамдар тобына өз артықшылығын білдіріп, қыр көрсетуі нсмесе күш 
қолдануга тырысуымен сипатталады. Агрессивті мінез-құлық қарқындылығы 
мен пайда болуы дәрежесі бойынша: жеккөрушілік, жақтырмаушылықтан -  
тіл тигізуге (вербалдық агрессия) жэне дөрекі түрде күш қолдануға 
(физикалық агрессия) дейін түрленеді.

Адамгершілік мінез-қүлық -  адамдарға жагымды мінез көрсету.
Акселерация -  1) биологияда ағзаның бслгілі бір даму сатысында 

үрыктыц бір бөлігініц тез жетілуі; 2) антропологияда соңғы 100-250 жыл 
ішіндегі балалар мен жасөспірімдер бойының өсуі мен физиологиялық даму 
жсделдігі.

Ақыл кемтарлығы -  адамныц таиымдық мүмкіндіктерінің, ойлау 
қабілеггерінің кемістігі, ақыл жарымжандыгы, мүгедектігі, тапшылығы, 
жетімсіздігі. Бүл ми қызметінің бұзылуынан, ондағы патологиялық өзгеріс- 
терден, мидың кеселге шалдыгуынан, зақымдануынан жэне т.б. болады.

Алексия (грек, а -  болымсыздық жұрнагы жэне lexis -  сөз, сөйлеу) -  
жазылган сөзді, сөйлемді оқи алмау жэне оган түсінбеу. Мидың белгілі бір 
бөліктерінің зақымдалуынан болады. Оның ксйбір түрінде ауру адам 
сөйлейді, естіген сөзді :)^ады жэне жазылған эріпті көреді, оны көшіріп жаза 
алады, бірақ өзінің де, басқаның да жазганын оқи алмайды. Екінші бір 
түрінде науқас жазғанды оқи алмаумен бірге естігсн сөзді де түсінбейді. 
Алексияның ерекше бір түріпде ауру адам дауыстап оқиды, көшіріп жазады, 
айтқан сөзді де жазады, естіген сөзді қайталай алады, бірақ оқығанын, 
жазганын, қайталап айтқағіын өзі түсінбейді. Аурудың ауыр не жеңіл болуы 
мидың қаншалыкты зақьімдалғанына байланысты болады.

Аномалия (грек, anomalia - ауытқу) -  қалыпты жагдайдан жэне жалпы 
зацдылыктан ауытқу, бүрыстық. А. балалар арасында жиі кездеседі. Оган 
есту, көру, сөйлеу жүйесінің бұзылуы, ақыл-ой мсшеулігі сиякты кемістіктер
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жатады. А. туа біткен жэне жүре пайда болган дегеи екі түрі ажыратылады. 
Туа болган А. тұқым қуалайтын ауруларға байлаиысты немесе химиялық, 
механикалық, рациялық, т.б әсерлерден, ал жүре пайда болган А. жүқпалы 
аурулардың (полиомелит, қызылша, менингит, т.б.) салдарынаи болады. 
Балалардың сақау, соқыр, мылқау, кекеш болуы нсмесе ақыл-ойларындагы 
кемістік А. құбылысына жатады.

Аномия (франц. anomia) -  1) есімдерді еске түсіру қабілетінің ішінара 
немесе толық жоғалуы. Термин бұл магынасында афазиялық және 
амнезиялық синдромдарды белгілеу үшін ғаиа қолданылады, баршаға мәлім 
эдеттегі ж^дайлар үшін пайдаланылмайды; 2) қогамда не топта олеуметтік 
құрылым күйреп, әлеуметтік құндылықтар мен модсни нормалар жогалатын 
кездегі жай-күй. Аномияда жөн-жосықсыздық, бей-берекеттік, ұжымдық 
қауіпсіздікке қатер орын алады, мұндай жагдай, мысалы зілзала, соғыс 
сияқты апаттардан кейін болуы мүмкін; 3) сыртгай жақсы ұйымдасқан 
қоғамның мүшелері тым мамандалған, аралас-құраластыкты шектейтіндей 
элеуметтік құрылым салдарынан өздерін оқшауланған халде сезінетін жай- 
күй. Жогары дамыған, технологиялық, қалалық қогамдарда өмір сүретін 
көптеген адамдардың психологиялық жағдайын сипаттауда да осы мағына 
қолданылады.

Астазия -моторлық үйлестірудің елеулі кінәраты салдарынан тік түрегеп 
тұра не отыра алмаушылық. Астазия мен абазияның қабаттасуы жиі болады.

Астения -  (грек, asthenia -  дәрменсіздік, әлсіздік) -  өте қатты шаршап- 
шалдыгу, жадап-жүдеу, көңіл күйдің тұрақсыздыгының ақырғы шегі, 
ұйқының бұзылуы кезінде байқалатын жүйкелік-психологиялық олсіздік. А. 
әртүрлі ауру-сырқаулар, сондай-ақ ой жоне денс еңбегімен шектен тыс 
шұгылдану жэііе ұнамсыз күйзелістер мсн қайшылықтардың нэтижесінде 
зорыгудан пайда болады.

Ауырсыну -  психикалық күй: 1) жанына бату, қиналудың жеңіл түрі; 2) 
ауыр көру, масыл санау, жайсыз сезіну.

Афазия (грек, а -  болымсыздық жұрнагы жонс phasis пайда болу) - жүйкс 
жүйесінің кейбір бөліктерінің зақымдануынан адамның сөйлеу қабілетін 
жартылай немесе толық жоғалтуы. Бүл көбінесе үлкен ми сыңарларының 
белгілі бір бөлігінің зақымдануынан болады. А. көбінесе мидыи белгілі бір 
жеріне қан қүйылуы, ми тамырларының тромбоз сырқатына шалдыгуы, 
мидың ісуі, қабынуы, жарақаттану салдарынан болады. Афазияның екі түрі 
бар: 1) сөйлеу аппаратының жұмысы толық сакталғанымен, науқас адам тілі 
күрмеліп, қиналып сөйлейді, бірақ кез келген дыбысты шыгарады; 2) науқас 
адам сөйлей алады, бірақ айтқан сөзге түсінбейді. А. кезінде адам ұмытшақ 
болуы мүмкін. Егер мидың сол жақ бөлігіне қан құйылса, оң жагы 
жансызданады да, тіл байланып, мүлдем сөйлей алмай қалады.

Афония (грек, а -  болымсыздық жұрнағы, phone - дыбыс, дауыс) -  
адамның даусы шықпай, сыбырлап қалуы, А. жоғаргы тыныс жолыпа салқын 
тию, түмаурату, жұтқьшшақ-көмейдің әртүрлі ауруларыпыц дыбыс сіцірін
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зақымдауы жэне т.б. салдарынан болады. Адам тосыннан қорыққанда жәііе 
қатты күйінгендс де, даусы шықпай қалуы мүмкін.

Аффект (лат. affektus -  жан толқынысы, құмарлық) -  адамның көңіл 
күйінің кенеттен өзгеріп, зор қарқынмен бұрқан-тарқан болып сыртқа тебуі 
(долдану, үрейі ұшу, торыгу, т.б.). Адам сезімдерінің көпшілігі А. дәрежесіне 
жетуі мүмкін. Мысалы, қорқу сезімініи алгашқы сатысы тынышсызданып, 
сескенуден басталып, одан соц үрейлену сезімі пайда болады, ол күшейе 
келе, кісінің зәресі үшып, А. сатысыма жетеді. Қуаііыш кернеген немесе 
қайгы-қасіретке душар болган адамның да бұл эмоциялары А. түріне өтуі 
мүмкін. Аффектінің физиологиялық негізі ми қабыгында туган, күші жагы- 
нан парапар екі қарама-қарсы реакцияпың қактыгысуында. Осы қактыгысуга 
байланысты жүйкелік процестер барысында кездесетііі кенеттен пайда 
болган өзгерістер аффектінің жүйкелік механизм! болып табылады. Егер де 
осындай өзгерістер адамның жүйке эрекетіне ұзақ уақыт орын тепкен 
байланыстарды бұзса, оның мінезінде невроз тууы мүмкін. А. сезімдері 
адамның бойын билеп алган кезде, оның сыртқы әлпетінде де ерекше 
өзгерістер туады. Қазіргі кезде психологиялық-физиологиялық техниканы 
пайдалану арқылы тыныс алу, жүректің согуы, тері сияқты мүшелерінің 
өзгерістері гана емес, ми жұмысында зерттеп, электрэнцефалограммасын 
жазып алуга болады. Адамның вегетативтік жүйке жүйесі А. кезінде физио- 
логиялық процестердің тууын, оныц барысын басқарып, адамның сыртқы 
элпетінің өзгеруіне эсерін тигізеді. Жас балалар өздерінің іс-әрекеттерінің 
дәлел-себептері олі саналы айқын қалыптасп^ан даму сатысында аффектерге 
оңай ұрынуы мүмкін. Баланың кез келген қажеттіліктерін қанагаттандырмау 
немесе кез келген қайшылық аффектінің дамуына экеп соктырады. Дұрыс 
тәрбие бермеу салдарынан аффектіге бейімделу бала өмірінде үлкен орын 
алып, оның міне-құлқының дамуына кері осерін тигізуі мүмкін. Егер баланың 
айналасындағылардығі өз дегенін сөзсіз орындалуына еті үйреніп алса, онда 
онын элдебір талап-тілегінің орындалмауына бөгет болатын жайттар 
орыпсыз ашу-ызасын келтіруі мүмкін. Баланың іс-әрекет түрлері күрделене 
түскен сайын, оның себеп-дэлелдері соғұрлым саналы түрде жасалган сипат- 
қа ие болады; баланыц эмоционалдық өмірі жинақы нысандарымен ерекше- 
ленеді жэне кірікпелі аффективтік эсері төтенше жагдайлар кезінде пайда 
болады. Тек қалыпты дамуы бүзылган, тым осершіл балалардагы өтпелі 
кірікпелі аффективтік ахуал оп-оңай көрініс беруі эрі қалыпты мінез-құлық- 
тың бұзылуына себепші болады. Аффективтік хал-ахуалдың алдын алу үшін 
адамның құлықтық қасиеттерінің қалыптасуына, сондай-ақ аффектінің эрбір 
пайда болуы көрінісін дұрыс қабылдауга багытталған жүйелі тәрбие жүмыс- 
тарын жүргізу қажет. Бұл орайда баланы оның барлық тілегінің орындалуы 
мүмкін еместігі және бүл жагдайда ұстамдылық танытып, төзімділікпен күте 
білуге үйренудің қажеттігі жөнінде құлагына ертерек сіңіре білген жөн, А. 
алдын алу үшін бала назарын басқа жаққа аудару қажет. Жасөспірім жэне 
бозбала кезде аффектімен күресте өзіп-өзі торбиелеу үлкен рөл атқаруы 
мүмкін. А. өзінің орекет-қимылының себеп-дәлелдерін элі толық түсінс
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алмайтын балаларда жиірск кездеседі, Олақ тэрбиснің нэтижесіпде 
балалардың мінезінде жағымсыз, дөрекі А. кең өріс алуы мүмкін. Мысалы, 
тілегінің орындалуына үйреніп қалған бала отбасында өзінің орынсыз қойған 
талабы орындалмаса, шалқасынан түсіп, аяғымен жер тепкілеп, бақыра 
бастайды. Сондықтан баланың дегеніне көнс бермей, оныц кішкентайынан 
үлкендердің тілегімсн санасуға үйрету керск. Дұрыс ұйымдастырылған 
тэрбие арқылы балалардың патологиялық эффсктілерін тежеп, олардыц 
күшін бэсеңдетуге болады.

Брадилексия -  патологиялық баяу оқу.
Гетеромефия (грек, heteros - басңа) - адамныц айтқысы немесе 

жазғысы келгенін емсс, басқа нэрсені айтуы немссе жазуы.
Гипакузия -  естудің бүзылуы.
Гипертимия - шамадан тыс эмоциялық, қозгыштық.
Г иперфория - бір көздің жогары қарап тұрута патологиялық 

бейімділігі.
Гиперфразия - шамадан тыс көп сөйлеу.
Гипомнезия -  есте сақтау қабілетінің кез келгсн кінәратын белгілеу 

үшін қолданылатын жалпы термин.
Диакузия -  1) қатты шуылдан болатын жай; 2) естудіц бұзылуы.
Диестазия ~ денені тік қалыпта ұстаудың қиындауы.
Дисбазия -  жүрістіи бұзылуы.
Дисбулия -  J) сөзбе-сөз -  еріктің әлсіздігі; 2) ойлаудың бүзылуы, бір 

нэрсеге көңіл аудара алмау.
Дисграфия -  дұрыс жаза алмау немесе жазу арқылы ойды жеткізе алмау. 

Бұл термин мидың зақымдануынан болатын жағдайға байланысты қолданы- 
лады.

Дисергазия -  қалыпты жұмыс істей алмау. Психологияда галлюцинация- 
мен, иррационалды қорқынышпен, қиялдау күйімен жэне т.б. сипатталатын, 
мига қанның дұрыс келмсуінен болатын бұзылуды белгілеу үшін қолданы- 
лады; ксйде интоксикация деп аталады (мысалы, алкогольдік).

Дискалькулия -  оқуга қабілетсіздік; зияты орташа немесе орташадан 
жоғары баланың әдеттегі арифметиканы үйренуді қиыисынуы. Акалькулия- 
дан ажырата білу керек.

Дискинезия -  ерікті қозгалыстардың бұзылуы.
Дислалия -  психологиялық (функциялық) себсптсн немесе сөйлеудің 

шеткі мүшелерінің кемістігінен сөйлеудің бұзылуы. Ал мидың 
зақымдануынан сөздің бүзылуы афазия деп аталады.

Дислексия -  оқуды үйренуге қабілетсіздік. Педагогтар, психологтар, 
дэрігерлер оқуга қабілетсіздіктің қалай сипатталатыны туралы бір мэмілеге 
келген жоқ. Әдетте, бұл термин даму деңгейі бірдей өзімен қатар балалардан 
оқу жағынан едәуір қалып қойған баланы (акыл-ой кемістігі жоқ, бас миы 
қатты зақымдалмаган, эмоциялық проблема немесе мэдени фактор жоқ, 
(мысалы, балаға таныс емес басқа тілде сөйлейтін жерге қоныс аудару)
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белгілеу үшін қолданылады. Бүл терминнің синонимі: Дамуга байланысты 
оқудың бұзылуы жэне даму дислексиясы. Алексиядан ажырата білу керек,

Дислогия -  өз ойын ауызша жеткізуге қабілеттіліктің жоктығы.
Дисмнезия -  естің бұзылуы.
Дисомния -  негізгі проблема үйқының ұзақтығына, сапасы не режиміне 

қатысты болатын үйқының бұзылулары тобын белгілейтін жалпы атау. 
Әдетте, дисомниялардың шыгу тегі психогендік жэне, ең алдымен, эмоция- 
лык күйзелістердің, зорығудьщ, алацдаушылықтың салдарынан өрбиді деп 
есептеледі. Бұган ұйқы қашу (инсомния), гиперсомния жэне ұйқы-сергектік 
режимінің бұзылуы жатады.

Дистрофия -  дұрыс тамактанбаудан немесе зат алмасудың бұзылуынан 
болатын кез келген күйді белгілеу үшін қолданылатын жалпы термин.

Дисфазия -  мидың зақымдануынан қалыпты сөйлеудіц бұзылуы. Синони- 
мі - афазия.

Дисфемия -  психологиялық факторларға байланысты сөйлеудің бұзылуы.
Дисфория (грек. Dysphoreo -  ашулымын) -  көңіл күйдің бұзылуы. Әдет- 

те, мазасыздыққа, алаңдаушылыққа, күйзеліске байланысты қолданылады.
Дисфрения -  кез келген психикалық кінэратты белгілеуге арналған 

ескірген термин.
Есалаңдық -  адамның психикалық іс-әрекетінің төмендеп, санасыныц 

кемуі. Көбінесе әртүрлі аурулардың салдарынан болады. Есалағідықта адам 
іс-эрекеттерді санасыз, соқыр сезіммен орындайды. Е, белгілері: адам уақыт 
пен кеңістікті, заттарды, олардың қасиеттерін ажырата алмайды. Е. кезіндегі 
естен танудың әртүрлі ауру салдарынан ұзақ уақыт, терең естен танудан және 
ессіз күйден (комадан) айырмашылығы бар. Е. қояншық жэне есіріктік 
(истерия) болып бөлінеді. Қояншық Е. қояншық ауруынан, мидың зақымдану 
салдарынан болады. Есалаңдықтың айкезбеге (лунатизм) жақын түрі де бар. 
Мысалы, балалардың шошып оянып, мағынасыз қимылдар жасауы -  есалаң- 
дықтың бастамасы. Есіріктік Е. кезінде адам есеңгіремейді, дагдыға айналган 
орекеттерді қайталай береді.

Жалқаулық -  адам бойындагы жагымсыз сипат. Жұмысқа енжарлықты, 
ерекшелікті, бойкүйездікті білдіреді. Жалқаулыққа отбасында ата-ананың 
баланы кішкентай кезінен бастап шамасы келмейтін іске жұмсап бетін 
қайтаруы немесе жұмсауға аяп, еңбекке баулымауы, бала еңбегін бағаламауы 
және т.б. себепші болады. Жалқаулықтан арылу үшін адам өз алдына 
күнделікті мақсат қойып, оны жүзеге асырып отыруы қажет.

Жүйке жүйесінің аурулары -  психиканың бұзылу салдарынан болатын 
аурулар; агзадағы эртүрлі жүйкелердің сезімталдыгы мен қызметінің 
бұзылуы. Жүйке жүйесі ауруларына орталық жэне шеткі жүйке жүйесі 
құрылымдарының өзгерістері, жүйке-психика аурулары (невроз) жатады. 
Жүйке жүйесі ауруларына ұшыраған адамның кейбір органдары салданады, 
ыстыкты, суықты сезбейді, психикасы бұзылады. Жүйке жүйесі аурулары- 
ның пайда болу себебі ауру жагдайларына байланысты. Олар қан тамырлары 
аурулары (ми қан тамырлары атеросклерозы, гипертония жоне т.б.),
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инфекциялы аурулар (менингит, инцефалит, полиомиелит жэне т.б.), 
жүйкенің зақымдапуы, улануы (мысалы, жүйке жүйссінің алкоголизм 
салдарынан зақымдануы), жүйке жүйесінің жарақаттануы, ісік аурулары деп 
бірнеше топқа бөлінеді. Жүйке жүйесінің ауруларынын көбі тұқым 
қуалайтын аурулар (миопатия, миотония жэне т.б.). Жүйке жүйесі ауруларын 
клиникалық неврология зерттейді.

Зағип - көру мүшесінің аурудан немесс өзге себептсрден бүлінуінен көру 
түйсігінсн ажырап қалған адам. 3. сөзі кейдс кемтарлықтың өзге түрлеріне 
қатысты да қолдапылады (мысалы, ақсақ та зағипқа жатады). Компенсация 
зацы бойынша, әдетте, соқыр адамныіі есту жэне өзге мүшелері жақсы дами- 
ды. Өйткені адам өзі көрмсйтін затты, құбылысты, процесті даусынан, иісі- 
нен, температурасыпа қарай айыруға мүдделі болады. Зағиптардың қолдары 
да болар-болмас бұдырды да жақсы сезеді. Жалпы, кемтар адамдарга тон 
келеңсіз психологиялық нышандар зағиптарга да тэн. Загиптар ашуланшақ, 
қызғаншақ келеді және оларда дені сау адамдарға өшпенділік психологиясы 
жиі ұшырасады, қарым-қатынаста дөрекілік танытады. Мұның бэрі олардың 
өздсрінің тағдырына риза болмауынан туындайды. Синонимі -  соқыр.

Инфантилизм (лат. infantilis - бала) — 1) агза дамуыиың тоқтап қалуы. 
Инфантилизмге тэн нсгізгі нышан — бойдыіі өсуініц тоқтап қалуы; бүл ксзде 
көбінесс балаларга тән дене бітімі сакталады. Инфантилизмнің кейбір 
пасандары генотипке байланысты болады. Кейбір жағдайда инфантилизм 
жүйке жүйесінің және эндокриндік жүйенің едәуір өзгерістеріне экелетін 
ұрпақтыц зақымдануынан, жатырда даму патологиясынан немесе босану 
жарақаттарынан болады. Инфантилизмге бала кезден жүқпалы аурумсн 
а)т>іру, уыттану, авитаминоз да эсер етеді. Балалар мекемесіндсгі алдын ала 
тексеру жәнс емдеу-сауықтыру шаралары кезіндс инфантилизмді анықтау 
көп жағдайда толық емделуге себепші болады; 2) адамньпі мінез-қүлқында 
жэне психикасында бөбектік жасқа тэн ерекшеліктің сақталуы. Бастауыш 
мектеп, жеткіншек алды және жасөспірімдік жасқа тэн гормоналдық И. жиі 
кездеседі. И. тэн адам (инфантил) дене бітімі жэне ақыл-ой түрғасынан қа- 
лыпты немесе тіпті жедел дамығанның өзіиде, эмоциялық-еріктік саласының 
жетілуімен ерекшеленеді. Бұл ерекшелену шешім мен әрекеттің дербес бол
мауынан, корғаншактықтан, өзіне сыни тұрғыдан қараудың төменділігінен, 
басқаларга қатысты талапшылдығыиан көрінеді. Инфантилге жасықтық, өзі- 
не жауапкершілік ал>та ынтасының болмауы, тез жалығу, өзіне үнайтын нәр- 
сесін істеу гана тэн. Инфантилде біртіндеп өмірге деген керенаулық қарым- 
қатынас қалыптасады. И. ауыр әлеуметтік салдарға апарып соғуы мүмкін. 
Мысалы, инфантилдер ойланбастан топтың құқыққа жат эрекетіне қосылып 
кетуі мүмкін. И. салдарынан балалар мен жасөспірімдер неврозға бейім 
болады. Ксйбір жагдайда И. ауруга айналатын күйге жетсді (дисгармониялық 
И.). Ол 5-7 жастан 14-15 жас аралығып қамтиды. Бүдан ересек жаста инфан
тилизм (қолайлы жагдайда) бэсеңдейді. Алайда мұндай жақсы нэтиже үнемі 
бола бермейді: ауру балалардың біразында (20%) эмоциялық-еріктік саланың 
мешеулігінің бслгілері сақталып, кейін психопатиялар түрінде көрінеді.
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Мұндай жагдайда арнайы медициналық эсер, психогигиеналық шаралар 
жүргізу қажет болады.

Каталепсия (лат. kataleps -  ұстама, талма) -  сыртқы жэне ішкі стимул- 
дарға сезгіштіктің төмендеуімен сипатталатын, бір қалыпта сіресіп қалумен 
көрінетін, үйықтағанға үқсас күй. К. гипноздық ұйқы кезінде, сондай-ақ 
кейбір психикалық аурулар (шизофриния, есірік және т.б.) кезінде болады.

Қиын балалар -  тұлгалық дамуында көрінеу ауытқулары бар екенін 
көрсететін балалар санаты. Әдетте, балаларды бұл санатқа қосқанда олардың 
оқу-тәрбие процесінің дұрыс өтуіне кедергі болатын даралық-психологиялық 
ерекшеліктерінің сыртқы көріністсрі пегізге алынады. Баланың мінез- 
құлқындағы кінэраттардын себептері алуан түрлі болады, оиың «қиын» деп 
багалануы көбіне накты психофизиологиялық сипаггамасын көрсетпейді, ол 
туралы ата-аналар мен педагогтардыц пікірін білдіреді. Қазіргі эдебиетте 
«қиын балалар» деп, эдетте, мінез-құлыктары жалпы қабылданған нормалар- 
дан көп ауытқитын және дұрыс тэрбиелеуге кедергі жасайтын балалар 
аталады. Сондықтан оларга қатысты «тэрбиелеиуі қиын балалар» деген тер
мин синонимі қолданылады, осы арқылы олардың педагогикалық қағидалар 
бойынша тәрбиеленуге мүлдем бейімсіздігі жэне дэстүрлі педагогикалық 
ықпалдарды есте қабылдамайтыны білдіріледі. Тэрбие процесінде қиындық 
келтіретін негізгі себептердің бірі психикалық аурулар болуы мүмкін. 
Мысалы, психопатияға не жастайынан аутизмге душар болған баланы тәр- 
биелеу қиын болады. Алайда бұған қарап оны қиын балалар санатына жат- 
қызу жөн бола қоймайды, өйткені мұндай ауытқушылыктармен көбіне меди
цина айналысуы тиіс. Егер де балада жүйке-психикалық ауытқушылық бар 
деп күмэн келтіретін мінез-құлық болса, онда психоневрологтың, невропа- 
тологтың, балалар психиатрының кеңесі қажет, олар білікті диагноз қойып, 
тиісінше емдеу белгілейді. Кейбір ауытқулар психикалық ауруларға жатпай- 
тын туа не жүре пайда болған психофизиологиялық ауытқулардан болады. 
Мұндай ауытқулардан зардап шегуші балалар олардың психофизиологиялық 
дамуының ерекшеліктері ескеріліп, жекелей тэрбиелік қөзқарас тұрғасынан 
қарауды керек етеді. Педагогикалық ықпалдың жекелей бейімдендірілген 
шаралары емдік-коррекциялық шаралармен ұштастыра жүргізілетін болса, 
мұндай мінез-құлық ауытқушылықтары көбіне түзеуге келеді. Қиын балалар
ды медициналық тексеруден өткізген жағдайлардың көпшілігінде олардың 
психикалық дамуының қалыпты деңгейде екені анықталады. Сондықтан 
олардың мінез-құлқындағы ауытқулардың сыртқы элеуметтік жэне педаго- 
гикалық факторлардан болатыны анық. Мүндай уақытша ауытқулардың ец 
көп кездесетін себептерінің бірі - баланың дамуының жас ерекшеліктерінің 
ата-аналар меи педагогтар тарапынан жете ескермеуі. Отандық бала психо- 
логиясыида баланың жекелей дамуында тұрақты жэне сыни жастар деп 
аталатын жастардың кезек келуі, соңгысында оның дамудың сапалық жаңа 
кезеціпе өтуі болатыны аныкталған. Бұл орайда балаиың өскелең қажет- 
сіііулері мен қабілеттері әр кезде бірдей әділетті бағамдала бермейді, сөйтіп 
педагогикалық ықпалдың бұрыннан бар, бірақ енді барабар болмай қалған
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шаралары қолданыла береді. Мұндай жағдайда сыни жас нагыз сыни кезеңге 
айналып, баланың мінез-құлқында жағымсыз қасиеттер қалыптасуы мүмкін. 
Бірқатар жг^дайларда оқу-тәрбие процесіндегі кінәраттар бала^а педагоги- 
калық ықпал жасаудың үнемі барабар болмайтынынан туындайды. Отбасын- 
дағы қолайсыз моральдық-психологиялық ахуал тұлганың дамуындағы 
ауытқуларга себеп болатын ауытқулар көп. Баланын мінез-қүлқында жэне 
оның түлғалық қалыптасуында мектептегі үлгерімі үлкен рөл аткарады. 
Оқуда әртүрлі себептерден қатарынан зртта қалу мектеп оқушысында 
сабаққа жеккөрушілікпен қарау жэне өзін сабакган басқадай ретте көрсету 
пигылына негіз болуы мүмкін. Балаларды қиын балалар қатарына қосуға 
апарып согатын әр алуан мінез-қүлық ауытқулары не жүйке-психикалық 
ауытқулардың салдарынан, не түлгалық дамудың қолайсыз жағдайлары мен 
факторларының салдарынан болады. Әрбір жеке жағдайда педагогтан 
ауытқулардың себептерін талдап, бағамдау және бүл себептерді жою жөнінде 
мұқият жүмыс жүргізу талап етіледі. Қазіргі алдыңғы қатарлы мектептерде 
қалыптаса бастаған психологиялық қызмет бүл жүмыста маңызды рөл 
атқаруға тиіс.

Қиын тәрбиеленушілік (трудновоспитуемость) -  баланың тәлімдік 
әсерге үғыныкты немесе ұғынықсыз түрдегі қарсылығы. Қ.т. тәрбиешінін, 
ата-ананың жаңылыс әрекетінен, баланың жүйке жэне әлеуметтік даму 
кемшілігінен және т.б. сипаттарынан туындап, оқу бағдарламасын игеруге, 
әлеуметтік рөлін орындауға және әлеуметтік бейімделуге кедергі келтіреді.

Қыңырлық (упрямство) -  I) жөн сөзге, дүрыс ақылга көнбейтін, өз 
алған бетінен, тіпті теріс болса да, қайтпайтын бірбеткей теріс мінез. Қ. ерке, 
қағажусыз өскен баланын қалыпты тентектігін немесе ересектер көзге ілмей, 
орынсыз жәбір көрген баланын өзіндік қарсылыгын білдіреді. І^щырлыктьің 
алдын алу немесе оңдау жолы -  бала өмірін дүрыс үйымдастырып, үжымның 
қызыкгы да пайдалы мәселелеріне тарта білу; 2) индивидтің ерік саласының 
ақауы ретіндегі мінез-қүлық ерекшелігі (орныққан нысанында -  мінез 
сипаты); ақылга қонымды дәлелдерге, өтініштерге, басқа адамдардың ақыл- 
кеңестеріне, нүскауларына қарамастан, қалай болғанда да өз деңгейін жүзеге 
асырудан көрінеді. Қыңырлық жәбірлену, ызалану, долдану, өштесу 
сезімдерінен туындауы мүмкін. Балалық кезде Қ. қарсылық нысаны болуы 
ыктимал, ол арқылы бала дами бастаған дербестілігінің, бастамасынын 
негізсіз тежелуіне наразылыгын білдіретін жагдайлар болады.

Нақүрыстык (идиотия; грек. Idiotea - надан) -  акі»іл-ой кемістігі. 
Негізінен, медициналық және психикалық сипатқа ие синдромдарды 
белгілейді. Мысалы, амовроздық (отбасылық) накүрыстық.

Неврастения -  энергияның азаюы, әлсіреу.
Невротизм -  эмоциялық орнықсыздықпен, алаңдаушылықпен, өзін-өзі 

сыйлаудың төмендігімен, вегетациялық кінәраттармен түсіндірілетін күй. 
Невротизмді неврозбен теңестіруге болмайды, өйткені невротизмдік нышан- 
дар сау адамдарда да болуы мүмкін. Невротизм, эдетте, арнаулы шкалалар 
арқылы немесе тұлғалық сауалнамалар арқылы өлшенеді.
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Неофазия -  шизофринияның белгілі бір нысанында жиі байқалатын сөз.
Олигрофения (грек, oligos -  аз, рһагеп - ақыл) -  ақыл-ойдың кемдігі.
Олигофренопсихология (грек, oligos -  аз, pharen ~ ақыл жэне 

психология) -  миының жетілмегендігі ауыр нысандагы адамдардың 
психикалық дамуын және оны түзету мүмкіндіктерін зерттейтін арнаулы 
психологияның тарауы. О. ақыл-ой мешеулігінің себептерін (жүйке жүйесі- 
нің туа біткен кемістігі, аурудың не жарақаттанудың салдары) аныкгайды, 
психологиялық ерекшеліктерін, кемістіктің білінуінің нысандары мен 
дэрежесін зерттейді. Оларды қосалқы мектептерде оқытудың бағдарлама- 
лары мен эдістемелерін жасауга жэрдемдеседі.

Олигоэнцефалия -  сөзбе-сөз аударганда «миы аз» дегенді білдіреді. 
Мидың дүрыс дамымауынан ақыл-ойдың артта қалуы.

Оптикалык афазия (оптическая афазия) -  визуалды көрінетін объекті- 
лерді атай алмауымен сипатталатып неврологиялық күй. Бұл күйдін ассоциа- 
тивті афазиядан айырмашылығы пациент стимулдың мәнін біледі (ягни, ол 
етікті қалай киетінін пантомимамен көрсете алады, бірақ мұны айта алмайды, 
яғни «етік» немесе «етік кию» деп айта алмайды). «Аномия» деп те атайды.

Паралалия -  сөйлеген кезде дыбыстарды дұрыс айтпауга әдеггену.
Паралексия -  сөздер және/немесе эріптер дүрыс оқылмайтын диклексия 

түрі. Көбінесе әріптердің, буындардың және сөздердің орнын ауыстырганда 
дұрыс оқылмайды.

Парамимия -  апраксия түрі; дене мен бет пішінінің эмоцияны дол 
көрсете алмауы.

Парафобия -  фобияның кез келген жеңіл түрі.
Педагогикалық диагноз (педагогический диагноз) -  оқушының кабіле- 

тін, мінезіндегі ауытқуларды, оқу барысында кездесуі мүмкін қиындыісгарын 
аныктау. П.д. оқушынын мектеп бағдарламасын игеруі туралы мәліметтер 
негізінде, оның оқу іс-әрекеттерін бақылау, нәтижелерін талдау жэне т.б. 
арқылы қойылады.

Прогерия ~ бойдың аласа болуымен (көбінесе ергежейлі болумен), ақыл- 
ой қабілетгілігінің ерте бүзылуымен (қартайған кезде болатын) сипатталатын 
ауру.

Прозопагнозия -  неврологиялық бұзылу; бет-олпетті тани алмаумен 
сипатталады. Асқынган жағдайда адам өзінің түрін танымай қалады.

Психастения -  1) психикалық элсіздік; 2) ақыл-ойы кем, ақыл-ой 
мешеулігі.

Психика (грек, psychikos -  ішкі сезім, көніл күй) -  1) рбъективті шын- 
дыкгы түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейне- 
лейтін мидың жүйелі қасиеті; 2) адамиың жан дүниесінің сапалық күйі мен 
сипатын жинақтайтын рухани бірлестігі. Психиканың екінші сатысында 
адамның мінез-қүлқы мен іс-әрекетін өзінше үйымдастыратын жэне оқиға- 
ның өткенін, бүгінін және болашақ күйін реттей алатын қабілет қалыптасады. 
Адам өткен оқиғаны есінде сақтайды, бүгінгі күйін қобалжу актісімен, ал 
болашақтағы мүмкін жайын -  үміті, мақсаты, арманы, түс көру арқылы
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жсткізе алады. П. -  биологиялық эвалюцияның жемісі және жалғасы. П. 
сыртқы құбылыстар мен заттардың көрінісін белсенді және озық түрде 
бейнелейді. Ағза осы фактор арқылы әр нәрсенің ерекшелігіне сай қимыл- 
эрекет жасауға және ортаға бейімделуге мол мүмкіндік алады. Негізінде П. 
заттық ортаның дұрыс бейнесін және тіршілік иесінің өз ортасына бейім- 
делетін бағдарын құрайды. Адам психикасы іс-эрекет нәтижесін эрдайым 
ортаның ыңғайымен салыстыра отырып, индивид ахуалын қайтарымды бай- 
ланыста ұстауға мүмкіндік алады, онын түсінік сезімін ықшамдайды. П. > 
жүйкс жүйесін тітіркендіретін әсерді заттың бейнесіне түрлендіреді, мінез- ] 
құлыққа ынта-ықылас дарытады. Психиканың рефлекторлық сипаты оның г 
объективті жагдайға тэуелділігін, қабылдау жүйесі құрамының қимыл атқару 
заңдылығын білдіреді. Психиканың онын рефлекторлық табиғатын алғаш И.
М. Сеченов дәлелдеді. Адамның психикасы оның қимыл-әрекетін реттейтін  ̂
жаңа құрылымның -  сананың негізін құрайды. Осыдан адам психикасының 
дамуының жеке түлгалық жэне әлеуметтік заңдылығы қалыптасады.

Психопатиялар (грек, psyche жан, pathos -  зардап шегу, ауыру) -  мінез- 
қүлық патологиясы; мүндайда субъектіде оның әлеуметтік ортаға бейімде- і 
луіне кедергі келтіретін қасиеттерінің іс жүзінде қайтымсыз айқындығы бай-  ̂
қалады. Психопатиялардың пайда болу салдары: 1) ауыру (миға зақым келуі, і 
инфекциялар, интоксикациялар, психожарақатгар жэне т.б.); 2) тұқым | 
қуалаушылық, ұрыққа зиянды эсер, туу кезінде жарақат алу және т.б. 
факторлардан болған жүйке жүйесінің туа біткен кемістігі. Конституциялық 
немесе ақиқат деп аталатын мұндай патологиялар эмоциялық-еріктік саланың 
кінәраттары түрінде бала кезден-ақ көрінеді. Бұл орайда зият біршама 
сакталган болуы мүмкін. Ересек жаста психопатиялардың біліну дәрежесі 
тэрбиеленген жагдайына жэне қоршаған ортаның ықпалына байланысты. 
Психопатологиялардың көріністері алуан түрлі. Таза типтердің аз, аралас 
нысандардын басымдылықтарына қарамастан, психопатиялардың мынадай 
классикалық типтері сараланады: 1) циклоидтер, мұның негізгі нышаны -  
циклының ауытқулары бірнеше сағаттан бірнеше айға дейін болатын көңіл 
күйдің үнемі алмасып тұруы; 2) шизоидтер -  бұларга қарым-қатынастан тар- 
тыну, тұйықтық, бүкпешілдік, ренжігіштік, эмпатияның болмауы, жүріс- 
түрыстың қолайсыздығы тән; 3) эпилептоидтер, бұлардың негізгі нышандары 
шектен тыс шамданғыштық, мұңданып, әлденеден қорқып, ашуланып, шы- 
дамсызданып жүрушілік, қыңырлық, жәбірленгіштік, қаталдық, ұрысқақтық;
4) астениктер, бұларға әсершілдік, психикалық қозғыштық, тез арықтау, 
шамданғыштық, жасқаншақтық тән; 5) психастениктер үнемі алаңдап, өзіне 
сенімді болмай, қашан да ойға батып жүреді, патологиялық күмәншылдыққа 
бейім; 6) параноялық психопаттар -  аса құнды идеялар ойлап шығаруға 
бейім, бірбеткей, өзімшіл болып келеді, күмәнданушылыгы болмайды, өзіне 
нық сенімді болады және өзін тым жоғары бағалайды; 7) есірік психопаттар 
қайткен күнде де айналасындағылардың назарын өзіне аударуға тырысушы- 
лығымен сипатталады, бұл орайда оның нақты оқигаларды бағалауы өзіне 
қолайлы түрғыда бүрмаланған болады, қарым-қатынаста театрдағыдай
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мәнерленушілікке бейім; 8) орнықсыз психопаттар -  негізгі нышандары: 
көңілшектік, келелі мүдделерінің болмауы, айналасынд^ылардың ықпалына 
тез берілушілік; 9) органикалық психопаттар ақыл-ойының туа біткен 
шектеулілігімен ерекшеленеді, жақсы оқуы мүмкін, бірақ нэтижесіз, білімді 
қолдану не бастама көрсету қажет болган кезде «өзін қоғамда ұстай біледі», 
бірақ пайымдаулары жұрт ығыр болған түрде болып келеді. Психопатиялар 
мен қалыпты мінез вариантгарының арасында анық шекара жоқ. Психопат- 
тардың аталған типтеріне нормада мінез бітімі ұқсас, бірақ патологиялық 
(психопаттық) көрінісі жоқ кісілердің табиғаты үйлесімді келеді. Аурудың 
немесе психикалық жарақаттардың ықпалымен психопатт^да үзаққа 
созылатын невроздық күйлер, сондай-ақ депрессиялар пайда болуы мүмкін. 
Психопатиялардың профилактикасында лайыкты тэрбиснің, психотерапсвтік 
және психофармокологиялық емдсудің манызды мәні бар.

Психопатология -  психикалық кіііәраттарды гылыми зерттеу. Бұл тер
мин психологтардың, психиатрлардыц, нсвропатологтардың, эндокринолог- 
тардың жэне фармакологтардың, т.б. зсрттеу жұмыстары кіретін гылыми 
салаға қатысты қолданылады.

Психотерапия (психо... жэнс грек, тһегареіа -  смдеу) -  адам а)фуыньщ 
себебін болжамдайтын психикалық тәсілдсрді жэне оны емдейтін әдістерді 
дәлірек ұғынып, кеңінен қолданатын психология мсн медицина арасындгипы 
емдік тәжірибе түрі. П. адам әртүрлі психикалық ауруга, жүйке ауруына және 
т.б. эмоциялық тұрақсыздық күйіне ұшыраганда, оныц көмескіленген ойлау 
жүйесі мен сана-ссзімін ауызша және әсерлі қимыл-әрекетпен ықпал ету 
арқылы емдеудің жүйесі. П. кеселге ұшыраған адамның өзіне және қорш^ган 
ортасына деген дұрыс қатынасты қалыптастыруға бағытталады. Психотера- 
пияның клиникалық тәсілдері - гипноз, аутогендік жаттығу, иландыру, өзін- 
өзі иландыруы, зейнелі терапия. Емші мен аурудың өзара түсінісуі, отбасы 
мен ұжымдағы сыйластық шипагерліктің эрбір адамга деген оң ықпалын 
арттырады. Адамдар арасындағы жагымды мінез-қүлықтар әлсіреген адам- 
ның өзін-өзі дүрыс тануына себепші болады.

Реаістивті психоз (реактивный психоз) -  стрестің жэне қоршаган ортаның 
күшті қысымының салдарынан пайда болатын психозды белгілеуге арналган 
жалпы термин.

Рефлекс (лат. reflexus -  бейнеленген) - агзаның жүйкесі арқылы тітіркен- 
діргіш ықпалына табиғи физиологиялық реакциясы. Пайда болган қозу 
орталық жүйке жүйесіне беріліп, бүган ол да қозу арқылы жауап береді, қозу 
эфференттік (қозғағыш, секреторлық жэне т.б.) жүйкелер арқылы әртүрлі 
органдарга (бұлшық еттерге, бездерге жэне т.б.) беріледі. Р. терминінің 
ғылыми магынасын ағылшын ғалымы Т. Виллис пен чех ғалымы И. Прохаз- 
ки енгізгенімен, ми қызметінің рефлекторлық қағидасын олардан бұрын 
француз философы Р. Декарт анықтады. Р. шартсыз (туа біткен) және шартты 
(ағзаның жеке тіршілігінде қалыптастырған) түрлерге бөлінеді. И.П. Павлов 
шартты рефлекстің жойылатынын және қайта қалыптасатынын эксперимент- 
тік түрғыдан дэлелдеді.
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Сана (сознание) - олеуметтік тіршілік иесі ретіндегі адамның рухани 
белсенділігінің ең жоғары деңгейі. Бұл белсснділікке тән ерекшелік шындық 
болмысты сезімдік жэне ойша бейнелер пысанында бейнелеу адамның 
практикалық іс-эрекетінен бұрын болады жоне осы іс-эрекетке мақсатқа 
лайықтылық сипат береді. Объективтік дүние адамга эсер етіп, елестетулер, 
түсініктер, ойлар жэне сана мазмұнын құрайтын басқа да рухани феномендер 
түрінде бейнеленеді және мэдениет өнімдерінде таңбаланады. Психологияда 
С. өзін қоршаган болмыстан ерекшелейтін, бұл болмысты мақсаткерлік іс- 
эрекеттің реттеушісі қызметін атқаратын психикалық бейнелер нысанында 
бейнелейтін субъектінің психикалық өмірінің ұйымдастырылуының ерекше, 
жоғары деңгейі деп ұғындырылады.

Сему (атрофия; грек, atropheo -  ашыгамын, семіп барамын) -  органи- 
калық құрылымның бүлінуі. Психологияда бүл термин жаттыгудың болмауы 
немесе жағымсыз, жарақаттаушы осерлердің салдарынан (ұзаққа созылған 
эмоциялық стресс, жанжал, фрустрация, есірткілер, интоксикация жэне т.б.) 
қайсыбір психикалық функцияныц бүлінуі мағынасында қолданылады.

Сенсомоторлық (сенсомоторный; лат. sensus -  сезім, қозғалысқа келтіре- 
тін) -  1) жалпы алғанда -  афферентті (сенсорлы) жэне эфферентті (моторлы) 
механизмдерден тұрады деп қарастырылатын процестерге қатысты 
қолданылатын термин. Едэуір қарапайым рефлекторлық эрекетпен күрделі 
когнитивті процестерге дейінгі барлық мінез-қүлық кейбір мағынасында 
сенсомоторлы болып табылады; 2) рецептордан орталық жүйке жүйесіне 
жэне кері бұлшық етке дейінгі жүйке тізбекшесі.

Сенсорлық жүйке (сенсорный нерв) -  сенсорлық аппаратты орталық 
жүйке жүйесіне жеткізетін афференттік жүйке.

Содыр мінез-қүлық (агрессивное поведение; франц. agressif- ызалы лат. 
aggredior -  шабуылдаймын) -  басқаларга моральдық немесе физикалық зиян 
келтіру мақсатымен жасалатын эрекет. Психоаналитикада содыр мінез- 
қүлыісгы түнжыраңқы санасыз елігудің көрінуі, необихевиоризмде -  
фрустрацияның салдары, когнитивтік психологияда -  субъектінің танымдық 
сферасында сэйкессіздіктің көрінуі ретінде қарастырады. С.м.-қ. тітіркендіре- 
тін объектіге тікелей багыттылған немесе адам қандай да бір себептерге 
байланысты ағрессиясын тітірксндіру көзіне бағыттай алмауы мүмкін. С.м.-қ. 
қолайсыз сыртқы жағдайларға, адамгершілік тэрбие берудің 
жеткіліксіздігіне, отбасындагы қарым-қатынасқа, ата-ананыц шектен тыс 
қатаңдығына жэне т.б. байланысты қалыптасуы мүмкін.

Сөзбен үйрету (вербальное научение) -  пакты заттық эрекетсіз білім, 
тэжірибені сөз эсері (нұсқау, түсінік, жад, т.б.) арқылы үйрету.

Сөзге түсінбеу (семантическая афазия; грек, semanticos -  білдіретіи жэне 
грек, phasis -  сөз сөйлеу) - эрбір сөздің грамматикалық құрылысы мен мэнін 
жеткізудегі кемістік. Мысалы, осындай кемістігі бар адам «экесі», «баласы» 
деген сөздерді дүрыс айтқанымен, «экесінің агасы» немесе «экесінің інісі» 
деген сөздердің мэнін ажырата алмайды. Мұндай ауруға душар болған
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адамдар сөздерді дұрыс қабылдай алмайды, олардың дыбыстық бөлшектері- 
нің мәнісін түсінбейді.

Стресс, титықтау (агыл. stress -  күш) - кез келген күшті эсерден адамда 
пайда болатын психофизиологиялық күй. С. ұғымын 1936 ж. канадалық 
физиолог Г. Сельс снгізді. Ол эустресс -  қалыпты С. және дистресс -  
патологиялық С. деп бөлді. Патологиялық С. ауру симптомдарында көрінеді. 
Г. Селье стресті тіршілік эрекетініц ажырамайтын атрибуты деп санады. 
Адамның сезім мүшелеріне тітіркендіргіштсрдің жеткілікті саны эсер етпесе, 
ол функциясын толық атқара алмайды. Егср бала кездсн бастап адамның 
миына сенсорлық, эмоциялық жэне элсумсттік тітірксндіргіштердің белгілі 
бір саны эсер стпссе, психикалық процестср үйлссімді дами алмайды жэне 
жеке адамныц элеуметтенуі болмайды. Әсіресс бүл толық психикалық депри
вация мысалында айқын көрінеді. Қарқындылығы жоғары немесе шамадан 
тыс мөлшерде пайда болатын тітірксндіргіштер дистресс туғызуы мүмкін. 
Бүдан психика өзгеріске ұшырап, кейде адам өліп кететін жағдайлар болады. 
Дистрестік күй адамныц күш-қуатын, ақыл-ойын қалжыратып, оған теріс 
ықпал етеді. Стрестік күйді жеңу үшін адам өзінің бойындағы ерік-жігерін 
шыңдап, табандылык пен үстамдылығын, өмір тэжірибесін молайтуға 
машыктандыру қажет.

Тахилалия - эдеттен тыс жылдам сөйлеу.
Тахифазия - өте тез жэне көп сөйлеу.
Тифлопсихология (грек. Tyflos - соқыр жэне психология) - соқыр жэне 

нашар көретін адамдардын психикалық дамуын, оқыту мен әдістерін 
зерттейтін арнаулы психология саласы. Т. кору кабылдауыныц кемістікте- 
рінің есесін басқа анализаторлардың (ссту мен сипап сезу) есебінен толықты- 
ру мүмкіндіктерін зерделейді, көз көрмеуімен, нашар көрумен байланысты 
ақпарат тапшылығы жағдайындағы қабылдаудың, жад пен ойлаудың психи- 
калық ерекшеліктерін зерттейді. Тифлопсихологияның айрықша бір бөлігі 
соқыр-керең-мылқау адамдар психологиясын зерттейді. Тифлопсихология 
мэліметтерін пайдалану арқылы соқыр жэне нашар көретін адамдарды оқыту, 
тэрбиелсу жэнс олардың еңбек қызметі процестері ғылыми негізде 
құрылады.

Шизофрения - (грек, shizo- бөлсмін жэнс phren -  ақыл, ой) -  психикалық 
ауру. Ш. кезіпде сандырақ, кататония, аутизм, күйіп-пісу, галлюцинация, 
еліру, мелшиіп қозгалмай қалу сияқты психикалық өзгерістер байқалмай 
қалады. Басында ауру белгілері айтарлықтай байқалмай өтеді. Кейін 
психикалық өзгерістер тұрақтанып, күшейе түседі. Ауру күшейген кезде 
науқастың түсінігі өзгсреді, сөйлеген сөзлері басқаларға түсініксіз болады. 
Шизофренияныц бслгілері ксйде айқын білінсе, кейде бірнеше жылдан кейін 
байқалуы мүмкін. Кататониялык Ш., параноиды Ш., қарапайым Ш. дейтін 
жэне т.б түрлері бар. Кататониялык Ш. кезінде наукас кимылсыз, мелшиіп 
калады. Керісінше, ксйде катты күлсді немесе күйзеліп жылайды, мағынасыз 
сөйлсйді. Параноидты Ш. кезінде ауру адам анда-санда сандырактайды. Әр 
нэрссні слсстстіп, соған сліктсп бст-элпстін өзгертіп сөйлейді, күледі.
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Қарапайым Ш. көбіне жасөспірімдерде байқалады. кезде баланың 
себепсізден сабаққа үлгерімі нашарлайды, мінез-құлқы өзгереді, бұрын 
байқалм^^ киял, арман пайда болады. Кейде ерекше көңілденіп, ретсіз 
сөйлеп, бет-пішінін өзгертеді. Ауру кейде ұзақ, кейде ұстамалы турде өтеді. 
Жалпы алганда шизофрениямен 15-25, 40-60 жас аралыгындағы адамдар жиі 
ауырады.

ЬІммен сөйлеу - естімейтін адамдардың өзіндік лексикалық және 
грамматикалық заңдылықтармен сипатталатын ымдау жүйелері арқылы 
тұлғааралық тілдесу эдісі. Ыммен сөйлеудің заңдылыкгары оның негізгі 
семантикалық бірлігі ымның айқын білінетін ерекшелігімен, сондай-ақ оның 
функциялық мәнімен (еркін қатынас саласында пайдалануымен) байланысты. 
Ресми қарым-қатынас саласында (жиналыстар жэне лекцияларды аудару 
және т.б.) калькалайтын Ы.с. қолданылады, мұнда сөзді қайта білдіру үшін 
ымдар кезекпен пайдаланылады. Ыммен сейлеу қүлағы естімейтін балаларды 
оқьггу мен тәрбиелеу процесінде қосалқы құрал (негізгі сөздік, сезбен 
сөйлеумен қатар) ретінде пайдаланылады.

Эхолалня - (грек. Echo - дыбыс жаңғыруы, Іаііа - сөйлеу)- басқа бөтен 
сөздерді автоматты турде қайталау; ересектер мен балаларда кейбір 
психикалық аурулар (шизофрения, мидың маңдай бөліктерінің зақымдалуы 
және т.б.) кезінде байқалады. Әхолалия кейде дамуы дұрыс балаларда да 
олардың тілі шыға бастағанда болуы мумкін.

Эхопраксия (грек, echo -  жаңғырық, ргахіа - қимыл) -  басқа адамдардың 
қозғалыстары мен қимылдарын еліктей, автоматты түрде қайталау. Э. эр 
түрлі нысанда көрінуі мүмкін: көбіне науқас көз алдында жасалып жатқан 
біршама қарапайым қозгалыстарды қайталайды (мысалы, қолды көтеру, 
алақан шапалақтау және т.б.). Э. шизофрения, мидың маңдай бөліктерінің 
зақымдануы, мидың органикалық аурулары кезінде байқалады.

100

Пайдаланылған адебиеттер

1. Айтбаева А.Б. Коррекциялық педагогика негіздері. -  Алматы, Қазақ 
университет!, 2011

2. Кумаржанова К.Ш. Социально-педагогическая работа с семьей 
ребенка, имеющего ограниченные возможности.-Алматы, 2003.-132с.

3. Қүсаиынов А.Қ, Біз өз балаларымызды білсміз бе? -  Алматы: Рондо, 
2003.

4. Карибаева Ш.А. Формирование социально-ориентированного поведе
ния младших школьников. Дис. Работа.2003.

5. Ескендирова А.У. Психологические особенности проявления агрессии у 
подростков в зависимости от различных факторов: дис. работа. -  Алматы, 2003.

6. Жаназарова З.Ж. Современная семья в Казахстане и ее проблемы.- 
Алматы: Қазақ университет!, 2004.-257 с.

7. Щеглова С.Н. Социология детства. -М.,1996.-С.16.
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. -М.:Педагогическое общество 

России, 2004.-C.7-31.
9. Петровский А.В. Педагогикалық жэне жас ерекшелік психологиясы.- 

Алматы, 1981. 2-87 б.
10. Краковский А.П. О подростках: содержание возрастного, полового и 

типологического в личности младшего и старшего подростка.-М.: 
Педагогика, 1970. -271с.

И. Мишель Кле. Психология подростка. -М.: Педагогика, 1991. - Пер. 
Изд.: Бельгия, 1986. - 176

12. Степанов Е. Как поддержать ребенка в решении в значительной для 
него проблемы //Воспитательная работа в школе7 -  2004. - №6, - С.92-95.

13. Галагузова М.А. Социальная педагогика.- М.,2000.
14. Ришар Е.О. Городок Виллет - Теория и практика социальной работы.- 

М.-Тула, 1993.
15. Беляева В.И. История социальной педагогики: становление и развитие 

зарубежной социальной педагогики.- М,: Гардарики, 2003.
16. Иванников В. Социальная служба помощи детям и молодежи: пути 

развития // Воспитание школьников. - 1993. - № 4. - С.10-11.
17. Субханбердина Ә.С. Ес!ртк! -  қаз!рг! заман кесел!. -  Алматы: Гылым, 

2002.
18. Шер Р.П. Қазақстан Республикасындағы балалардың жағдайы туралы 

// Б!лім беру мекемес! басшыларының анықтамалығы. -2007. - №1. - 15-20 б.
19. Сулейменова Г.Д., Хакимжанова Г.Д. Зарубежный и отечественный 

опыт включения детей с особыми нуждами в общеобразовательный процесс: 
проблемы и пути решения. - Алматы: КАПринт, 2001. - С.34-40.

20. Сыдыкбекова М.А. Роль социального педагога в процессе профилак
тики правонарушений несовершеннолетних в Казахстане //Менеджмент в 
образовании. -2005. - №1.- С.49-55.

21. Колесова Л.С. Профилактика рискованного поведения подростков 
//Педагогика. -2006. -№8. -С.50-60.

101



22. Черникова Н.В. Нравствеғіное воспитание девиантных подростков // 
Дополнительное образование и воспитание. - 2006. - №8.

23. Шульга Татьяна. Альтернативные формы наказаний подростков за 
девиантное поведение //Социальная педагогика. -  2004. - №3. -С.97-100

24. Медведева Н.М. Социальная реабилитация дезадаптивных подрост
ков. -М., 2000,

25. Абилханова Э.Н. Девианттық мінез-құлық аддиктивті мінез-құлықтыц 
спецификасы ретінде // Психология воспитания. -2005. - №8. -10-146.

26. Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. -Минск, 1988. 
-350 с.

27. Международные акты о правах человека: сб. документов. - М., 1998; 
Конституция Республики Казахстан. -  Алматы, СтЛ.п.1.

28. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. -  Алматы, 2003.
29. Арканцева Т.А. Детская социальная служба // Актуальные проблемы 

современного детства. - М., 1992. -  С.68-70.
30. Айтбаева А.Б. Әлеуметтік педагог // Образование. -2005, -№4. -  С.45-50.
31. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского 

психиатра.- М.: Просвещение, 1988.
32. Будникова Н., Дудина Е. Программа работы с детьми «группы 

риска»// Воспитательная работа в школе. -2005. -№4.
33. Балацкая И. Трудные дети. Трудный класс. Трудные родители// 

Воспитательная работа в школе. -2005. - №6. С. 25-28.
34. Байбородова Л. Как педагоги школы могут помочь проблемным 

семьям? // Воспитательная работа в школе. - 2003. - №4. -С.91-93.
35. Беховых И.А. Ранние половые связи подростков: материал к 

родительскому собранию // Классный руководитель. -2006. -№7. -С. 107-110.
36. Бусынина Н.П. Характеристика «трудного» подростка // Классный 

руководитель. -2005. - №5. -С.48-51.
37. Варывдин В.А. Управление системой социальной защиты детства: 

учебное пособие. - М., 2004.
38. Виды и формы дезадаптации подростков с отклоняющимся поведе

нием// Воспитание школьников. -2006. -№1. -С.23-26.
39. Галагузова М.А., Мардахаева Л.В. Методика и технология работы 

социального педагога. -М.: 2002.
40. Галкина Э. Ранний детский аутизм: основные пути социально

педагогической работы// Социально-педагогические чтения 25 марта 2004 г. 
РГСУ. -М., 2004. - С.267-272.

41. Голикова М.И., Кирсанова А.О. Организация работы с трудными 
детьми //Классный руководитель. -1999. - №1. - С.27.

42. Деловой журнал для социальных работников и педагогов // 
Социальная педагогика, № 4. -2004.

43. Джамаибалаева Ш.Е. Общество и подросток: социологический аспект 
девиантного поведения. -Алматы, 2002.

44. Дети ради детей: Программа социальной защиты детей в деятельности 
детских организаций. - М., 1996.

102

45. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашев Г.Н. Основы социальной 
педагогики. Педагогическое общество России. - М., 2003.

46. Закирова И.Б. Педагогические основы и методика работы с 
«трудными подростками». - Казань, 1981.

47. Зюзюкин И.И. Когда уходит детство. - М.: Мол., гвардия, 1990. -190с.
48. Катаева А. А. Трудный возраст: подростки сегодня: пособие для учите

лей // Воспитание школьников. -2002. -112 с.
49. Казаков Е. На что опереться в воспитании подростка // Воспитатель

ная работа в школе. -2005. -№4. -С.92-98.
50. Керимов Л.К. «Қиын» оқушыларды торбиелеу мэселелері / ҚазССР 

«Білім» қогамы, -Алматы, 1976. - 40 б,
51. Крылова Н. Проблемный подросток: его права и возможности // 

Народное образование. -2001. - Л«9. -С. 17-26.
52. Колесова Л.С. Профилактика рискованного поведения подростков // 

Педагогика. - 2006. - №8. -С. 50-60.
53. Москвина В. Социализация детей-сирот // Воспитание школьников. - 

2006.-Л2І.-С.37-43.
54. Мардахасв Л.В. Социальная педагогика. - М., 2005.
55. Мустасва Ф.А. Социальная педагогика. - М., - Екатеринбург: 

Академический проект. Деловая книга, 2003.
56. Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М.: Академия, 1999. -  184 с.
57. Молдыбаева Ш.Б., Шер Р.П., Аратай Л.Б. Тэрбие үрдісі мен 

окушылардьщ тэрбиелік деңгейін бағалаудыц өлшсмдері. - Алматы, 2006.
58. Максимова И. Центр реабилитации детей-инвалидов // Воспитание 

школьников. -2006. - №1. - С.26-30.
59. Москвина В. Социализация детей-сирот // Воспитание школьников.- 

2006.-№1.-С.37-43.
60. Милослав В.В. Дыра в душе. Как уберечь ребенка от наркомании? // 

Народное образование. -2003. - Х2б. - С. 130-131.
61. Наумчик В.Н., Паздников М.А. Социальная педагогика. «Проблемы 

трудных детей». Теория, Практика. Эксперимент. - Минск, 2005. - 400 с.
62. Наруск, Ану. Подросток из благополучной семьи: - Таллинн: Перио

дика, 1989.
63. Никитина Л.Е. Мифы и реальность социальной педагогики // 

Дополнительное образование и воспитание. -2005. - №7.
64. Николаева Т.И. Как помочь подросткам справиться с проблемами и 

способы помощи им // Воспитательная работа в школе. -2005. -№6. - С.89-92.
65. Новикова М. Педагогическая поддержка младших школьников // 

Народное образование. -2006. - №1. - С. 138-143.
66. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. -  

СПб., 1999.
67. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. -  М., 2002.
68. Осипова И. Нарушение межличностных отношений как фактор фор

мирования отклоняющегося поведения детей и подростков //Воспитание 
школьников. - 2006. - Х22. - С.40-46.

103



69. Оноприюк В. Преступление совершаемые подростками // Воспитание 
школьников. -2005. - №2. - С.52-54.

70. Рогаткин Д. Программы примирения. Новая технология работы с 
трудными подростками // Народное образование. -2006. - №2. -  С. 192-202.

71. Рыбинскиий Е.М. Актуальные проблемы современного детства: М., - 
1992.-69 с.

72. Ризванова Е. Кто поможет подростку в семье // Воспитание 
школьников. - 2005. - №4. - С. 44-52.

73. Степанов Е. Н. Педагогическая поддержка в решении проблемы // 
Классный руководитель. -  2006. - №5, - С.7-15.

74. Социально-педагогические проблемы воспитания детей и учащейся 
молодежи. - М.: МАИ, 1991.

75. Селиванова О.А., Фалько В.В. Взаимодействие социального педагога 
с детьми «группы риска» // Педагогика. - 2006. - №6. - С. 58-62.

76. Созонов В. Индивидуальная беседа с учеником: советы воспитателю // 
Воспитательная работа в школе. -  2005. - №6. - С. 92.

77. Тихомирова Н., Селевко Г. Работа с трудными детьми //Воспита
тельная работа в школе. - 2004. - №6. - С. 100.

78. Фомин Н.С. Социально-педагогическая поддержка как условие ресо
циализации личности // Дополнительное образование и воспитание. -2005. - 
№9.-С.12-15.

86. Шакурова М.И. Социальное воспитание в школе. - М., - 2004.
87. Шульга Т.И. Социально-психологическая помощь обездоленным детям: 

опыт исследований и практической работы. - М.: Издательство «УРАО», 2003.
88. Метус Е.В. Системно-ориентированное сопровождение развития 

ребенка // Организация учебного процесса Санкт-Петербурга. - 2008.
89. Григорьев Ю., Садыкова Р. Причины и условия, способствующие 

закрепланию агрессии в подростковом возрасте // Педагогика. - 2005. - №9 
С. 42-50.

90. Холостова Е.И. Теоретико-методологические основы социальной 
работы //Теоретические основы подготовки социальных работников / отв. 
ред. И.А. Зимняя. -  М., 1992. - С. 18-29.

91. Аминов Н.А., Морозова Н.А., Смятских А.Л. Психодиагностика спе
циальных способностей социальных работников //Соц. работа. - 1992, - Вып.
2 .-С . 35-48.

92. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития / 
под ред. К.С. Лебединской. -М., 1982.

93. Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 
школьников. -М., 1999.

94. Бородулина С.Ю. Педагогическая коррекция девиантного школьника 
и его воспитание. -  Борисоглебск, 2002.

95. Власова Т.А., Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развитии. -М., 
1973.

96. Воспитание трудного ребенка: дети с отклонениями в развтии / под 
ред. М.И. Рожкова. -  М., 2001.

104

I 97. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования 
педагога. - М., 1994.

98. Основы педагогического мастерства / под ред. И.А. Зязюн. - М., 1987.
99. Девиантное поведение детей и подростков: проблемы и пути их 

решения / под ред. В.А. Никитина. - М., 1996.
100. Исправительная (пенитенциарная) педагогика / под ред. А.И. Зубкова 

и М.П. Стуровой. - Рязань, 1993.
101. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8- т. - М., 1984. - т.4.
102. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков 

характера у детей и подростков. - М., 1994.
103. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 

процесса. - Минск, 1990.
104. Корчак Я. Как любить детей. - М., 1969.
105. Соколянский И.А. Обучение слепоглухонемых детей // Дефектоло

гия.-М ., 1989,-№2.
106. Разенкова Ю.А. Пути коррекционной работы с детьми первого года 

жизни в условиях дома ребенка: метод, рекомендации. Ч.П // Дефектология. -  
1998, - №2.

107. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей 
с церебральным параличом в семье. -  М., 1993.

108. Основы ортопедагогики / под общей науч. ред. Э. Брукарта. -Бельгия 
(на русском языке), 1999.

109. Басилова Т.А. Условия формирования первоначальных жестов у 
слепоглухонемого ребенка // Дефектология. -  1987, - №1.

ПО. Гончарова Е.Л. Формирование базовых компонентов читательской 
деятельности у детей с глубокими нарушениями зрения и слуха // 
Дефектология. -1995, - №4.

111. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: теории, факты, проблемы. -  
М., 2001.

112. РОГОВ Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. 
-М ., 1995.

113. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. -  М., Академия,
2000.

114. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. -  Минск, 
1988.

115. Турманова Ж.Е. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы жэне 
аутогендік жаттыгулар // Педагогика. -  2005. №4-5. - 13-15 бб.

116. Абилханова Э. Девианттық мінез-қулық аддиктивті мінез-кұлықтыц 
спецификасы ретінде // Педагогика, - 2005. - №5-6. - 15-18 бб.

117. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 
параличом. -  М., 1991.

118. О социально-педагогической и коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями: Закон Республики Казахстан. — Алматы: 
ДЕШКИС, 2002. - 16 с.

105



«Арнайы педагогика ііегіздерЬ> пәііі бойынша 
қайталау сүрақтары

1. Коррекциялық-педагогикалық қызметтің нсгіздері. Қалыптан тыс 
оқушылармен коррекциялық жұмыс жүргізудің мэні.

2. Дамуында ауытқушылықтары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу 
мәселелері туралы ілімнің шыгуы және дамуы.

3. Арнаулы педагогиканың негізгі ұгымдары мен терминдері. Дамудағы 
ауытқушылықтардың жіктемесі, олардың пайда болу себептері мен 
механизм!.

4. Есту қабілетінің бұзылу себептері, олардың жіктемесі.
5. Есту қабілеті бұзылған балаларды жалпы білім беретін мектеп 

жагдайында коррекциялық оқыту және тәрбиелеу.
6. Есту қабілеті бузылғаи балаларды арнаулы мектеп жағдайында оқыту 

және тэрбиелеу.
7. Көру қабілеті бұзылуының түрлері, пайда болу себептері, салдарлары 

және компенсациялау тэсілдері.
8. Арнаулы педагогиканың пэні, мақсаты және міндеттері.
9. Сурдопедагогиканың пәні жэне міндеттері. Шыгу тарихы.
10. Есту қабілеті бузылған адамдарға кэсіби білім беру және әлеуметтік 

бейімдеу.
11. Тифлопедагогиканың пәні мен міндеттері. Шыгу тарихы.
12. Көру қабілеті бұзылған балаларды мектепке дейінгі оқыту.
13. Нашар көретін балаларды мектептерде оқыту мәселелері.
14. Соқырлар мен нашар көретін балаларға кәсіби білім беру, кәсіби 

бағыттау.
15. Балалардың сртс аутизмі синдромы және тұлғаның аутистикалық 

сипаты туралы ұғым.
16. Аутизмнің пайда болу себептері. Клиникалық, педагогикалық- 

психологиялық сипаты.
17. Аутизмге шалдыққан балалардың даму, білім алу жәнс элеуметтену 

мүмкіндіктері.
18. Аутизммен ауыратын балаларға коррекциялық-педагогикалық көмек 

көрсету.
19. Жүру-тірек аппаратгарының дертіне шалдыққан адамдарға арнаулы 

білім беру мәселелері.
20. Жүру-тірек аппараттары дерттерінің түрлері, пайда болу себептері.
21. Балалардың церебралды сал ауруының жалпы сипаттамасы.
22. БЦС-мен ауыратындарда қозғалыс дефектілерінін құрылымы.
23. Балалардың церсбралды сал ауруы салдарыиан психикасының жэне 

сөйлеуініц бұзылуы.
24. Балалардың церебралды сал ауруы жағдайындағы коррекциялық 

жүмыс.
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25. Церебралды сал ауруына шалдыққан балаларға көрсетілетін арнаулы 
көмектер жүйесі.

26. Дамудың күрделі түрде бұзылуымен (бірнеше дефект! қатар келетін 
жағдайлар) ауыратын балаларды оқыту, тэрбиелеу жоне дамыту.

27. Сөйлеу қабілет! бұзылған оқушыларды коррекциял.ық оқыту мәселе-
лері.

28.
29.
30.

Сөйлеу қабілет!н!ң бұзылуыньщ себептері жэнс жіктемес!.
Сөйлеу дефектілерінің түрлер! жоне оларды емдеу жолдары.
Мектеп оқушыларының сөйлеу дефсктілер!н коррекциялаудың пси- 

хологиялық-педагогикалық әдістері.
31. Сөйлеу дефектілерін!ц күрдел! формаларын түзетудег! логопедиялық 

жұмыстың ерекшеліктер!.
32. Логопедияның пон! мен міндсттер!. Шығу тарихы.
33. Ақыл-ой дамуы тсжелген балаларды коррекциялық оқыту жоне 

тэрбиелеу мэселелері.
34. Психикалық дамуы тежслген балалардыц психологиялық жэне 

педагогикалық сипаттамасы.
35. Психикалық дамуы тежелгеи балалармен коррекциялық жұмыс 

жүргізудің ерекшел!ктер!.
36. Ақыл-ой дамуының артта қалуының себептері жоне педагогикалық- 

психологиялық сипаты.
37. М!нез-қүлқы психопаттық формадағы балаларды коррекциялық 

оқыту жэне тэрбиелеу.
38. Ақыл-ой дамуы тежелу!нің түрлері жэне олардың пайда болу 

себептер!.
39. Девианттық м!нез-қ¥лықтың мәні жэне нег!згі түрлері.
40. Девианттық м!нез-қүлыісгың пайда болу себептері, оларға коррекция 

жасау жолдары.
41. Девианттық мінез-құлық психологиялық жэне педагогикалық 

проблема ретінде.
42. Жасөспірімдерд!ң м!нез-құлық ауытқушылықтарының жіктемесі.
43. Мектеп оқушыларының м!нез-құлық ауытқушылықтарының элеу- 

меттік-педагогикалық себептер!, олардың алдын алу жолдары.
44. Мектеп оқушыларының құқық бұзушылыққа бей!м бөлігіне педаго- 

гикалық коррекция енгізу мэселелері.
45. Балалардың девианттық мінез-қүлқын оқу процес! барысында 

педагогикалық коррекциялау.
46. Девиантты м!нез-құлыкгы балалармен тэрбие жұмысын жүргізу 

эдістер!.
47. Арнаулы педагогиканың даму перспективіалары.
48. Дамуында ауытқушылыктары бар балаларды мейл!нше ерте аиыктау 

жэне кешенд! көмек көрсету — арнаулы педагогикаиың приоритетті даму 
бағыты.

49. Мария Монтессорид!ң педагогикалық жүйес!.
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50. Рудольф Штайнердің педагогикалық жүйесі.
51. Арнайы педагогика және психология.
52. Арнайы педагогиканың салалары.
53. Дефектология - арнайы педагогиканың негізгі саласы ретінде.
54. Дефектология пэні. Дефектологияның мақсаты мен міндеті.
55. Дефектология курсындағы тифлопедагогика және логопедия 

негіздері.
56. Дефектологиялық қазіргі зерттеулердің негізгі бағыттары.
57. Диагностика мөлшері жэне патология эдістері.
58. Коррекция, коррекциялық іс-әрекет мағынасында түсініктемс 

және оның мәні мен дефектология курсындағы мазмұны.
59. Коррекциялық-педагогикалық әрекеттің негізгі бағыттары жэне 

компоненттері.
60. Аномалды оқушылармен тузету жұмысының мазмұны. Түзету 

процесіндегі диагностикалық жэне технологиялық өткізу ерекшеліктері.
61. Ерте кездегі және антикалық дэуірдегі қоғамның кемтар бала- 

ларға көзқарасы.
62. Ортағасырлық дәуірдегі балалармен коррекциялық педагогика- 

лык әрекеттегі тарихи тәжірибелер.
63. Қайта өрлеу дәуіріндегі еуропалык дефектологиялык ғылым.
64. Баланың тұлғалық және ақыл-ой дамуындағы ауытқу мәселесіне 

эволюциялық көзқарас түрғысынан келу.
65. Ақыл-ойы тежелген балаларды тәрбиелеу мен оқытуға медици- 

налық-педагогикалық тұрғыдан келу.
66. Дефектология дамуындағы физиологиялық тежеліс ретінде.
67. XIX ғ. ортасындағы педагогика жэне психология, жаратылыс- 

тану ғылымы аймағындағы бастапқы ашылулар және ақыл-ойы төмен- 
діктің мәні мен сипатындағы екі бағыттың даліуы: анатомиялық-физио- 
логиялық және психологиялық-педагогикалық.

68. Интеллектуалдық жетіспеушілікті зерттеудегі психометрикалық 
бағыт.

69. Кемтар балаларды оқыту мен тәрбиелейтін алғашқы арнайы 
мекемелер.

70. Кемтар адамдарға орыс халқының дэстүрлі ізгілікті карым-қаты- 
насы және қоғамның топтық жіктелуіндегі дефектологияның пайда болу 
негізі.

71. Дефектісі бар балалармен ересектерді оқыту мен тэрбислсу 
мәселелерінің мемлекеттік сипаты.

72. Дефектология және кеңестік кезең.
73. Кәмелетке толмағандарды әлеуметтік-кұқықтық қорғау жүйесі.
74. Кемтар балаларды оқыту мен тәрбислеудегі Ресейдегі жетекші 

педагогтар, дәрігерлер, психологтардың принциптері.
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75. Балалардың дамуындағы ауытқудың себептері.
76. Психологиялық ауытқулардың патологиялық факторлары.
77. Дамудағы ауыткудың пайда болуының генетикалық жэнс 

экзогендік факторлары.
78. Қалыпты адам дамуындағы мөлшер критерийлерінің мәселелері.
79. Дамудағы ауытқудың жіктемелік принциптері.
80. В.Б. Лебединскийдің ауытқу жіктемесі мен психикалық дизон- 

тогенез мэселесі.
81. Кемтар балалардың психикалық дамуының механизм!.
82. Кемтар балалардың психикалық дамуының зандылықтары.
83. Бала дамуындағы диагностикалық ауытқу қызметіндегі 

психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес.
84. ПМПК жұмысының принциптері; Оның міндеттері, іс-эрекеті- 

нің мазмұны.
85. Ауқытуы бар балаларға арналған арнайы мекемелерді толық- 

тыру. Дамуындағы ауытқуы бар балаларды медициналық жэне психоло- 
гиялық-педагогикалык тексеруден өткізу.

86. Психолого-педагогикалық зерттеулер.
87. Халыктар арасында дефектологиялык мәліметтер мен ата-ана- 

ларды және педагогтарға кеңес беруі.
88. Есту кабілеті бұзылудың ерекшеліктері.
89. Есту кабілеті нашарлаудың себептері.
90. Есту қабілеті нашарлаудың медициналық жэне педагогикалык 

жіктемелері.
91. Сурдопедагогиканың максаты мен міндеттері.
92. Есту кабілеті нашар балалардың материалдарды қабылдау 

ерекшеліктері.
93. Жалпы орта білім беретін мектептегі шала еститін балаларды 

окыту мен тэрбиелеу.
94. Есту кабілетінің ауытку қызметінің оку-тәрбиелік процесс 

деңгейінде ұйымдастырылуы.
95. Есту қабілеті нашар балаларға арналған арнайы оқу мекемесі. 

Мектеп жасындағы керең балаларға арналған мектептердің түрлері.
96. Шала еститін балаларды окыту ерекшеліктері.
97. Керең балаларды окыту ерекшеліктері.
98. Көздің көруі туа біткен және жүре пайда болған ауытқулар.
99. Көру ауыткуының деңгейлері.
100. Сокыр балалардың категориялары.
101. Көру ауыткуы бар балалардың әртүрлі деңгейдегі танымдык 

үрдісінің дамуы.
102. Алыстан көрмеушілік, жакыннан көргіштік және алыстан көр- 

гіштік.
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103. Тифлопедагогика негіздері.
104. Аномалды рефракциясы бар балаларды оқыіу мен тэрбиелеу 

срекшеліктері.
105. Көзінің ауыр ауытқуы бар балаларды окыту мен тэрбиелеу 

ерекшеліктері.
106. Мүше қызметінің бұзылуының компенсациясы.
107. Соқар жэне нашар көретін балаларды түзету, оқыту мен 

тэрбиелеу.
108. Арнайы мектепке балаларды компенсатор жүйесінде эртүрлі 

деңгейде кайта оқыту.
109. Көру дефектісі бар балаларды түзету мектебіндегі арнайы жұ- 

мыстар.
110. Баланың жақсы сөйлеу әрекеті. Сөйлеу эрекетінің бұзылуының 

пайда болуы.
111. Сөйлеу ауытқуының пайда болу себептері.
112. Сөйлеу ауытқуының жіктемелік түрлері.
113. Қазіргі логопедияның қурылымы.
114. Логопедтік көмек. Жалпы білім беретін мектептің ішіндегі лого- 

педтік бөлім.
115. Сөйлеу дамуындағы аномалды балалардың жеңіл оқыту режимі.
116. Дамудағы асқынган дефектінің түрлері.
117. Сенсорлы және интеллектуалды жетіспеушіліктер.
118. Шала еститін балаларда дыбыстың айтылу ауытқуының негізгі 

формалары. Көру дефектісі бар балаларда сөйлеудің калыптасу деңгейі.
119. Соқыр және нашар көретін окушыларға коррекциялык 

логопедтік жұмыстың жүргізілуі.
120. Ақыл-ойы тежелген балалардың сөйлеу эрекетінің бұзылуы. 

Ақыл-ойы тежелген балалармен коррекциялық логопедтік жұмыс жүр- 
гізу ерекшсліктсрі.

121. ДЦП эрекетіндегі сөйлеу эрекетінің бұзылуы. ДЦП кезіндегі 
сөйлеу эрекетінін дамуы.

122. Тірек-қозғалмалы аппаратының патологиялық түрлері. ДЦП 
пайда болу ерекшеліктері.

123. ДЦП кезіндегі қозғалмалы дефектінің құрылымы.
124. ДЦП кезіндегі интеллектуалды дефектінің құрылымы.
125. ДЦП кезіндегі эмоционалды-айналмалы ортаның бұзылуы.
125. ДЦП бар балалардың психофизикалық дамуын педагогтарға 

негізгі ерекшеліктерімен таныстыру.
126. ДЦП-лық оқу мекемелерінде оқитындардың оқу эрекетінің 

ерекшеліктері.
125. Балалардың сөйлеу эрекетіндегі лексикалық-грамматикалық 

дағдыларын қалыптастыру жэне жазу ерекшеліктері.

126. Қозғалудағы ауыткуы бар балаларды оқыту мен тэрбиелеу 
ұйымы.

127. «Психиканың кеш дамуы» ^ы м ы на түсініктеме беріңіз.
128. Психиканың кеш дамуының балаларда интеллектуалды іс- 

эрекетгік формасының бұзьшуы. ПКД-ң төрт түпнүсқасы (К.С. 
Лебединский бойынша).

129. ПКД-сы бар балаларға арналған жалпы білім беретін мектептегі 
коррекциялық-дамытушылық оқыту сыныбы мен коррекциялық меке- 
мелер.

130. ПҚД балалардың эртүрлі категориялардағы оқу жұмысының 
ерекшеліктері.

131. ПКД балалардың индивидуалды жетіспеушілігін түзету.
132. “Олигофрения” термин!. Арнайы эдебиетгегі “ақыл-ойының 

жетілмей қалуы” жэне “ақыл-ойының кем болып қалуы” түсінігіне 
түсініктеме беріңіз.

133. Олигофренияның пайда болу себептері. Интеллектінің төмен- 
деуінің торг түрі.

134. Ақыл-ойы жетілмей қалған балалардың эртүрлі деңгейдегі 
түзету жұмысының ерекшеліктері.

135. Балалардың берілген категориясына қатысты оқу сабағының 
арнайы түрлері.

136. Психопатияның пайда болу себебі. Баланың мінез-құлқындағы 
психопатиялық мэселесі.

137. Психопатияның жіктемесі.
138. Баланың психопатиялық жағдайының компенсациясы.
139. Берілген топтағы балалармен жұмыс жасайтын коррекциялық- 

тэрбиелік мерекелер.
140. Астеникалық жағдайдың пайда болу себептері.
141. Астеникалық жағдайдың түрлері: церебралды астения жэнс 

соматогендік астения.
142. Балалардың астеникалық жагдайларының тіркелу ерекшеліктері.
143. Астеникалық жағдайдағы балаларды оқыту мен тэрбиелеу 

үйымы.
144. Астеникалық жағдайдағы балалармен коррекциялык жұмысты 

жүргізу ерекшеліктері.
145. Реактивті жағдайдағы жүйке -  психикасының бүзылуы. Баланың 

психикалық дамуы жэне ішкі конфликт.
146. Балалар мен жасөспірімдердің мінездерінің өзгеруі жэне іс- 

эрекетінің бұзылуы.
147. Девиацияның түрлері, ерекшеліктері.
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«Арнайы педагогика негіздерЬ> пәні бойынша 
тест сүрақтары

l.Tөмeндeгiлq)дiң қайсысы арнайы педагогиканың саласына жатпайды:
1. Этнографиялық педагогика*
2. Коррекциялық педагогика
3. Превентивтік педагогика
4. Реабилитациялық педагогика
5. Дефектология
2. Дефектология мынадай балаларды оқыту жэне тэрбиелеу мәселелерін 

зерттейді:
1. Әртүрлі психофизикалық аномалиясы бар*
2. Террорлық әрекет пен төтенше жагдайлардан зардап шеккендерді
3. Девиантты мінез-құлыкгы
4. Аурудан әлсірегендерді
5. Ата-аналары тастап кеткен жэне тастанды балаларды
3. ” Коррекция” түсінігі дефектологияда нені білдіреді?
1. Дамудағы кемшіліктерді түзету *
2. Оқытуға және дамуга мэжбүрлеу
3. Тәрбиелеудегі ақауларды жою
4. Мінез-қулықтағы кемшіліктерді азайту
5. Емдсу және аномалиялардың алдын алу
4. Аномалиялы балалармен коррекциялық жүмыс жүргізудің негізгі мақ- 

саты:
1. Орныққан, шынайы және аномалды (қалыпты емес) іс-эрекеттің ара> 

сындшл сәйкессіздікті кішірейту немесе жою*
2. Тәрбиелеудегі кемшіліктер және педагогикалық босаңдықты жою
3. Тұлғаның жеке бас қасиеттері мен мінез-қулқындағы кемшіліктерді 

түзету
4. Қолайсыз педагогикалық білімді қайта қуру, оны тәуекел мен 

девиацияның факторына айналдыру
5. Балалар мен ересектердің аномалды дамуының себептерін анықтау
5. Еуропада қай кезеңдерде сау дене туралы мәселе көтерілді, аномалиялы 

балаларды жою орын алды?
1. Антикалық дэуірде *
2. Қайта өрлеу дәуірінде
3. Реформация дәуірінде
4. Жаратылыстану гылымдарының ашылу дәуірінде (XIX ғ. ортасы)
5. Революциялар дэуірінде (XX ғ. басы)
6. Аномалды даму мәселелерін шешудегі қолданылмайтын багыт;
1. Әлеуметгік-психиатрия*
2. Медико-клиникалық

3. Психологиялық
4. Педагогикалық
5. Анатомиялы-физиологиялық
7. Мына ғалымдардың қайсысы аномалды балаларды ғылыми-зерггеу 

арқылы балаларды зерттеу уйін құрды?
1. В.П. Кащенко*
2. Г.И. Россолимо
3. Л.С. Выготский
4. Г.Я. Трошин
5. М.С. Певзнер
8. Қай ғалым-дефектолог дамудагы қалыпсыздылықгың қысқа топтама- 

сын ұсынды?
1. О.Н. Усанова*
2. В.В. Лебединский
3. М.А. Власова, М.С. Певзнер
4. В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов
5. Г.Е, Сухарева
9. Жүйке ауруларына гуманистік көзқарасты қалыптастыртан адам:
1. Француз дэрігер-психиатры Филипп Пинел*
2. Бельгия психиатры Жан Демор
3. Француз дәрігері Поль Гонкур
4. Француз педагогы Жан Филипп
5. Француз психологы Альфред Бине
10. Қай ғалым ақылсыздық пен идиотияны жеке қарастыратын жан 

ауруларынын классификациясын жасады?
1. Филипп Пинел*
2. Жан Итар
3. Жан-Этьен-Доминик Эскироль
4. Эмиль Крепелин
5. Жан Демор
11. Қай галым ақыл есі төмендікті анықтайтын ""деменция” және 

“аменция” түсініктерін енгізді?
1. Жан-Этьен-Доминик Эскироль*
2. Филипп Пинел
3. Иоган Генрих Пестолоцци
4. Жан Итар
5. Григорий Иванович Россолимо
12. Төмендегі ғалымдардың қайсысы аісыл есі томен формаларды бір 

топқа жинап, ‘‘психикалық дамудың жіктелуі” деп атгц'ан?
1. Эмиль Крепелин*
2. Альфред Бине
3. Мария Монтессори
4. Жан Итар
5. Жан Демор
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13. Қай галым ауру жағдайларыііың срскше тобын аныктауда “олиго
френия” термипііі енгізді?

1. Эмиль Крепслиіі*
2. Оливер Декроли
3. Томас Симон
4. Альфред Бине
5. Всеволод Петрович Кащенко
14. Ең алгаш этиологияда ақылы аздықтың биологиялық жэне әлеуметтік 

себебіне тәжірибе жасаған кім:
1. Жан Демор*
2. Санктис де Санктис
3. Жаи Итар
4. Поль Гонкур
5. Лев Семенович Выготский
15. Дефектология гылымындагы анатомиялық-физиологиялық багытын 

құргандар:
1. Э. Крепелин, Ж.Демор, Г.Я.Трошин*
2. Ж. Филипп, П. Гонкур, А. Бине
3. Ж. Итар, Ф. Пинель, Ж-Э-Д Эскироль
4. М. Монтессори, И.Г. Песталоцци, Л.С. Выготский
5. Г.И. Россолимо, Санктис де Санктис, В.П. Кащенко
16. Дефектологияда кай галымдар психологиялық-педагогикалық багытты 

дамытты?
1. Ж.Филипп, П.Гонкур, А.Бине*
2. Э.Крепелин, Ж.Демор, Г.Я.Трошин
3. Ж.Итар, Ф.Пинель, Ж-Э-Д Эскироль
4. М. Монтессори, Г.И. Песталоцци, Л.С. Выготский
5. Г.И.Россолимо, Санктис де Санктис, В.П. Кащенко
17. Ақыл кемістіктерінің классификациясы арқылы өз жүйесін 

құрастырган:
1. Оливер Декроли*
2. М.Монтессори
3. Томас Симон
4. Поль Гонкур
5. Жан Итар
18. Ақылы аз балаларга арналган сенсомоторлық тэрбие жүйесін 

қолданатын ортофеникалық мектепті ашқан қай ғалым?
1. М.Монтессори*
2. И.Г.Песталоцци
3. Ж.Демор
4. Ж.Итар
5. Ж.Филипп
19. Балалардың коммуникативті функциясының негізінде ақыл-ой 

дамуының жаңа тестілік әдісін диагностика үшін жасагандар:
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1. А.Бине және Томас Симон*
2. Филипп Пинель және Ж-Э-Д Эскироль
3. Д.Бурневиль жэне Б.Морель
4. Ж.Филипп жэне П.Гонкур
5. А.Н.Бернштейн жэне Г.И.Россолимо
20. Есту қабілеті бұзылган балаларды оқыту, дамыту жэне тэрбиелеу 

мәселелерін қарастыратын гылым қалай аталады?
1. Сурдопедагогика*
2. Тифлопедагогика
3. Реабилитациялық педагогика
4. Превентациялык педагогика
5. Логопедия
21. Кору қабілеті бұзылган балаларды оқыту, дамыту жэне тэрбиелеу 

мәселелерін қарастыратын гылым қалай аталады?
1. Тифлопедагогика*
2. Олигофрендік педагогика
3. Емдеу педагогикасы
4. Сурдопедагогика
5. Жеке жагдаяттар педагогикасы
22. Ақыл-ой қабілеті бұзылган балаларды оқыту, дамыту жэне тэрбиелеу 

мэселелерін қарастыратын гылым қалай аталады?
1. Олигофрендік педагогика*
2. Этнопедагогика
3. Логопедия
4. Тифлопедагогика
5. Сурдопедагогика
23. Дефектологияга қатысты “коррекция” ұгымына қандай анықтама сэй- 

кес келеді:
1. Арнайы педагогикалық эдістер мен іс-шаралар жүйесінің көмегімен 

аномалды балалардың психологиялық жэне дене бітімінің дамуының 
жетіспеушіліктерін түзету*

2. Тэрбиелік эсер жэне өзара эсерлесудің негізінде “қиын” балалардың 
дене бітімі кемшіліктерін жою

3. Консервативті жэне оперативті емдеу әдістер көмегімен балалардың 
дене бітімі кемшіліктерін жою

4. Арнайы тәрбие эдістерінің көмегімен қоршаған девиантты ортаның 
ықпалын бэсеңдету және элсірету

5. Арнайы жинакталган әдістер арқылы қоршаған орта мен тәрбиенің 
арасындагы айырмашылыкты бәсеңдету

24. Төмендегілердің қайсысы коррекциялық-педагогикалық іс-эрекет 
анықтамасына сэйкес келеді?

1. Барлық білім процесін (оқыту, тэрбиелеу жэне дамыту) қамтитын түтас 
педагогикалық жүйе ретінде көрініс табатын күрделі психологиялық- 
физиологиялық жэне элеуметтік-педагогикалық құбылыс*

115



2. Оқуда. мсктепте бсйімделу процесімде қиындықтарға шалдыққан бала- 
ларга уақтылы міндеттсрді шсшуге көмектесетін деңгейлік (дифференциал- 
дық) білім беру өлшеулсрііііц жүйссі

3. Балалар дамуындағы жонс оқуындағы кемшіліктерді жоюга бағыттал- 
ған іс-эрекеттер жүйесі

4. Балалардың элеуметтік жағдайларын өзгертуге, қүндылықтарды өзгер- 
туге, сонымен қатар моралдық сұраныстар мен балалардың ішкі психикалық 
процестерініи ерекшсліктерін өзгертуге арналган сабақтар жиынтығы

5. Дамудагы жетіспеушіліктер мен аіюмалияны профилактикадан өткізугс 
бағытталған педагогикалық іс-шара

25. “Мөлшер” терминінің негізгі бір мағынасын белгілеңіз:
1. Бірнэрсеге қатысты әрдайымғы өлшем, ортақ шама*
2. Онтогенездің бұзылу формасы
3. Бір нәрсенің ортақ арифметикалық шамасы
4. Бір нәрседегі жетіспеушілік, кемшілік
5. Алғашқы дефект, даму ауытқушылыгы
26. “Дизонтогенез” терминіне қай түсінік жақын?
1. Даму аномалиясы*
2. Орташа даму
3. Индивидтің дамуы
4. Түрдің дамуы
5. Тарихи даму
27. Психикалық жэне дене бітімінің дамуының бұзылуына төменде 

көрсетілген топтасқан себептерді атаңыз:
1. Эндогендік және экзогендік*
2. Натальді жэне пренатальді
3. Генетикалық жэне онтогенетикалық
4. Орталық, генетикалық жэне тұқымқуалаушылық
5. Жатыр ішінде жэне туған кездегі
28. Дамудагы ауытқушылыктың бар түрлерін атацыз:
1. Органикалық және функционалдық’*‘
2. Органикалық және бейорганикалық
3. Әлеуметтік жэне педагогикалық
4. Механикалық және кинетикалық
5. Динамикалық жэне статистикалық
29. Егер дамуында функционалдық дефектінің себептері болса, онда 

галымдар былай дейді:
1. Даму дефектісі бар*
2. Органикалық дамуы бар
3. Бала ағзасының жүдеуі
4. Авитаминоз
5. Әлеуметтік депривация
30. Аномалды балаларға арналған арнайы, сонымен қатар коррекциялық- 

дамытып оқытумен жалпы қандай мекеме айналысады?
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I 1. Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация*
? 2. Диагностикалық-коррекциялық орталық
I  3. Емдеу-сауықтыру профилактикалық консультация
I 4. Медициналық-психологиялық консультация
) 5. Комплекстік-диагностикалық орталық
і 31. Қандай принцип аномалды балаларды мұқият және терең оқытуға,
I кездесетін қиыншылыктарды жеңуге жол таба алады?
\ 1. Гумандылық принцип!*

2. Автономды принцип!
3. Жас ерекшел!к принцип!
4. Психологиялық-педагогикалық дифференциалды оқыту принцип!
5. Психологиялық-педагогикалық комплекст! мецгеру
32. Аномалды балалармен практикалық жұмыс жүргізгенде қандай 

психологиялық-педагогикалық зерттеу әд!с!н қолданбайды:
1. Сауалнамалық*
2. Бақылау әдісі
3. Салынған сурсттсрд! талдау эд!с!
4. Әңгімелесу
5. Тестілсу
33. Аномалды балалармен байланыс орнатуда қандай әдіс қолданылады?
1. Әңгімслссу*
2. Тестілеу
3. Эксперименттік
4. Бақылау
5. Сауалнамалық
34. Даму патологиясы бар балаларды зерттегенде қандай әд!с дифферен- 

циалды-диагностикалық көрсетк!ш бола алады?
1. Салынған суреттерд! талдау әдіс!*
2. Эксперименталды-психологиялық зерттеу әдісі
3. Бақылау эд!сі
4. Әңгімелесу әдісі
5. Тестілеу эдісі
35. Арнайы оқытуға жататын өзект! психологиялық процестеғі туылған 

жағдайды қандай эд!с қарастырады?
1. Эксперименталды-психологиялық зертгсу эд!с!*
2. Тестілеу әдіс!
3. Салынған суреттерді талдау әд!сі
4. Әңгімелесу әд!с!
5. Бақылау эд!сі
36. Бала туралы ең алғашқы мэл!меттерд! және оның эмоционалды іс- 

эрекеттер!н аныктау үшін қандай әдіс жүргіз!леді?
1. Бақылау эдісі*
2. Сауалнамалық эдісі
3. Тестілеу әд!сі
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4. Әңгімелесу әдісі
5. Эксперименталды-психологиялық зерттеу әдісі
37. Психикалық дұрыс дамымай қалу салдарынан болатын жеңіл түрдегі 

ақыл-ойдың жетілмеген жағдайында қандай эдіс тиімді?
КТестілеу эдісі*
2. Сауалнамалық әдісі
3. Эксперименталды-психологиялық зерттеу әдісі
4. Бақылау әдісі
5. Әңгімелесу әдісі
38. Дефектологияда есту қабілетіпің нашарлауын неше топқа бөледі?
1. Уақытша және тұракты*
2. Консервативтік жэне оперативтік
3. Инфекциялық және механикалық
4. Вирустық және невропатологиялық
5. Акустикалық жэне контузиялық
39. Төмненде келтірілгендердің қайсысы естудің тұрақты нашарлауын 

білдіреді?
1. Керевдік және есту қабілеті төменділік*
2. Огит жэне менингит
3. Энцефалит жэне конъюктивит
4. Дислалия жэне тахилалия
5. Рефракцияның аномалиясы жэне барабан жаргақшасының ақауы
40. Есту аппаратының бұзылуы төмендегі берілген себептердің қайсысы- 

на жатпайды?
1. Жүйкенің бұзылуы*
2. Инфекциялық ауру
3. Токсикалық қулдырау
4. Қан тамырлар жүйесінің бұзылуы
5. Түрлі травмалар
41. Жақын арақашықтықтан есту қабілетініц төмендеуі қалай аталады?
1. Шапа есту*
2. Кереңдік
3. Мылқаулық
4. Евстахикалық трубаның үздіксіздігі
5. Эксудативті отит
42. Өз бетінше сөйлеуді меңгере алмау, ягни қабілетін жогалтуы жэне 

жақын түрған адамның сөйлеген сөзін қабылдай алмауын қалай атайды?
1. Кереңдік*
2. Мылқаулық
3. Менингит
4. Мүлдем естімеушілік
5. Отит
43. Қазіргі дефектологияда есту қабілетінің жетіспеушілігін адамдарда 

қандай екі негізгі категорияға бөліп қарастырады?
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1. Керендік және нашар естушілік*
2. Кереңдік жэне мүлдем естімеушілік
3. Кереңдік жэнс мылқаулық
4. Керендік-мылқаулық жэне соқырлық-кереңдік
5. Орташа жэне нашар есту
44- Төмендегі келтірілген жүйеден арнайы білім бсру шартында кереңдер- 

ді педагогикалық жүйеде оқытуды бөліп қарастырыңыз:
1. Билингвистикалық*
2. Монолингвистикалық
3. Неолингвистикалық
4. Тактильді-вибрациялық
5. Тотальді-коммуникативтік
45. Көру қабілетінің бүзылуының қай түрі кездеспейді?
1. Айқындалған *
2. Прогрессивті
3. Жүре пайда болған
4. Туа біткен
5. Прогрессивтелмеген
46. Мына аталғандардың ішінен қабылданған ғылыми классификация- 

ларга кірмейтін көру дефектісі бар балаларды көрсстіңіз:
1. Кеш көрмей қалғандар*
2. Ерте көрмей қалгандар
3. Туа біткен соқырлар
4. Нашар көретіндер
5. Соқырлар
47. Дене сезінуі негізінде оқыту мынадай жүйеде іске асырылады:
1. Брайль жүйесінде*
2. Бине жүйесінде
3. Боксис жүйесінде
4. Монтессори жүйесінде
5. Бурневиль жүйесінде
48. Қандай да бір функциялардың жогалуынан немесе бұзылуына ағза 

функцияларының қайта құрылатын жан-жақты және күрделі процесін қалай 
атайды?

1. Компенсация *
2. Аменция
3. Деменция
4. Коррекция
5. Дифференциация
49. Қызмет бұзылуының компенсация жоспарындағы нашар көретіндер 

мен соқырлар үшін үлкен рөл атқарады:
1. Дене сезімі *
2. Қозгалыс
3. Қысым
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4. Түйсіну
5. Сипау
50. Көру коррекциясының оптикалық тәсіліне не жатпайды?
1. Тифлоприборлар *
2. Бинокулярлар
3. Монокулярлар
4. Көзэйнектер
5. Әртурлі лупалар
51. Төменде аталған сөйлеу қабілетінің бұзылуының ішінен ой айтудың 

құрылымдық-семантикалық безендірілуінің бұзылуының таңдаңыз:
1. Афазия*
2. Дауыстың бұзылуы
3. Ринолапия
4. Дизартрия
5. Кекештену
52. Сөйлеу жылдамдығыиығі патологиялық тежелуін білдіретін терминді 

табыңыз
1. Брадипалия*
2. Диспалия
3. Афазия
4. Кекештену
5. Дисграфия
53. Сөйлеу аппараты булшық етінің тартылуының салдарынан сөйлеудің 

темптік-ритмикалық сипатының бұзылуы қалай аталады?
1. Кекештену*
2. Дисграфия
3. Дизартрия
4. Дисфония
5. Дислексия
54. Оқу процесінің өзіне тэн бөлігінің бұзылуы қалай аталады?
1. Дислексия*
2. Дизартрия
3. Дисграфия
4. Күрмелу
5. Дисфония
55. Дауыс аппаратының патологиялық өзгеруі нәтижесінде дыбыстық 

қалыптасуының жоғалуы нмесе бұзылуы қалай аталады?
1. Дауыстың бұзылуы*
2. Тілдің күрмелуі
3. Дислалия
4. Тахилалия
5. Риналалия
56. Төмендегі ақаулардың қайсысы ауызша сөйлеудің бұзылуына жатпайды?
1. Дисграфия*
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2. Афазия
3. Дизартрия
4. Дислалия
5. Афания
57. “Логопедия” термин! грек тілінен аударганда:
1. Дұрыс сөйлеуге тәрбиелеу*
2. Сөйлсуді түзету
3. Сөйлеуді дамыту
4. Сөйлеу қарым-қатынасын қалыптастыру
5. Сөйлеудің дамымауы
58. Төмендегілердіц қайсысы тірек-қозгаушы аппаратының патология- 

сына жатпайды?
1. Менингит*
2. Полиолимит
3. Балалардың церебральді параличі
4. Туберкулез
5. Сколиоз
59. Паралич түсінігі грек тілінен аударганда қандай мағына береді?
1. Босаңсу*
2. Жеңілу
3. Бұзылу
4. Қ^дырау
5. Спазма-жеңілдету
60. Балалардың церебральді параличінің негізгі белгісі:
1. Бұлшық ет спазмасына негізделгеи қозғағыштың бұзылуы*
2. Туа біткен мықын шыгуына негізделген бұзылу
3. Табан өзгеруіне негізделген бұзылу
4. Бел омыртқасының аномалды дамуына негізделген Кисаю және қозга- 

лыс координациясының бұзылуы
5. Жамбастың аномалды дамуына негізделген ақсақтық
61. Балалар церебральді параличінің қозғаушы ақауына жатпайтын 

бұзылуды атаңыз:
1. Эмоционалды-ерікті сфераның бұзылуы*
2. Қозгалысты сезінудің бұзылуы
3. Бұлшық ет тыгыздығының бұзылуы
4. Ерікті қозғалыстың мүмкіишілігінің бұзылуы
5. Күштеу орекетінің білінуі
62. Балалар церебральді параличінда қандай ақаулар аз кездеседі?
1. Көзбен көру*
2. Тілдік
3. Қозгалыстық
4. Эмоциялық
5. Интеллектуалды
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63. '^Психикалық даму кідірісі” түсінігі (ПДК) балаларга қатысты 
қолданылады

1. Орталық жүйке жүйесі (ОЖЖ) қызметінің кемістігі мен зақьшда- 
луының минималды шектелу!"^

2. Орталық жүйке жүйесінің әлсіздігі нәтижесінде пайда болатын психи- 
калық ақылч>йдың жетілмеуімен

3. Анализаторлар қызметінің бұзылуымен
4. Қозғаушы жэне тіл сферасының қүлдырауы
5. Ми жүйесінің шектеулік кемістігі
64. Психикалық даму кідірісінің балаларға қатысты төрт нұсқасы бар, 

жоғын атаңыз:
1. Нейродинамикалық жаратылу^
2. Психогенді жаратылу
3. Церебральді
4. Консшуционалды
5. Самотогенді жаратылу
65. Психикалық даму кідірісінің қай нүсқасы кеңіл күйдің жогарғы 

деңгейінің негізі?
1. Конситуционалды*
2. Самотогенді
3. Психогенді
4. Церебральді астеникалық
5. Нейродинамикалық
66. Психикалық даму кідірісін балалар ^асы ны ң аномалды белгісі ретін- 

де қарастыру;
1. XX г.50-ж.аяғы *
2. XX г.бО-ж.аягы
3. XX ғ.70-ж.басы
4. XIX ғ. 80-ж. басы
5 XIX ғ.90-ж.ортасында
67. Психикалық даму кідірісі инфантилизмінің қандай формасына 

қатысты?
1. Психикалық’̂
2. Физиологиялық
3. Психосоматикалық
4. Церебральді-астеникалық
5. Эмоциялық
68. Психикалық даму кідірісі жалпы білім беру орындарында оқытудың 

қандай жүйесіне негізделеді?
1. Түзете отырып дамьггу*
2. Емдеу-профилактика
3. Компенсаторлы-ынталандырушы
4. Әлеуметгік еңбектік
5. Жеке топтық
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69. Танымдық сферасының бұзылуы ми қабатының жұмысының 
төмендеуі нэтижесінде пайда болатын өзгерістің сипаты. Ол:

1. Ақыл-ой дамуы бұзылған адамдар *
2. Психикалық дамуы кідіріске үшыраған адамдар
3. Психопаттың әрекет формасы тән адамдар
4. Астеникалық күй тэн адамдар
5. Сенсоматорлы қызметі бұзылған адамдар
70. Орталық нерв жүйесі берілуінің әлсіздігі нэтижесінде пайда болатын 

психикалық жэне ақыл-есі дамымау формасы қалай аталады?
1. Олигофрения*
2. Астения
3. Психопатия
4. Эпилепсия
5. Шизофрения
71. Интеллектінің төмендеуі деңгейінің қайсысы жоқ?
1. Мәнді *
2. Мәнсіз
3. Ауыр
4. Терең
5. Өлшеулі
72. Ақыл-ой артта қалуы дамуының жеңіл деңгейі
1. Дебилдік *
2. Имбецилдік
3. Идиоттық
4. Олигофрендік
5. Шизофрениялық
73. Ақыл-ой дамуының артта қалуының жоғаргы деңгейі:
1. Идиоттық *
2. Эпилепсиялық
3. Шизофрениялық
4. Олигофрендік
5. Деменциялық
74. Ақыл-ой кемістігінің орташа деңгейі
1. Имбецилдік*
2. Циклотимдік
3. Гипертимдік
4. Дебилдік
5. Аменциялық
75. Ақыл-ой кемістігі бар оқушылар қандай оқу мекемелерінде оқиды?
1. Арнайы мектеп*
2. Профильді мектеп
3. Көпшілік мектеп
4. Кәсіби-еңбектік мектеп
5. Жалпы білім беретін мектеп
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76. Ақыл-ой кемістігі бар балаларға арналган коррскциялық мектептің 
міндстінс нс кірмейді?

1. Өзін-өзі күту мен қозгалыс дағдыларының қалыптасуы*
2. Жалпы білім берстін пәндерді оқыту процесінде даму дефектілсрін 

түзету
3. Кэсіби-еңбектік дайындық
4. Емдік-сауықтыру жұмыстарының жүргізілуі
5. Бала дамуына жан-жақты тәрбиелік әрекет
77. Жеке психикалық функциялар мен жүйенің тұрақсыз дамуы қандай 

ауытқулықпен сипатталады?
1. Психопатия *
2. Идиотия
3. Астения
4. Шизофрения
5. Эпилепсия
78. Психопатияның қандай формасы жоқ?
1. Циклоидтық *
2. Шизоидтық
3. Эпилептоидтық
4. Истерикалық
5. Агзалық
79. Психопатияның қай түрі тұлға дамымауының айқын сипаты болып 

табылады?
1. Органикалық *
2. Эпилептоидтық
3. Шизоидтық
4. Циклоидтық
5. Истерикалық
80. Психопат балалар эрекетінде қандай ақау байқалады?
1. Тырысуы *
2. Эгоцентризм
3. Ренжуі жэне жаралануы
4. Өзін-өзі дәлелдеудің айқындыгы
5. Ашулануға бсйім тұру
81. Психопатияның қай түріпде өз уайымына “тіреліп” қалу бейімділігі 

байқалады?
1. Эпилепсиялық*
2. Шизоидтық
3. Истериялық
4. Органикалық
5. Астениялық
82. Психопат балалармен жұмыс барысында ең маңыздысы:
1. Сабырлы тоіі сақтау *
2. Білім алушылардың табандылыгы
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3. Қаталдық
4. Ата-аналармеи тыгыз байланыста болу
5. Инструкцияларды орындау
83. Астеникалық жағдайдыц ерекшслігі:
1. Интеллектуалды іс-эрекеттіц бұзылуы*
2. Ақыл-ой кемістігі
3. Психикалықдаму кідірісі
4. Қимыл қызметіиің бұзылуы
5. Моторика мен сөйлеудің бұзылуы
84. Балалардың психикасын зақымдайтын жағдайлар нәтижесінде пайда 

болатын жүйке-психикалық ауытқулар қалай аталады?
1. Реактивті күй *
2. Астеникалық күй
3. Психопатия
4. Соматикалық ауру
5. Жүйкелік көрініс
85. Реактивті күйдіц пэтижесі қандай жағдайга экеп соктырмайды?
1. Ақсау*
2. Уақытша керецдік
3. Қорқыныш
4. Энурез
5. Қоршаған ортамен жагымсыз қарым-қатынас
86. Сананың қарауытқан жагдайы қандай балаларда байқалады?
1. Реактивті күйдегі *
2. Психикалық даму кідірісі бар
3. Астеникалық күйдегі
4. Ақыл-ой кемістігі бар
5. Мінез-құлыктың психопатиялық формасы бар
87. Мутизм -  сөйлеуден бас тарту қандай балаларда байқалады?
1. Реактивті күйдегі*
2. Дебил
3. Идиот
4. Имбециональды
5. Астеникалық күйдегі
88. Реактивті күйдің себебі бола алмайды:
1. Орталық жүйке жүйесінің органикалық бұзылуы *
2. Үзақ жүйкелік қысым
3. Агзаны жүдететін соматикалық ауру
4. Шошу
5. Дене кемістігі немесе жүйке көрінісі
89. Баланың конфликтілік жағдайы кезінде ерекше маңызды:
1. Жағдайларды түсіну жэне оларга ақылмен қарау *
2. Баланың өзімен конфликтік жагдайды ұйымдастыру
3. Баланың уайымдауыныц себебі жайлы ата-анасын хабардар ету
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4. Оқушылар ұжымымен конфликтік жағдайды талдауды ұйымдастыру
5. Баланың жүріс-тұрысын уақытысында бақылау
90. Конфликтілік патология туғанда маңызды рөл атқаратын ерекшеліктер
1. Бала тұлғасының құрылымы*
2. Интеллект
3. Қоршаған орта
4. Сынып ұжымы
5. Оқытушымен қарым-қатынас
91. Аномалды .балалық шақ зерттеуінің ііегізіне қандай теория жатады?
1. Л.С. Выготскийдің психикалық даму теориясы*
2. П.Я. Гальпериннің ойлау қабілетінің деңгейлі қалыптастыру теориясы
3. Н.Д. Хмельдің біртүтас педагогикалық процесс теориясы
4. Л.С. Рувинскийдің өзін-өзі тэрбиелеу теориясы
5. А.Н. Леонтьевтің іс-әрекет теориясы
92. Төмендегі тестердің қайсысы психикалық дамуда ақыл-ой кемістігін 

жеңіл деңгейде шектелуінде қолданылады:
1. Векслердің бейімделген тесті*
2. Айзенктің вербалды тесті
3. Интеллектіге арналған мэдени-еркін тест
4. Минисотгық көпөлшемді тұлғалық сауалнама
5. Тақырыптық аперцептивті тест
93. Төмендегі галымдардың қайсысы Ресей гылымының дефектологиялық 

дамуына үлесін қосқан жоқ?
1. В.А. Кан-Калик*
2. В.П. Кащенко
3. Г.Я. Трошин
4. Г.И. Россолимо
5. Г.Е. Сухарева
94. Төмендегі мамандардың қайсысы психологиялық-медициналық- 

педагогикалық кеңес қызметкерлерінің тұрақты штатында жоқ:
1. Дерматолог*
2. Психолог
3. Психиатр
4. Педиатр
5. Невропатолог
95. Арнаулы педагогиканыц қолданылу аясы:
1. Тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика*
2. Сурдопедагогика, жалпы педагогика, педагогика тарихы, отбасы 

педагогикасы
3. Олигофренопедагогика, отбасы педагогикасы, тифлопедагогика
4. Мектепке дейінгі педагогика, педагогиканыц тарихы, тифлопедагогика, 

сурдопедагогика
5. Мектеп педагогикасы, жалпы педагогика, олигофренопедагогика
96. Дефектологияныц салалары:
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1. Тифло, сурдо, олигофренопедагогика, логопедия*
2. Мектепке дейінгі педагогика
3. Этнопсдагогика, этнография
4. Әлеуметтік педагогика
5. Салыстырмалы педагогика, кәсіби педагогика
97. Тұлғаның дамуы, тэрбиенің қалыптасуы, балалардың жас және дербес 

ерекшеліктері педагогика курсының қандай бөлімінде қарастырылады?
1. Педагогиканыц жалпы негіздері*
2. Тәрбиеніц теориялық және эдістемелік негіздері
3. Дидактика
4. Мектеп жұмысын басқарудыц ғылыми-әдістемелік негіздері
5. Дефектология
98. Көру, есту, сөйлеу мүшелерінде және ақыл-ойында кемістігі бар бала- 

ларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін педагогиканыц қай саласы зерттей- 
ді?

1. Дефектология*
2. Сурдопедагогика
3. Тифлопедагогика
4. Логопедия
5. Тифлопедагогика
99. Сацырау, мылқау балаларды оқыту мен тэрбиелеу проблемаларын 

педагогиканыц қандай саласы зерттейді?
1. Сурдопедагогика
2. Дефектология
3. Олигофренопедагогика
4. Логопедия
5. Тифлопедагогика
100. Соқыр балаларды оқыту мен тэрбиелеу проблемаларын педагогика

ныц қандай саласы зерттейді?
1. Тифлопедагогика*
2. Логопедия
3. Олигофренопедагогика
4. Сурдопедагогика
5. Дефектология
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