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Түсінік хат

«Мектепке дейінгі педагогика» курсы тұлғаның бастапқы 
қалыптасу және оның заманауи қоғамның мәдениетіне араласу кезеңі 
ретіндегі мектепке дейінгі балалық шақтың мән-мағынасын түсіну 
аясында студенттердің мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен 
практикасын меңгеруге бағытталған. Курс студенттерді кәсіптік функ-
цияларын біліктілікпен орындауға базалық ғылыми дайындауды - мек-
тепке дейінгі мекемелерде балаларды тәрбиелеу, балалар бақшасы 
педагогикалық ұжымына жетекшілік етуді және мектепке дейінгі білім 
беру педагогикалық колледждерінде сабақ беруді қамтамасыз етеді.  

«Мектепке дейінгі педагогика» курсындағы өзіндік жұмыс 
теориялық,  аксиологиялық, технологиялық, зерттеушілік және замана-
уи мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу проблемаларына тұлғалық 
көзқарастардың жиынтығы ретінде біріктірілген.  

Өзіндік жұмыстың нәтижелілігі курсты оқыту процесінде 
студенттердің субъективтік ұстанымын құру және студенттердің 
өздігінен білім алу белсенділігін дамытуды қамтамасыз етеді.  

Мектепке дейінгі педагогикада практикалық сабақтарда 
педагогикалық пәндер циклін оқу барысында меңгерген білімі мен 
біліктерін ары қарай қалыптастыру жұмысы жалғастырылады: 
әдебиетті теориялық талдау, мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу 
процестерін және бағдарламаларын жобалау және құру, мектепке 
дейінгі  мекемелерде педагогикалық үрдістерді диагносттау және мек-
теп жасына дейінгі балаларды дамыту.

«Мектепке дейінгі педагогика» курсы бойынша практикалық 
сабақтар жүйесі мектепке дейін білім берудің қазіргі заманғы теорияла-
ры мен тұжырымдамаларының мән-мағынасын саналы түрде түсінудің 
қажеттілігі, мектепке дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің  
өмірдің талабы екендігі, мектепке дейін тәрбие беру практикасында 
педагогикалық теорияны шығармашылықпен қолдана білу, қойылған 
проблеманы шешуде студенттердің өз көзқарастарын толыққанды 
негіздей білу жүйесін жасай білуі тұрғысынан қарастыруды көздейді. 
Көптеген шығармашылық тапсырмаларды студенттер жұмыс топта-
рында орындайды, ол болашақ педагогтың командада жұмыс істей 
білу білігін қалыптастыруда, педагогикалық проблемаларды шешудің 
ұтымды жолдарын табудың бірыңғай стратегиясы мен тактикасын жа-
сауда аса маңызды.
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Практикалық сабақтарда студенттердің білігін қалыптастыру түрлі 
жаттығуларды орындау түрінде, іскерлік ойындарда әртүрлі рөлдер 
орындау барысында, білім жобаларын жасау және педагогикалық си-
туацияларды модельдеу түрінде жүзеге асырылады. Әрбір сабақта про-
блеманы талқылау пікірталас сипатында өтеді, көпнұсқалы ізденістер 
қарастырылады. Пәнаралық байланыс орнату, философиялық, 
психологиялық, тарихи-педагогикалық білім мен жеке тәжірибені ин-
теграциялау - сабақта қарастылатын мәселе бойынша студенттердің өз 
көзқарастарын негіздеу үшін аса маңызды.

Өзіндік жұмыс «Мектепке дейінгі педагогика» курсын оқып-
үйренуде студенттің дербес білім алу бағытын анықтауға мүмкіндік 
туғызуды көздейді. 

«Мектепке дейінгі педагогика» курсын меңгеруде сәттілік тілеймін!
                                                                                                          

 Автор
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1-ТАРАУ
  МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ОҚУ 

ПӘНІ РЕТІНДЕ

Жоспар
1.1 Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде. Ғылымның пәні. 

Негізгі санаттары.
1.2  Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері.
1.3 Қазіргі кезеңде мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі 

функциялары мен міндеттері.
1.4 Педагогикалық білім жүйесі. Мектепке дейінгі педагогиканың 

басқа ғылымдармен байланысы.
1.5  Мектепке дейінгі педагогика оқу пәні ретінде.

1.1 Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде. Ғылымның пәні. 
Негізгі санаттары

Мектепке дейінгі педагогика – баланы туғаннан бастап мектепке 
барғанға дейінгі тәрбиелеу мен дамыту туралы ғылым. 

Бұл тақырып мектепке дейінгі педагогиканың барлық курсының 
кіріспе бөлімі болып табылады. Ол педагогика ғылымының  негізгі 
санаттары, функциялары, пәні, міндеттері туралы түсінік береді. 
Тақырыптың мазмұнын ашқанда ғылым ретіндегі мектепке дейінгі 
педагогиканың жоғары оқу орнында оқытылатын пән ретіндегі педа-
гогикадан айырмашылығын қарастырамыз, оның басқа ғылымдармен 
байланысын, педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтаймыз.

Мектепке дейінгі педагогикаға ғылым ретінде анықтама бермес 
бұрын, ең алдымен, «ғылым» ұғымына анықтама беру қажет.

Ғылым (жалпы философиялық түсінікте) - қоғамдық сана түрі, ол 
білім алу іс-әрекетін және оның нәтижесін – әлемнің жалпы ғылыми 
көрінісінің негізінде жататын білім жүйесін қамтиды. Бұл қоршаған 
әлемнің мағыналық қасиеттері мен заңдылықтарын ашуға бағытталған 
адам іс-әрекетінің ерекше түрі.

Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде мектеп жасына 
дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мағыналық қасиеттері мен 
заңдылықтарын ашуға бағытталған.

Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде біріне-бірі ұқсамайтын 
үш негізгі элементтермен сипатталады: ғылымның пәні, ұғымдық-
санаттық аппараты және зерттеу әдістері.
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Сонымен, біз тақырыпты қарастырудың жалпы жоспарын құрып 
алдық. Мектепке дейінгі педагогиканы ғылым ретінде сипаттау үшін 
үш сұраққа жауап беруіміз керек: 

1. Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде нені қарастырады?
2.   Ол қандай санаттарды және ұғымдарды қолданады?
3. Жаңа ілімді ашу үшін ғылым қандай зерттеу әдістерін пайдала-

нады?
Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз мектепке дейінгі педагоги-

каны ғылым ретінде сипаттаймыз. Ғылымның пәнін еске түсірейік. Ол 
берілген ғылым қарастыратын процестер мен құбылыстардың жиыны.

Мектепке дейінгі педагогиканың қарастыратын пәні мектеп жа-
сына дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту және білім беру процестерінің 
мағыналық қасиеттері мен заңдылықтары болып табылады.

Сонымен, мектепке дейінгі педагогика мектепке дейінгі бала-
ларды тәрбиелеу, оқыту және білім беру процестерінің арасындағы 
және өз ішіндегі объективті байланыстар мен мағыналық (басты, 
анықтаушы) қасиеттерді қарастырады. Ғылымның пәні оның зерт-
теу облысын және зерттеу әдістерінің бағытталған саласын айқын 
белгілеп көрсетеді.  

Мектепке дейінгі педагогиканың ұғымдық-санаттық аппара-
тын анықтау үшін ұғым және санат деген не екендігін еске түсіру керек.

 Санаттар - нақтылы бір ғылымның неғұрлым жалпы және 
іргелі ұғымдары. Басқа бір ғылым үшін осы санаттардың өзі тек қана 
ұғым болуы мүмкін. Бұл ұғым тұрғысынан қорытудың жоғарырақ 
деңгейі.

Ұғым - заттар мен құбылыстардың мағыналық қасиеттерін, байла-
ныстары мен қатынастарын бейнелейтін ойлау түрі. 

Зерттеу пәніне сүйене отырып берілген ғылымның іргелі ұғымдарын 
(санаттарды) бөліп көрсетуге болады. Ол - тәрбиелеу, оқыту, білім беру. 
Мектепке дейінгі педагогика тұрғысынан бұлар санаттар болады. Бұлар 
ең маңызды, жетекші, бұл ғылым үшін неғұрлым жалпы ұғым.

Мектепке дейінгі педагогиканың жетекші ұғымдарының мазмұнын 
ашайық. Бұл санаттарды әртүрлі ғалымдар әртүрлі әдіснамалық 
тұрғыдан қарастырғандығын атап өткен маңызды. Соның салдарынан 
- көбінесе бір-біріне қайшы келетін көптеген түсініктер орын алды. 
Әрбір маман бұл ұғымдарды білуі және олардың мазмұнын анықтауда 
өзінің негізгі көзқарасы болуы тиіс. Ғылымның ұғымдық-санаттық 
аппаратын меңгеру маманның педагогикалық мәдениетінің қажетті 
компоненті болып табылады.
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«Тәрбиелеу» санаты ғылымда кең мағынада, тар және локальдік 
мағынада қарастырылады.

Тәрбиелеу  (кең мағынада) - бұл аға буынның кіші буынға 
өмірге және еңбекке дайындығын қамтамасыз ететіндей әлеуметтік 
тәжірибесін беру процесі.

Тәрбиелеу (тар мағынада) - бұл тәрбиеленушілердің тұлғалық са-
паларын, өзіне және қоршаған дүниеге көзқарас жүйесін қалыптастыру 
үшін мақсатты және бағытты түрде жүргізілетін процесс.

Локальдық мағынада тәрбиелеу - баланың қандай да бір қасиетін, 
тәртіп әдеттерін қалыптастыру.

Мектепке дейінгі мекемелерде білім беру процесінің теориясы 
мен әдістемесін қарастырғанда біз тәрбие берудің тар мағынадағы 
анықтамасына сүйенеміз.

«Оқыту» ұғымының мазмұнын анықтаудың көптеген нұсқалары 
бар. Олардың бір-бірінен айырмашылығы авторлардың бұл процестің 
функцияларын, мақсаттарын және нәтижелерін қалай түсінетіндіктеріне 
байланысты. Мысалы, Ю.К.Бабанский оқыту процесін педагог пен 
балалардың  мақсатты, бағытты, ретті өзгеріп отыратын өзара ықпал 
әрекеті ретінде ашады, оның барысында оларды тәрбиелеу, дамыту, 
білім беру міндеттері шешіледі.

П.И.Пидкасистыйдың психологиялық-педагогикалық сөздігінде 
оқыту аға буынның өсіп келе  жатқан ұрпаққа қоғамдық қатынастар, 
қоғамдық сана, мәдениет және еңбек өнімділігі, белсенді өзгерістер 
жөніндегі білім және қоршаған ортаны қорғау тәжірибесін мақсатты, 
бағытты, ұйымдастырылған түрде беруі деп түсіндіріледі.

И.Я.Лернер оқытуды балалардың әлеуметтік тәжірибе мазмұнының 
белгілі бір бөлігін меңгеру мақсатындағы педагог пен балалардың 
мақсатты, бағытты өзара ықпал әрекеті деп түсінеді. Бізге бұл анықтама 
көбірек  көңілге қонымды сияқты, себебі  оқыту тек қана білімді, 
іс-әрекет тәсілдерін меңгеруді көздемейді, сонымен бірге айнала-
мен қарым-қатынас жүйесін, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін 
меңгеруді де қамтиды.

Білім беру ұғымы ҚР-ның «Білім беру туралы» Заңында жүйелі 
түрде қарастырылған. Білім беру адамның, қоғамның, мемлекеттің 
мүддесі үшін мемлекет белгілеген білім деңгейін меңгеруде азаматтың 
қол жеткізген нәтижелерін көрсететін тәрбие мен оқытудың мақсатты 
және бағытты процесі ретінде қарастырылады. 

В.В.Краевский білім беруді адамзаттың қоғам өміріне қатысуға 
дайындауда тәрбие мен оқыту және адамның, қоғамның, мемлекеттің 
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мүддесінен тұратын мақсатты түрдегі іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде 
анықтайды. Ю.К.Бабанский білім беруді оқушылардың ғылыми білім 
жүйесін, таным білігі мен дағдыларын меңгеру процесі мен оның 
нәтижесі, соның негізінде дүниеге көзқарас, тұлғаның адамгершілік 
және басқа да сапаларын қалыптастыру, шығармашылық қуаты мен 
қабілетін дамыту деп түсінеді.

Бұл мектепке дейінгі педагогика үшін жетекші ұғымдардың 
анықтамаларының аз ғана бөлігі. Әрбір педагог іргелі кәсіби санат-
тарды талдай келе, оның мазмұнын анықтайды және қандай да бір 
автордың көзқарасын бөлісуге хақысы бар.

Мектепке дейінгі педагогика сөздігінде философия үшін жетекші 
болатын көптеген басқа ұғымдарды (заңдылық, мәнділік, прин-
цип, субъект және т.б.), психология үшін (даму, жеке тұлға, психи-
ка, эмоционалдық  ахуал, ойлау және т.б.), тәнтану үшін (ми, қаңқа, 
бұлшық ет тонусы, физиологиялық ерекшеліктер және т.б.) және т.с.с 
түсіндіреді. Мектепке дейінгі педагогика адамды, қоғамды барлық 
қырынан зерттейтін ғылымдардың тілін пайдаланады. Оның тілі 
бай, жан-жақты, бұл мектепке дейінгі педагогика пәнін жан-жақты 
сипаттауға мүмкіндік береді. 

Мектепке дейінгі педагогиканы ғылым ретінде сипаттайтын үшінші 
элемент – зерттеу әдістері. Бұл әдістердің көмегімен педагогикалық 
практиканы оқып-үйрену және қорыту, өз бетімен ғылыми зерттеулер 
жүргізу жүзеге асырылады. Оларға: әдебиетті оқу және талдау, экспе-
римент,  әңгімелесу, сауалнамалар жүргізу, интервью, байқау, тәуелсіз 
мінездемелер беру, педагогикалық құжаттарды, балалардың іс-әрекет 
нәтижелерін талдау және т.б. жатады. Бұл мәселені толығымен алды-
мызда арнайы тақырыпта қарастырамыз. 

Ғылымның пәнін айқындап, мектепке дейінгі педагогиканың негізгі 
санаттарын анықтағаннан кейін оның функциялары мен міндеттерін 
ашуға көшеміз.

Сұрақтарға жауап беріңіз?
1. Мектепке дейінгі педагогика нені қарастырады? Қолда бар 

ақпараттың негізінде оның пәнін көрсетіңіздер.
2. Педагогиканың ғылым ретіндегі қарастыратын пәні не? (Тұлғаны 

тәрбиелеу, оқыту және білім беру процестерінің мағыналық қасиеттері 
мен заңдылықтары). 



9

1.2 Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері 

Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері фило-
софияның, жаратылыстану ғылымдарының (биология) деректеріне, ба-
лалар психологиясы мен педагогикалық ойлар тарихы салаларындағы 
теорияларға, озат педагогикалық тәжірибеге  негізделген. Осыдан мек-
тепке дейінгі педагогиканың жалпы теориялық негіздерінде төрт негізгі 
аспектілерді бөліп көрсетуге болады: философиялық, психологиялық, 
жаратылыстану-ғылымилық және тарихи-педагогикалық.

Философиялық негіздері. Педагогикалық зерттеулер мен 
педагогикалық  процестерді ұйымдастырғанда және жүзеге асырғанда 
диалектиканың - материяның дамуының, сананың және қоғамның 
(қозғалыстың үздіксіздігі және материяның дамуы, санның сапаға 
ауысуы, детерминизм, жүйелілік, дамудың қозғаушы күші ретіндегі 
қайшылықтардың бірлігі мен күресі, таным мен практиканың бірлігі 
және т.б.) неғұрлым жалпы заңдары туралы ғылымның жалпы 
принциптері  ескеріледі.

Мектепке дейінгі педагогиканың  жаратылыстану ғылыми 
негіздерін  И. М. Сеченов және И. П. Павловтың жоғарғы жүйке әрекеті 
туралы ілімі мен олардың оқушылары және зерттеушілер - В. М. 
Бехтеревтың, Н. Е. Введенскийдің, А. А. Ухтомскийдің, П. К. Анохинның, 
Н. М. Щеловановтың, Н. И. Касаткинның, Н. Л. Фигуринның, Н. М. 
Аксаринаның және т.б. онтогенезде жоғарғы жүйке әрекетінің да-
муы жөніндегі зерттеулері құрайды. Олар баланың психикалық 
әрекетінің нейрофизиологиялық тетіктері шартты рефлекторлық сипат 
алатындығын, ол мектепке дейінгі жастағы баланың  қалыптасуына, 
генетикалық бағдарламаларды жүзеге асыруға, сол сияқты сыртқы 
әсерді, оның ішінде тәрбиені де жүзеге асыруға пісіп жетілу процесі 
ретінде әсер ететіндігін көрсетті.  

Зерттеушілер баланы туған сәттен бастап тәрбиелеген жөн екендігі 
туралы тұжырымға келді, себебі шартты рефлекторлық әрекеттің даму 
заңдылықтарының бірі сол, баладағы әрбір келесі рефлекс алдыңғыдан 
тезірек және жеңілірек болады.

И. М. Сеченов пен И. П. Павловтың үш тұтастық - ағза мен сыртқы 
ортаның, барлық органдар мен ағза жүйесінің біртұтас ашық биожүйе 
ретіндегі және психикалық  және физикалық даму тұтастығы мек-
тепке дейінгі мекемелерде педагогикалық процесті ұйымдастырудың 
физиологиялық негіздемесі болады.

Динамикалық стереотип жөніндегі ілім мектепке дейінгі балалардың 
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күн тәртібін құру негізінде жатады. Динамикалық стереотип – білік, 
дағды, тәртіп әдеттерін қалыптастыру негізі, ол жаттығудың оқыту 
мен тәрбиелеудің әдісі ретіндегі тиімділігін көрсетеді. Тәрбиелеудегі 
даралау әдісіне қойылатын талаптар жоғары жүйке әрекетінің түрлері 
жайындағы ілімнен, жеке адамның түрлі анатомиялық-физиологиялық 
ерекшеліктерінен тұрады.

Онтогенезде сигнал беруші екі жүйенің дамуы туралы теория-
лар баланың тілінің, ақыл-ойының, физикалық, эстетикалық және 
тәрбиелеудің басқа да бағыттарының  дамуының психологиялық-
педагогикалық негізін анықтайтын табиғи-ғылыми базасы болады. 
Солардың негізінде оқытудың әдістері мен құралдарына ұсыныстар 
жасалады.

Мектепке дейінгі педагогиканың психологиялық негіздерін мы-
налар құрайды:

•	 Л. С. Выготскийдің адамның тәртібі мен психикасын дамытудың 
мәдени-тарихи теориясы, ол жасаған жас ерекшелік кезеңдері, 
«сензитивтік кезеңдер», «жақын арадағы даму аймағы», «дамыта 
оқыту» теориясы;

•	 А. Н. Леонтьевтің әрекет бала дамуының шарттары, құралы 
және даму көзі екендігі туралы ілімі;

•	 П. Я. Гальпериннің ойлау әрекетін сатылап қалыптастыру тео-
риясы, Н. Н. Поддьяковтың еңбектері, Л. А. Венгердің мектепке дейінгі 
кезеңде баланың интеллектуалды даму ерекшеліктері туралы еңбектері;

•	 А. В. Запорожецтің мектепке дейінгі балалық шақта бала 
дамуының «амплификациясы» теориясы;

•	 Д. Б. Элькониннің бала ойынының психологиясы және 
психикалық даму кезеңдері туралы теориясы;

•	 В. Т. Кудрявцевтің мектепке дейінгі балалық шақтың әлеуметтік-
мәдени феномені туралы тұжырымдамасы және т.б.

Мектепке дейінгі педагогиканың тарихи-педагогикалық 
негіздерінің түп-тамыры тереңде жатыр. Халықтық педагогика мен 
әртүрлі елдер мен әртүрлі дәуірдегі философтар мен педагогтардың  
прогрессивтік идеялары  мектепке дейінгі педагогиканың ғылым 
ретіндегі дамуының бастауы болды. Тарихтан негіз алған мектепке 
дейінгі кезеңде балаларды оқыту мен тәрбиелеудің гуманистік иде-
ялары, балалардың құқығын қорғау жайындағы ойлар, дара дамыту, 
тұлғаны сыйлау, мектепке дейінгі жастағы әрбір баланың әлеуетін да-
мыту қажеттілігі мектепке дейінгі білім берудің заманауи теориясының 
негізіне жатқызылды.
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Бұрынғы кеңес одағында мектепке дейінгі педагогика бойынша 
зерттеулердің жеткілікті түрде кең сипат алуы мектепке дейінгі тәрбие 
берудің қоғамдық жүйесінің құрылуымен байланысты көрсетіледі. 
Мектепке дейінгі тәрбиелеуді дамытуда Н. К. Крупская, Е. И. Тихеева, 
А. С. Макаренко, Е. А. Флерина, Л. К. Шлегер, А. В. Суровцева, В. 
И. Логинова, П. Г. Саморукова  үлкен рөл атқарды. Қазақстанда Н. 
Құлжанованың қызметін атап көрсетуге болады. 

Нәзипа Құлжанованың шығармашылығының ең жемісті 
салаларының бірі - тәрбие тақырыбындағы еңбектері. Бұл мәселелерді 
ол баспасөз беттерінде көтеріп қойған жоқ, тіпті мұғалімдер мен 
тәрбиешілер үшін оқу-әдістемелік құралдар-жеке кітаптар да шығарды. 
1923 жылы Орынборда шығарған «Мектепке дейінгі тәрбие», 1927 
жылы Қызылордада жарық көрген «Ана мен бала» атты кітаптары 
біздің кезімізде де сұранысқа ие. 

Әлемдік педагогикада тұңғыш рет баланы ертеден бастап 
тәрбиелеудің ғылыми негізделген жүйесі жасалды. Оны жасағандар: 
М. Щелованов, Н. Л. Фигурин, Н. М. Аксарина, Е. И. Радина. Мектепке 
дейінгі жаста баланы физикалық тәрбиелеу мәселелерімен Е. А. 
Аркин, А. И. Быкова, Е. Г. Леви-Гориневская, және т.б. шұғылданды. 
Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой тәрбиесінің теориясы мен 
практикасында Е. И. Тихееваның, Ф. Н. Блехердің, А. П. Усованың, 
А. М. Леушинаның, А. И. Сорокинаның, В. И. Логинованың, П. Г. 
Саморукованы және т.б. еңбектерінің маңызы зор. Тәрбие  теориясына 
ғалымдар А. В. Суровцева, Ф. С. Левин-Щирина, Р. И. Жуковская, Т. А. 
Маркова және т.б. көп үлес қосты.

1960 жылы әлемде бірінші КСРО ПҒА-ның мектепке дейінгі тәрбие 
ғылыми зерттеу институты  ашылды, 1981 жылға дейін оның директоры  
А. В. Запорожец болды. Бұл институттың базасында мектепке дейінгі 
білім берудің әртүрлі бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді. 
Кіші жастағы балаларды тәрбиелеу  лабораториясына Е. И. Радина 
басшылық етті,  1970 жылдан бастап – А. М. Фонарев басқарды. Дене 
тәрбиесін беру лабораториясына М. И. Кистяковская жетекшілік етті. 
Эстетикалық тәрбие және көркем шығармашылық лабораториясының 
меңгерушісі Н. А. Ветлугина болды. Ақыл-ой тәрбиесі мәселелері А. П. 
Усованың, Н. Н. Поддьяковтың, Ф. А. Сохиннің, А. М. Леушинаның, В. 
И. Логинованың, П. Г. Саморукованың  жетекшіліктерімен жүргізілді. 
Адамгершілік тәрбиесі лабораториясына В. Г. Нечаева басшылық 
жасады. Мектепке дайындау Т. В. Тарунтаеваның, Т. И. Бабаеваның 
жетекшілігімен жүргізілді. Зерттеу нәтижелері жарияланып отырды, 
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балабақшалардың жұмыс практикасына, педагог кадрларды даярлау 
практикасына енгізіліп отырды. 

Негізделген теориядан қазіргі заманғы ғылым бастау алды. 
Мектепке дейінгі педагогиканың жаңа бағыттары дамып келеді, мек-
тепке дейінгі білім берудің жаңа теориясы мен технологиясы жасал-
ды. Ең бастысы, қолда бар тәжірибені талдап, оның жетістіктері мен 
кемшіліктерін сараптап, оны дамыту және осының негізінде ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізу. Жаңа зерттеулердің қажеттілігі заман 
талабының, қоғамдық өмірдің өзгеруімен, адамның үздіксіз білім алу 
мақсаттарының модификациясымен анықталады.

1.3 Қазіргі кезеңде мектепке дейінгі педагогиканың ғылым 
ретіндегі функциялары мен міндеттері

«Мектепке дейінгі педагогика» ғылымының ерекшеліктерін түсіну 
үшін оның функцияларын, оның шешетін міндеттерін қарастырайық. 

Функция - бұл міндет, іс-әрекет аясы, тағайындау, рөл, іс-қимыл 
мен амалдардың жиынтығы. Мектепке дейінгі педагогиканың функци-
яларын анықтауды жалпы ғылымның функцияларын түсінуден бастау 
керек. Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде негізінен бес функ-
ция атқарады.

Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функцияла-
ры

1. Суреттеушілік - зерттеудің эмпирикалық (тәжірибелік, бастапқы) 
деңгейіне сәйкес келеді. Педагогикалық  фактілер мен құбылыстардың 
жинағын, олардың  классификациясын қамтиды.

2. Түсіндірушілік (негізгі) - педагогикалық құбылыстардың мәнін 
ашуға бағытталған, яғни олардың шығуын, құрылымын, берілген 
құбылыстың даму заңдылықтарын қарастырады. Функция зерттеудің 
теориялық деңгейіне сәйкес болады.

3. Жобалаушы-құраушы - педагогикалық әрекеттің нақты тех-
нологиясын жасау, білім беру процесіндегі педагогикалық қарым-
қатынастың жобаларын, бағдарламаларын, түрлері мен әдістерін  жа-
сауды білдіреді. 

4. Прогностикалық - оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтарын та-
нып білу негізінде болашақта педагогикалық жүйенің дамуын болжау-
ды жүзеге асырады.

5. Дүниетанымдық - қоғамдық ортада педагогикалық сананы 
белсенді түрде қалыптастыруға бағытталған.
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Мектепке дейінгі педагогика педагогикалық практикаға бағыттаушы 
рөл атқарады. Мектепке дейінгі педагогика балабақшаның, отбасының 
тәрбиелік және оқыту өзара ықпалдастығының бірлігін, мектепке 
дейінгі мекеме мен мектеп жұмысының сабақтастығын қамтамасыз 
етеді. Мектепке дейінгі педагогика мектепке дейінгі білім берудің 
мазмұнын, әдістерін, құралын және қажетті нәтижені негіздейді.

Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі міндет-тері  мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерінің қызметінің сұраныстарымен 
анықталады.  Сонымен қатар, ғылымның міндеті бар тәжірибені біліп 
түсіндіріп қана қоймай, практиканың ары қарай дамуын бағдарлау, 
жаңа перспективалық педагогикалық технологияларды жасау, нақты 
педагогикалық практиканы жетілдіру міндеттерін де атқарады. 

Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі міндеттері:
1. Мектепке дейінгі білім беру жағдайларына лайықтап тәрбиелеу 

мен оқытудың жалпы заңдылықтарын бейімдеу және негіздеу (мек-
тепке дейінгі жастағы балаларға лайық тәрбиелеу мен оқытудың 
заңдылықтарының әсерінің ерекшеліктерін зерттеу).

2. Мектепке дейін білім берудің жаңа тұжырымдамалық әдістерін 
негіздеу, олардың нақты іс жүзіне асырылу әдістерін қарастыру 
(«балабақша - мектеп» кешендерінің, мектепке дейінгі жеке 
мекемелердің, балалардың мектепте қысқа мерзімде болу топтарының 
(мектеп жанындағы «мини-орталықтар») оларды теориялық тұрғыдан 
негіздеуді, олардың қызметінің тиімді болуының тетіктері мен шартта-
рын жасауды талап етеді).

3. Мектепке дейін білім берудің мемлекеттік стандартын және мек-
тепке дейінгі мекемеде оқыту мен тәрбиелеудің бағдарламаларын жа-
сау.

4. Мектепке дейінгі мекемелерде балалар әрекетінің дамытушы 
түрлерін психологиялық-педагогикалық тұрғыда негіздеу. Оларды 
ұйымдастырудың мүмкіндіктері мен құралдарын сипаттау (мектепке 
дейінгі мекемеде баланың жан-жақты дамуын қамтамасыз ету үшін 
олармен қандай жұмыстар жүргізу керек).

5. Білім беру мекемесі жағдайында мектеп жасына дейінгі бала-
ларды тәрбиелеудің, оқытудың, дамытудың педагогикалық техноло-
гияларын жасау (педагогикалық технологиялардың компоненттерін, 
оның нәтижелілік көрсеткіштерін, іс-қимыл тетіктерін, өзара ықпал 
нұсқаларын негіздеу).

6. Мектепке дейін тұлғалық-бағдарлық білім беруді жүзеге 
асырудың мазмұнын, түрлерін, әдістерін, педагогикалық шарттарын 
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айқындау, педагогикалық технологияны дараландырудың жолдарын 
іздестіру.

7. Озат педагогикалық тәжірибені үйрену, қорыту, теориялық 
тұрғыда  негіздеу.

8. Мектепке дейінгі мекемеде білім беру процесінің барысын және 
нәтижелерін бағалау әдістерін құру.

9. Білім берудің әртүрлі бағдарламаларын жүзеге асыру жағдайында 
педагогтың шығармашылық қызметінің мүмкіндіктерін анықтау. 
Педагогикалық импровизацияның принциптері мен шарттарын анықтау. 

10. Заманауи педагог-кәсіби маманның моделін құру,  оны негіздеу, 
мектепке дейінгі мекемедегі педагогикалық қызметтің тиімділігін 
бағалаудың критерийлері мен жетістікке жету жолдарын айқындау.

Айқындалған міндеттерді жалғастыру, ірілендіру немесе, керісінше, 
бөлшектеп нақтылау. Әдебиетті талдау негізінде біз ғылымның алдын-
да тұрған бірқатар негізгі міндеттерді айқындадық.  

Тұрақты атқарылатын міндеттер тобымен бірге мектепке дейін 
білім беру практикасының бір мезгілдік қажеттілігімен анықталатын 
міндеттер де болады. Мысалы, экологиялық тоқырау мектеп жасына 
дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу бағдарламаларын, оларға 
әдістемелік ұсыныстар жасау қажеттілігіне әкелді; мектептердің жа-
нында мини-орталықтар құру олардың қызметін теориялық және 
әдістемелік тұрғыдан негіздеу қажеттілігін тудырды. Егер біздің 
жоғарыда айқындаған міндеттеріміз жүйелі түрде жүзеге асырылып 
отыратын болса, мұндай міндеттердің аясы үнемі өзгеріп отырады. 

Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде өзінің даму жолында 
ғалым зерттеушілердің назарын аударатындай бірқатар проблемаларға 
жолығады. Бұл практика мен өзара ықпалдастық, мектеп жасына дейінгі 
балаларды оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың жаңа теориялары 
мен әдістемесін жасау, жастары әртүрлі топтардағы бұл процестердің 
ерекшеліктерін талдау; мектепке дейінгі мекеме жағдайында мек-
теп жасына дейінгі балалар мен педагогтардың психикалық және 
физикалық жағдайын сақтап, қолдау көрсету проблемаларын шешу; 
топтарда жайлы эмоционалдық ахуал болу тәсілдерін іздестіру; дамы-
тушы орта ұйымдастыру проблемаларын шешу; мектепке дейін білім 
беруді дараландырудың теориясы мен технологиясын және т.б. жасау. 
Туындаған проблеманы шешу жолдарын теориялық және практикалық 
тұрғыда негіздеу мектепке дейінгі педагогиканың тұрақты міндеттер 
аясын құрайды.
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1.4 Педагогикалық ғылымдар жүйесі.
Мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

Соңғы жүзжылдықта адамзаттың адамды зерттеу мәселелері оның 
дамуының барлық кезеңдерінде анағұрлым алға жылжыды. Жаңа білім 
қорының өсуіне, шынайы өмірдің әртүрлі салаларына педагогикалық 
ойдың таралуына байланысты педагогиканың жаңа салалары пайда 
болды. Сүйтіп, педагогика озінің қалыптасуы мен дамуының ұзақ 
жылдарында тәрбие туралы ғылымның тармақталған жүйесіне айналды.

Тәрбие туралы ғылымдар жүйесінің іргетасы жалпы педагогика, 
ол адамды тәрбиелеудің заңдылықтарын зерттейді, кез келген типтегі 
және түрдегі тәрбие беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие процесінің 
негіздерін жасайды.

Тәрбие жүйесіндегі ғылымдар жүйесінде жас ерекшелік 
педагогикасына қатысты салалар ерекше орын алады. Олар балалық 
шақтың барлық кезеңдерінде жас ерекшелік даму ерекшеліктеріне 
сәйкес туғаннан бастап есейгенге дейін балаларды оқыту мен 
тәрбиелеудің заңдылықтарын зерттеумен шұғылданады. Жас ерекшелік 
педагогикасының нысаны бала, ал зерттеу пәні – балалық шақтың түрлі 
сатыларындағы (ерте жас, мектепке дейінгі жас, мектеп жасы)  оқу-
тәрбие жұмысын ұйымдастырудың заңдылықтары, әдістері, құралдары, 
технологиялары.

Мектепке дейінгі педагогика – бала өмірінің алғашқы күнінен 
бастап (туғаннан мектепке барғанға дейін) оны тәрбиелеу, оқыту 
және білім беру туралы ғылым. Педагогика ғылымдарының басты 
саласы ретінде мектепке дейінгі педагогиканың негізін салушы Я.А. 
Коменский. Оның  «Ұлы дидактика» атты кітабында алғашқы рет 
мектепке дейінгі тәрбие жүйесі берілген.  Я.А. Коменский теориясының 
коптеген қағидалары заманауи педагока үшін де өзекті.

Заманауи мектепке дейінгі педагогика, біріншіден, тәрбиелеу 
және оқыту процесін, оның мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын, 
ұйымдастыру түрлерін, оны жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдерін, 
құралдарын; екіншіден, бұл процестің баланың дамуына, тұлға ретінде 
қалыптасуына әсерін қарастырады. Мектепке дейінгі педагогика 
қолданбалы функция да атқарады – тәрбиелеу мен оқытудың жаңа, 
неғұрлым жетілдірілген бағдарламалары мен әдістерін жасаумен 
шұғылданады. Әлеуметтік ғылым бола отырып, жас ұрпаққа білім 
беру саласында заманауи қоғам талаптарымен тығыз байланыста 
болады. Мектепке дейінгі педагогика білім беру жүйесін дамыту 
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тенденциялары мен перспективаларын, тәрбиелеуді ұйымдастыруды 
қарастыратындықтан оның прогностикалық рөлі басым екендігі 
күмән тудырмайды. Ғылыми болжам негізінде тәрбиелеудің жаңа 
тұжырымдамалары, білім стандарттары жасалады; балаларды жанұя 
және мектепке дейінгі мекеме жағдайында тәрбиелеудің теориялық 
негіздері мен технологиялары қарастырылады, түрлі типтегі, оның 
ішінде балама типтегі мектепке дейінгі мекемелердегі оқу процесінің 
ерекшеліктері   зерттеледі (1-сызба).

       1-сызба
Педагогикалық ғылымдар жүйесі

     
      

Мектеп педагогикасы түрлі оқу мекемелерінде (бастауыш және 
орта мектепте, лицейде, гимназияда және т.б.) оқушыларды тәрбиелеу 
мен оқытудың заңдылықтары туралы бай ғылыми мағлұматтар 
жинақтаған педагогика ғылымының ең ерте салаларының бірі болып 
табылады. Кәсіптік-техникалық білім беру педагогикасы жоғары 
білікті жұмысшыларды даярлауды қарастырады.

Орта арнайы білім беру педагогикасы қалыптасу және даму 
сатысында. Ол білім берудің мазмұны мен түрлерін және арнайы орта 
оқу орындарында кәсіби тәрбиелеу проблемаларын қарастырады.

Жоғары мектеп педагогикасы жоғары оқу орны жағдайындағы 
оқу-тәрбие процесінің заңдылықтарын, жоғары білім алудың ерекше 
проблемаларын қарастырады.
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Коррекциялық педагогика дамуында түрлі кемістіктер мен 
ауытқушылықтары бар балалар мен үлкендерді тәрбиелеудің, білім 
берудің және түзетудің теориялық негіздерін, принциптерін, әдістері 
мен құралдарын жасайды. 

Естімейтін және нашар еститіндерді оқыту мен тәрбиелеу 
мәселелерімен сурдопедагогика шұғылданады, көзі көрмейтіндерді 
оқыту мен тәрбиелеу мәселелерімен -  тифлопедагогика, сөйлеу 
кемістіктері барлармен – логопедия, ақыл-есі кемдерді оқыту және 
тәрбиелеу мәселелерімен – олигофренопедагогика шұғылданады.

Педагогика тарихы түрлі тарихи дәуірлердегі педагогикалық 
идеялардың дамуын  педагогикалық практикамен бірлестікте 
қарастырады.

Дербес әдістеме педагогикалық ғылымдардың ерекше тобын 
құрайды, ол білімнің нақты саласын (мектептегі оқу пәндерін) оқытудың 
заңдылықтары мен ерекшеліктерін қарастырады.

Өмірге қоғам талабына сәйкес соңғы кезде педагогиканың отбасы 
педагогикасы, этнопедагогика, өндірістік педагогика, әлеуметтік 
педагогика және т.б. салалары пайда болды.

Педагогика, басқа ғылымдар сияқты, басқа ғылымдармен, әсіресе 
адамзаттық ғылымдармен өзара тығыз байланыста дамиды.

Жоғарыда атап көрсетілгендей, педагогика философияның негізінде 
жетілді, содан тармақталып бөлініп шықты. Педагогика өзалдына 
дербес ғылым бола отырып, философиямен, оның салаларымен 
байланысты үзбейді. Қандай да бір философиялық тұжырымдамалар 
кез келген педагогикалық теорияның негізінде жатады. Философиялық 
ғылымдармен байланыс педагогикаға тәрбиелеу мақсаттарын 
анықтауда, адамның мәнін, табиғат пен қоғамның даму заңдарын және 
т.с.с.-ды түсінуге көмектеседі. Педагогика философияның адамгершілік 
эстетикалық тәрбие проблемаларын шешуге ықпал ететін этика, 
эстетика сияқты салаларымен тікелей байланысты.

Әлеуметтану деректері – заманауи қоғамның жағдайы туралы 
философиялық білімнің тағы да бір саласы – педагогикаға оқыту 
мен тәрбиелеудің «көкейтесті» проблемаларды ғылыми тұрғыдан 
зерттеуді орталықтандыру үшін қажет. Мысалы, әлеуметтанушылар 
облыста, қалада, ауылда және т.с.с. балалардың мектепке дейінгі 
қоғамдық тәрбиеге жеткілікті дәрежеде қамтылмағандықтары жөнінде 
ақпараттар берді. Соның салдары ретінде, балалардың мектепте 
оқуға дайындығының төмен екендігі анықталды. Педагогтың алдына: 
мектепке дейінгі мекемеге бармайтын балалардың даму деңгейін қалай 

2–7463
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көтеру керек деген проблема туды. Үйде тәрбиеленетін балалардың 
жанұясына түрлі көмек түрлері қарастырылды; халыққа қосымша 
көмек аясы дамытылды; мектептердің жанында мектепалды топтар 
ашылды және т.с.с.

Педагогика адам психикасының даму заңдылықтарын зерттейтін 
психологиямен етене байланысты. Педагогика, өз кезегінде, 
балалардың психикалық процестерінің, тәртібінің жағымды өзгеруіне 
ықпал ететіндей тәрбиелеу мен оқытуды қалай ұйымдастыру керек 
деген мәселелерді зерттейді. Барлық педагогикалық проблемалардың 
психологиялық негіздемесі бар. Ақыл-ой тәрбиесі проблемасы 
таным процестері мен ақыл-ой даму теориясына сүйенеді; тәрбиелеу 
заңдылықтары тұлғаның психологиялық теориясын ескеру арқылы 
ашылады. Педагогикалық іс-әрекет қорытындылары психологиялық 
көрсеткіштер негізінде шығарылады. Мысалы, оқыту нәтижелері 
жөнінде білім көлемі, оның беріктігі, бейнелілігі, қорытылғандығы, 
ақыл-ой іс-әрекетінің қалыптасқандық дәрежесі бойынша бағаланады. 
Балалардың тәрбиеленгендігі істерінің мақсаттылығымен, оны 
түсінгендік мөлшерімен, өздігінен істей алу деңгейімен және т.с.с. 
көрсеткіштермен анықталады. Оқыту мен тәрбиелеу аясындағы кез 
келген мәселе психологиялық-педагогикалық ұстанымды талап етеді.

Психология мен педагогиканы интеграциялау шекаралық салалар – 
психопедагогиканың, педагогикалық психологияның тууына алып 
келді.

Анатомия и  физиология – адамның биологиялық мәнін, 
әрбір жас ерекшелік кезеңіндегі организмнің даму ерекшеліктерін 
түсіну үшін негіз болады. Жоғары жүйке әрекеті туралы ғылыми 
білімді педагогика балалардың физикалық және психикалық дамуын 
басқарудың заңдылықтарын зерттеу үшін пайдаланады. Сол білім 
бала өмірін реттеуде, түрлі іс-шараларды ұйымдастыруда, білім беру 
мекемелерінде, әсіресе ерте және мектепке дейінгі жастағы балалар 
үшін пәндік-материалдық ортаны құру принциптерін зертеуде негіз 
болады.

Бүгінгі күні балалардың денсаулығы ойдағыдай емес (әлеуметтік 
зерттеулер нәтижелері бойынша), бұл педагогикадан медициналық 
ғылым салаларымен аса тығыз байланыс орнатуды талап етеді. 
Педагогиканың жаңа саласы – балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 
арнайы жүйесін жасайтын емдеу педагогикасы қажет болды. Ішімдікке, 
нашақорлыққа қарсы тәрбиелеу мен білім беру бағдарламасын жасау 
үшін медицина мен педагогиканың күш біріктіруі қажет болды.
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 ХХ ғасырдың 60-70 жылдарында педагогика генетика, кибернетика, 
информатика сияқты ғылымдармен өзара ықпалдастықты күшейтті. 
Соның нәтижесінде педагогикалық теория диагностика және дарынды 
балаларды тәрбиелеу бағдарламаларымен, математикалық логика, 
компьютерлік технология, бағдарландырылған оқыту идеяларымен 
және әдістерімен және т.с.с.-мен толықтырылды.

Сүйтіп, қоғамның заманауи даму кезеңінде оқыту, тәрбиелеу, білім 
беру проблемаларын шешуде жалғыз педагогиканың күші тиісті нәтиже 
бере алмайды, оларға ғылымаралық көзқарас қажет болады.

Педагогика өзінің қалыптасу және даму жолында (XVII ғасырдан 
бастап) әртүрлі санаттағы (жасына қарай, тәрбиелеу бағытына қарай, 
кәсіби бағытына қарай және т.с.с.) адамдарды тәрбиелеу туралы ғылым 
жүйесіне айналды. Педагогикалық ғылымдар жүйесі салыстырма-
лы түрде бұрын педагогиканың саласы болып келген, кейінде одан  
бірте-бірте бөлінген  өзіндік ғылымдардың бірлігін көрсетеді. Ондай 
ғылымдар жеткілікті.     Педагогикалық ғылымдар жүйесінің іргетасы 
- жалпы педагогика. Педагогика ғылымдарының қазіргізаманғы 
жүйесіне педагогика тарихы, жалпы, мектепке дейінгі, мектеп педаго-
гикасы, жоғары оқу орны педагогикасы, андрогогика (үлкендерге білім 
беру туралы ғылым), әртүрлі пәндерді оқыту әдістемелері, әлеуметтік, 
арнайы педагогика жас ерекшелік педагогикасының бөлімі, оның 
алғашқы салалары болып табылады. Педагогика ғылым ретінде адам 
туралы ғылымдармен тікелей байланысты (2-сызба). 

2-сызба
Мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылымдармен  

байланысы

Сұрақтарға жауап беріңіз?
Осы байланыстарды табыңыздар да, кестеде көрсетіңіздер және ол 

байланыстарды сипаттаңыздар.
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Бұл сұрақты әрқайсысыңыз өз бетіңізше ашып көрсетіңіздер, ол 
үшін бұл тақырыптың 3 тапсырмасын орындаңыздар. Кестені лекция 
конспектісінің материалдарына орналастырыңыздар. 

1.5 Мектепке дейінгі педагогика оқу пәні ретінде

Мектепке дейінгі  педагогиканы ғылым ретінде қарастыру 
арқылы оның білімгерлер оқитын пән ретіндегі педагогикадан қандай 
айырмашылығы бар екендігін анықтаймыз. Салыстырмалы талдау 
жүргізейік.

МДП ғылым ретінде МДП оқу пәні ретінде
1. Педагогикалық процестер 
мен құбылыстарды анықтайды, 
түсіндіреді, болжам жасайды, тәр-
биелеу, оқыту, білім беру заңды-
лықтарын қарастырады.

1. Ғылым ретіндегі МДП негіздерін 
(заңдылықтарын, принциптерін, 
теорияларын, технологияларын), 
яғни МДП-ның ғылым ретіндегі 
негіздерінің дидактикалық тұрғыдан 
бейімделген мазмұнын қамтиды.

2.Түсіндірушілік, суреттеп баяндау-
шылық, болжаушылық, құраушы-
техникалық, дүние-танымдық функ-
цияларды жүзеге асырады.

2.Білім алушылар үшін оқыту-
шылық, тәрбиелеушілік, дамытушы-
лық функцияларын атқарады.

3.Ғылым адамзат мәдениетінің 
элементі болатын тың жаңа білімді 
объективті түрде ашу деңгейінде 
жұмыс істейді. 

3. Білімгер пәнді оқып үйренгенде 
субъективті жаңалық - өзі үшін бір 
тың жаңалық ашады.  

Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде де, оқу пәні ретінде 
де білімгерлер  үшін әртүрлі педагогикалық құбылыстарды көрсетеді. 
Олардың негізгі айырмашылықтары мектепке дейінгі педагогиканың 
ғылым ретіндегі және оқу пәні ретіндегі педагогикалық білімнің, 
олардың функцияларының көлемінде, күрделілігінде, объективтілігінде 
(субъективтілігінде), жаңалығында.

Біз мектепке дейінгі педагогиканы ғылым ретінде қарастырып, оның 
жетекші ұғымдары мен санаттарын айқындадық, пәнін, міндеттерін, 
функцияларын, теориялық негіздерін, басқа ғылымдармен байланы-
сын ашып, педагогикалық құбылыстар – ғылым мен оқу пәнін өзара 
салыстырдық. 

Өзіндік жұмыс тапсырмалары:
1. «Ғылым» ұғымының түсіндірмесін жеке сөздіктеріңізге жа-

зып алыңыздар, анықтамалардағы мағыналы сөздерді көрсетіңіздер, 
маңызды жалпы белгілерін бөліп көрсетіңіздер.  Осы белгілердің 
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негізінде мектепке дейінгі педагогиканың  өзіндік ғылым екендігін 
дәлелдеңіздер.

2. Педагогика ғылымының  бастауларын қарастырыңыздар. Оларға 
қысқаша жазбаша сипаттама беріңіздер. Тапсырманы орындау үшін 
әдебиеттер тізімін пайдаланыңыздар. 

3. «Мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылымдармен байланы-
сы», «Мектепке дейінгі педагогика педагогика ғылымдары жүйесінде» 
кестелерін  жасаңыздар. Оларды талқылауға дайындалыңыздар. 
Тапсырманы орындау үшін әртүрлі авторлардың «Мектепке дейінгі 
педагогика» оқулықтарын, «Педагогикалық энциклопедияны» 
пайдаланыңыздар. 
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2-ТАРАУ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Жоспар

2.1 Тақырыптың негізгі ұғымдарының мазмұны.
2.2 Ғылыми-педагогикалық зерттеу логикасы.
2.3 Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу әдістері.

2.1 Тақырыптың негізгі ұғымдарының мазмұны

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда пайдаланылатын 
әдістерді,  ғылыми-зерттеу жұмыстарының логикасы туралы айту үшін 
тақырыптың негізгі ұғымдарын ашу қажет.

Ғылым жаңа фактілермен, жаңа біліммен толықтырылған жағдайда 
ғана дамиды. Оларды жинақтау және жан-жақты түсіндіру үшін, деп 
көрсетеді  В. А. Сластенин, зерттеудің ғылыми негізделген процеду-
расы мен әдістерін түсіну қажет. Ғылыми негізделгендігі әдіснама 
арқылы жүзеге асады.

Әдіснама - ғылыми-таным іс-әрекетін құрудың принциптері, 
түрлері және тәсілдері туралы ілім. Ғылымның әдіснамасы зерттеу 
компоненттерін  - оның нысанын, пәнін, мақсаты мен міндеттерін, 
оларды шешудің қажетті  зерттеу құралдарын анықтайды, зерттеу 
міндеттерін шешу процесінде оның барысының ретін қалыптастырады. 
Сонымен, педагогикадағы әдіснама  (мектепке дейінгі педагогика-
да) шынайы өмірді педагогикалық тану және өзгертудің теориялық 
ережелерінің жиынтығы ретінде қарастырылады. 

Педагогика саласындағы зерттеу дегеніміз (мектепке дейінгі пе-
дагогиканы) - жаңа білім алуға негізделген білім беру заңдылықтары, 
олардың құрылымы және тетіктері, мазмұны, принциптері мен тех-
нологиялары туралы ғылыми қызмет процесі және нәтижесі (В. А. 
Сластенин, Е. Н. Шиянов). Педагогикалық зерттеулер педагогикалық 
қызмет фактілері мен құбылыстарын суреттейді, түсіндіреді, болжам 
қояды.

Өзінің бағытына қарай олар:
 -  фундаменталды - олардың нәтижесі қорытынды тұжырым-дама, 

ол  педагогиканың теориялық және практикалық барысын қорытады 
немесе педагогикалық жүйені дамытудың моделін ұсынады;
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 - қолданбалы - олар педагогикалық процестің жекелеген жақтарын 
терең зерттеуге, педагогикалық практиканың заңдылықтарын ашуға 
бағытталған; оның нәтижесі белгілі теориялық қағидаларды ескере 
отырып нақты ғылыми-практикалық ұсыныстарды жасап негіздеу бо-
лып табылады. 

 Мектепке дейінгі педагогика және білім беру саласындағы 
педагогикалық зерттеулердің сапасының негізгі критерийлері: 
өзектілігі, жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы. 
Зерттеудің бұл критерийлерге сәйкестік дәрежесін оның маңыздылығы 
мен сапалық деңгейі анықтайды.  

 Ғылыми педагогикалық зерттеулер белгілі бір логика бойынша 
жүзеге асырылады.

 Логика (грек сөзі. logikos - талдау, талқылауға құрылған) – іс-
әрекетті жүзеге асырудың бірізділігі, реті (алгоритм). 

 Ғылыми-педагогикалық зерттеудің логикасы - бұл ғылыми-
зерттеу жұмысын жүргізуді жүзеге асыру реті, зерттеу амалдарының 
реттелген және негізделген алгоритмі. Осы амалдардың логикасына 
сүйене отырып, зерттеуші ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады. 
Бұл мәселені тақырыптың екінші сұрағы аясында қарастырамыз.

Әрине, ғылыми зерттеуді жүзеге асыру үшін құралдар қажет 
екендігі түсінікті. Бұл құралдар  - зерттеу әдістері.

Әдістер (грек сөзі. methodos– зерттеу, тану жолы) - нақты міндетті 
шешуге бағындырылған шындықты теориялық немесе практикалық 
меңгеру амалдарының, тәсілдерінің жинағы.

Сонымен, біз әдіснама ғылыми-таным іс-әрекетінің құрылу 
принциптерін, түрлерін, тәсілдерін негіздеп беретіндігін білдік. 
Ғылыми-педагогикалық зерттеу логикасы зерттеу амалдарының 
алгоритмін, ал әдістер - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу тәсілдері, 
педагогикалық шындықты танып білуді жүзеге асыратын құрал деп 
түсінеміз.  

2.2 Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің логикасы

Тақырыптың бірінші сұрағын ашу үшін біз педагогикалық зерттеу 
деген не екендігін анықтадық, зерттеу бағытына қарай олар фундамен-
талды және қолданбалы болатындығын көрсеттік. Шартты түрде В. А. 
Сластенин зерттеу бағдарламасын екі бөлімге бөледі: әдіснамалық 
және процедуралық. Әдіснамалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын 
құруды (өзектілігін, тақырыптың толыққанды ашылғандық дәрежесін, 
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проблеманың қойылуын, қарама-қайшылықтарды, нысанын, пәнін, 
мақсатын, міндеттерін, болжамын, зерттеудің әдіснамалық негіздерін, 
негізгі ұғымдардың берілуі, зерттеу нысанын алдын ала талдау) 
қарастырады.

Екінші бөлімінде - процедуралық - зерттеудің стратегиялық жо-
спары жасалады,  сол сияқты эксперименттік деректерді жинау мен 
талдаудың негізгі процедуралары, зерттеу әдістері анықталады.

Педагогикалық зерттеу белгілі бір логикамен ұйымдастырылады. 
Зерттеу амалдарының ретін толығырақ қарастырайық. Бұл логикаға 
студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын (курстық, бітіру, дипломдық 
жұмыстары) орындағанда да сүйенетінімізді есте ұстауымыз керек. 

Ғылыми зерттеу проблемалық өрісті анықтаудан басталады, одан 
бір проблема бөлініп алынады да, соған байланысты зерттеу тақырыбы 
анықталады. Тақырыпты анықтағанда оның өзектілігін, ғылымда 
және практикада қаншалықты зерттелінгендігін, қазіргі кезеңде оның 
қаншалықты маңыздылығын ескерген аса маңызды. Зерттеу тақырыбы 
теория мен тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізудің бастауы бо-
лады.

Таңдалып алынған тақырыптың өзектілігін негіздеу үшін зерттеуші 
дәлелді түрде бірқатар сұрақтарға жауап беруі қажет.

•	 Тақырып неліктен маңызды және дер кезінде қарастырылып 
отыр?

•	 Неліктен оны қазіргі кезеңде қарастыру қажет?
•	 Бұл тақырыпты ашу кәсіптік немесе мектепке дейін білім 

берудің (мамандыққа байланысты) теориясы мен практикасына қандай 
үлес қосады? 

•	 Тақырыптың философияда, психологияда, педагогикада, дербес 
әдістемеде зерттелгендік дәрежесін талдау. 

•	 Зерттеу тақырыбы бойынша барлық зерттеулерді талдау, сыбай-
лас ғылымдарда (философияда, психологияда, социологияда, жалпы 
педагогикада және т.б.)  қаншалықты зерттелгендігін қарастыру. 

•	 Кіріспеде проблеманың зерттелгендік дәрежесі тезис түрінде 
беріледі, яғни зерттелген проблемалар мен олардың авторлары аталады.  

•	 Соңынан проблеманың зерттелген аспектілері туралы 
қорытынды жасалады және зерттеушінің оны ашу мүмкіндіктері 
көрсетіледі.

Проблеманың зерттелгендік (зерттелмегендік) дәрежесін тал-
дау негізінде қарама-қайшылық анықталады, онда тақырыптың дер 
кезінде қарастырылып отырғандығы көрсетіледі. Қарама-қайшылық 



26

педагогикалық теорияның немесе білім беру практикасының та-
лаптары мен оларды қанағаттандырудың нақты мүмкіндіктерінің 
арасындағы сәйкессіздік ретінде көрсетіледі. Сол сияқты сәйкессіздік 
педагогикалық шындықта туындайтын сәйкессіздіктерді ашуы да 
мүмкін. Бұл сәйкессіздіктер педагогикалық процесс, педагогтың не-
месе тәрбиеленушінің тұлғалық ішкі қайшылықтары және т.с.с. болуы 
мүмкін.

 Зерттеу проблемасы ізденіс аясын, теория мен практиканы талда-
уды, жұмыстың бағытын көрсетеді. Проблема тақырыпқа байланысты 
қойылады.

Зерттеудің нысаны мен пәні.  Нысан педагогикалық қызметтің 
кең аясын көрсетеді, оның ішінен жұмыстың авторы тікелей зерттейтін 
пәні бөлініп алынады.

Зерттеу мақсаты күтілетін нәтиженің моделі, зерттеу 
жұмысының бағытын көрсетеді. Мақсат -  мектепке дейін білім беру 
проблемасының теориясы мен практикасын талдау және осы талдаудың 
негізінде қойылған проблеманы шешудің авторлық нұсқасын құру. 
Зерттеу мақсаты критерийлік сипатта (яғни, диагностикалық) және 
зерттеу амалдары түрінде болуы керек (айқындау, анықтау, құру 
және т.с.с.). Мұнда  зерттеу мақсатын практикалық педагогикалық 
қызмет мақсаттарымен шатыстырмау қажет (сабақтар жүйесін өткізу, 
тәрбиелеу, үйрету). 

Міндеттері зерттеу мақсатына жетудің реттелген жолын көрсетеді. 
Оларды мақсатқа жетудің қадамдары ретінде сипаттауға болады.

Зерттеу болжамы - қарастырылатын процестің (оқытудың, 
тәрбиелеудің, дамытудың, қалыптастырудың және т.б.) тиімділігін арт-
тыру жөніндегі болжамдар. Болжамды зерттеудің пәні мен мақсатына 
қарай құру керек. Болжамның мәтіні мынадай түрде берілуі мүмкін 
«Қалыптастыру процесі…  тиімді болады, егер…». Ары қарай 
жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығын көрсететін 
автордың болжамы айтылады.

Әдіснамалық  негізі - зерттеуге негіз болатын фундаментал-
ды ғылыми теориялар, тұжырымдамалар, ережелер. Бұл автордың 
қойылған зерттеу проблемасын түсінгендігін және оны шешуде неден 
бастайтындығын көрсетеді.

Жұмыстың әртүрлі кезеңінде пайдаланылатын зерттеу 
әдістері. Оларға: зерттеу проблемасы бойынша әдебиеттерді тал-
дау, педагогикалық эксперимент, байқау, сауалнамалар, әңгімелесу, 
тестілеу, бағалау және өзін-өзі бағалауды сараптау әдісі, балалардың 
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(студенттердің) жұмыстарын талдау, эксперимент деректерін 
математикалық жолмен өңдеу және т.б.

Зерттеу кезеңдері мен мерзімі  жұмыстың жүру барысын 
көрсетеді, ұйымдастырушылық, бақылаушылық және реттеушілік 
функцияларын атқарады. Жұмысты орындаудың мерзімін нақты және 
ретті белгілеу зерттеуді уақтылы жүргізуге, қойылған аналитикалық 
және эксперименталдық міндеттерді жүзеге асыруға, педагогикалық 
қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар жасауға мүмкіндік туғызады.

 Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығын 
анықтау. Зерттеуші жұмыстың педагогикалық теория мен практика 
үшін қандай маңызы бар екендігін анықтайды. Ғылыми жаңалығы, 
теориялық және практикалық маңыздылығы ғылыми-зерттеу 
жұмысының сапасының жетекші критерийі болады және оны фунда-
менталды немесе қолданбалы бағытқа жатқызуға мүмкіндік береді.

Проблеманы теориялық  талдау тақырыптағы негізгі ұғымдарды 
жан-жақты қарастыруды, зерттеу бойынша түрлі көзқарастарды, 
бағыттарды (философиялық, психологиялық, педагогикалық және т.б.) 
салыстырмалы талдауды көздейді. Талдауда автордың өз қорытындысы, 
классификациясы, тұжырымдалған ұғымдар, оларға толықтырулар 
көрсетіледі. Теориялық талдау мен қорытынды зерттеу проблема-
сы бойынша әдебиетті жан-жақты талдау негізінде жүзеге асырыла-
ды. Проблеманы теориялық талдау зерттеушінің өзіндік түсінігінің 
тереңдеуіне, қайшылықтар мен зерттеу мақсатына жету үшін зерттеу 
міндеттерін шешудің мүмкін болатын нұсқаларын көре білуге жағдай 
жасайды.

Эксперимент аясында оқытуды, тәрбиелеуді, түзетулер енгізуді 
және т.б. жүзеге асыру үшін педагогикада бар тәжірибені автоматты 
түрде (оған өз үлесін қоспай, бейімдемей, толықтырмай, құрмай, жаңа 
тәсілдермен байытпай және т.с.с.) пайдалану зерттеу проблемасын өз 
бетімен шешу болып  есептелмейді. 

Педагогикалық процеске эксперименттік факторларды енгізудің 
жағымды және жағымсыз жақтарын болжау. Болжау ойлаған ойды 
жүзеге асыруда  қателіктер кездескен жағдайда алдын ала түзетуге, экс-
перимент жүргізушінің қиыншылықтарының сипатын алдын ала көре 
білуге мүмкіндік туғызады.

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс тәжірибелік-эксперименттік 
жұмыстың мақсатын, міндеттерін, мазмұны мен әдістерін анықтайды; 
мектепке дейін білім беру практикасындағы проблемаларды тал-
дайды және  теориялық және практикалық талдау негізінде пробле-



28

маны шешудің өзіндік нұсқасын құрады. Зерттеуші тәжірибелік-
эксперименттік апробациялауға жататын педагогикалық ақикатты 
жетілдіру жөнінде жүйеленген ұсыныстар кешенін жасайды 

Зерттеушінің тәжірибелік-эксперименттік қызметі бірнеше 
кезеңнен тұрады.

А) Айқындаушы кезең.  Зерттеуші проблеманы практикалық тал-
дау үшін, зерттеу проблемасы аясында педагогикалық практиканың 
жәйін бағалау үшін зерттеудің педагогикалық әдістерін таңдайды 
және пайдаланады.  Білім берудегі практикалық жағдайларды тал-
дау нәтижелері зерттеушіні бар қиыншылықтарды, педагогикалық 
қызметтегі шешілмеген мәселелерді талдауға алып келеді. Тәжірибелік-
эксперименттік жұмыстың айқындаушы кезеңі нақты педагогикалық 
практикадағы зерттелетін проблеманың анықталған «оң» және «теріс» 
жақтарын жан-жақты талдаумен аяқталып қорытындыланады.  

Ә) Қалыптастырушы кезең. Теориялық талдау мен айқындаушы 
эксперимент нәтижелері негізінде зерттеуші анықталған проблемалар-
ды шешудің өзіндік нұсқасын ұсынады. Ғылыми-зерттеу жұмысының 
түрі зерттеуді ары қарай жалғастырудың көлемдік және күрделілік 
дәрежесін анықтайды.

Бұл кезеңде педагогикалық процестің зерттелетін жақтарын 
жетілдіру жөнінде жүйеленген ұсыныстар кешені жасалады, олар ары 
қарай өңделеді және зерттеу аясында тәжірибелік-эксперименттік тек-
серуге беріледі.  Зерттеуде педагогикалық процестің өзінің немесе оның 
бөліктерінің ішінде заңдылықтар, принциптер, ұйымдастыру шарттары 
анықталуы мүмкін;  модель құру, тәлімгерлердің тұлғалық қасиеттерін, 
қабілетін, білігін қалыптастыру жүйесін жасау; педагогикалық процесті 
оңтайландыру жөнінде мамандарға, ата-аналарға жүйелі ұсыныстар жа-
сау. Авторларға анықталған педагогикалық проблеманы шешуге көмек 
болатындай материалдар ұсынылады. Қалыптастырушы эксперимент 
нақты және жүйелі түрде жазылады, өйткені бұл ұсыныспен кез келген 
басқа эксперимент жүргізушілер пайдаланады деп есептеледі

Қалыптастырушы  эксперимент барысында зерттеушіге «қалай?» 
деген сұраққа жауап беру қажет (дамыту, тәрбиелеу, оқыту, орнын тол-
тыру, түзету, басқару және т.с.с.). Жауап ретінде сабақтар жүйесі, да-
мытушы жаттығулар, шарттар кешені (педагогикалық, психологиялық, 
ұйымдастыру) оқыту бағдарламалары, қандай да бір тұлғалық 
қасиеттерді, білікті,  тұлғалық қасиеттерді тәрбиелеу бағдарламалары 
және т.б. дидактикалық құралдардың авторлық жүйесі, қажетті білікті, 
қабілетті қалыптастыру жүйесі бола алады. Осы бағдарлама ғана (жүйе, 
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әдістеме, шарттар кешені және т.б.) тәжірибелік тексеруді қажет ететін 
зерттеудің эксперименталдық факторы бола алады. Ол бұл факторды 
мектепке дейінгі мекемелердің, мектептің, арнайы орта білім беретін 
оқу орындарының, жоғары оқу орындарының педагогикалық процесіне 
енгізу жолымен (екі-үш бақылау жұмыстарын алу арқылы) жүзеге асы-
рады. 

«1-бақылау»  эксперименттік факторды енгізер алдында жүргізіледі. 
«2-бақылау» енгізу процесі кезінде, «3-бақылау» - тәжірибелік-
эксперименттік жұмыс аяқталғанда жүргізіледі.  Эксперименттік 
факторды енгізгенде және «бақылауды» жүргізгенде бақылау және 
эксперименттік топтарды таңдап алу маңызды. Эксперименттік топта 
зерттеуші ұсынған эксперименттік фактор енгізіледі. Бақылау тобында 
эксперименттік фактор енгізілмейді.  Екі топтағы «бақылау» нәтижелері 
жасалған бағдарламаның (технологияның, жүйенің) тиімділік өлшемі 
болады.  Эксперименттік топ пен бақылау тобы негізгі көрсеткіштері 
жағынан (сандық құрамы, жасы, квалификациясы, даму деңгейі 
және т.б.) бірдей болуы тиіс. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 
басталардың алдында оның барысы мен нәтижелерін диагностикалау 
әдісі таңдалады, жаңаны енгізудің жағымды және жағымсыз жақтары 
болжанады, диагностикалық материалдар дайындалады. 

Мысалы, эксперименттік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу 
процесін нақты мысалмен қарастырайық. Зерттеуші эксперименттік 
фактор ретінде ойын әрекетінде мектепке дейінгі жастағы ересек 
балалардың коммуникативтік білігін дамыту бағдарламасын ұсынды. 
Бұл жағдайда ол: 

•	 эксперимент бағдарламасын құрады, яғни оның мақсатын, 
міндеттерін, мазмұнын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін 
анықтайды;

•	 мектепке дейінгі жастағы ересек балалардың  коммуни-кативтік 
білігінің қаншалықты дамығандығын диагностикалау әдістерін 
таңдайды, диагностикалық материал дайындайды, балалардың 
коммуникативтік білігінің дамуын, енгізудің мүмкін болатын жағымсыз 
салдарларын, эксперимент барысын түзету тәсілдерін болжайды (сту-
дент мынадай сұрақтарға жауап беруі тиіс: нені және қалай болжаймын, 
қандай нәтиже болуы мүмкін, түзетулерді қалай енгіземін?);

•	 эксперименттік және бақылау топтарын анықтайды (олардағы 
балалардың саны бір шамалас, жас мөлшері, педагогтың квалифи-
кациясы, ойын алаңының жабдықталуы, мектепке дейінгі мекемеде 
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болу жағдайлары, күн тәртібі және басқа да топтарды теңестіретіндей 
ұйымдастыру белгілері бірдей  болуы керек;

•	 таңдалып алынған диагностика әдістемесінің көмегімен 
эксперименттік және бақылау топтарында жасалған бағдарламаны 
енгізгенге дейін «1-Бақылау» жүргізіледі;

•	 ойын әрекетінде мектепке дейінгі жастағы ересек балалардың 
коммуникативтік білігін дамыту жөніндегі ұсынылған бағдарламаны 
эксперименттік топқа енгізеді. 

•	 тәжірибелік-эксперименттік жұмысты жасалған бағдарлама 
бойынша жүргізеді;

•	 эксперименттік бағдарламамен жұмыс кезеңінде эксперименттік 
және бақылау топтарында «2-Бақылау» жүргізіледі, алынған деректерді 
салыстырады, бағдарламаның артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтайды, қажетті түзетулер енгізеді;

•	 жасалған түзетулерді ескере отырып, эксперименттік жұмысты 
ары қарай жалғастырады;

•	 тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың аяғында қорытынды  
«3-Бақылау» жүргізеді (эксперименттік және бақылау топтарында), 
алынған нәтижелерге талдау жасалады;

•	 «3-Бақылаудың» эксперименттік деректерін салыстырмалы 
түрде талдайды, ойын әрекетінде мектепке дейінгі жастағы ересек 
балалардың коммуникативтік білігін дамыту динамикасын байқайды;

•	 жасалған бағдарламаның тиімділік деңгейі жөнінде қорытынды 
жасалады, оның жағымды және жағымсыз жақтары көрсетіледі;

•	 зерттеудің болашақтағы міндеттері, эксперименттік 
жұмыстарын ары қарай жалғастырудың мүмкін болатын бағыттары 
көрсетіледі.

Ұсынылған зерттеушінің жұмыс алгоритмін орындалатын кез 
келген практикалық зерттеуде педагогикалық  эксперимент аясында 
қолдануға болады.

Б) Аналитикалық (қорытынды, бағалау-нәтижелілік) кезең. 
Ол тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың аяқтау кезеңі болады. Бұл 
кезеңнің міндеті -  жүргізілген «бақылаулардың» нәтижелерін сандық 
және сапалық талдау. Зерттеуші қалыптастыру  іс-әрекетін аяқтағандағы 
педагогикалық процестегі өзгерістердің сипатын бақылауы қажет. 
Алынған нәтижелерді өзара бір-бірімен салыстыру қажет:

- эксперименттік топтағы қалыптастырушы іс-әрекеттің 
тәжірибелік-эксперименттік  жұмыстың басындағы және аяғындағы 
нәтижелері,
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- бақылау тобындағы қалыптастырушы іс-әрекеттің тәжіри-белік 
эксперименттік  жұмыстың басындағы және аяғындағы нәтижелері; 

- эксперименттік және бақылау топтарындағы қалып-тастырушы 
іс-әрекеттің тәжірибелік-эксперименттік  жұмыстарының басындағы 
және аяғындағы нәтижелері.

Жүргізілген жұмыстың тиімділігі туралы қорытынды бақылау 
тобындағымен салыстырғанда эксперименттік топта (қалыптастырушы 
аспектіде) оң өзгерістер анық және айқын болған жағдайда ғана жа-
салады. Егер зерттеу аспектісінде сапалық және сандық нәтижелер 
екі топта да бірдей болса, онда күтілген және алынған нәтижелердің 
айырмашылық себептерін іздеп және талдау қажет, болжамға түзетулер 
енгізу керек болады. Бақылау тобына қарағандағы эксперимент 
тобының нәтижелерінің төмендігі болжамның қате екендігін және білім 
беру процесіне өзгерістер енгізу қажет екендігін көрсетеді

Педагогикалық практикаға автор ұсынған өзгерістердің дұрыс 
екендігі жөніндегі тұжырым  жүргізілген эксперимент жұмысының 
қорытындысы және зерттеудің түйіні мен ұсыныстарын жасауға негіз 
болады.    

Бұл кезеңде зерттеуші жұмысын қорытындылайды, жүргізілген 
зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша оның негізгі түйіні мен 
ұсыныстарын жасайды. Қорытынды зерттеу жұмысының логикалық 
аяқталғандығын көрсетеді және теориялық талдау нәтижелері мен 
тәжірибелік-эксперименттік жұмысты жинақтап қорытады. Сол сияқты 
зерттеу жұмысының соңғы кезеңінде ғылыми проблеманы ары қарай 
жалғастырудың негізгі перспективалық бағыттары көрсетіледі.   

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс зерттеуші үшін ғана емес, 
жалпы педагогикалық ақиқат жөнінде жаңа ақпараттар алу мақсатымен 
жүргізіледі. Сондықтан ғылыми-зерттеу жұмысының аяқтаушы бөлімі 
зерттеу нәтижелерін педагогикалық қауымдастыққа жеткізу бо-
лып табылады.  Жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері 
жетістіктерді ғылыми ортаға енгізу үшін, білім беру практикасына 
педагогикалық ұсыныстар жасау үшін баспасөзде жарияланады.

2.3 Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу әдістері

Мектепке дейінгі педагогика зерттеудің педагогикалық әдістерін 
пайдаланады. Педагогикалық зерттеу әдістері - педагогикалық 
құбылыстарды оқып-үйрену тәсілдері, ғылыми теориялардың заңды 
байланыстарын, қатынастарын және оларды құруды анықтау мақсатында 



32

ғылыми ақпараттар алу. Әдістердің көмегімен ғылым зерттелетін пән 
жөнінде ақпараттар алады, алынған деректерді талдайды және өңдейді, 
белгілі білім жүйесіне енеді. Ғылымның даму қарқыны мен деңгейі 
көбінесе олардың қолданатын зерттеу әдістеріне байланысты.

Қандай да бір ғылыми мақсатқа жету үшін педагогикалық 
зерттеулерді ұйымдастыру тәсілдерінің және оны ретке келтірудің, 
алынған нәтижелерді талқылау жұмыстарының педагогикалық зерт-
теу әдістерін құрайды  (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров). Аса 
нанымды әдістер кешені күрделі педагогикалық нысандарды зерттеуге, 
зерттеу жұмысын жан-жақты жүргізуге мүмкіндік туғызады.

Педагогикадағы зерттеу әдістері қарастыру аспектісіне қарай бы-
лай бөлінеді:

•	 жалпығылымдық (кез келген ғылымда қолданылатын), 
педагогикалық проблемаларды шешу үшін маңызды ақпараттар 
алу мақсатында жүргізілетін ( психологияның, физиологияның, 
медицинаның зерттеу әдістері және т.б.);

•	 айқындаушы және өзгертуші;
•	 эмпирикалық және сандық;
•	 дербес және жалпы;
•	 суреттеп жазу, түсіндіру және болжамдау әдістері;
•	 зерттеу нәтижелерін өңдеу және т.б.
Педагогикалық зерттеудің әрбір кезеңінде әдіс таңдау үшін әрбір 

әдістің мүмкіндіктерін, оның зерттеу процедурасы жүйесіндегі орнын 
білу қажет. Мысалы, эмпирикалық әдіс байқау, әңгімелесу, эксперимент 
және т.с.с. арқылы танып-білудің іргетасын қалайды.

Зерттеушінің міндеті - зерттеудің әрбір кезеңі үшін әдістердің 
ұтымды кешендерін таңдай білу. Ең маңыздысы тұлғаның, ұжымның 
және басқа да нысандардың дамуы жөнінде жан-жақты жүйелі 
мәліметтер  ала алатындай әдістерді үйлесімді таңдай білу керек.

Қолданылатын зерттеу әдістері, педагогикалық энциклопедиялар-
да көрсетілгендей, алынған проблеманы шешу тәсілдерінің ұтымды 
жүйесін таңдауды қамтамасыз етуі, эксперимент жүргізілген уақыт 
ішінде бір аралықтағы белгілі бір сапаның (қасиеттің) динамикасын 
ұстап қалуы тиіс.

Зерттеу нысанының өзгеруіне байланысты әдістердің де өзгеруі 
мүмкін болатындығын ескеру қажет. Процестің барысы мен нәтижелері 
ғана емес, оның жүріп жатқан ортасының жағдайлары да талданады.  

Мектепке дейінгі мекемелердегі педагогикалық процестер жүйелі 
түрде зерттеуді талап етеді. Жүйелілік көзқарас өзара байланысты 
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элементтері көп болатын, функциялары мен мақсатының, басқару 
және қызмет ету аялары біртұтас болатын құбылыстарға қолданылады.  
Зерттеуші педагогикалық құбылыстың компоненттерін және байланы-
сын анықтауы керек; бұл жүйенің қызмет етуіне ықпал ететін негізгі фак-
торларды анықтауы тиіс; басқа құбылыстар мен процестер жүйесіндегі 
оның алатын орнымен бағалауы тиіс; зерттеу  мен  өзгеретін нысан-
дарды айқындауы керек; зерттелетін құбылысты басқару процестерін 
талдап білуі тиіс; жақсартылған қызмет ету жүйесін құруы; алынған 
нәтижелерді практикаға енгізуі тиіс.

Фундаменталды зерттеулер теориялық әдістерді тұтас қолдануды 
талап етеді. Қолданбалы зерттеулерде эмпирикалық әдістер басымдық 
алады (сауалнамалар, тестілеу, байқау, әңгімелесу, өзін-өзі бағалау мен 
сараптап бағалау әдістері). Дегенмен кез келген зерттеуде теориялық 
және эмпирикалық сипаттағы әдістер, эксперимент материалдарын 
өңдеу әдістері орын алады, жүйеде қолданылады. 

Мектепке дейінгі педагогикада өзіндік педагогикалық әдістер пай-
даланылады, сол сияқты бала туралы, психологиялық, физиологиялық, 
медициналық және басқа ғылымдар тұрғысынын оны тәрбиелеу, оқыту 
процесі жөнінде ақпарат алатындай әдістер қолданылады. Мектепке 
дейінгі педагогикада ғылым ретінде теориялық (анализ, салысты-
ру, дедукция, индукция, жалпылау, модельдеу) әдістер орын алады. 
Эмпирикалық әдістер кешеніне эксперимент, байқау, әңгімелесу, сау-
алнама, тестілеу, педагогикалық консилиум, балалар жұмыстарымен 
танысу, құжаттарды талдау, тәуелсіз сипаттамаларды (мінездемелерді) 
салыстыру жатады.

Сұрақтарға жауап беріңіз?
Аталған әдістердің әрқайсысының мақсатын, мазмұнын 

және қолдану, алынған деректерді тіркеу және өңдеу әдістемесін 
қарастырыңыздар.  Әдістер бойынша практикалық тапсырманы (2-5 
тапсырмалар) орындаңыздар, ұсынылған әдебиеттер мен «Мектепке 
дейінгі педагогика», «Педагогика» курстарының оқулықтарын 
пайдаланыңыздар.

Сонымен, педагогикалық зерттеулер суреттеп жазу, түсіндіру, 
педагогикалық құбылыстар мен процестердің барысы мен дамуын 
болжамдауға бағытталған. Зерттеулер нақты айқындалған логикаға 
сәйкес және арнаулы құрал – зерттеу әдістерінің көмегімен жүзеге 
асырылады. Зерттеудің бағыттылығына (фундаменталдық, қолданбалы) 
қарамастан зерттеу әдістерін кешенді түрде пайдаланып, зерттелетін 
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құбылыстың (процестің) барлық жақтарын, оның барысы мен дамуына 
әсер ететін факторлар мен жағдайларды қамтыған аса маңызды. 

  
Өзіндік жұмысқа арналған 1-тапсырма:
1. Педагогикададан алған білімдеріңізге сүйеніп «Ғылыми-

педагогикалық зерттеулердің логикасы» кестені толтырыңыздар. Зерттеу 
амалдарының ретін түсіндіріңіздер.

2. Мектепке дейінгі педагогикадағы зерттеу әдістерінің 
(педагогикалық эксперимент, байқау, әңгімелесу, сауалнама жүргізу, 
тестілеу, балалардың жұмыстарының нәтижелерін талдау, модельдеу, 
тәуелсіз мінездемелер әдісі, математикалық әдістер және т.б.) мазмұны мен 
ерекшеліктері жөнінде шағын  хабарлама дайындаңыздар.  Тапсырманы 
орындау үшін төмендегі ұсынылған жоспарды пайдаланыңыздар.

Өзіндік жұмысқа арналған 2-тапсырма:
1. Әдістің атауы, оның педагогикалық зерттеу әдістерінің 

құрамындағы алатын орны;
2. Әдістің қолданылу бағыты мен аясы, жеке тұлғаның немесе іс-

әрекеттің қандай жақтарын бағалауға бағытталған, басқа әдістерден 
айырмашылығы;

3. Іс жүзіне асырылу реті (жүзеге асыру жоспары, нәтижелерді тіркеу 
тәсілдері, тиімділік жағдайлары, жүзеге асырудың ерекшеліктері);

4. Әдістің зерттеу практикасындағы жағымды және жағымсыз 
жақтары.

5. Мектепке дейінгі мекеменің жұмыс практикасында жүзеге асыры-
латын әдістерді  жинақтап көрсетіңіздер;

6. Курстық зерттеу тақырыбына сәйкес ата-аналар үшін анкета 
жасаңыздар.

7. Мектеп жасына дейінгі баланың ойынға деген ынтасын анықтау 
мақсатында байқау жоспарын жасаңыздар, байқау нұсқаларын 
қарастырыңыздар. Тіркелген нәтижедерді кесте түрінде құрыңыздар.

Ұсынылатын әдебиет
1. Бабанский Ю. К. Методы научных исследований в педагогике. – 

М., 1984.
2. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В. И. 

Журавлева. – М., 1988.
3. Диагностика в детском саду / Под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. 

Посевина. – Ростов-наДону, 2003.



35

4. Дошкольная педагогика. В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 
Саморуковой. – М., 1988.

5. Загвязинский В. И. Методология и методика педагогических ис-
следований. – М., 1986.

6. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. 
Марковой. – М., 1980.

7. Урунтаева Г. А. Диагностика психологических способностей до-
школьников. – М., 1996.



36

3-ТАРАУ
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА ТӘРБИЕ СУБЪЕКТІСІ 
ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ

Жоспар

3.1 «Субъект», «объект» ұғымдарының мәні мен мазмұны.
3.2  Адамның іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субъектісінің негізгі 

белгілерінің жалпы сипаттамасы.
3.3 Педагогикада субъектіні зерттеудің негізгі бағыттары.
3.4  Мектеп  жасына  дейінгі  бала  мектепке  дейінгі мекемеде 

субъект  ретінде.
3.5 Мектеп жасына дейінгі баланың субъектілік қасиеттерін дамы-

ту.
3.6 Мектеп жасына дейінгі бала педагогикалық зерттеулер объектісі 

ретінде.

3.1 «Субъект», «объект» ұғымдарының мәні мен мазмұны

Жалпы және мектепке дейінгі педагогика курстары аясында 
«субъект» және «объект» ұғымдары жиі кездеседі. Олар білім беру 
процесінде, оқыту мен тәрбиелеу принциптерін (диалогтік, адамдық 
құндылықтар приоритеті және т.б.) негіздеуде, педагог пен мектеп жа-
сына дейінгі балалардың өзара әрекеттестік мәселелерін ашуда шешуші 
рөл атқарады.  Көптеген басқа да педагогикалық ұғымдар сияқты олар-
ды да біржақты түсіндіруге келмейді. Оқулықтар мен құралдардың ав-
торлары әртүрлі түсініктемелер береді, бірақ сонымен бірге олардың 
ұқсас элементтері де бар. Бұл ұғымдардың мазмұнын ашу, олардың 
арақатынасын анықтау және оларды анықтауда өзіндік көзқарас білдіру 
тақырыппен жұмыс істеудің бірінші міндеті болып табылады.  Бірнеше 
анықтамаларға тоқталайық.

Объект - Үлкен Совет Энциклопедиясында берілген анықтама бой-
ынша, субъектінің іс-қимылы бағытталған заттардың, құбылыстардың 
жиынтығы. Іс-қимыл өзгеру немесе өлшеулі сипатта болады. Объект 
ретінде қандай да бір белгілерімен сипатталатын жануар, адамдар болуы 
мүмкін. Оларға:  әдебі мен іс-әрекетін сырттай мөлшерлеу сұранысы, 
ынтасыздық, өзін-өзі басқарудың, мақсатты бағытты белсенділіктің, 
шығармашылықтың, өзінің «Мен»-інің және қоғамдағы орнының нақты 
саналы түрде болмауы жатады. Сонымен, аталған белгілердің болуы 
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адамды, оның ішінде баланы да объект санатына жатқызуға мүмкіндік 
туғызады.

«Субъект» ұғымы өзінің негізгі сипаттарына қарай объектіге тура 
қарама-қарсы. Үлкен Совет Энциклопедиясында субъект практикалық 
әрекет пен танымды  жеткізуші, объектіге немесе объектілер жүйесіне 
бағытталған белсенділік көзі ретінде анықталады.

Л. И. Божовичтің көзқарасы тұрғысынан, субъект – өзін-өзі жасай-
тын адам.

М. М. Бахтин субъект – саналы белсенділікпен, бағытты 
мақсаттылығымен және шығармашылығымен сипатталатын тұлға деп 
көрсетеді.  

«Субъект» және «объект» ұғымдарының мазмұнын салыстыра 
келе, В. А. Лекторский: «Объект субъект еместердің бәрін білдіреді» 
деп түсіндіреді.

Субъект және объект - философиялық категория, олардың пайда бо-
луы адамтану мәселелерін ашу теорияларымен байланысты. Адам - өте 
күрделі жүйе, ол өзінің бойына биологиялық, интеллектуалдық және 
рухани бастауларды сіңірген. Адам – бірнеше сатылы күрделілігі бар  
біртұтас жүйе. Ол  қоғамда тұратын, оның заңдарымен өмір сүретін, 
бірақ мәдениеттен жасалған, мәдениетті жасаушы және мәдениетке 
тәуелді биосоциомәдениетті жан.   

Адамның қоғамдағы орны мен рөлінің өзгеруіне байланысты 
(құлдан тұлғаға дейін) оған феномен ретінде қатынас жүйесі де өзгереді.

Бүгін біз адамды еркіндігі, жауапкершілігі бар, өзін және 
айналасындағыларды шығармашылықпен дамытуға ынталы, жауапты 
тұлға ретінде гуманистік көзқарас тұрғысынан қарастырамыз.

Бұл идеялар білім беру саласында жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу 
мақсаттарында толығымен көрініс табады.

Мақсат - білім беру идеалын жеке тұлғаның  белсенді, өз бетімен, 
жоғары адамгершілікпен, интеллектуалды дамуы деп сипаттауға бола-
ды, ол айналасын саналы және шығармашылықпен ары қарай дамытуға 
қабілетті ұлттық және әлемдік мәдениеттің жеткізушісі мен өкілі болып 
табылады. 

Білім беру жүйесінің алдына жан-жақты үйлесімді дамыған жеке 
тұлғаны қалыптастыру мақсатын қоя отырып, біз баламен іс-әрекет, та-
ным және қарым-қатынас субъектісі ретінде өзіміздің өзара байланысы-
мызды орнатамыз. Субъектіні  жас кезеңдерінің барлығында ынтасыз, 
үнемі қамқорлық пен шектеушілікті қажетсінетін объект тұрғысынан 
қарастыру арқылы тәрбиелеу мүмкін емес.
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3.2 Адамның іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субъектісінің 
негізгі белгілерінің жалпы сипаттамасы

«Субъект», «объект» ұғымдарының мазмұнын қарастыру және 
оны талдау адам-субъектінің негізгі белгілерін анықтауға мүмкіндік 
береді. В. В. Горшкованың құралында субъектінің мынадай белгілері 
көрсетіледі: белсенділік, саналылық, еркіндік пен жауапкершілік, 
бірегейлік, шығармашылыққа қабілеттілік, өз нанымы бойынша 
әрекет жасау, жағымсыз жағдайларға дәлелді түрде қарсы тұра алу. 
В. В. Горшкованың қорытынысына сүйеніп осы белгілерге сипаттама 
берейік.

Белсенділік - жеке тұлғаның оның ісіндегі өзін-өзі басқара ала-
тындай себептермен мақсаттарын жүзеге асыруға жағдай жасайтын 
қасиеттерінің жинағы; жағдайлардың өзгеруіне байланысты тәсілдерді 
кең түрде қолдана білу және оларға қонымды түзетулер енгізу; 
жаңа міндеттер қоюға ынталы және сыни тұрғыдан қарау; іс-әрекет 
нәтижелерін шығармашылықпен және көпнұсқалы түрде болжамдай 
білу. 

Белсенділік - субъектінің қажетті, бірақ жеткіліксіз белгісі. 
Белсенділіктің саналы белгісі субъектіні объектіден ажыратады. 
Саналылық  өз ісінің мақсаттарын, себептерін, әдіс-тәсілдерін өздігінен 
талдап талқылағанда көрінеді. 

Субъектінің қажетті белгісі жеке және әлеуметтік 
жауапкершілікпен  ұштасқан еркіндік. Заманауи философияда еркіндік 
адам тіршілігінің міндетті атрибуты, субъектінің мақсатты, таңдамалы 
белсенділігі ретінде қарастырылады (М. К. Каган, А. Л. Никифоров, В. 
Франк).

Субъектінің бірегейлігі субъектінің нәтижелілік белгісі болып та-
былады. Адамның бірегейлігі оның десубъективациясына, әлеуметтік 
объект болуына әкеледі.  Бірегейлік – бұл  субъектінің өзін басқадан, өз 
ісі мен оның нәтижелерін басқанікінен айыра алатындай  қабілеттілік 
қасиеті. Әрбір бала, әрбір семья, білім беру мекемесі бірегей, өйткені 
әрбір адам аталған субъектілі бастауды алып жүре алмайды. Оның бо-
луы білім беру процесін жоспарлау мен ұйымдастыруда дара көзқарас 
тұрғысынан қарауға, мектепке дейінгі жастағы балалардың өзара 
қарым-қатынас істерінің сипатына байланысты. 

Субъектінің белгілеріне сипаттама беру шығармашылыққа қатысты 
болмауы мүмкін емес. Шығармашылыққа қабілеттілік – сырттан 
ұсынылатындардың ішінен таңдау ғана емес, сонымен бірге жеке 
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тұлғаның өзін-өзі көрсете білу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
жаңаны тудыру.

Маңызды белгілері өзіндік нанымы бойынша әрекет жасау, жай-
сыз жағдайларға дәлелді түрде қарсы тұру, жаңа қоғамдық үрдістерді 
аңғарып отыру болып табылады.

Сонымен, адам-субъектіні сипаттайтын негізгі белгілерді анықтау, 
оның маңыздылығын бағалау балаға ерте балалық шақтан бастап 
тәрбиелеудің мағынасын анықтауға көмектеседі. Тәрбиелеу – бұл жай 
ғана адыңғы ұрпақтың келесі ұрпаққа әрекет пен қарым-қатынастардың 
әлеуметтік тәжірибесін беру емес, сонымен қатар әрбір келесі ұрпаққа 
осы тәжірибені байытуға мүмкіндік туғызатын субъективті қасиеттерді 
қалыптастыру.

3.3 Педагогикада субъектіні зерттеудің негізгі бағыттары

«Субъект» және «объект» ұғымдарының мазмұны, бұл 
құбылыстардың әдіснамалық аспектілерін ашу ең алғаш философиялық 
білім аясында жүзеге асты.  Педагогикалық теорияда бұл ұғымдардың 
пайда болуы 20 ғасырдың жетпісінші жылдарымен байланысты. Бүгінгі 
таңда адам-субъектінің  өсуінің әртүрлі жас кезеңдерінде, оның даму 
проблемалары,  мектепке дейінгі мекемеде және семьяда баланың 
субъективтік қасиеттерін қалыптастырудың мазмұнын, шарттарын, 
технологияларын іздестіру педагогиканың аса маңызды міндетіне 
айналды. Бұл проблемаларды теория мен практикада бірге олардың 
арасындағы қарама-қайшылықтарды болдырмауға мүмкіндін  береді.

Субъектіге жүгіну кездейсоқ емес. Қазахстанның басқа  
әлеуметтік-экономикалық және саяси формацияға көшуге ұмтылуы 
белсенді шығармашылықпен өзгеруге өзі де, оның айналасындағылар 
да дайын жеке тұлғаны дамытудың қажеттілігін тудырды. Мұндай 
ұстаным білім беру жүйесінің барлық сатыларында тәрбиенің осыған 
сәйкес түрін қарастыруға алып келді. Мектепке дейінгі педагогикада 
мұндай мақсаттың пайда болуы  жеке тұлғаны ары қарай дамытудың 
іргетасын анықтаушы ретіндегі мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінің 
маңыздылығы идеясының өзектілігін арттыра түсті.

Педагогикалық теорияда адам-субъектінің даму идеясының қандай 
жолдардан өткендігін қарастырайық. Бұл саладағы педагогикалық 
зерттеулердің негізгі бағыттарына жүгінейік.  

Дәстүрлі бағыт ұзақ жеткілікті түрде жалғыз және бүгінгі күнге дейін 
сақталып келеді. Бұл бағыт аясында педагог педагогикалық процестің   
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субъектісі болады. Бала, балалар тобы – бұл процестің объектісі, оған 
оқытушылық, тәрбиелеушілік, дамытушылық мақсаттарын көздейтін 
педагогикалық амалдар кешені бағытталады.  Педагогтың жүйелі және 
мақсатты бағытты ықпалының нәтижесінде бала тұлғасының даму 
процесі жүреді, ол білім алады. Педагогтың ықпалы дегеніміз, сол 
сияқты, білім беру мекемесінде ұжымның және жекелеген балалардың 
әрекетін басқару процесі. Дамытушы ретінде балаларға ересектердің 
және құрбыларының ықпалы қарастырылды.  Педагогпен ықпалдастық 
болуы мүмкін, алайда ол ұдайы және оның әсері негізінде болады. 
Педагогикалық процеске қатысушылардың қарым-қатынас типі бұл 
бағытта – субъект-объектілік болады.

Бұл қатынас типін схема түрінде былай көрсетуге болады: 
Sb     Ob.
Педагогикалық процеске қатысушылардың субъект-

субъектілік қатынас типін көрсететін бағытын қарастырайық. Өзара 
ықпалдастықтың бұл типін қарастыру кезінде әркім субъект те және 
объект те бола алады, әркім толыққанды түрде ықпал ете алады және 
ықпалында болады. Педагог пен балалар зерттеудің бұл бағытында 
әртүрлі іс-әрекет  субъектілері түрінде көрінеді, субъектаралық өзара 
ықпалдастық мүмкіндіктері қарастырылады (Р. С. Буре, В. В. Давыдов, 
М. И. Лисина, В. И. Логинова, А. К. Маркова, Н. Н. Поддьяков, Г. И. 
Щукина және т.б.).

Педагогикалық ғылымда бұл бағыттың пайда болуы қоғамның 
белсенді, тұлғалық-жауапкершілігі бар адамдарға деген объективті 
сұранысы мен білім беру мекемелерінде оларды дайындау жүйесінің 
жасалмағандығының арасындағы қайшылықтан туады. Бұл 
қайшылықтар  проблеманың екі жағын нұсқайды. Бірінші жағы – бұл 
білім беру саласында тиісті технологияларды іздестіру, екінші жағынан 
– білім берудің әрбір сатысында мұндай тұлғаны тәрбиелеуге дайын пе-
дагогтарды даярлау.

Педагогикалық процестің бұл қатынас типін схема түрінде былай 
көрсетуге болады: Sb   Sb.

Педагогикада субъект проблемасын түсінудің үшінші бағыты 
алдыңғы екеуінің талдау нәтижесі болады. Педагогикалық процеске 
қатысушылардың қарым-қатынасының субъект-субъектілі типіне үш 
элемент – зерттеушілік, танымдық, өзгертушілік және т.б. әректтерді 
қамтитын объект (немесе  объектілер жиыны) жатады. Субъектілердің 
әрекеттері бір-бірмен өзара байланысты және объектіге немесе олардың 
жиынына бағытталған. Мысалы, мектепке дейінгі мекемеде бейнелеу 
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өнері сабақтарында педагог пен мектеп жасына дейінгі балалар бірігіп 
сурет салады, әртүрлі заттар жасайды және т.с.с. жұмыстар орын-
дайды. Олардың әрекеттері қағаз парағына, картонға, саз балшыққа 
бағытталған.

Теорияда субъект-субъектілік өзара әрекет субъектілер бала, пе-
дагог, ұжым біріккен субъект (балалық, педагогикалық) ретінде бо-
лады. Педагогикалық процесте субъект-субъект қарым-қатынасын 
ұйымдастыру тәжірибесінің мысалы ретінде педагог-жаңашылдардың 
әдістемелерін (Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенкова және т.б.) алуға 
болады.

Бұл өзара әрекетті схема түрінде көрсетуге болады:
Sb        Sb

Ob
Бүгінгі күні баланың субъективтік қасиеттерін тәрбиелеу процесі 

жасалу үстінде. Баланың объектіден субъектіге ауысу тетіктері 
жеткілікті қарастырылмаған. Мектепке дейінгі педагогикадағы 
проблемалық сала -субъектілі ынталылықты, балалар мен педагогтардың 
шығармашылығын қамтамасыз ету мақсатында педагогикалық процесті 
ұйымдастырудың тиімді түрлерін, әдістерін, біртұтас технологияларын 
анықтау. Қойылған бұл проблемадан бірқатар жеке проблемалар туын-
дайды:

•	 Нақты педагогикалық процесте педагогты субъект ретінде, 
олардың субъектілік қасиеттерін көрсететін мүмкіндіктері мен 
жағдайларын, балалармен бірге әрекетіндегі қарым-қатынас жүйесін, 
басқа педагогтармен және әкімшілікпен қарым-қатынасын қарастыру 
қажет. «Білім беру процесінде педагог әрқашанда субъект бола ала ма?» 
деген сұрақ аса маңызды. Зерттеу жұмысының басты аспектісі - өзінің 
кәсіби іс-әрекетіндегі педагогтың ерекшелік іс-әрекеттерін анықтау. Іс-
әрекет жағдайына қарай оның субъектілік жайы да әртүрлі болуы да-
усыз факт (мысалы, балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру 
жөнінде әкімшіліктің нұсқауларын қабылдайды, ата-аналар мен бала-
лар тарапынан бағалау тұрғысында болады және т.с.с.).

•	 Баланы педагогикалық процестің субъектісі ретінде қарастыру да 
нақты емес. Балалармен қарым-қатынаста беделді деген педагогтардың 
басым көпшілігі баланы өзімен теңдес серік ретінде себепті және 
технологиялық тұрғыдан да қабылдауға дайын емес (әсіресе, кіші 
жастағы және мектепке дейінгі жаста). Кейбіреулер «педагог-бала» 
қарым-қатынас жүйесіне субъект ұғымын енгізудің қажеттілігі жоқ 
деп санайды. Ал үшіншілерінің педагогтың бұл субъектіге қарым-
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қатынасы қандай болуы керек және оның субъектік қасиеттерін қалай 
қалыптастыру керек екендігі жөнінде нақты түсініктері жоқ. Баланың 
тиісті қасиеттерін қалыптастыру үшін оған субъект ретінде қарау 
жеткілікті ме? Баламен қарым-қатынасты қалай орнату керек? Жас және 
жеке ерекшеліктерін қалай ескеру керек? Педагогикада осы сұрақтарға 
жауап беру керек. Лекциялық және семинар сабақтарында  бірігіп 
жұмыс жүргізу барысында біз қойылған проблемаларды шешудің 
өзіндік нұсқасын беруге тырысамыз.

Педагогикалық проблемалардың тағы бір блогы субъектаралық 
әрекеттестікті ұйымдастыру процесімен (субъект-субъектілік сипаттағы 
әрекеттестік) - оқу-тәрбие процесіндегі белсенділік пен серіктестіктің 
ерекше түрімен байланысты. Ол балаға субъективтік сапаларын 
дамытуға, педагогқа – дамудың шығармашыл деңгейіне қол жеткізе оты-
рып, оларды еселеп арттырады. Субъект-субъектілік қатынастар ұдайы 
қозғалыста, әртүрлі пікірлердің, тұжырымдардың, сұраныстардың, 
көзқарастардың  үйлескен жағдайында дамиды. Проблеманың бұл бло-
гы серіктестіктің мазмұны мен түрлеріне жаңа көзқарас ізденістерімен 
байланысты.

Педагогикалық ізденіс аясы педагогикалық процестің барысы 
мен нәтижелерін диагностикалау тәсілдерін анықтаумен байланысты, 
онда өзара әрекеттестіктердің барлық қатысушыларының диагностика 
мен өзін-өзі диагностикалауға саналы түрде қатысу мүмкіндігі, оның 
субъектаралық сипаты есепке алынады.

3.4 Мектеп  жасына  дейінгі  бала  мектепке  дейінгі мекемеде 
субъект  ретінде

«Субъект», «объект» ұғымдарының жалпы теориялық мазмұнын 
түсіну, педагогикадағы білім беру процесінің субъект проблемала-
рын зерттеу мектепке дейінгі педагогикада бұл құбылысты қарастыру 
ерекшеліктеріне көшуге мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі мекемеде 
педагогикалық процесс субъектісі кім болады? Ол кім – педагогтың 
серіктесі ме? Мектепке дейінгі балалық шақтың әртүрлі кезеңдерінде 
қандай ерекшеліктер болады? 

Сонымен, біз мектепке дейінгі кезең -  0 (туғаннан) -  6 (7)  жасқа 
дейін екендігін білеміз. Мектеп жасына дейінгі балалық шақ бірнеше жас 
ерекшелік кезеңге бөлінеді, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшелік 
сипаттары бар. Әр кезең анатомиялық, физиологиялық, физикалық, 
психикалық көрсеткіштерімен анықталады. Д. Б. Элькониннің жасқа 
бөлу кезеңдеріне сүйене отырып, сол кезеңдерді көрсетейік.
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Сәбилік жас (туғаннан бастап бір жасқа дейін).
Нәрестелік кезеңін (туғаннан бастап 1,2 айға дейін) қамтиды.
Ерте жас ( 1-ден  3 жасқа дейін).
Мектепалды жас ( 3-тен  5 жасқа дейін).
Нағыз мектепке дейінгі жас ( 5 жастан мектепке барғанға дейін).
Мектепке дейінгі жастың нақты хронологиялық шекарасы даулы 

мәселе. Әлемнің әр елдерінде балалар мектепке 5 жастан 7 жасқа дейін 
барады. Қазақстан Республикасында, өзімізге белгілі, мектеп жасы 
6-7 жастан басталады. Бұл мәселеде өз көзқарасымызды анықтай оты-
рып, мектеп сатысына көшу физиологиялық тұрғыда негізделген бо-
луы керек екендігін естен шығармауымыз қажет. Баланың денсаулығы, 
психикалық процестердің даму деңгейі кіші мектеп жасындағы балаға 
қажетті деңгейге сәйкес болуы керек. Баланың хронологиялық жасы 
әрқашан дамудың бұл кезеңінің талаптарына сай бола бермейді, 
сондықтан мектепке дейін білім беру мамандарына және ата-аналарға 
мұны ескеріп, баланы мектепте оқуға уақтылы дайындаулары қажет.

Мектепке дейінгі уақытта әрбір жас кезеңдерінің сипаты семинар 
және практикалық сабақтардың, өзіндік жұмыстардың міндеті болып 
табылады.

3.5 Мектеп жасына дейінгі баланың субъектілік қасиеттерін да-
мыту

Бала бірден субъект болып, оның  тиісті белгілерін қабылдай ал-
майды және ол кездейсоқ емес. Оның дамуы, саналы түрде белсенді, 
ынталы, шығармашыл болуы бірден болмайды, біртіндеп үлкендермен 
бірге – алдымен ата-аналарымен және жақындарымен, ал кейін педагог-
пен қарым-қатынаста еркіндік пен жауапкершілікке ие бола бастайды.

Бала-субъектінің қалыптасуы оны тәрбиелеу мен оқыту процесінде 
үлкендердің іс-әрекеті баланы ерте жастан бастап субъектілік сапала-
ры мен қасиеттерін дамытуға бағыттаған жағдайда ғана жүзеге асады. 
Керісінше, баланың еркіндігін, белсенділігі мен ұмтылысын басу ын-
тасыз  немесе ашуланшақ және негативті адам болып шығуы мүмкін. 
Баланың ынтасын үнемі шектеп отыру оның дамуын тежейді. Оның 
дамуы ұзаққа созылады, үлкен психикалық және физикадық күш 
жұмсауды қажет етеді, бала кінәмшіл болып, жас ерекшелік дағдарысқа 
ұшырайды. Сондықтан біздің міндетіміз – баланы әрекет, таным 
және қарым-қатынас субъектісі етіп қалыптастыруда үлкендердің 
мүмкіндіктерін анықтау және түсіну. Ересектер  дегеніміз - кәсіби және 
мақсатты түрде кіші жастағы және мектеп жасына дейінгі балалардың 
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дамуына ықпал ететін балаға жақын отбасындағы адамдар,  мектепке 
дейінгі мекемелердегі мамандар.

Бұл мүмкіндіктер қандай? Педагогикада кулинариядағы сияқты бір 
рецепт болуы мүмкін емес. Біз балалармен жұмыс жасаймыз, олардың 
әрқайсысы өзінше әртүрлі. Олардың барлығы әртүрлі психологиялық, 
педагогикалық, материалдық және тағы да басқа даму жағдайында 
болады. Олармен отбасында және мектепке дейінгі мекемеде жұмыс 
істейтін адамдар да бірдей емес. Дегенмен, жалпы барлығына бірдей 
қолданылатын ұсыныстар бар, оларды жүзеге асыру оқыту, тәрбиелеу 
және дамыту міндеттерін шешуге көмек болады.

Балалардың айналасындағы үлкендер балаға өзара әрекеттестік 
ісінде тең құқылы қатысушы ретінде қараулары тиіс.

Ең бастысы сол, балаға өзіндік жеке тұлға ретінде оның белсенділігін 
басып тастайтындай көзқарас болдырмауды (мысалы, үйді, ұжыммен 
тұратын бөлмені таза ұстауда) түсіну қажет. Сонда бірігіп істеген іс 
нәтижелі болады.

Мектепке дейінгі жастағы баланың өмір сүру объектісі ретіндегі 
қалыптасуына оң әсер ететін ең негізгі фактор, М. И. Лисинаның 
пікірінше, үлкендермен  араласу, конструктивті қарым-қатынас жасау.

Ересек адам айналасына бағалаушылықпен қарау көзқарасы арқылы 
балада бағалау әрекетінің тууына және қалыптасуына ықпал етеді. 
Ересектер ерте жастан бастап-ақ баланың әрекеттерін ұйымдастырады, 
жеке тәжірибе жинақтауын қамтамасыз етеді, іс-әрекет үлгілерін, 
оны дұрыс орындау тәртіптерін көрсетіп береді. Ол құрбыларымен 
бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастырады, қарым-қатынастың әртүрлі 
жағдаяттарында өзін қалай ұстау керек екендігін үйретеді. Үлкендердің 
функциясы баланың сабақ, ойын, еңбек үстінде өздігінен, шығармашыл 
белсенділігін арттыру, оған қажетті мөлшерлі көмек көрсету.

Баланың өмір сүру субъектісі болып қалыптасуында мектеп жасы-
на дейінгі балаға үлкендердің көзқарасы маңызды. Бүгінде тәрбиелеу 
практикасында мұндай көзқарастардың бірқатары қарастырылады.

Баланың жетістіктеріне назар аудармаушылық байқалады, олар 
үлкендерге аса маңызды емес сияқты болып көрінеді. Соның салдары-
нан қолдау таппағандықтан, оң бағалауды күтпестен өзіне назар аудар-
ту үшін теріс әрекеттер жасай бастайды.   

Баланың ісін үлкендердің жете бағаламауы әдепсіздікке әкеледі – 
үлкен адам баланың әрекетін үзеді, оның жоспарын бұзады. Бұл бала 
тарапынан қарсылық көрсетуге әкеліп соғады, балада бастаған ісін 
аяқтау сияқты білік қалыптаспайды, бұл өз кезегінде істің құндылығы 
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мен мағынасын төмендетеді, баланың ынтасын тежейді. Үлкеннің 
мұндай әрекеті балада дәрменсіздік комплексін қалыптастырады – 
оның ісін қызықсыз және біртекті күйге келтіреді, өзіндік әрекет пен 
ынталылық көрсетпейді. Мектеп жасына дейінгі балаға біртіндеп тәртіп 
процестерін орындату арқылы іске асыруға мүмкіндік беру қажет.

Бақылаусыздық және немқұрайлы көзқарас - ерте және мектеп-
ке дейінгі жаста немқұрайлылыққа төзбейді және қалай да болса 
ересектердін  назарын аударуға тырысады. Осылай ересектердің ұзақ 
уақыт бойғы немқұрайлылығының салдары баланың теріс әрекеттер 
жасауына әкеліп соғады, ол әртүрлі қарсылықтар білдіріп, сол сияқты 
айналасындағыларға ашық түрде ынтасыздық көрсетеді. Осының 
бәрі баланың толыққанды дамуына, оң әрекеттерінің, психикалық 
процестердің қалыптасуына ықпал етпейді.

Балалардың жағымсыз істеріне, білмегендіктеріне «үлкендер 
қатал» талаптар қояды да, жағымды жақтары аталмайды, сол күйінде 
қабылданады. Мұндай жағдайда балалар өздерінің кемшіліктері үшін 
үнемі теріс баға алады, басқа балалармен салыстыру объектісіне айнала-
ды. Соның салдарынан балалар өздерін жете бағаламайды (тіпті төмен 
бағалайды). Теріс баға баланың ынтасын, белсенділігін төмендетіп, 
кемшіліктері үшін қорқумен шектеледі.

«Қуанған үлкен адамдардың көзқарасы» - жетістіктерді, жағымды 
жақтарды мадақтайды, болымсыз жетістіктерді де атап отырады. 
Балалар үлкендердің немесе құрбыларының жағымсыз бағасына мән 
бермейді, өздерін өздері көтермелеп бағалайды. Оның сәйкессіздігін 
түсіну белгілі бір жас кезеңінде келіспеушілікке себеп болады, ал ол 
ішкі және сыртқы жағымсыз көрініс береді. 

«Әділетті ересек адамдардың көзқарасы» - жетістікті де, кемшілікті 
де бірдей байқайды, соған сәйкес бағалайды. Балалар мақтағанды да, 
ескертпелерді де оңай ажыратады. Олар өздеріне өздері сенімді бола-
ды, өздерін өздері бағалауы да үйлеседі. Ересектердің әділетті бағалауы 
баланың саналы тәртіптілігін, өзіне-өзі сенімін дамытады.

Ересектердің субъект-субъективтік көзқарасы балаға өзіндік, 
шығармашыл әрекеттің бастаушысы, өзіндік ерекшелігі бар, 
қайталанбас бірегей  жеке тұлға ретінде,  тіпті әзірге тұрақты емес, 
қалыптасып болмаған болса да болмаса даөзіндік мақсаты мен талапта-
ры бар адам ретінде қарауды көздейді, бірақ ары қарай дамытуды шек-
темей керек екендігін ескерген жөн.

Баланың әрекетін, қылықтарын оң бағалау оны дамытудың, 
белсенділігін арттырудың басты факторы екендігін білеміз. Үлкендердің 
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мадақтауы – өсіп келе жатқан тұлғаның өзіндік санасын дамытудың 
негізгі тәсілдерінің бірі. Оң бағалау белсенділікті арттырады, теріс 
бағалау – мектепке дейінгі жаста ынтасының артуына, өздігінен әрекет 
жасауға ұмтылдырады. Ерте және мектепке дейінгі жастағы балаларға 
ескерту жасауды, теріс бағалауды пайдаланғанда,  бала емес, оның 
теріс қылығының бағаланатынын естен шығармау қажет: «Сен жаман 
емессің, бірақ сен жаман қылық көрсеттің, ол дұрыс емес, себебі…» 
деп айту керек. Баланың іс-әрекеті мен оның нәтижесін бағалағанда 
алдымен жағымды жақтарын, содан кейін жағымсыз жақтарын айтып, 
оның мүмкіндігіне сенімділікпен аяқтау қажет

Сонымен, мектеп жасына дейінгі балалардың субъектік қасиеттері 
мен сапаларын қалыптастыруды баланы өзара әрекеттестіктің 
тең құқылы қатысушысы ретінде қабылдап, оның мүддесі мен 
сұраныстарын ескере отырып, әрекеті мен қылықтарын объективті 
түрде бағалау арқылы, оның белсенділігін арттыру және дамыту үшін 
қажетті жағдайларды ұйымдастыру арқылы ерте жастан бастау керек. 
Бұл жол үлкендерден  шеберлікті, шыдамдылықты, өсіп келе жатқан 
адамға және оның ұдайы жетілуіне деген қамқорлық пен сыйластықты 
талап етеді.

3.6 Мектеп  жасына дейінгі бала  педагогикалық зерттеулер 
объектісі ретінде

Баланы таным және қарым-қатынас субъектісі ретінде қарастыру 
арқылы, біз, әрбір адамға қарағанда бұл ұстаным тұрақсыз екендігін 
атап көрсетуіміз керек, ол «адам-адам» қатынас жүйесінде ауысып 
отырады. Біздің әрқайсысымыз әртүрлі ұстанымда болуымыз мүмкін. 
«Объект» ұғымын біз абстрактылы мектеп жасына дейінгі балаға 
қолдандық, олардың анатомиялық-физиологиялық, психологиялық 
және басқа ерекшеліктері әртүрлі ғылымдардың  (психология, анато-
мия, физиология, педагогика және т.б.) зерттеу пәні болады.

Балаға субъект ретінде қарау мүмкіндігі, оның қасиеттері мен са-
паларын, қабілеттерін мақсатты және бағытты түрде қалыптастырудың 
тиімділігі  педагогтар мен ата-аналардың олардың ерекшеліктерін 
білуімен, осы жастың мүмкіндіктерімен анықталады. 

К. Д. Ушинский: баланы жан-жақты тәрбиелеу үшін оны барлық 
жағынан білу керек деп атап көрсетті. 

Мектепке дейінгі мекемеде білім беру процесін оңтайландыру, 
жаңа жүйелер мен технологияларды іздестіру ғылыми-педагогикалық, 
психологиялық және басқа зерттеулердің үйлестірілуімен анықталады. 
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Баланы ерте жастан және мектепке дейінгі жастан әртүрлі іс-әрекетте 
тәрбиелеу, оқыту дамыту проблемаларын зерттегенде зерттеу әдістерінің 
тұтас бір жүйесі пайдаланылады.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін естеріңізге түсіріңіздер 
және атаңыздар.

Мынадай сұрақ туындайды: мектеп жасына дейінгі баланы зерттеу 
мақсатында зерттеу барысында, педагогтың әртүрлі әдістерді қолдану 
процесінде бала қандай орын алады?  Осы және тақырыпқа байланы-
сты басқа да сұрақтарға  «Мектепке дейінгі педагогика» курсын оқу 
барысында жауап береміз.

«Мектеп жасына дейінгі баланы жас ерекшелігіне қарай дамыту 
сипаттамасы» тақырыбы бойынша өзіндік жұмыс

Жоспар
1. Жас ерекшелік кезеңдері. Жас ерекшелік кезеңдерін анықтау 

критерийлері.
2. Мектепке дейінгі балалық шақтың жас ерекшелік кезеңдері.
3. Ерте жастағы балалардың жас ерекшелік дамуының жалпы 

сипаттамасы. Бұл кезеңде балаларды оқыту мен тәрбиелеудің өзіндік 
ерекшеліктері.

4. 3 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне қарай 
дамыту кезеңдерінің сипаттамасы. Оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 
бағыттары.

Жазбаша тапсырма: әрбір жас ерекшелік кезеңіндегі мектеп жа-
сына дейінгі балалардың дамуының негізгі бағыттарын көрсететін ке-
сте дайындаңыздар (сәбилік, ерте жас, кіші жас, мектепке дейінгі орта 
және үлкен жас).

Төменде кесте нұсқаларының бірі берілген.

Ерте және мектепке дейінгі жастағы балалардың дамуының 
негізгі бағыттары

Жас 
ерекшелік 

кезеңі

Жеке 
тұлғаның даму 
ерекшеліктері

Іс-
әрекет 
дамуы

Психикалық 
процестердің 

дамуы

Қарым-
қатынасы 
мен тілінің 

дамуы

Негізгі жас 
ерекшелік 

жаңа 
өзгерістері
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4-ТАРАУ
МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ  МЕКЕМЕНІҢ  БІРТҰТАС 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРОЦЕСІНДЕГІ  ТӘРБИЕ

Жоспар

4.1 «Тәрбиелеу», «өзін-өзі тәрбиелеу», «өзара тәрбиелеу», «қайта 
тәрбиелеу» ұғымдарының мазмұны. Мектеп жасына дейінгі балаларды 
тәрбиелеудің құрылымы мен функциялары.

4.2 Мектепке дейінгі кезеңде баланы тәрбиелеудің мақсаттары мен 
міндеттері.

4.3 Мектепке дейінгі тәрбие беру мекемесіндегі тәрбиелеу 
процесінің мазмұны.

4.4 Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеудің негізгі түрлері, 
әдістері және құралдары.

1.5 Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу ерекшеліктері.

4.1 «Тәрбиелеу», «өзін-өзі тәрбиелеу», «өзара тәрбиелеу», «қайта 
тәрбиелеу» ұғымдарының мазмұны. Мектеп жасына дейінгі бала-

ларды тәрбиелеудің құрылымы мен функциялары 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу жөнінде жүйелі және 
толыққанды түсінік алу үшін бірқатар негізгі аспектілерді (ұғымның 
мазмұнын, оның өзіне жақын ұғымдармен байланысын) ашайық, 
құрылымын (мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, түрлерін, әдістерін, 
құралдарын, нәтижелерін), тәрбиелеу функцияларын, мектепке дейінгі 
кезеңде оны жүзеге асыру ерекшеліктерін көрсетейік.  

Тәрбиелеу – мектепке дейінгі мекемедегі тұтас педагогикалық 
процестің компоненті, оны ұйымдастыру негіздерін біз жоғарыда 
айттық.

«Тәрбиелеу» категориясы ғылымда кең, тар және локалды мағынада 
қарастырылады.

Тәрбиелеу (кең мағынада) – бұл жас ұрпақты өмірге және еңбекке 
дайындауды қамтамасыз ететіндей оған аға буынның өзінің әлеуметтік 
тәжірибесін беруі.

Тәрбиелеу (тар мағынада) – бұл тәрбиеленушілердің тұлғалық 
қасиеттерін, өзіне және айналасындағыларға қарым-қатынас жүйесін 
қалыптастырудағы мақсатты, бағытты процесс.  

4–7463
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Локалды мағынада тәрбиелеу – баланың қандай да бір қасиетін, 
тәртіп әдетін қалыптастыру.

Мектеп жасына дейінгі мекемеде білім беру процесінің теори-
ясы мен әдістемесін қарастырғанда біз тәрбиелеудің тар мағынадағы 
анықтамасына сүйенеміз. Бұл анықтамада тәрбиенің негізгі 
функцияларының мәні – баланың дүниеге, өзіне, басқа адамдарға 
көзқарас жүйесін қалыптастыру, оның тұлғалық қасиеттерін, 
адамгершілік мәдениетінің негіздерін тәрбиелеу жатыр.

«Тәрбиелеу» ұғымы оған жақын бірқатар ұғымдармен тығыз бай-
ланысты: өзін-өзі тәрбиелеу, өзара тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу. Өзін-
өзі және өзара тәрбиелеу процестері тұлғаның дамуына қызмет етеді. 
Олардың айырмашылығы тәрбиелеу ықпалының көзінде жатыр. Бірінші 
жағдайда бұл көз - баланың өзі, ал екінші жағдайда -  ықпал етуші жақ 
ретінде басқа адамдар (балалар, үлкен адамдар) болады.

Өзара тәрбиелеу - өзара ықпалдастыққа қатысушы адамдардың 
адамгершілік, әлеуметтік, эмоционалдық дамуға, өзара бірін-
бірі байытуға, жеке тәжірибелерімен алмасуға бағытталған өзара 
ықпалдастық процесінде пайда болатын адамдар арасындағы 
қатынастардың бір түрі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу - адам өзін-өзі жөнге келтіру тетіктерін 
белсенділендіру арқылы өзін тұлға ретінде толыққанды түрде көрсетуге 
бағытталған саналы іс-әрекет. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі 
тәрбиелеуінің қозғаушы күші оның ісін үлкен адамдардың мақұлдауын, 
жұмысы мен  тәртібін оң бағалауын қажет ететіндігі болып табылады. 
Бұл процесс жағдаятты сипатта болады және үлкен адамдар тарапынан 
қолдауды талап етеді.

Қайта тәрбиелеу процесінің өзін-өзі және өзара тәрбиелеуден 
айырмашылығы бұл баланың жағымсыз істері мен тұлғалық қасиеттерін 
өзгертуге бағытталады. Қайта тәрбиелеу көзі - баланың жағымсыз 
жақтарына мақсатты түрде әсер етіп өзгерте алатын үлкен адам-
дар. Қайта тәрбиелеу – неғұрлым күрделі процесс, өйткені тұлғаның 
қалыптасып қалған мінезі мен қатынастарында берік шартты рефлек-
стер жатыр, оларды бұзу қиынға соғады. Бұл процесс әрқашан нәтижелі 
бола бермейтіндігі түсінікті.

Қайта тәрбиелеу, деп көрсетеді  Г. М. Коджаспирова, - адамды 
тәрбиелеудің алдыңғы нәтижесін зерттеуге, тәртібін түзетуге, қате 
пікірлерін жоюға, девианттық қылықтарын болдырмауға бағытталған 
мақсатты тәрбиелік іс-әрекет.

Тұтас педагогикалық процесте тәрбиелеу процесінің өзінің 
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құрылымы болады. Еске түсірейік, құрылым – объектінің тұтастығын 
қамтамасыз ететіндей оның бөліктерінің (компоненттерінің) 
арасындағы берік байланыс.

Ю. К. Бабанский тәрбиелеу процесінің құрылымында алты өзара 
байланысты  компонентті анықтайды.

1. Дем беруші-мотивациялық – мектеп жасына дейінгі баланың 
даму мотивациясы мен өзін-өзі жетілдіруін қалыптастыруды, дүниеге 
көзқарас, өзінің айналасындағылармен, басқа да адамдармен  дұрыс 
қарым-қатынаста болу негіздерін қалыптастыруды көздейді.

2. Мақсатты – мектепке дейінгі балалық шақтың әртүрлі кезеңінде 
балаларды тәрбиелеу мақсаттарын көрсетеді.

3. Мазмұндық – мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу 
мазмұнын  – мектепке дейінгі жастағы баланың үйлесімді даму-
ына қажетті қарым-қатынастың әлеуметтік тәжірибесінің, өзара 
ықпалдастықтың, өзін тұлға ретінде көрсете білу көлемін анықтайды.

4. Амалдық-әрекеттік – түрлі әдістер, ұйымдастырушылық-
педагогикалық жағдайлар мен құралдар арқылы жүзеге асырылатын 
мектепке дейінгі мекемедегі тәрбиенің процессуалды жағын сипаттай-
ды

5. Бақылаушы-реттеуші – тәрбие процесін бақылауды және реттеуді, 
оның барысы мен нәтижелерін түзетуді қамтиды,  тәрбиелеуде кері бай-
ланыс орнатуды қамтамасыз етеді.

6. Бағалаушы-нәтижелілік – балалардың тәрбиеленгендік деңгейін 
диагностикалауды қамтамасыз етеді, сәйкестік орнатады, мектепке 
дейінгі мекемеде мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің жаңа 
мақсаты мен міндеттерін қояды.  

Тәрбиелеу процесіндегі қозғаушы күштер; бұл процестің ішінде  
және одан тыс туындайтын қайшылықтары:

•	 қоғамның балалардың тәрбиеленгендік деңгейіне қойылатын 
талаптары мен мектеп жасына дейінгі балалардың нақтылы деңгейінің 
арасындағы;

•	 баланың жақсы болу, мораль нормаларына, үлкен 
адамдардың талаптарына сай әрекет жасау сұраныстары мен оларды 
қанағаттандырудың нақты мүмкіндіктері арасындағы;

•	 баланың білімі мен білігі және сыртқы мақсаттардың 
арасындағы;

•	 баланың айналасы туралы, тәртіп, қарым-қатынас нормалары 
мен ережелері жөніндегі бұрынғы білімі мен жаңадан алған білімдерінің 
арасындағы.
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Мұндай қайшылықтардың болуы тәрбие процесіне қозғау салады, 
оның жетілуіне түрткі болады.

Тәрбиелеу тұлғаға, оның дамуына, білім алуына кешенді түрде 
әсер етеді. Тәрбиелеу, оқыту және дамыту процестері өзара тығыз бай-
ланысты. Мектепке дейінгі мекемеде білім беру процесінде тәрбиелеу 
негізінен үш функция атқарады.

1. Дидактикалық (оқытудың жетекші функциясы) – оқушылардың 
білім жүйесін меңгеруін, іс-әрекет тәсілдерін меңгеруді көздейді.

2. Тәрбиелік (тәрбиелеу процесіндегі жетекші функция) – 
балалардың айналасындағыларға, өзіне қарым-қатынас жүйесін, 
дүниетаным негіздерін, құндылықтарды қалыптастыру, сол сияқты 
мектеп жасына дейінгі баланың тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеу. Бұл 
функция үлкен адамдар мен балалардың әртүрлі іс-әрекетте араласу 
процесінде, адамгершілік нормалары мен тәртіп ережелерін меңгеру 
процесінде жүзеге асырылады.

3. Дамытушы функция оқыту және тәрбиелеу процесінде баланың 
психикалық процестерін, оның қабілеттерін, педагогикалық процестің 
субъектісі ретінде оның шығармашылығын дамыту.

4.2 Мектепке дейінгі кезеңде баланы тәрбиелеудің мақсаттары мен 
міндеттері

Тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттері тәрбиелеу процесінің 
көзделген нәтижелері мен сапасын бағалау критерийлерін анықтайды. 
Олар процеске динамика мен бағдар береді.

 Педагогикада тәрбиелеудің мақсаттары тұлғаны тәрбиелеудің 
соңғы нәтижелерінің моделі түрінде ашылады. Сонымен бірге тұлғаны 
тәрбиелеудің аяқталғандығы шартты жағдай, өйткені, адам өмір бойы 
өзгереді, дамиды. Тәрбиеленгендіктің, білімділіктің, дамығандықтың  
нәтижесі әрбір жас кезеңімен және бұл процестің нәтижелілігінің жас 
ерекшелік критерийлерімен байланысты болуы мүмкін. Тәрбиелеу 
мақсаты оның мазмұнына, түрлеріне, әдістеріне, құралдарына 
бағдарлық әсер береді, тәрбиелеу бағдарламаларының бағытын 
анықтайды, процестің қажетті нәтижесін көрсетеді.

Тәрбиелеу мақсаттары, О. П. Морозова көрсеткендей, әртүрлі негіз 
бойынша жіктелуі мүмкін:

•	 мақсаттың  масштабына қарай - стратегиялық (глобалдық), 
тактикалық, стратегиялық, локалдық түрде;

•	 нақтылық дәрежесіне қарай – нақтылы, жақын, тікелей;
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•	 уақытша негізіне қарай – қашық, жақын, тікелей;
•	 мазмұнына қарай – физикалық, ақыл-ой, әлеуметтік-

адамгершілік, эстетикалық тәрбие мақсаттары;
•	 тұлғаға ықпал ету сипатына қарай – дидактикалық 

(оқытушылық), тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік.
Тәрбиелеу мақсаттары мемлекеттік заңнамамен заңдастырылған 

мемлекеттік жалпыға білім беру міндетті стандарттарымен тығыз бай-
ланысты. Педагогикалық мақсаттар ҚР  «Білім туралы» Заңы арқылы 
өтеді, бала құқығы туралы Конвенциямен, бала құқығы туралы Заңмен 
анықталады. Мектепке дейін білім беру мақсаттары мектепке дейінгі 
Тұжырымдамада көрсетілген. Бұл нормативтік құжаттарда мектепке 
дейін тәрбие берудің жалпыланған (глобалды, идеалды) мақсаттары 
белгіленген және диагностикалау көрінісін береді.

«Білім туралы» Заңда мектепке дейінгі білім берудің мақсаты мек-
теп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу, денсаулығын сақтау және нығайту, 
олардың жеке қабілеттерін дамыту, дамуындағы кемшіліктерін түзету.

Мектепке дейін тәрбие беру Тұжырымдамасы заңнамалармен 
үндес. Онда мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің мақсаты 
мына төмендегілерді көздейтін баланы жан-жақты  үйлесімді дамыту 
деп қарастырады:

•	 денсаулығын сақтау және нығайту;
•	 толыққанды дене дамуын қамтамасыз ету;
•	 жан-жақты психикалық дамыту және бала тұлғасын 

қалыптастыру.
Сонымен, мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу мақсаты 

тұлғаның, оның әрекетінің жан-жақты үйлесімді дамуына негізделеді. 
Өз кезегінде «жан-жақты тәрбиелеу және дамыту» термині көптеген  
диагностикалауға жататын ішкі мақсаттарды көздейді. Тәрбиелеу 
процесі басқару процесі ретінде физикалық, интеллектуалдық, 
психикалық, адамгершілік, эстетикалық, әлеуметтік дамытуды, еңбекке 
дайындықты, білім беру субъектісінің экологиялық, жыныстық, 
құқықтық, экономикалық мәдениетін дамытуды біріктіреді. «Үйлесімді» 
ұғымы тұлғаның жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес келісілген, 
сабақтас, бірқалыпты дамуын білдіреді.

Шын мәнінде осылай қойылған мақсат адамның табиғи 
мүмкіндіктерін құрайтын тұқымқуалау белгілерінің барынша толық 
ашылуын  көздейді.

Тәрбиедегі үйлесімділік және жан-жақтылық идеясы  тарихи 
тұрғыда жаңа емес. Шығыста ол VIII-IX ғғ. (Аль-Фараби, Ибн-Сина 



54

және т.б.), қайта өрлеу дәуірінде пайда болды, кейін ХVIII ғ. фран-
цуз ағартушылары өз еңбектерінде қарастырған. Ресейде мұндай 
мақсат қою революционер-демократтардың аттарымен байланы-
сты, кейіннен оны заңдастырылған негізде КСРО (Қазақ кеңестік 
социалистік Республикасы) енгізді. Бұл мақсат ЮНЕСКО-ның көптеген 
халықаралық декларацияларына енді.

Тәрбиенің мақсаты әлеуметтік сұраныспен анықталады және 
мемлекеттік құжаттарда көрсетіледі. Ол жалпылама сипатта бола-
ды және нақтылауға жатады. Бұл мақсаттар диагностикалық сипат-
та болады, олар бойынша нағыз жетістікке жетудің анық және нақты 
критерийлері мен көрсеткіштері жасалуы мүмкін.

Көбінесе мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің 
жалпыланған мақсаты оның жүзеге аспайтындығынан, жүзеге асырудың 
қандай да бір құқықтық, әлеуметтік, экономикалық жағдайларға байла-
нысты педагогикалық практикада жетіспегендігінен сынға ұшырап жа-
тады, соның салдарынан бұл мақсатқа жету қиынға соғады. Дегенмен, 
мақсат-идеал бола тұрып, педагогикалық ақиқатқа қол жеткізуге 
ұмтылу аса маңызды. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мақсаты мақсатқа 
жету траекториясын көрсететін міндеттерде нақтыланады. Метепке 
дейінгі тәрбие беру міндеттері мазмұнына қарай – физикалық тәрбие, 
ақыл-ой, әлеуметтік-адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, 
жыныстық тәрбие болып жіктеледі. Осы міндеттерді ашып көрсетейік.

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу міндеттері: 
Дене тәрбиесі міндеттері – денсаулықты сақтау және нығайту, 

дамып келе жатқан организмді жетілдіру, қозғаушы біліктері мен 
дағдыларын, денелік сапаларын, мәдени-гигиеналық дағдыларын, дене 
тәрбиесі мен саналы өмір салтына тұрақты оң эмоционалдық көзқарас 
қалыптастыру.

Мектеп жасына дейінгі баланың ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері 
– тілін, ойлау түрлерін дамыту, көрнекті-бейнеліден логикалық ойлауға 
көшу, дүниетанымын қалыптастыру, сенсорлық эталонды, заттар-
мен жұмыс жасаудың перцептивті (тексеруші) амалдарын меңгеру, 
күнделікті өмірде эталондарды пайдалану білігін қалыптастыру, ой 
әректі мен ойлау амалдарын дамыту.

Әлеуметтік-адамгершілік тәрбиенің міндеттері – адамгершілік 
қасиеттерін, үлкен адамдармен және балалармен өзара қарым-қатынас 
орната білу қабілетін дамыту; сезімі мен істеген амалдарын үйлесімде 
көрсете білу және басқару; тәртіп мәдениетін тәрбиелеу, адамгершілік 
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сана (талдау және бағалау) қалыптастыру; әлеуметтік тұрғыда 
негізделген адамгершілік нормаларын меңгеру, басқа адамдарға, өмірге 
оң  эмоционалдық қатынас орнату.

Эстетикалық тәрбие – әдемілікті сезіну, әлемге эстетикалық 
тұрғыда қарау, көркемдік жағынан дамыту, өмірде, өнерде әдемілікті 
бағалай білу және өзі де соны жасай алу білігін қалыптастыру.

Еңбек тәрбиесінің міндеттері – қызмет көрсету білігі мен 
дағдыларын қалыптастыру, айналасындағы жақын адамдарына 
қамқорлық жасай білу, қарапайым еңбек амалдарын орындай алу, бірігіп 
еңбек ету білігі, басқалардың еңбегіне оң эмоционалдық көзқараспен 
қарау, кәсіби еңбек мамандықтары туралы білімді меңгеру.

 Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетінің 
міндеттері – адамның ақылына байланысты болатын табиғатқа 
ұқыпты көзқарас қалыптастыру; табиғат субъектілеріне көмек беруге 
дайындық (қоректендіру, отырғызу және т.б.), табиғатқа оң көзқарас 
қалыптастыру,  экологиялық дүниетаным негіздерін білу.

Мектеп жасына дейінгі баланы жыныстық тәрбиелеудің 
міндеттері – жыныстық тәртіп негіздерін қалау, дұрыс жыныстық 
идентификацияға ықпал ететіндей орта ұйымдастыру; баланың өзінің 
жынысымен байланысты тәрбие түрін қалыптастыру; басқа жынысқа 
оң көзқараспен қарауға тәрбиелеу.

Балаларды мектепте оқуға дайындаудың міндеттері – метептегі 
оқуға балалардың жалпы және арнайы дайындығын қалыптастыру. 
Ол үшін жоғарыда аталған міндеттерді шешу және балаларды мектеп 
пәндерін оқып меңгеруге және мектепке мотивациялық, әлеуметтік, 
тұлғалық, интеллектуалдық, физикалық тұрғыда дайындау арнайы  
педагогикалық жұмыстар жүргізу.

Жоғарыда мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің негізгі 
міндеттері қарастырылды. Оларды іске асыру педагогикалық практи-
када мақсатты орындауға - мектеп жасына дейінгі баланы үйлесімді 
дамытуға бағытталады. Мектепке дейінгі мекемеде тәрбие берудің 
мазмұнына сол сияқты құқықтық сана негіздерімен, экономикалық 
тәрбие бастамаларымен таныстыру да кіреді. Бала өмірінің әртүрлі аясы 
(отбасында және білім беру мекемелерінде, әлеуметтік орталықтарда, 
бір-бірімен өзара қарым-қатынаста) оның жан-жақты дамуына 
стихиялық және бағытты мақсатты түрде әсер етеді.



56

4.3 Мектепке дейінгі тәрбие беру мекемесіндегі тәрбиелеу 
процесінің мазмұны

Мазмұн дегеніміз - объектіні құраушы барлық элементтердің, оның 
қасиеттерінің, байланыстарының, ішкі процестерінің бірлігі.

Мектепке дейінгі тәрбиенің мазмұны тұтас тәрбие процесінің 
компоненттері ретінде дене, адамгершілік, ақыл-ой, әлеуметтік, 
эстетикалық, еңбек, экологиялық, жыныстық тәрбиені құрайды. Оларды 
меңгеру құралы балалардың күнделікті өмірі, олардың белсенді әрекеті, 
мақсатты бағдарлы оқыту және тәрбиелеу.

Тәрбие мазмұнын қалыптастыру көзі әлеуметтік тәжірибе бо-
лып табылады, ол білімді, іс-әрекет тәсілдерін, айналасындағыларға 
эмоционалды-құндылық қарым-қатынасты, шығармашылық істер 
тәжірибесін қамтиды.

Мектеп жасына дейінгі тәрбиенің мазмұны оның мақсатымен 
және міндеттерімен анықталады. Ол мемлекеттік жалпы білім берудің 
міндетті стандартына негізделген. Метепке дейін білім беру стандар-
ты білім берудің басқа сатыларының стандарттарынан өзгеше. Ол білім 
беру мекемесінде педагогтің балалармен өзара әрекетінің мазмұнына, 
әдістеріне, сипатына қойылатын талаптар жүйесін анықтауы тиіс. Сол 
сияқты мектепке дейінгі мекемеде стандарт пәндік-дамытушылық 
ортаның сипатын, оның толықтырылуын, мектепке дейін тәрбие беру 
мамандарының кәсібилігіне талаптар қоюды анықтайды. Стандарт 
талаптарына байланысты мектепке дейінгі мекеме үшін білім беру 
бағдарламасы құрылады, ол мектепке дейінгі білім беру мазмұнын 
бағытына қарай және жас кезеңдеріне көрсетіп береді.

Тәрбиелеу нәтижесі - үйлесімді дамыған және соған сай ортамен 
қарым-қатынас жасауға дайын бала тұлғасы. Бала тұлғасы, оның да-
муы мектепке дейінгі тәрбие сапасының негізгі критерийі болады. 
Тұлға жаңа қасиеттерге (адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық, 
физикалық және т.б.), жағымды әдеттерге ие болады, адамзат 
мәдениетінің негіздерін меңгереді.

Мектепке дейінгі тәрбие мазмұнын құру тұлғаны тәрбиелеудің 
жалпы заңдылықтарына бағынышты жасалады. Бұл зандылықтар 
объективті сипатта болады және тәрбие процесін реттеп отыратын 
тәрбие принциптерін анықтауға негіз болады.

 



57

4.4 Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеудің негізгі түрлері, 
әдістері және құралдары

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің мақсаттары, 
міндеттері және мазмұны оны жүзеге асырудың түрлерінің, әдістерінің 
және құралдарының өзіндік ерекшеліктерін анықтайды. Түрлері, 
әдістері мен құралдары тәрбиелеу процесінің процессуалдық жағын 
құрайды. Бұл құралдар іс жүзінде тәрбиелеу әрекетін іске асыруға, мек-
теп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін 
шешуге мүмкіндік туғызады. Биенің тиімділігі педагогикалық проце-
сте бұл компоненттерді дұрыс таңдап алуға, мектепке дейінгі балалық 
шақтың барлық кезеңдерінде балаларды тәрбиелеудің заңдылықтары 
мен принциптеріне бағдарлауға байланысты.

Тәрбиелеу түрлері – тәрбиелеу процесінің сыртқы көрінісі. 
Мектепке дейінгі педагогикада тәрбие түрлері дара, кіші топтық, 
топтық болып бөлінеді. Тәрбиенің нақты мақсаты мен міндеттеріне, 
балалардың жас және жеке ерекшеліктеріне қарай тәрбиенің түрі 
таңдалады.

Мысалы, баланың нақты бір қылығы бойынша этикалық әңгімені 
онымен жеке өткізуге болады, этикалық әңгіме соңынан талқылау 
түрінде өткізілуі де мүмкін – топтық түрі;  эстетикалық циклдағы 
сабақтар топтық және кіші топтық түрде өтуі мүмкін; еңбек әрекеті жеке 
тапсырмаларды орындау (кіші топтарда өсімдіктерді күту, бөлмені топ 
болып жинау) түрінде өтуі мүмкін. Ерте жаста негізінен барлық тәрбие 
процесі үлкендер жағынан назар аударуды талап ететін күн тәртібі про-
цестерден басқасы жеке түрде немесе кіші топтарда өткізіледі.

Тәрбиенің бұл түрінің артықшылықтары мен кемшіліктері 
«Педагогика» курсында ашылған. Қайталау қажет болған жағдайда 
осы курстың оқулықтарын пайдаланыңыздар («Тәрбие түрлері» 
бөлімін қараңыздар).

Тәрбие түрі әртүрлі құралдардың көмегімен орындалатын тәрбиенің 
әдістері мен тәсілдерінің кешенін қамтиды.

Тәрбиелеу әдістері – тәрбиелеу мақсатына жетуге бағытталған 
үлкен адамдар мен балалардың өзара байланысты әрекетінің тәсілдері. 
Тәрбиелеу әдістерінің көмегімен балалардың тәртібі түзетіледі, 
тұлғалық қасиеттері қалыптасады, олардың іс-әрекет, қарым-
қатынас, өзіне және айналасындарға көзқарас тәжірибесі байытыла-
ды. Әдістер мектепке дейінгі мекемеде білім беру процесінің әртүрлі 
жағдаяттарында, бала іс-әрекетінің түрлерінде пайдаланған жағдайда, 
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сол сияқты педагог оларды бірге және ұдайы алмастырып қолданған 
жағдайда тиімді болады.

Әдістерді алмастырып тұру тәрбие тәсілдерін керек етеді, олар 
әдістің бөлінбес бөлігі, бұл тәрбиешінің нақты әдісінің ішіндегі жеке 
амалы. Мысалы, жазалау әдістерінің тәсілдері – уақытты созып жа-
залау, ұжым болып талқылау түрінде жазалау, үлкеннің жақтырмаған 
көзқарасы, жақсы көретін ісінен айыру.

Тәрбиелеу тиімділігі сол сияқты тәрбиелеу заңдылықтары мен 
оларды есепке алуды білуге байланысты. Мектепке дейінгі педагоги-
када мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің бүтін бір кешені 
айтылады. Тәрбиелеу әдістерінің бірнеше классификациясы бар.

Олардың біріншісі тәрбиенің барлық әдістерін тұлғаға ықпал көзіне 
қарай бөледі: көрнекілік, сөздік, практикалық. Екінші классификацияның 
негізіне  адам (оның ішінде баланың да) іс-әрекетінің құрылымы жа-
тады. Бұл классификацияны Ю. К. Бабанский ұсынған. Бұл бала-
ны тәрбиелеу мен дамытуға іс-әрекеттік көзқарастың мағынасын 
көрсетеді. Оның мәні тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту оны іс-әрекеттің 
және айналасындағылармен қарым-қатынастың әр түріне қатыстыру 
процесінде тиімді түрде жүзеге асады. Тәрбиелеу әдісі 4 топқа бөлінеді:

	тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі;
	іс-әрекетті ұйымдастыру және қоғамдық тәртіп тәжірибесін 

қалыптастыру әдістері;
	тәрбиеленушілердің тәртібі мен іс-әрекетін ынталандыру 

әдістері;
	тәрбие процесін бақылау мен оның тиімділігін талдау әдістері.
Мектепке дейінгі мекемеде және отбасында мектеп жасы-

на дейінгі балаларды тәрбиелеу әдістері (Тәрбие әдістерін Ю. К. 
Бабанскийдің   классификациялауы бойынша).

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Балалардың қоғамдағы 
тәртіптің, қарым-қатынастың, іс-әрекеттің нормалары мен ережелері 
жөніндегі білімін қалыптастыруға, оны балалардың мектепке дейінгі 
оқушы әлеміне кіруді саналы түрде түсіндіруге бағытталған.

1. Сөздік әдістер: этикалық әңгімелер, айтып беру, түсіндіру, 
нандыру, әдебиет оқып беру, кітап, мультфильм кейіпкерлерінің,  
өмірдің әртүрлі ситуацияларындағы үлкендер мен балалардың істеген 
қылықтарын талдау. 

2. Көрнекі әдістер: үлкендер мен балалардың іс-қимылдарын 
байқау, кино- және видеоматериалдарды, өмірдегі жағдайларды, үлкен 
адамдардың ісі мен қарым-қатынастарының мысалдарын көрсету, 
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тәрбиелік мазмұны бар слайдтар, картиналар, иллюстрациялар, өмірдегі 
және ертегідегі ситуацияларды, кейіпкерлердің істерін көрсететін 
суреттерді қарау.

Іс-әрекетті ұйымдастыру және тәртіп тәжірибесін 
қалыптастыру әдістері. Бұл  қоғамдағы практикалық тәртіп пен іс-
әрекет аясындағы мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тәжірибесін 
қалыптастыруға бағытталған.

1. Үйрету (белгілі бір қалыппен әрекет ету әдетін қалыптастыру).
2. Жаттығу (бір істі есте қалу үшін бірнеше рет қайталау, дағдыны 

қалыптастыру).
3. Тәрбиелеуші ситуациялар, олардың негізінде келіспеушілік –  

тиісті норма мен баланың ішкі нанымының күресі.
4. Ойын әдістері: ойын-көрсетілімдер, рөлдік ойындар, өмірлік си-

туациялар мен ондағы тәртіп нұсқаларының  көрсетілімі.
Іс-әрекет пен тәртіпке қарқын беру әдістері. Бұл бала тұлғасының 

әлеуметтік көріністеріне қарқын беруге бағытталған. Мектеп жасы-
на дейінгі бала үлкен адамдардың қолдауы мен мақұлдауына мұқтаж; 
сондықтан бұл оны тәрбиелеу мен дамытуда нағыз күшті ынталанды-
рады.

1. Марапаттау (мақұлдау, әдепті қатынас, мақтау, мақтаулы көзқарас, 
дене қимылымен және ыммен қолдау білдіру, алдын ала сенім көрсету, 
марапат  тапсыру, төс белгі, жетондар).

2. Ұялту, бетіне басу (жақтырмаған көзқарас, ескерту жасау, уәде 
етілген марапаттан айыру, іс-әрекетіне шектеу қою, тыйым салу, табиғи 
салдарлар әдісі).

3. Балаға үлкен адамдардың тарапынан табысқа жеткендік, 
мақұлдағандық, қолдау білдіргендік жағдаяттарын жасау.

Тәрбие процесін бақылау және оның тиімділігін талдау әдістері. Ол 
тәрбие процесін бақылау және оның тиімділігін талдауға бағытталған; 
мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиеленгендік деңгейін диагно-
стикалау; қойылған мақсат пен қол жеткізілген нәтижелерді салыстыру.

1. Баланың тәртібін, қарым-қатынасы мен іс-әрекетін байқау.
2. Баланың тәрбиеленгендік деңгейін диагностикалайтын арнайы 

ситуациялар (Егер сенде сиқырлы таяқ болса, онда сен не істер едің?).
3. Балалармен және олардың ата-аналарымен әңгімелесу.
4. Мектепке дейінгі мекемелердің мамандарымен, ата-аналармен 

сауалнама жүргізу.
5. Адамгершілік талғамға негізделген өмірлік проблемалық ситуа-

цияларды көрсету.
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6. Тәрбиеленгендік пен баланың топтағы орнының 
жағдайлылығының арасындағы тәуелділікті анықтайтын социометрия.

7. Тұлғалық қасиеттердің, мінез-құлық белгілерінің, тұлғаның 
бағыт-бағдарының, қабілеттерінің, білігінің дамығандығын бағалаудың 
арнайы әдістемесі.

Әдістердің тізімін жалғастыра беруге болады, оларды құрайтын 
тәсілдер де ашылған. Педагогтар мен ана-аналардың тәрбиелеу 
жұмысының жемісті болуы тәрбиеге кешенді көзқарас болған жағдайға, 
мектеп жасына дейінгі балалармен қарым-қатынаста әдістердің әртүрлі 
топтарын пайдалануға байланысты. Балалардың өмір әрекеттерін 
ұйымдастырғанда тәрбие – бағытталған процесс, ол табиғи түрде 
жүруі тиіс, үлкендердің жағымды үлгі көрсетіп әрбір баланың қол 
жетістіктерін мақұлдап отыру қажет екендігін білу аса маңызды. 
Әдістерді таңдағанда тәрбиенің нақты мақсаты мен мазмұнын, тұлғалық, 
ұйымдастырушылық, психологиялық-педагогикалық жағдайларын 
ескеру керек; бір ғана әдіс емес, әдістер жүйесі пайдалану, олардың 
үйлесімін келтіріп ауыстырып отыру қажет; мектеп жасына дейінгі ба-
ланы тәрбиелеудің түрлерін, әдістерін және құралдарын қолданғанда 
стереотиптерге жол берілмеуі тиіс; тәрбие әдістерін таңдағанда баланың 
жас және жеке ерекшеліктерін байланыстырып отыру қажет.

Тәрбиелеудің тиімділігінің қажетті шарты - мектеп жасына 
дейінгі баланың дамуының заңдылықтарына бағдарлау, тәрбиелеу 
принциптерін сақтау болып табылады.

Заманауи тұлғалық-бағдарлық тәрбиелік парадигмадағы жетекші 
принциптер мыналар:

•	 білім берудің басты нәтижесі ретінде дамыған тұлғаға бағдарлау;
•	 тұлғаны әртүрлі іс-әрекет барысында, балалардың күн тәртібі 

ережесі аясында  тәрбиелеу;
•	 ата-аналар мен педагогтардың балаға талаптарының бірдей бо-

луы;
•	 баланың жағымды жақтарына сүйену, оны барлық 

ерекшеліктерімен қабылдау;
•	 тәрбие процесін ізгілендіру;
•	 педагогикалық басшылықты баланың ынтасы мен өзінділігінің 

дамуымен үйлестіру;
•	 тәрбиенің (мақсатының, мазмұнының, технологиясының) 

баланың жас және жеке ерекшеліктеріне сәйкес болуы;
•	 балалармен өзара іс-әрекетте екі жақты қарым-қатынас болуы 

принципі.
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Тәрбиенің түрлері мен әдістері көрнекілікке сүйенуді қажет етеді.  
Мұндай қосымша материал ретінде тәрбие құралдары қолданылады.

Тәрбие құралдары – тәрбиелеу процесінде көмекші ретінде пайда-
ланылатын заттардың, объектілердің, құбылыстардың жүйесі.

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу құралына әртүрлі 
тұрмыстық заттар, табиғи материалдар, ойыншықтар, көрнекті 
құралдар (суреттер, иллюстрацялар. фильмдер), техникалық құралдар, 
кітаптар, журналдар, өнердің әр түрлері, балалардың жан-жақты іс-
әрекеті жатады. Мектепке дейінгі педагогикада бұл құралдар жүйесінде 
жетекші болатын үлкен адамдармен қарым-қатынас, мектепке дейінгі 
кезеңдегі ең басты іс-әрекет ойын болып табылады. Ең ерекше құрал 
педагог тұлғасы (оның сыртқы бейнесі, эмоциясы, жүріс-тұрысы, сөзі) 
және балалар ұжымы, қоғамдық пікір.

Л. С. Выготский тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу – материалдық 
және рухани мәдениет құралдарын меңгеру процесі, - деп көрсетеді. 
Олай болса, тәрбие құралдарын шартты түрде екі топқа бөлуге болады.

1. Материалдық мәдениет құралдары – ойыншықтар, ыдыс-аяқ, 
айналасындағы заттар, оқытудың техникалық құралдары, ойын-
дар, киім, дидактикалық материалдар және т.с.с. Олар практикалық 
интеллектісін дамытады.

2. Рухани мәдениет құралдары – кітаптар, өнер заттары, сөз сөйлеу 
түрлері.

Бірқатар педагогтар (В. И. Логинова, П. Г. Саморукова) тәрбиелеудің 
Л. С. Выготский көрсеткен классификациясына үшінші топты қосады.

3. Қоршаған дүниедегі құбылыстар мен объектілер – табиғат 
құбылыстары, өсімдіктер мен жан-жануарлар дүниесі.

Әлеуметтік тәжірибені беру процесінде тәрбие түрлерін, әдістерін, 
тәсілдері мен құралдарын қолдану, оларды үйлестіру және қолдану 
тәртіптерінің жиыны П. И. Пидкасистыйдың пікірінше, тәрбие техно-
логиясын құрайды.

Г. М. Коджаспирова және А. Ю. Коджаспиров тәрбие техноло-
гиясын  бала тұлғасын тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шешуді 
қамтамасыз ететін  ретті түрде орындалатын тәсілдердің, қадамдардың 
жүйесі, ал іс-әрекеттің өзі процедуралық түрде, яғни іс-қимылдың 
белгілі бір жүйесі түрінде берілген; нәтижелілікке кепілдікті 
қамтамасыз ететіндей тәрбие процесі компоненттерін жасауда және 
оны процедуралық тұрғыда іске асырудағы іс-қимыл жүйесі ретінде 
анықтайды. Технология әдістемені нақтылайды.  Сонымен, түрлер, 
әдістер, тәсілдер және құралдар жүйесі технологияның негізі ретінде 
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тәрбие процесін басқара алушы және қайта жаңғыртушы ете алатын-
дай рөл атқарады.  

Мектепке дейінгі педагогиканың  ғылым және педагогикалық прак-
тика ретінде заманауи маңызды және өзекті бағытын жасау оны ары 
қарай дамытудың перспективалық жолы.

Біртұтас тәрбие процесінің нәтижелері тәрбие мақсаттарына  – 
генералдық (мектепке дейінгі жастағы жан-жақты үйлесімді дамыту) 
және  негізін ашып көрсететін субмақсаттарға бөлінеді. Субмақсаттар, 
жоғарыда көрсеткеніміздей, жетекші педагогикалық мақсатты нақты 
және диагностикалық етеді. Тәрбиенің мақсаты мен нәтижесін 
сәйкестендіру, олардың үйлесу дәрежесі тәрбие процесінің тиімділігі 
жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Мектепке дейінгі педагогикада тәрбие нәтижелерін бағалау үшін 
мамандардың бақылауына болатындай көрсеткіштер жүйесі пайдала-
нылады. Мұндай көрсеткіштер ретінде сөз сөйлеу, баланың жекелеген 
қылықтарынан жиналатын тәртіп алынады; балалар мен үлкендердің 
істеріне назар қою; балалардың қоршаған ортамен, үлкендермен және 
балалармен қарым-қатынас жүйесі; сыртқы бейнесі; өзіне және басқаға 
қатынасы; іс-әрекетте және қарым-қатынаста таңдампаздығы алынады.

Біз мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеуде мазмұнына қарай 
бірнеше бағыт бар екендігін анықтадық – дене, әлеуметтік-адамгершілік, 
ақыл-ой, эстетикалық, еңбек, экологиялық, жыныстық, құқықтық. Әрбір 
бағыт бойынша тәрбие нәтижелері өз критерийлері мен диагностикалық 
әдістерінің көмегімен байқалады. Мысалы, дене тәрбиесінің  нәтижелері 
баланың денсаулық деңгейімен, негізгі қозғалыстарымен, өз денсаулығына 
қарауымен, мәдени-гигиеналық дағдыларының қалыптасқандығымен 
бағаланады. Еңбек тәрбиесінің нәтижелері балалардың өз еңбегіне, 
үлкендердің еңбегіне көзқарас тұрғысынан, олардың еңбек процестерін 
меңгергендігімен бағаланады. Еңбексүйгіштік тұлғаның қасиеті ретінде, 
өзі және басқалар үшін ынталылығымен бағаланады.

Адамгершілікке тәрбиеленгендік көрсеткіштеріне, адамгершілік 
сезімінің қалыптасқандық деңгейіне және адамгершілік тәртіп әдеттеріне, 
оны орындаудағы өзінділігіне, адамгершілік сезімі мен қасиетін жарқын 
көрсете алуына тоқталайық.

Адамгершілік тәрбиесі мәселелерімен Р. С. Буре, А. К.Меңжанова, 
М. И. Шарова, Е. И. Белова, Л. Ф. Островская, С. Д. Якобсон, Т. В. 
Артемова және т.б. белсенді түрде шұғылданды. Олар мектеп жасына 
дейінгі балалардың адамгершілікке тәрбиеленгендігінің үш деңгейін 
көрсетті.
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Жоғары деңгей – адамгершілік нормалары қолдану деңгейінде 
меңгерілген, тәртібі мен қарым-қатынасын реттеуші болып табылады.  
Тәртібі тұрақты, үлкендердің еске салуынсыз өз бетімен ынталылық 
көрсетеді. Жағымды адамгершілік сезімі мен қасиеті айқын көрінеді. 
Бала өз тәртібін және адамгершілік нормалары тұрғысынан басқа 
балалардың тәртібін  бағалауға қабілетті.

Орта деңгей – адамгершілік нормалары қайталап жаңғырту 
деңгейінде меңгерілген, бірақ үлкендердің айтуымен немесе еске са-
луымен жасалады. Адамгершілік тәртібі мен дағдылары қалыптасу 
кезеңінде болады; меңгеру тұрақсыз, өзіндік істері сирек байқалады, 
адамгершілік сезімдері жарқын көрінеді, бірақ жүйелі түрде емес. 
Басқалардың тәртібін бағалай алады,  басқа балалар мен үлкендерден 
әлеуметтік адамгершілік нормаларын сақтауды талап етеді.

Төменгі деңгей – адамгершілік нормалары танып білу деңгейінде 
меңгерілген, яғни қылығын көрсеткен кезінде түсінеді. Адамгершілік 
нормалары ісі мен қарым-қатынасының реттеушісі болмайды, балалар 
күнделікті өмірде ережелерді қолданбайды, басқалардан оның орында-
луын талап етпейді. Дағдылары мен әдеттері адамгершілік нормалары-
на сәйкес қалыптаспаған.

Сонымен, біз мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу процесін 
қарастырдық, оның мақсаттарын, мазмұнын, түрлерін, әдістерін, 
құралдарын, нәтижелерін көрсеттік. Тәрбиелеу – қоғамдағы адамның 
әлеуметтік тәжірибені, адамзат мәдениетін, іс-әрекет және қарым-
қатынас ережелерін меңгеруінің күрделі, ұзақ, жүйелі, үздіксіз процесі. 
Бұл адамның өмірінің басынан бастап тұлға болып қалыптасқанға 
дейінгі, жеке тәжірибе жинақтаудың, қарым-қатынас жасаудың, өзін-өзі 
көрсетудің белсенді процесі, бұл адамның  стихиялық және мақсатты 
бағытты дамуы.

4.5 Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу ерекшеліктері

Әрбір жас кезеңінде тәрбиенің жалпы және өзіндік ерекшеліктері 
болады. Мектепке дейінгі кезеңдегі бала тәрбиесінің ерекшеліктерін 
қарастырайық. Оларды екі топқа бөлеміз, бірінші тобы – жалпы, ол 
адамның қалыптасуының келесі кезеңдерінде жалғасады. Екінші кезең 
бала дамуының мектепке дейінгі кезеңімен байланысты.

Ерекшеліктердің бірінші тобы
Мектеп жасына дейінгі баланың жағымды қасиеттерін, әдеттерін, 

білімі мен білігін тәрбиелеудің, үлкен адамдардың баланың 
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айналасындағы өмірге, өзіне және басқа адамдарға қарым-қатынас 
жүйесін қалыптастырудың  бағыттылығы. 

Тәрбие процесінің көпфакторлығы – тәрбие процесінде тәрбие 
үдерісінің күрделендіруге себеп болатын көптеген субъективтік 
және объективтік факторлардың кездесуі, Мектепке дейінгі тәрбиеге 
әлеуметтік сұраныс, қоғамның экономикалық, құқықтық, саяси даму 
деңгейі, педагогты кәсіби даярлау деңгейі, білім беру ортасы мен 
эмоционалдық климат, балалардың тәрбиеленгендік деңгейі, мектепке 
дейінгі мекеме саясаты, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығы, 
отбасындағы ахуал – факторлардың жиыны, олардың әрқайсысы мектеп 
жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу процесіне және оның нәтижесіне 
өзінің ықпалын тигізеді. 

Тәрбиенің  үздіксіздігі – баланың күн тәртібіндегі барлық іс-
әрекетінде жүретін процесс. Тәрбие стихиялы және мақсатты түрде 
бала өмірінің әр сәтінде болып тұрады. Тәрбиелеу процесі аяқталмайды. 
Оның аяқталуы шартты түрде, белгілі бір уақыт аралығында баланың жас 
кезеңінің аяқталуымен байланысты болады. Тәрбие процесінің мұндай 
шартты түрде аяқталуы оның сапасын бағалауда, тәрбиеленгендік 
нәтижелерін диагностикалағанда, отбасында және мектепке дейінгі ме-
кемеде тәрбие барысына түзету енгізгенде маңызды.

Тәрбие процесінің кешенділік сипаты өзара ықпалдас 
компоненттердің көптүрлілігін (мақсаттық, мазмұндық, процессуалдық) 
қамтиды, олар өзара ықпалдастық және өзара бағыну жағдайында бо-
лады: 

- тәрбиенің мазмұндық  элементтері (дене, ақыл-ой, әлеуметтік-
адамгершілік, эстетикалық, еңбек, құқықтық, жыныстық, экологиялық 
және т.б.);

- тәрбие процесінің құрылымдық компоненттері (мақсаттары, 
міндеттері, мазмұны, түрлері, әдістері, құралдары, нәтижелері);

- субъектілері – тәрбие процесіне қатысушылар (психологиялық, 
педагогикалық, ұйымдастырушылық, әдістемелік, материалдық-
техникалық).

Балалар мен үлкендердің арасындағы кері байланысқа құрылған 
тәрбиенің екіжақты сипаты. Үлкендердің баланың тәрбиелілігі, 
тұлғалық ерекшеліктері жөнінде ақпараттары неғұрлым көп болса, 
солғұрлым тәрбие нәтижелі болады.

Тәрбие нәтижелерінің бір мағыналы еместігі және 
анықталмағандығы – бірдей жағдайда тұлғалық қасиеттері, әдет-
ғұрыптары, тәрбиеленгендік дәрежелері, тәртібі әртүрлі балалар 
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тәрбиеленеді. Екі бірдей жағдайда  мүлдем әртүрлі нәтижелер болады, 
өйткені  субъективті фактор әсер етеді. 

Ерекшеліктердің екінші тобына мыналар жатады:
Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиесіндегі үлкен адамдардың 

анықтаушы рөлі. Бұл жас кезеңінде үлкендер тәрбиелеушілік, 
оқытушылық, дамытушылық, бейімдеушілік, ұйымдастырушылық, 
үйлестірушілік және жинақтаушылық функцияларын орындайды.

Тәрбие нәтижелерін уақытымен созу – мектепке дейінгі кезеңде 
тәрбиелеу негіздері салынады да, келесі жас кезеңдерінде дамып, 
тереңдеп, кеңейеді және тұлғаның тәрбиеленгендігіне дейін өсіп 
жетіледі.

Мектеп жасына дейінгі баланың тәртібі мен іс-әрекеті тікелей 
сезіммен, эмоциямен, ниеттенуімен реттеледі.

Үлкен адамдар тарапынан баланың тұлғалық қасиеттерін 
жағымды бағалаудың, істерін мақұлдаудың ерекше маңыздылығы.

Үнемі көрнекілікке сүйенудің, метеп жасына дейінгі баланың 
тәрбиесінде жағымды практикалық өнегенің қажеттілігі.

Қалыптасқан қасиеттердің, әдептердің, біліктің тұрақсыздығы, 
ұдайы қайталап отырудың, бекітудің, өмірдің түрлі жағдаяттарында  
қолданудың қажеттілігі.

Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесінің бірқатар физиологиялық 
және психологиялық факторларға тәуелділігін, отбасында және мектеп-
ке дейінгі мекемеде тәрбие процесін құрғанда және ұйымдастырғанда 
оларды ескеру қажет:

•	 баланың тез шаршауы, жүйке жасаушаларының қажығандығы;
•	 зейіні мен қабылдауының тұрақсыздығы;
•	 мектепке дейінгі ересек жасқа қарай ұлғаятын психикалық 

процестердің еріктілік деңгейінің жоғары еместігі;
•	 сезімді ояту процестерінің тежеу процестерінен басым болуы;
•	 психиканың қатты иілгіштігі, балалардың жоғары 

эмоционалдығы, айналасындағыларды қабылдағыштығы;
•	 ойлау типінің көрнекі-бейнелі болуы;
•	 шапшаң меңгеру және сонымен бірге қалыптасқан білік, 

дағдылардың, тәртіп әдеттерінің берік еместігі;
•	 ұдайы жаңаны танып білуге және меңгеруге ұмтылу, білім 

құмарлық;
•	 тұлғаның сапаларын, қасиеттерін тәрбиелеудің сензитивтілігі, 

тәртіп және қарым-қатынас нормаларын бойына сіңіру, баланың жеке 
тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру;

5–7463
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•	 ойын мектеп жасына дейінгі бала іс-әрекетінің жетекші түрі  
болады, онда тұлғаның жаңадан пайда болған қасиеттері, білімі, са-
пасы, қарым-қатынасы, білігі, қабілеттері оңтайлы және табиғи түрде 
қалыптасады. 

Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесінің біз атаған ерекшеліктерін 
білу аса маңызды және оны тәрбие процесін жоспарлағанда, құрғанда, 
ұйымдастырғанда және оның нәтижелерін бағалағанда ескеру қажет.

Тапсырма:
Ұсынылған әдебиетті және сыбайлас пәндерден («Бала және жас 

ерекшелік психологиясы») алған білімді пайдаланып, тақырыптың 
6-сұрағын өз беттеріңізбен қарастырыңыздар.

Өзіндік жұмыс үшін тапсырма:
1. Жеке сөздіктің көмегімен тақырыптың жетекші ұғымдарының 

мазмұнын айқындап көрсетіңіздер. Сөздікті жаңа анықтамалармен 
толықтырыңыздар, олардың авторлығын атап көрсетіңіздер, өздеріңіз 
үшін «тәрбие» ұғымының жұмыстық нұсқасын тауып негіздеңіздер 
(тар мағынада).

2. Педагогика курсынан тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін, 
тәрбие процесінің қозғаушы күштерін қайталаңыздар. Мектеп жа-
сына дейінгі балалар үшін бұл ережелердің қайсысы заңды екендігін 
бақылаңыздар.  «Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің 
заңдылықтары мен принциптері» деген кесте құрыңыздар.

3. «Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиесіне әсер ететін 
факторлардың» кестесін құрыңыздар, бұл факторлардың маңыздылығын 
график түрінде көрсетіңіздер.

4. «Педагогика», «Мектепке дейінгі педагогика» оқулықтарын пай-
даланып, «Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу әдістері» атты ке-
сте құрыңыздар.

5. «Мектепке дейінгі педагогиканың тұжырымдамасы» құжатының  
конспектісін жасаңыздар.

6. Мектеп жасына дейінгі педагогика теорияларының біреуі бой-
ынша жазбаша хабарлама дайындаңыздар. Тапсырманы орындау үшін 
сабаққа ұсынылған әдебиетті пайдаланыңыздар.
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5-ТАРАУ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІН БІЛІМ БЕРУ  МАЗМҰНЫ МЕН ОНЫ 

ЖАҢАРТУ  ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Жоспар

5.1 «Білім беру», «білім беру мазмұны», «білім берудің мемлекеттік  
стандарты», «білім беру бағдарламасы» ұғымдарының мазмұны. 
Білім беру мазмұнының құрылымы (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер). 
Мектепке дейін білім беру мазмұны, оның өзіндік ерекшеліктері.

5.2 Мектепке дейін білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік 
құжаттар  (ҚР «Білім туралы» Заңы, мектепке дейін білім беру туралы 
МЖБМБС, білім беру бағдарламалары).

5.3  Мектепке дейін білім беру сапасы және оны өзгертудің негізгі 
тенденциялары.

5.1 «Білім беру», «білім беру мазмұны», «білім берудің мемлекеттік  
стандарты», «білім беру бағдарламасы» ұғымдарының мазмұны. 

Білім беру мазмұнының құрылымы (Ю. К. Бабанский, И. Я. 
Лернер). Мектепке дейін білім беру мазмұны, оның өзіндік 

ерекшеліктері

Білім беру – қоғамдық тұрғыда ұйымдастырылған және 
мөлшерленген процесс, алдыңғы ұрпақтың келесі ұрпаққа әлеуметтік 
маңызды тәжірибені ұдайы беріп отыру нәтижесі.

Білім беру функциясы әлеуметтік тәжірибені беруден тұрады, енде-
ше «білім беру» ұғымының мазмұнын ашып көрсету үшін  әлеуметтік 
тәжірибе дегеніміз не дегенді анықтауымыз қажет; әлеуметтік тәжірибе 
қандай элементтерді қамтиды; қандай әлеуметтік тәжірибе білім беру 
мазмұны болады.

Әлеуметтік тәжірибе – адамзаттың жинағанының бәрі, адамдардың 
қоғамдық-тарихи практикасы процесінде мәдениетті жаңғырту және 
тұлғаның игілігі болуға қабілетті болатындай етіп жасалған әрекеттің 
тарихи негізделген құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы. Әлеуметтік 
тәжірибе мәдениетті сақтау және дамыту мақсатында беріледі.

Әлеуметтік тәжірибе жеке адамның игілігі бола ала ма? 
Олай болуы мүмкін емес, өйткені бір адам бүкіл әлеуметтік 

тәжірибені иелене алмайды, яғни адамның жан-жақты дамуын 
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қамтамасыз ете алатындай әлеуметтік тәжірибенің қажетті элементтерін 
бөліп көрсету қажеттілігі туындайды. 

Әлеуметтік тәжірибе құрамына қандай элементтер кіреді?
Әлеуметтік тәжірибе құрылымы 
Әлеуметтік тәжірибенің 1-ші элементі – әлемнің қоғамдық бейнесін 

(ӘҚБ) құрайтын табиғат, қоғам, техника, адам туралы білім, сол сияқты 
теориялық білімді практикалық істерде қолдануды қамтамасыз ететін 
іс-әрекет тәсілдері туралы білім.

Әлеуметтік тәжірибенің 2-ші элементі - іс-әрекеттің қоғамға 
бұрыннан белгілі тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибесі. Бұл компонент 
өзінше айқындалған, өйткені іс-әрекет туралы білімнің болуы оларды 
іс жүзіне асырудың  абсолютті кепілі бола алмайды.

Өмірде жай ситуация мен проблемалар ғана емес, мүлде жаңа, 
шешімі әлеуметтік тәжірибе аясында пісіп жетіле қоймаған жағдаяттар 
мен проблемалар да туындауы мүмкін, сондықтан адамға  үшінші ком-
понент қажет.

Әлеуметтік тәжірибенің 3-ші элементі - шығармашылдық іс-
әрекет тәжірибесі, яғни белгілі білімнің және іс-әрекет тәсілдерін жаңа 
жағдайда қолдану, оларды түрлендіру 

3-ші элемент мәдениетті жаңғырту функциясын орындайды, ал 
3-ші компонент - мәдениетті дамыту функциясын орындайды.

Әлеуметтік тәжірибенің 4-ші элементі - дүниеге және басқа 
адамдарға эмоционалдық қарым-қатынас. Бұл тәжірибе эмоционалдық 
тәрбиеленгендік тәжірибені, нормативтік қарым-қатынас туралы 
білімді, этикалық нормаларды сақтау дағдыларын қамтиды.

Бұл элементтердің арасында өзара байланыс бар ма? Бар. Әлеуметтік 
қарым-қатынас элементтеріне тән қасиет сол, алдыңғыларының 
әрқайсысы (іс-әрекет туралы, оның тәсілдері туралы білімсіз практика-
да іс-әрекет тәсілдері жүзеге асырылуы мүмкін емес; шығармашылық 
іс-әрекет тәжірибесі жоқ жаңа жағдайдағы іс-әрекет бола алмайды, 
әлеуметтік тәжірибені ары қарай жинақтау мүмкін емес; себебі жеке 
адам тек қана өзін және басқаларды, басқалардың арасындағы өзінің ор-
нын түсінгенде ғана тұлға бола алады). Әрбір келесі элемент алдыңғыны 
өзгертеді, біліктің құрамында білімді қолдану оны неғұрлым терең, 
көнбіс, жүйелі етеді.

Әлеуметтік тәжірибе мен білім беру мазмұнының арақатынасы 
қандай?

Білім беру мақсаты және оның функциялары - әлеуметтік 
тәжірибелерді беру. Сонда әлеуметтік тәжірибе мен білім беру 
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мазмұнының құрылымдары бірдей болуы керек пе? Олардың арасын-
да айырмашылық - элементтердің мазмұнының көлемінде. Білім беру 
мазмұнына тек әлеуметтік тәжірибе элементтерінің әрқайсысының 
негізгі, қолжетімді және меңгеруге қажетті аспектілері кіреді.

Білім беру мазмұнына анықтама берейік.
Білім беру мазмұны – бұл дүниеге білімнің, біліктің, дағдының, 

шығармашыл іс-әрекет тәжірибесінің және дүниеге эмоционалдық-
құндылық көзқарастың педагогикалық тұрғыда бейімделген жүйесі, 
бұл жүйені меңгеру мәдениетті жаңғыртуға және дамытуға дайын, 
жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруды қамтамасыз етеді (И. Я. 
Лернер).

Әртүрлі жас сатысы үшін білім беру мазмұнын таңдаудың негізгі 
критерийлері қандай? Білім беру мазмұнын  педагогикалық бейімдеу 
ненің негізінде жүргізіледі?

Білім беру мазмұнын таңдаудың негізгі критерийлері (Ю. К. 
Бабанский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин):

•	 Білім беру мазмұнында әлеуметтік тәжірибенің барлық 
компоненттерін тұтастай көрсету.

•	 Меңгерілуге тиісті мазмұнның ғылыми және практикалық 
жоғары маңыздылығы.

•	 Мазмұнның күрделілігінің берілген жастың шынайы 
мүмкіндігіне сәйкес болуы.

•	 Берілген мазмұнды оқып үйрену үшін оның көлемінің бар 
уақытқа сәйкестігі.

•	 Мазмұнның білім беру мекемесінің қолда бар оқу-әдістемелік 
және материалдық базасына сәйкестігі.

•	 Тәжірибені байыту, әлемдік білім беру стандартына 
сәйкестендіру мақсатында білім мазмұнының халықаралық құрылу 
ерекшеліктерін ескеру.

Білім беру мазмұнының теориялық негіздерін қарастырғанда біз 
И. Я. Лернердің, В. В. Краевскийдің тұжырымдамаларына сүйендік. 
Олардың білім беру мазмұнына педагогикалық бейімделген әлеуметтік 
тәжірибе ретінде анықтама беруі көбінесе ізгілікті ойлау ұстанымдарына 
сәйкес келеді. Тұжырымның мағынасы – тұтастай тұлға білім, білік 
және дағдылармен шектелмеу керек. Тұлға көпжақты, ол өзінің эмоци-
ясымен, құндылығымен, дүниеге көзқарасымен, мотивтер жүйесімен, 
сол шығармашылдық мүмкіндігімен сипатталады. Бұл - субъект.

Білім беру мазмұнының құрылымын анықтайтын басқа да 
тұжырымдамалар бар. Ұзақ уақыт бойы білім беру мазмұнын білім, 
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білік және дағды жүйесі деп қарастыратын анықтамалар жетекші 
орында болды. Ол білім беру мекемелерін оларды аға ұрпақтан кіші 
ұрпаққа беруге бағдарлады. Соның салдарынан оқытудың репродуктік 
әдістері басымдық алды, ол іс-әрекеттің бір түрін қайталай беру-
ге және іс-әрекетті үлгі бойынша орындауға бағдарлады, оқыту 
процесіне продуктивтік әдістерді енгізбеді. Бұл тұжырымдама адамзат 
мәдениетінің барлық компоненттерін меңгеруге бағытталмаған және 
олардың екеуімен ғана шектеледі.

Әлеуметтік тәжірибе құрылымының білім беру мазмұнына 
сәйкестігі, олардың айырмашылығы, туралы қорытынды жасай келе, 
яғни білім беру мазмұнының теориялық негіздерін  қарастыра оты-
рып, мектепке дейін білім беру мазмұнын, оның өзіндік ерекшеліктерін 
неғұрлым жан-жақты оқып үйренуге назар аударамыз.

Мектепке дейінгі мекеме базасында мектепке дейінгі білім беру 
мазмұнын беру және балалардың оны меңгеруі жүзеге асырылады.

Мектепке дейінгі мекемедегі білім беру мазмұнының құрылымы 
жоғарыда қарастырылған білім беру мазмұнына сәйкес келе ме?

Мектепке дейінгі мекемедегі білім беру мазмұнында да сол эле-
менттер қарастырылады. Мектепке дейінгі мекемедегі білім беру 
мазмұнының элементтерін, оның өзіндік ерекшеліктерін қарастырайық.

Білім – білім беру мазмұнының негізгі компоненті. Жинақталған 
білім көп, оны білім берудің әрбір сатысына тиісті қолданатындай 
етіп  педагогикалық бейімдеу қажет (оның ішінде мектепке дейін білім 
беруді). Жинақталған білім әрқашан нақты практиканың алдында бола-
ды, сондықтан білім – мектепке дейінгі білім берудің бірінші элементі 
болады.

Білімнің әр түрі болады, олардың барлығы бірдей мектепке дейінгі 
білім беру жүйесіне ене бермейді. Білім мынадай болып бөлінеді:

	ары қарай мектепте оқу үшін база бола алатындай негізгі 
ұғымдар мен терминдер;

	айналасындағыларды байқау, заттармен жұмыс істеу, іс-
әрекеттің әр түрі, қорытындылар жасау арқылы жинақталатын фактілер;

	заңдар, теориялар, тұжырымдамалар (мектепке дейінгі білім 
беру мазмұнында жоқтың қасы);

	іс-әрекет тәсілдері және таным туралы білім, балаларға іс-
әрекеттің негізгі түрлерін жүзеге асыру тәсілдері – қозғалыс, көркем 
өнер, еңбек, ойын, сөз сөйлеу, коммуникативтік тәсілдер  жөнінде білім 
беріледі;

	қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы білім беру, 
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балалардағы қарым-қатынас нормалары, өзін ұстау және қарым-
қатынас жасау ережелері жөнінде білім алады;

	бағалаушылық білімі, балалар жақсы деген не және жаман 
деген не екендігін, өзін, іс-әрекетін және тәртібін, басқа адамдардың 
істері мен қылықтарын бағалау туралы білетін болады.

Мектепке дейінгі бала білімнің қандай түрлерін меңгереді?
Мектепке дейінгі мекемеде теория, заңдар, тұжырымдамалардан 

басқа білімнің барлық түрі беріледі. Балалардың тікелей байқау арқылы 
алған табиғат заңдарының орны бөлек (уақыттың өтуі, жыл мезгілдері, 
олардың заңдылықпен ауысуы). Бұл білімдер өзара байланысты, олар-
ды кешенді түрде үйрету қажет.

Сонымен, мектепке дейін білім беру жүйесіндегі білім 
айналасындағылар, өзі және басқалар жөнінде  балалардың түсінік 
жүйесін қалыптастырады. Олар балалардың ары қарай оқуы үшін 
іргетас және тұлғаны  дамыту құралы болады.

Іс-әрекет тәсілдері арқылы тәжірибені жүзеге асыру 
Іс-әрекет тәсілдері туралы білім оны іс жүзіне асыру үшін 

жеткіліксіз. Іс-әрекет тәсілдерін іс жүзіне асыру үшін тұлғаның нақты 
тәжірибесі қажет. Бұл тәжірибенің негізін практикалық сипатта да, ин-
теллектуалды сипатта да бола алатын білік пен дағды құрайды.

Мектеп жасына дейінгі балалардың осындай білігі мен дағдыларына 
мысал келтіріңіздер.

Білік пен білімді жалпы және арнайы деп бөледі. Жалпыға өмірдегі 
іс-әрекеттің кез келген ситуацияларына қажетті білік жатады: сөз сөйлеу 
дағдылары, дағдылар және адамгершілік істерінің дағдылары, оқи білу, 
айтып беру, сұрақтар беру және оларға жауап беру, жүру, жүгіру және 
т.с.с. арнайы білік пен дағдыға іс-әрекеттің нақты түрлеріндегі білік жа-
тады: музыкалық, сурет салу, конструктивтік және т.б.

Біліктің дамығандығын бағалау мынадай  критерийлердің негізінде 
жүзеге асады: шапшаңдық, автоматизм, назар қою жылдамдығы, амал-
ды орындауға берілген уақыт, артық қимылдардың болуы немесе бол-
мауы, білім мен дағдыларды  практикалык істе қолдану білігі.

Шығармашылдық іс-әрекет тәжірибесі. Ол тұлға бұрын ешқашан 
шешілмеген жаңа проблеиаларға кездесіп қалғанда жинақталады. 
Мұндай жағдайларда іс-әрекеттің белгілі тәсілдерін іс-әрекеттің белгісіз 
жағдайларына көшіріп, оны қажетті түрде түрлендірген маңызды. Бұл 
тәжірибе бірте-бірте жинақталады.

Үлгі бойынша меңгерілген білім мен білік баланың шығармашылық 
қабілетін дамытуды қамтамасыз ете алмайды. Мектепке дейін білім 
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беру жүйесінде  ынталылық пен өзіндік әрекет ету үшін  іс-әрекеттің 
аяғына дейін жағдай жасау қажет.

Мектепке дейін білім беру теориясы мен практикасында: 
«Шығармашылыққа үйретуге бола ма?» деген сұрақ талқыланып 
жүр. шығармашылықты мақсатты түрде қалыптастыруды елемеу 
балалардың шығармашылық қабілеттерін стихиялық, жаппай дамытуға 
алып келмейтіндігін практика дәлелдеді.  Шығармашылыққа оның 
белгілерін біліп және арнайы жағдай жасай отырып  (ұйымдастыру-
педагогикалық, психологиялық және т.б.) үйрету керек. Мектеп жасына 
дейінгі баланы әрекет жасауға, өздігінен ойлауға, ынталылық көрсетуге 
үйрету керек. Шығармашылдық белгілерін білу арқылы оны мақсатты, 
бағытты түрде дамыту керек.

Қалыптастыруға жататын шығармашылық іс-әрекет белгілері (И. 
Я. Лернер):

•	 білім мен білікті өздігінен жаңа ситуацияға көшіру;
•	 таныс ситуациядағы жаңа проблеманы көру;
•	 объектінің жаңа функцияларын көру, заттарды тікелей 

арналмаған мақсаттарда пайдалану;
•	 объектінің құрылымын көру, объектіні бөліктерге бөлу қабілеті, 

олардың қатынастары мен байланысын, маңыздысы мен маңызды 
емесін түсіну;

•	 альтернативті ойлау – бір ситуацияны шешуді, әртүрлі 
әрекеттерді, қарама-қайшы фактілерді білу;

•	 бұрынғы белгіліден өзгеше мүлде жаңа шешім құру; бұл 
шығармашылықтың дамуының ең жоғары деңгейін көрсетеді (мектеп 
жасына дейінгі балада көрсетілмеген). Бұл - объективті жаңалықтар 
ашу,  жаңа теориялардың, заңдардың  және т.с.с. пайда болу деңгейі.

Бұл белгілер аралас түрде көрінуі мүмкін және шығармашыл 
тұлғаны сипаттайды. Олар шығармашылдықтың даму бағыттылығын 
көрсетеді. Оларды дамытуға болады және дамыту керек те, ол 
шығармашыл тұлғаның  қалыптасуына алып келеді.

Мектепке дейін білім беру мазмұнының үшінші компонентінің 
ерекшелігі сонда, шығармашылық іс-әререт процедурасында не 
істеу қажет екендігіне нұсқау беруге болмайды, тұлғаны дамытуды 
анықтайтын белгілерін дамытуға болады.

Баланың өзіне және айналасындағыларына эмоционалдық-
құндылық қарым-қатынас тәжірибесі. Мектепке дейінгі жас - 
тәртіп пен өзара ықпалдастық нормалары мен ережелерін меңгерудің 
сензитивтік кезеңі. Бұл кезеңде тәртіп негізі қаланады, қоғамда өзін 
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қалай ұстауы керек, нені істеуге болады және нені болмайды дегендер-
ге алғашқы тұрақты сенімдері қалыптасады. Бұл дәрежеде жыныстық 
тәртіп негіздері қаланады, белгілі бір жыныспен салыстыру жағдайы 
болады.

Білім беру мазмұнының бұл  элементі ерекше. Оның мазмұны  – 
білім мен білік емес, айналасындағылардың барлығына және өзіне-
өзінің қарым-қатынасы.

Білім мен қарым-қатынас арасында үш түрлі өзара байланыс бар:
	толық үйлесім (тұлғаның нормативті білімі мен қарым-

қатынасының үйлесуінің тамаша нұсқасы);
	толық үйлеспеушілік (әлеуметтік нормалар мен тұлғаның 

қарым-қатынасының үйлеспеуі – әлеуметтік келіспеушілік);
	ішінара үйлеспеушілік – тұлғаның білімі мен қарым-қатынасы 

кейбір жағдайларда қайшылыққа келіп қалады.
Баланың білімі мен өзара ықпалдастық қарым-қатынастары бала 

үшін оның айналасындағылар мен өзіне қарым-қатынас жүйесін 
жүргізгендігінен байқалады, ол ең алдымен ата-аналар, педагогтар және 
басқа үлкен адамдар. Орта және ересек мектеп жасында құрбылары ба-
сым рөл атқарады. Үлкен адам бала үшін тәртіп  және қарым-қатынас 
үлгісі болып табылады, бағалау әркетіне үйретеді, адамгершілік нор-
малары туралы ұғым береді, бала тұлғасының адамгершілік сапасын 
тәрбиелейді. Тәртіптің көп бағыттарын қалыптастыру үлкендерге 
еліктеу негізінде жүреді, ал оны мақұл көру мектеп жасына дейінгі 
бала тәртібін жөнге салатын  күшті фактор болып табылады. Мектеп 
жасына дейін қалыптасқан қарым-қатынас негізінде тұрақты на-
ным, құндылықтар жүйесі, істері мен қылықтарының жағымды және 
жағымсыз жақтарын айыра білу қасиеттері дамиды.  Баланың болашағы 
көбінесе бұл компоненттің дамығандығына және оның әлеуметтік 
нормаларға сәйкес болуына байланысты.

Сонымен, біз білім беру мазмұнының элементтерін және оның 
ерекшеліктерін қарастырдық. Қорытынды жасасақ, мектепке дейін 
білім беру мазмұны өзара байланысты төрт элементтен тұрады. Бұл 
элементтер мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесінде сабақта 
және уақытпен шектелмеген іс-әрекет үстінде көрінеді. Білім беру 
мазмұнының элементтері  барлық әдістемелік сабақтар арқылы олардың 
нақтылы мазмұнының ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілуі тиіс. 
Олар балалармен кез келген тақырыпты оқу аясында  оқытудың, ба-
лаларды тәрбиелеу мен дамытудың мақсаттарында (дидактикалық, 
тәрбиелік, дамытушылық мақсаттары) көрініс табулары тиіс. Мектепке 
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дейін білім беру мазмұнының басты қозғаушысы үлкен адамдар, ал 
оның қайнар көзі – әлеуметтік тәжірибе.

5.2 Мектепке дейін білім берудің мазмұнын реттейтін  нормативтік 
құжаттар

Жалпы педагогика курсынан еске түсірейік, білім беру мазмұнын  
қандай нормативтік құжаттар реттейді (ҚР МЖБМБС, оқу жоспарлары, 
білім беру бағдарламалары).

Мектепке дейін білім беру мазмұнын реттейтін құжаттар:
•	 мектеп жасына дейінгі балаларға білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім стандарты, ол мектеп жасына дейінгі балалар-
да оқыту және тәрбиелеудің мазмұны мен әдістеріне, балалардың даму 
ортасына, педагогикалық өзара ықпалдастық сипаттарына қойылатын 
талаптарды көрсетеді;

•	 ерте жастағы және мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту 
мен тәрбиелеудің бағдарламалары;

•	 оқу және әдістемелік материалдар, ұсыныстар, құралдар, 
басшылыққа алынатын жетекші материалдар.

Бұл құжаттардың арасында белгілі бір өзара тәуелділік бар. Білім 
мазмұнын құрастырғанда жетекші орын  МЖБМБС-на беріледі, соның 
негізінде талаптар құрылып білім беру бағдаламалары жасалады. Әр 
құжатқа толығырақ тоқталайық.

 Мектепке дейін білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
стандарты.

Мемлекеттік стандарт - бұл заңды түрде белгіленген білімділік 
нормасы. Ол негізгі білім беру бағдарламаларының мазмұнының 
міндетті минимумын, білімгерлер жүктемесінің ең жоғары көлемін, 
бітірушілерді дайындау деңгейіне талаптарды анықтайды.

Мектепке дейін білім берудің мемлекеттік стандарты мектеп жа-
сына дейінгі әрбір балаға мектепке дейінгі мекемеге барған жағдайда 
заңды түрде белгіленген кепілді білімділік нормасы.

Білім беру стандарты үш деңгейді қамтиды:
•	 ҚР білім және ғылым министрлігі анықтайтын және белгіленген 

білім беру сатысында білім мазмұнының міндетті минимумын  
көрсететін мемлекеттік деңгей.

•	 Жергілікті білім басқару органдары анықтайтын, мектепке 
дейін білім беру мазмұнын құрғанда аймақтық, ұлттық, мәдени, табиғи 
және басқа ерекшеліктерді ескеруді қажет ететін аймақтық деңгей.
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•	 Педагогикалық ұжымның шешуі мен мүдделеріне қарай мек-
тепке дейін білім беру мазмұнына толықтырулар енгізу мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін білім беру мекемесінің деңгейі. Ол мектепке дейінгі 
мекеме мамандарының шығармашылығының дамуына мүмкіндік береді.

Білім беру мазмұнына екінші және үшінші деңгейдегі толықтырулар 
заңнамаларға, балалардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне 
қайшы келмеуі тиіс.

Мемлекеттік  стандарттың білім беру мазмұнының міндетті ми-
нимумын қамтамасыз ететін құжат ретіндегі маңыздылығы оны жа-
сау және апробациялау қажет екендігін көрсетті. «Мектепке дейінгі 
білім беруді стандарттау» ұғымының тууына ықпал еткен себептерді 
қарастырайық.

Мектепке дейін білім беруді стандарттау себептері
1. Мектепке дейін білім беру жүйесінде тұрақты бағдардың 

қажеттілігі.
2. Мектепке дейін білім беруде альтернативтік бағдарламалардың 

пайда болуы жағдайында бірыңғай білім беру кеңістігін құруды талап 
ететін халықтың көші-қоны.

3. Әртүрлі бағдарламалармен жұмыс істейтін мектепке дейінгі 
мекемелерінің түрлі типтерінің іс-әрекетін реттеуді орталықтандырудың 
маңыздылығы. Бала өзінің жасы үшін аса қажетті білім, білік, дағды, 
қасиет, қарым-қатынас және шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін алу-
ына кепіл болуы тиіс.

4. Стандарт әлемдік жағымды тенденцияларға сәйкес болатын 
біліммен қамтамасыз етуі тиіс.

 Мектепке дейін білім беру МЖБМБС бірқатар функцияларды 
орындайды:

•	 көпнұсқалалық жағдайында білім беру сапасын арттыруды 
жүзеге асыру;

•	 баланы біліксіз педагогикалық әсерден сақтандыру;
•	 аймақтардың, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 

педагогикалық ұжымдарының еркіндігі жағдайында еліміздің террито-
риясында бірыңғай білім беру кеңістігін сақтау;

•	 мектепке дейін білім беру мекемелерінің педагогтарына 
қойылатын талаптарды белгілеу;

•	 мектепке дейін білім беру педагогикалық практикасының жақсы 
жетістіктерін тіркеу.

Мектепке дейін білім берудің мемлекеттік міндетті стандарты 
дегеніміз не?
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Стандарт негізгі үш компонентті қамтиды:
	білім беру бағдарламасына талаптар (бағдарлама баланың 

денсаулығын сақтауға және нығайтуға, дене және психикалық дамуы-
на, бұл дамуды түзетіп отыруға бағытталуы тиіс; ол тұтас және кешенді 
болуы керек);

	 педагогқа және оның балалармен өзара қатынаста жеке 
тұлғалық-бағдарлылығы;

	баланың даму ортасына талаптар;  балабақшасын, алаңын 
заттық-кеңістіктік ұйымдастыру, олар балалардың сұранысы мен 
мүдделеріне, ал оның элементтері – олардың дамуына сай болуы керек;

Мектепке дейін білім беру мемлекеттік стандарты мемлекеттік 
заңмен белгіленеді, конкурстық негізде жасалады, кем дегенде 10 
жылдың ішінде бір рет нақтыланып отырады.

Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту 
бағдарламасы - бұл мектепке дейін білім беру мазмұнын анықтайтын 
екінші құжат. Білім беру бағдарламасы стандарт анықтаған білім беру 
мазмұнын нақтылайды.

Білім беру бағдарламасы – мектепке дейін білім берудің 
мақсаттарын, білім беру мазмұнын, балалардың іс-әрекет түрлерін, 
әлеуметтік тәжірибе компоненттерінің қатысуын, олардың бағдарлама 
бөлімдері және балалардың жасына қарай бөлінгендігін көрсететін 
құжат.

Мектепке дейінгі мекемеде бағдарлама негізгі екі функцияны 
орындайды: білім беру мазмұнын оқу пәні деңгейінде бекіту функци-
ясы және педагогикалық процесті құру мен оның барысын бақылау 
функциясы. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеу 
бағдарламасының даму тарихынан аздап хабарлама жасайық.

Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің бірінші бағдарламасын Я. А. 
Коменский 1663 жылы «Ұлы дидактика» деген еңбегінде аналарға 
жетекшілік бағдарламаға әдістемелік қосымша оның  «Ана мектебі» 
атты кітабында көрсетілген. Мектепке дейінгі жастағы балаларды 
оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасының өз нұсқасын  И. Г. Песталоцци 
1703 жылы аналар үшін «Гертруда өз балаларын қалай оқытты?» атты 
еңбегінде ұсынды.

Кеңес Одағында 1919 жылы «Балалар бақшасының ұясын енгізуге 
нұсқау» басылып шықты, онда балалармен істелетін жұмысты 
ұйымдастыру, оның мазмұны, әдістері жөнінде нұсқаулар берілген. 1932 
жылы Н. Н. Суровцеваның басшылығымен бағдарламаның бірінші жо-
басы жарық көрді, ол мынадай бағыттарды қамтыды: қоғамдық-саяси, 



78

еңбек, музыкалық-қозғалыс тәрбиесі, сурет салу, математика, грамма-
тика. Онда ұйымдастыру кезеңдері, қызу сөз, ойын, балалар ұжымын 
ұйымдастыру жөнінде әдістемелік ұсыныстар орын алды. Бағдарлама 
жобасында мектепке дейін білім беру мекемесінде мектеп жасына 
дейінгі балалармен жұмыстың міндеттері мен көлемін анықтауға тал-
пыныс жасалды.

1934 жылы редакциясын А. Флерина, Д. В. Менджерицкая, Н. Н. 
Суровцевалардың  басқаруымен бірінші «Тәрбие бағдарламасы» жарық 
көрді. Ол мынадай бағыттарды қамтыды: қоғамдық, дене тәрбиесі, су-
рет салу, жабыстыру, еңбекке үйрету, тілін дамыту, кітаппен және су-
реттермен жұмыс істеу, табиғат туралы білім негіздері, математикалық 
түсініктерді дамыту, сауат. Бұл бағдарлама жетілдіріліп 1962 жылға 
дейін балалар бақшасында балаларды оқыту мен тәрбиелеудің негізі 
болды.

1938 жылы Н. К. Крупская  «Балабақшаларының тәрбиешілері 
үшін жетекші»-ні жазды, онда педагогикалық бұрмалаушылықтарға 
байланысты өзінің сын ескертпелерін жазды. Ол балалар үшін 
танымдық материалдардың ақталуға жатпайтындай күрделілігін, 
балаларға арналған материалдардың ғылыми негізерінің жоқтығын, 
бағдарламаның және ата-аналармен жұмыс бөлімінің ғылыми 
негізделмегендігін сынайды. 1953 жылы бұл құжат  «Балалар 
бақшасында мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту» атты жаңа бөлім 
енгізілуіне байланысты өңделіп қайта басылып шығады.

1962 жылы  «Мектепке дейінгі балалар мекемелерін ары 
қарай дамыту, мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуді  және 
оларға медициналық қызмет көрсетуді жақсарту шаралары туралы» 
басшылыққа алу құжаты шықты. Осы құжат негізінде балалар яслилері 
мен бақшаларын бір мектепке дейінгі мекемеге сабақтас біріктіру 
жүгізілді. 1964 жылы М. А. Васильеваның басшылығымен «Балалар 
бақшасында тәрбиелеу мен оқытудың типтік бағдарламасы»  жаса-
лып шықты, ол 1989 жылға дейін білім беру процесінде жалғыз ғана 
бағдар болды, содан бастап мектеп жасына дейінгі балаларға білім 
берудің жаңа альтернативті бағдарламалары пайда бола бастады. 
«Балалар бақшасында тәрбиелеу мен оқытудың типтік бағдарламасы»  
мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің барлық 
бөлімдерін қамтыды, жас кезеңдеріне қарап құрылды. Материалдың 
мазмұны мынадай бөлімдер бойынша құрылды: дене, ақыл-ой, 
адамгершілік, эстетикалық, еңбек тәрбиесі, балаларды ойын ойна-
уда  дамыту. Бағдарламада жаңа «Мектеп жасына дейінгі балалар-
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ды балалар бақшасында оқыту» атты А. П. Усова басқарған жаңа 
бөлім пайда болды. Бағдарламада қажетті дидактикалық материалдар 
қарастырылған. Содан кейін бағдарламаға тәрбиешілер үшін материал-
дары бар «Әдістемелік ұсыныстар» жасалды. Бұл бағдарлама бірнеше 
рет өзгертілді және мектепке дейін білім беру мазмұнына қойылатын 
талаптардың өзгеруіне байланысты жетілдірілді. Бүгінде оны мектеп-
ке дейінгі мекемеде білім беру процесін құру үшін мамандар пайда-
ланады. Оның сыртында қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасында  
«Балбөбек» (1999) бағдарламасы, балабақшадағы 5-7 жастағы ба-
лаларды мектепалды дайындау бағдарламасы, мектеп жағдайында 
6-7 жастағы балаларды мектепалды дайындау бағдарламасы, бала-
лар бақшасында оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда негізгі құжат 
ретінде мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты (базалық минимум) бар. Альтернативті мемлекеттік және  
авторлық білім беру бағдарламалары:  «Қайнар», «Қарлығаш»,  «Тәй-
тәй», «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» және 
т.б. бағдарламалар нұсқалары бар.

Мектепке дейінгі мекемелер үшін бағдарлама құрудың  теориялық 
негіздерін қарастырайық.

Мектепке дейін білім беру жүйесінің бағдарламалары төмен-
дегідей  бөлінеді:

•	 Кешенді бағдарламалар, олар баланы дамытудың барлық 
бағыттарын қамтиды (дене, әлеуметтік-адамгершілік, интеллектуалдық, 
эстетикалық, эмоционалдық-еріктік және т.б.).

•	 Парциалды бағдарламалар, олар баланы дамытудың бір немесе 
бірнеше бағыттарын қамтиды (көркемдік-эстетикалық, экологиялық, 
экономикалық және т.б.).

Кешенді бағдарламалардың мысалы ретінде М. А. Васильеваның  
«Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасын» 
алуға болады; Л. А. Парамонованың, А. И. Давидчуктің «Бастаулар»; Т. 
Н. Доронованың «Кемпірқосақ»; В. И. Логинованың, Т. И. Бабаеваның 
және т.б. «Балалық шақ»; М. Сәтімбекованың «Балбөбек» және т.б. 
алуға болады.

Парциалды бағдарламалардың мысалы ретінде Р. С. Бурованың 
«Дружные ребята»;  Н. А. Рыжованың, Р. Б.Стеркинаның, Н. Н. 
Авдееваның «Наш дом - природа»; Т. С. Комарованың «Красота. 
Радость. Творчество»; Р. Б. Стеркинаның, Н. Н. Авдееваның «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»; С. А. Козлованың «Я - че-
ловек»  және т.с.с.
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Мектепке дейінгі мекемеде тұтас педагогикалық процесс бір 
кешенді бағдарламамен  немесе бірнеше  парциалды бағдарламалармен 
қамтамасыз етіледі. Білім беру бағдарламасы  бүкіл мектепке дейінгі 
кезең немесе белгілі бір жасты (ерте, кіші,ересек) қамти алады. 
Қазіргі кезде Ресейде мектепке дейінгі мекемелер М. А. Васильеваның 
бірыңғай бағдарламасынан вариативті («Детство», «Истоки», «Радуга», 
«Из детства в отрочество», «Дом радости» и др.) пайдалануға көшіп жа-
тыр.  Казақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарты ұстанып отыр, бірақ ол бойынша жаңа балама және  
парциалды бағдарлама жасалған жоқ.

Мұндай бағдарламалар көп болған жағдайда маманға мектеп-
ке дейін білім беруді таңдау мақсатында білім берудің мазмұнының 
құрылымына, оның құру тәсілдеріне, сол сияқты оған қойылатын 
талаптарға  аса назар салу қажет.

Білім беру бағдарламасына қойылатын талаптар 
Бағдарлама білім беру мазмұнын көрсету керек және ҚР «Білім 

туралы» Заңына сәйкес болуы керек. Ол мектепке дейін білім беру 
мекемелері туралы жаңа Типтік ережеге бейімделген болуы керек.

Білім мазмұнын құрғанда білім берудің зайырлы сипаттағы 
принциптері сақталуы тиіс (діни бағыттағы білім беру мекемелері үшін 
арнайы мамандандырылған бағдарламалардан басқа).

Бағдарламалар жалпы адами мәдениетке ғана емес, сонымен 
бірге қазақстандық мәдени дәстүрлерге қарай, алынған мазмұнды иге-
ру процесінде тұлғалық-бағдарлық өзара ықпалдастық принципінде 
құрылуы керек. 

Бағдарламалар баланың қабілеттерін, танымдық қызығушы-лығын 
дамытуға, үлкендермен және құрбылырымен араласу білігін және 
шығармашылық қабілетін қалыптастыруға бағытталуы тиіс, яғни ба-
ланы оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың міндеттерін шешу кешенді 
түрде қарастырылуы керек. 

Әрбір бағдарлама мектепке дейінгі мекемеде балалар өмірін 
ұйымдастырудың түрлерін қарастыруы тиіс және педагогикалық проце-
ске қатысушылардың денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған 
болуы қажет.

Бағдарлама балалардың іс-әрекетінің алуан түрлерін олардың жас 
ерекшелік мүмкіндіктерін ескере отырып үйлестіруі тиіс және баланың 
күні бойғы оңтайлы жүктемесін, күн тәртібін ескеру керек.
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Бағдарлама балалар мен үлкендердің өзара әрекетінің ұжымдық, 
топтық, жеке түрлерін қарастыруы керек.

Бағдарламада оны толыққанды жүзеге асыру үшін қажетті дамыту-
шы орта көрсетілуі керек.

Бағдарламаның мәтінінде мектепке дейін білім берудің мақсаттары 
мен мазмұны толық ашып көрсетілуі керек, нақты (жалпы сөз болма-
уы), тиісті және инструменталды (педагогтардың жұмысының орында-
лу ретін жазу, балаларды оқыту мен тәрбиелеудің түрлерін, әдістерін, 
құралдарын ашып көрсету) болуы тиіс.

Бағдарламада тәрбие мен білім берудің барлық бөлімдері бойынша 
әрбір жас кезеңінде алынатын нәтижелер көрсетілуі керек.

Бағдарламалар (кешенді болсын, парциалдық болсын) әртүрлі 
тәсілдермен құрылуы мүмкін.

Білім беру бағдарламаларын құру тәсілдері 
Сызықтық тәсіл – мұнда оқу материалының жекелеген бөліктері 

өзара тығыз байланысқан буындардың үздіксіз тізбегін құрайды. Оның 
үстіне жаңасы бұрыннан белгілінің негізінде құрылады. Материалдың 
мазмұны оқыту кезеңінде бір рет жасалады. Кәсіптік білім беру 
бағдарламалардың көбісі осы тәсілдің негізінде құрылған.

Бағдарламаны құрудың концентрлік тәсілі бір материалды бірнеше 
рет қарастыруды көздейді, бірақ білім мазмұнын басқа тұрғыда меңгеру 
үшін оны жаңа компоненттермен толықтыру арқылы күрделендіру, 
кеңейту, тереңдету элементтері енгізіледі. Бұл  - балалар бақшасында 
жылдан-жылға білім деңгейін көтеру үшін педагог өткен материалды 
қайталаған жағдайда мектепке дейін білім беру жүйесіне тән тәсіл.

Аралас тәсіл бірінші және екінші тәсілдердің белгілерін біріктіреді. 
Мұндай тәсіл материалдың әр бөлігін әртүрлі әдіспен түсіндіруге 
мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламасының,  басқа құбылыстар тәрізді, өзінің 
айқын белгіленген құрылымы болады, ол мамандардың жұмысының 
қажетті жақтарының барлығын сәйкестендіреді.

Білім беру бағдарламасының құрылымы
1. Түсінік хат - қысқа, ауқымды және негізделген түрде берілген 

бағдарлама аясында мектепке дейін білім берудің мақсаттарын көрсетеді; 
оқылатын материалдың құрылымы мен мазмұнын, іс-әрекет түрлерін, 
олардың функцияларын баяндайды. Түсінік хат бағдарламаның 
мәтінін негіздейді, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 
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тәрбиелеуді ұйымдастыру принциптерін, олардың жас сатыларындағы  
ерекшеліктерін айқындайды, қойылған мақсаттарға жетудің әдістемелік 
жүйесін,  құралдарын, жүзеге асыруға қажетті шарттарды көрсетеді. 
Түсінік хатта бағдарламаны жасаудың тұжырымдамалық негізі, оның 
авторларының ойы, басқа бағдарламалардан айырмашылығы және 
олармен байланыс мүмкіндіктері ашып көрсетіледі.

2. Негізгі мәтін мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 
тәрбиелеу мазмұнын тақырып, бөлім, жас кезеңі, мектепке дейінгі 
білім беру мекемесіндегі педагогикалық процестің бағыттары бойын-
ша құруды көрсетеді. 

Бағдарламаның негізгі мәтінінде оқыту мен тәрбиелеудің әрбір 
бағыты бойынша педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттері 
болады, балаларға қажетті білім, білік, дағдылар, қалыптастырылатын 
тұлғалық қасиеттері мен қабілеттері, айналасындағылармен орнатыла-
тын қарым-қатынас тәжірибесі, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі 
көрсетіледі. Негізгі мәтінде айқын, жасы және жұмыс бағыттары бой-
ынша балалармен істелетін жұмыстың негізгі мазмұны, оқыту мен 
тәрбиелеудің тәсілдері мен құралдары жазылып көрсетілуі керек.

Бағдарламалардың авторлық бөлімі  негізгі мәтінді нақтылайды. 
Мұнда бағдарлама бойынша жұмыс нәтижелерін диагностикалауға 
арналған материалдар болуы мүмкін; дамытушы ортаны, қажетті 
өзіндік ерекшелігі бар материалдарды бейнелеп жазу; педагогтардың 
өздік білімін көтеру үшін әдебиеттер, бұл бағдарлама бойынша педа-
гогтар мен балалардың іс-әрекеттерінің үлгілері; оны жүзеге асыруға 
әдістемелік ұсыныстар болады. Білім беру бағдарламасына әдістемелік 
ұсыныстар бағдарлама мәтініне жеке басылым болуы мүмкін.

Бүгінде мектепке дейін білім беру жүйесінде әртүрлі көптеген 
авторлық кешенді және парциалды білім бағдарламалары бар, олар 
білім беру жүйесінде бар бағдарламаларға балама ретінде пайда болған, 
пайда бола береді де және апробацияланады.

Әрбір бағдарлама педагогикалық процесті ұйымдастыруға 
әртүрлі көзқарасты негіздейді. Бүгінде мектепке дейінгі мекеменің 
бағдарламаны және оны іске асыру технологиясын таңдауына құқығы 
бар (мұның жағымды да, жағымсыз да жақтары бар). 

Мемлекеттік білім беру стандарты педагогикалық процесті 
шектемейді, белгілі бір қалыппен жүргізбейді, оны біліксіздіктен 
қорғайды және белгіленген минимуммен қатар әртүрлі қосымшаларды 
да беруді көздейді.  Стандарт орындау – мемлекеттің бәріне бірдей 
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тең білім беруді қамтамасыз етумен байланысты баланың, отбасының, 
қоғамның алдындағы міндеттемесін орындау.

Білім беру бағдарламалары жасалу кезеңінде мемлекеттік 
деңгейдегі сараптамадан, тәжірибе-эксперименттік апробациядан өтеді, 
содан кейін ғана енгізілуге жіберіледі. Мектепке дейінгі мекеме маман-
дары кешенді білім беру бағдарламасын таңдауда ерікті. Ол парциалдық 
бағдарламалармен толықтырылуы мүмкін (дайын немесе авторлық), 
бірақ бұл балалардың жүктемесінің олардың денсаулығын сақтау нор-
маларын сақтау және кешенді бағдарламаны орындау жағдайында бо-
луы тиіс.

Ұзақ уақыт мектепке дейін білім беру жүйесінде бір бағдарлама – 
М. А. Васильеваның «Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен 
оқыту бағдарламасы»  (ол түзетулерімен 1962 жылдан) қолданылып 
келді. Бүгінде бағдарламалардың көптігі жағдайында мектепке дейінгі 
мекемелер білім беру траекторияларын және бағдарламаларын өздері 
таңдайды, оған өзгерістер енгізеді, мемлекеттік стандарт талаптарына 
сәйкес авторлық бағдарламалар енгізеді. Бұл траекторияны анықтау 
кезеңінде мамандарға бірқатар ұйымдастырушылық-педагогикалық 
шарттарды орындау маңызды.

Білім берудің жаңа бағдарламасына көшкендегі 
ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттар

•	 Жас ерекшеліктеріне қарай бөлінген барлық топтарды 
бағдарламамен теориялық таныстыру.

•	  «Пәндік-дамытушылық орта» бөлімін оқыту, мектепке дейінгі 
мекеменің мүмкіндігін бағалау.

•	 Таңдалып алынған бағдарлама бойынша әдістемелік және 
дидактикалық материал жинақтау – бағдарламада қарастырылған 
құралдар, ойындар, дидактикалық ойындар.

•	 Жас ерекшеліктеріне қарай бөлінген барлық топтардың 
әрқайсысында балалардың бағдарлама бөлімдерін меңгеру мүмкіндігін 
анықтау мақсатында диагностикалық тексеру жүргізу.

•	 Бағдарламаны орындау мәселелері бойынша педагогтар үшін  
теоретиялық және әдістемелік семинарлар өткізу.

•	 Ата-аналар үшін консультациялар және ашық іс-шаралар өткізу.
•	 Жаңа бағдарламаға көшуді кіші жастан немесе бағдарламада 

қарастырылғандай етіп бастау қажет.
Мектепке дейін білім беру бағдарламаларының  мақсаттарын, 

мазмұны мен ерекшеліктерін көрсететін материалдар жинақта берілген.
Сонымен, біз мектепке дейін білім беруді реттейтін нормативтік 
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құжаттарды қарастырдық. Бұл мазмұн мектепке дейінгі барлық кезеңде 
балаларды тәрбиелеу, оқыту және дамыту бойынша әдістемелік 
материалдардың, ұсыныстардың көмегімен жасалатындығын және 
орындалатындығын атап көрсетуіміз қажет. Бұл материалдарды 
таңдағанда мектепке дейін білім беру мекемелері педагогтарының 
кәсіпқойлығы мен шығармашылдығы, олардың кәсіби жұмысына 
көзқарасы көрінеді.

5.3 Мектепке дейін білім беру сапасы және оны өзгертудің негізгі 
тенденциялары

Мектепке дейін білім беру мекемелері қазір өзіндік білім беру 
траекториясын таңдау, негіздеу және дамыту жолын жүзеге асыруда. 
Осыған орай  мектепке дейінгі мекемелерді дамыту бағдарламалары, 
мамандардың өздерінің парциалдық бағдарламалары, бала-
лар бақшаларының балалармен және ата-анамен жұмыста жаңа 
бағыттардың пайда болды, мектепке дейінгі мекемеде тәжірибе-
эксперименттік жұмыстар жүргізу және т.б. болды. Мектепке дейінгі 
мекемеде өз бет-бейнесін көрсететіндей мағыналы бағдар мен нақтылы 
білім беру түрлерін  іздестіру тенденциясы байқалды, мектеп жасына 
дейінгі балалар үшін бейімдеу, тәрбиелеу, оқыту, дамыту, жөнге салу 
және басқа да міндеттерді орындайтын жеке білім беру мекемелері, 
қысқа мерзімді жұмыс істейтін топтар ашылды.

Бірақ Н. Н. Кудрявцев атап көрсеткеніндей, мектепке дейін білім 
берудің мазмұны мен түрлерін өзгертуге жағымды тенденциялардың 
бірқатар проблемасы болды:

	мектепке дейінгі мекеменің білім беру мазмұнын, түрлерін 
және әдістерін жаңартуда өз бетімен ізденісі көбінесе бағдарламаларды 
ретсіз қалай болса солай іздеуге әкеп соқты немесе өз бағдарламаларын 
жасауға тырысты. Бұл жағдайда педагогтар олардың сапасын анықтауға 
қабілетсіз;

	білім беру мазмұнын өзгерту меңгерілуге тиіс білімнің 
көлемінің ұлғаюына, негізсіз стандарттың талаптарын кеңейтуге неме-
се тарылтуға (астрология, мектепке дейінгі мекемеде йога) алып келді;

	ойлау жүктемесінің көбеюі және қозғалыс белсенділігінің 
төмендеуі;

	мектептің мектеп жасына дейінгі жастағы балаларға талабының 
күшеюіне байланысты интеллектуалдық дамытудың көркем өнер, дене, 
адамгершілік, эстетикалық жақтарына қарағанда приоритет алуы;
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	білім мазмұнын меңгеру тәсілдерін таңдағанда үлгілерді, дайын 
рецептерді шамадан тыс пайдалану;

	мектепке дейін білім беру мазмұнының маңызды элементтерінің 
бірі ретінде шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыруға жеткіліксіз на-
зар аударылуы.

Мұндай проблемаларды көптеп табуға болады. Олардың бо-
луы мектепке дейінгі мекеме мамандарының уақыт талабына сай 
болуға, басқалармен бәсекеге түсуге, кәсіби шығармашылық қабілетін 
көрсетуге ұмтылысы мен мектепке дейін білім беру мазмұнын ойлан-
бай іріктеу салдарынан білім беру сапасының төмендеуінің арасын-
да қайшылық тудырады. Бұл қайшылықтарды ғылым мен практикада 
шешуге талпыныс мектепке дейінгі білім беруді дамытудың қозғаушы 
күші болады.

Мектепке дейін білім беру мазмұнын жаңартумен, ең алдымен, 
оның сапасын көтеру байланысты. Соның өзінде, Л. А. Парамонованың 
пікірінше, бұл жаңа әдістерді пайдалану және дәстүрлілерін қайта 
құру. Білім мазмұнын анықтау балалардың толыққанды дамуы үшін 
қажетті және жеткілікті стандартты жасаумен байланысты. Маңыздысы 
балалардың білімін ары қарай дамыту үшін олардың тең бастауын  
қамтамасыз ету керек.

Мектепке дейін білім беру мазмұнын құру принциптері 
(Л. А. Парамонова)

1. Мазмұн баланың әлеуеттік мүмкіндігін ашуға бағытталған дамы-
тушы сипатта болуы керек.  Л. С. Выготскийдің бұл тезисі дүниежүзінде 
мойындалған. Дегенмен қазіргі кезеңде оның түсіндірмесі кеңейтілген. 
Бір зерттеушілер (В. В. Рубцов, А. Г. Асмолов) балалар көп нәрсеге 
тек үлкендердің өнегесінен ғана үйреніп қоймайды, сонымен бірге 
бір-бірімен өзара әрекеттесу процесінде де үйренеді деп есептейді; 
басқалары (А. П. Усова, П. П. Поддьяков, А. Н. Поддьяков) нанымды 
түрде дәлелдейді:  әртүрлі объектілерді практика жүзінде меңгеру және 
оларды түрлендіру процесінде балалар өз беттерімен де дами алады. 
Мазмұндық өзара әрекет және балалар қауымдастығында дамытушы 
объектілермен өзара әрекетті үлкендер ұйымдастырады, солардың 
көмегімен объектілер жасалатындығын білеміз. Педагог білімнің 
қандай мазмұны (тікелей немесе қосалқы) әрбір тәрбиеленушіні жақсы 
дамытатындығын білуі керек.

2. Білімнің мектепке дейінгі деңгейінің мазмұны жүйелі сипат-
та болады, яғни ол бала танитын, басқа объектілер мен құбылыстар 
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жүйесінде болатын объектілер мен құбылыстардың өзара байланысын 
қамтамасыз етуі тиіс. Осылайша, оны танудың ақпараттық кеңістігі 
неғұрлым кеңейеді және нәтиже ретінде, бала ересек жасқа келгенде 
бар жүйеде жаңа объектілер құру білігін меңгереді. Бұл білік таным 
құралы болады, яғни нақтылықтың шекарасынан шығып, қорытынды, 
ұсынымдар және тіпті кейбір нәтижелерді болжамдай алады. Жүйелілік 
көзқарас педагогқа практикада маңызды дидактикалық принцип - «жал-
пыдан жекеге» принципін орындауға мүмкіндік береді. Мектеп жасына 
дейінгі балаға әрбір жеке құбылыс қандай да бір жалпының көрінісі 
болып саналады, ол қандай да бір тұтас көріністі жасауға ықпал етеді.

3. Білім берудің мектепке дейінгі деңгейінің жүйелілігі педагогқа 
оқыту процесінде баланың жасына сай келетін сезімдік және 
рационалдық танымды интеграциялауға жағдай жасайды. Бұл мек-
теп жасына дейінгі бала үшін аса маңызды, өйткені оның іс-әрекеті 
көпжақты. Бұл ары қарай абстрактылық танудың негізін қалайды. 
Мұндай көзқарас тұрғысында педагогтың балалардың шынайы дүние 
туралы білгендерін дамытып қана қоймай, әрқайсысының тұтастығын 
сақтауға, сол сияқты, ұтымды уақыт ішінде қажетті білім тиімділігіне 
қол жеткізуіне мүмкінкіндігі бар.

Дегенмен білім берудің мектепке дейінгі деңгей мазмұнын интегра-
циялау тетігі (теориялық та емес, әдістемелік те емес) әзірге  жасалған 
жоқ, зерттелу үстінде. Қазір интеграция бірлігі ретінде тақырыптық 
орын алады, ол, өкінішке орай, негізінен ассоциативтік пласты қамтиды.

4. Білім берудің мектепке дейінгі деңгей мазмұны балаларды тек 
қана өз халқының ғана емес, басқа халықтардың да  мәдениет әлеміне 
енгізуі қажет, мультимәдениеттік тәрбие беруді қамтамасыз ету керек. 
Балаларды өз мәдениетіміз бен дәстүрлерімізге қатыстыра отырып, біз 
оларда сыйластық, ата-аналарына, туыстарына, өз халқына, балалар 
бақшасына, шағын ауданына, қаласына, жалпы еліне сүйіспеншілік 
және оларды мақтаныш ету сезімін тәрбиелейміз. «Кіші отан» ұғымы 
балаға мектепке дейінгі кезеңде аса маңызды. Оның үстіне өз халқының 
мәдениетін біле отырып бала басқаның мәдениетіне сый көзбен 
қарайды. Ассимиляцияға негізделмеген мультимәдениет тәрбиесі 
көпшіліктің мәдениетіне тартады, аз халықтың дәстүрлерін сақтайды. 
Бұл тәрбиенің басты міндеттерінің бірі.

Қазірде тәрбие процесі баланың әлеуметтік дамуымен, қоғамдағы 
тәртіп ережелерімен және нормаларын меңгергендігімен  байланысты-
рылады. Осылар мектепке дейінгі мекемеде, балалар қоғамдастығында 
қалыптастырылуы тиіс. Өзінің «Мен»-ін, мүкіндіктерін түсіну, 
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серіктесімен тіл табысып, онымен қарым-қатынас орната білу – 
осылардың барлығы балалар қоғамдастығына жүруі тиіс. Егер бала 
топтың бір баласымен байланыс орнатса (диада) – бұл бір жағдай, 
егер ол ойнап жүрген балалардың тобына қосылса, ол  – басқа жағдай. 
Бұл күрделірек. Бұл контексте айналасындағыларға, құрбыларына, 
мәдениетке, басқаны қабылдауға және тануға  қарағанда төзімділік ту-
ралы айтпауға болмайды.

5. Білім берудің мектепке дейінгі деңгейінің базистік маз-мұнында іс-
әрекеттің әр түрі, сол сияқты іс-әрекеттің өзі мынадай компоненттерінің 
дамуында болуы керек: мақсаты, құрал таңдау, тәсілдерді табу, бақылау 
және т.с.с. Іс-әрекеттік көзқарас балаларға әлеуметтік-мәдени мазмұнды 
меңгерудің субъективтілігін, қайнар көзі үлкендер де, балалар да бола  
алатын білім байланыстарын қамтамасыз етеді. Дамытушы заттық 
ортаның рөлі шексіз. Функционалдық түрде  іс-әрекет дамуын модель-
деу арқылы, ол оның орындалуын ғана қамтамасыз етпейді, бұл орта-
мен баланың шығармашылық өзара іс-әрекет жасауына ынталандыра-
ды (С. Л. Новоселова).

6. Мектепке дейін білім беру мазмұнының діңгегі баланың психи-
касын қорғаушысы және нығайтушысы -  денсаулығына ерекше қарау. 
«Ерекше қарау» ұғымы балалардың салауатты өмір салтын, гигиеналық 
дағдыларын қалыптастырып қана қоймайды – жуыну талаптарын, 
ертеңгісін және кешке тісін тазалау, тамақ ішер алдында қолын жуу, су 
процедураларын ұмытпау, жүйелі түрде жаттығулар жасап тұру сияқты 
дағдыларын қалыптастырады. Әңгіме мектепке дейінгі мекеменің 
тыныс-тіршілігі жайлы болып отыр, өйткені, онда жақсы іс-әрекеттер 
жасау үшін барлық жағдай жасалған, әрбір бала өзінің қорғалғандығына 
сенімді, себебі балабақшасының ахуалы өте тартымды.

Білім мазмұнын таңдаудың бала денсаулығын қорғау принципі, 
ең алдымен барлығына жағымды бағыт. Балаларға дұрыс тамақтану 
жөнінде түсінік бере отырып, педагог организмге не пайдалы 
екендігін айтады; серуенге барарда топтың назарын бақтың, саябақтың 
күтімділігіне назар аударады, сол сияқты ағаштардың  көлеңкесінде 
дем алудың жеңіл екендігін айтады. Жағымсыз ақпарат балаға толқу 
сезімін әкеледі. Баланың денсаулығы туралы әңгіме болып тұрған 
жағдайда сұрақ туады: «Ол өзінің құқығы туралы білуі керек пе?». 
Баланы қорғайтын құқықтарды үлкендер – ата-аналар, педагогтар, 
әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлер сөзсіз орындаулары тиіс.

Сонымен, біз білім берудің мектепке дейінгі деңгейінің мазмұнын 
жаңарту мен таңдаудың негізгі алты түрін бөліп көрсеттік. Олар 
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бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды орындау педагогтан толық 
қайтарымды жұмыс істеуді, шеберлікті талап етеді. Жасыратыны жоқ, 
мектепке дейінгі мекемелердің жұмыс деңгейі біраз төмендеп кетті. 
Оған объективті себептер бар.

Мектепке дейін білім берудің мазмұны мен сапасын өзгертуге 
жағымды тенденцияларды күшейту және кеңейту мүмкіндігі бізге, 
болашақ мамандарға байланысты. Мектепке дейін білім беру, білім 
берудің алғашқы сатысы бола отырып, өзінің «балалық» ерекшелігі бар 
екендігін ескеру қажет.

Өзіндік жұмыс тапсырмалары
1. «Білім беру» ұғымы нені білдіреді»?
2. И. Я. Лернердің білім беруге берген анықтамасын талдаңыздар 

және білім берудің негізгі функцияларын бөліп көрсетіңіздер. 
3. Тақырып бойынша сөздікке жаңа терминдер жазыңыздар, 

өздеріңізге тірек анықтамаларды бөліп көрсетіңіздер.
4. Педагогика курсынан «Білім беру мазмұны» тақырыбын 

оқыңыздар. Білім беру мазмұнының құрылымын айқындаңыздар, білім 
беру мазмұнының құрылымына автордың ұстанымын, көзқарасын еске 
түсіріңіздер. Бұл мәселе бойынша өз ойларыңызды негіздеңіздер.

5. Мектепке дейін білім беру мазмұнын реттейтін құжаттарды оқып 
талдаңыздар, ауызша жауап беру үшін тірек сигналдарын жасаңыздар.

6. Кешенді және парциалды бағдарламалар жөнінде мектепке 
дейін білім беру мазмұнын анықтайтын материал дайындаңыздар. 
Жауаптарыңызда бағдарламаның маңыздылығын, мақсаттарын, 
міндеттерін, бағдарламаның бөлімдерін, құру принциптерін, 
диагностикалық материалдар, білім беру бағдарламасындағы білім 
берудің барлық төрт компонентінің орын алғандығын ( И. Я. Лернер 
бойынша) көрсетіңіздер.
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6-ТАРАУ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІН БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІНДЕГІ  ОҚЫТУ  

ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ  ОНЫҢ  НӘТИЖЕЛЕРІ

Жоспар

6.1 «Оқыту» ұғымының мазмұны. Мектеп жасына дейінгі балалар-
ды  оқыту ерекшеліктері. 

6.2  Мектепке дейінгі кезеңде балаларды оқытудың мақсаты мен  
міндеттері. 

6.3 Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесінің құрылымы,  
функциялары, қозғаушы күштері. 

6.4 Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың заңдылықтары 
мен принциптері.

6.5  Мектепке дейінгі мекемедегі оқыту процесінің мазмұны, 
түрлері, әдістері, құралдары. 

6.6  Мектепке дейін білім беру мекемесінде оқыту нәтижелері ту-
ралы ұғым.

6.7  Оқу-танымдық іс-әрекетті меңгеру мектепке дейінгі мекемеде 
мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың маңызды нәтижесі ретінде.

6.8  Педагогикалық процесте балаларды оқыту нәтижелерін бағалау.

6.1  «Оқыту» ұғымының мазмұны. Мектеп жасына дейінгі бала-
ларды оқыту ерекшеліктері

Ю. К. Бабанскийдің анықтамасы бойынша, «оқыту – мақсатты 
бағытталған, ретті, педагог пен балалардың өзгеріп отыратын өзара 
әрекеті, оның барысында оқытушылық, тәрбиелік, дамытушылық 
міндеттері шешіледі». Бұл анықтама оқыту процесінде өзара әрекет 
белгілерін (мақсаттылық, бағыттылық, реттілік, динамикалық) және 
оның функцияларын (оқытушылық, тәрбиелік, дамытушылық) 
көрсетеді.

 И. Я. Лернер берген түсініктемеге сүйенсек, «оқыту – бұл педа-
гог пен баланың әлеуметтік тәжірибе мазмұнының қандай да бір үзігін 
меңгеру мақсатындағы өзара әрекеті». Бұл анықтама оқытуды өзара 
әрекеттестік ретінде сипаттайды, бұл процестің мақсаты мен мазмұнын 
көрсетеді.    

Оқыту - біртұтас педагогикалық процестің ажыратылмайтын бөлігі. 
Мектепке дейінгі мекемеде оқыту көптеген оқытушылық, тәрбиелік, 
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дамытушылық міндеттерді шешуге бағытталған, бұл мектепке дейін 
білім берудің басты мақсаты – мектеп жасына  дейінгі бала тұлғасын 
жан-жақты, үйлесімді дамуына қол жеткізуге, жақындатуға жағдай 
туғызады.

Балаларды оқыту үлкендер (педагогтар) мен балалардың түрлі 
жағдайлардағы, уақытпен шектелген, еркін және білім беру процесіне 
қатысушылардың өзіндік іс-әрекет жасау процесінде жүреді.  

Мектепке дейінгі педагогика бойынша эаманауи сөздіктерде мына-
дай анықтама кездеседі: «Оқыту – бұл мектеп жасына дейінгі балаларға 
білімді, білікті мақсатты, бағытты түрде жеткізу, сол сияқты белгілі 
бір білім беру бағдарламасы бойынша дағдыларды, пайдалы әдеттерді 
қалыптастыру».

Біздің міндетіміз – осы анықтамаларды талдау және мектеп жа-
сына дейінгі баланы оқытудың қолданбалы тіректі анықтамасын 
бөліп көрсету.   Педагогика курсынан біз И. Я. Лернердің анықтамасы 
толығымен оқыту процесінің мәні мен маңызын жан-жақты 
көрсететінін білдік. Бұл білім мен білікті ұрпақтан ұрпаққа беру ғана 
емес, бұл балалардың тиісті жас кезеңінде оның үйлесімді дамуына 
қажетті әлеуметтік тәжірибені меңгеруі (яғни, меңгеру тек білім, білік 
және дағды деңгейінде ғана емес, оның құндылығын, тұлғалылығын 
түсіну деңгейінде және осының негізінде шығармашылық әрекетін 
қалыптастыру деңгейінде) жүреді.   

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың  ерекшеліктері:
•	 оқу-таным іс-әрекеті ойынмен тығыз байланысты;
•	 мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мектептегі сияқты 

сабақта емес, әртүрлі формада жүзеге асырылады (саяхаттарда, ой-
ындарда, әртүрлі іс-әрекет барысында, күнделікті өмірде, күнделікті 
режимдік процестерде және т.с.с.);

•	 мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесінде балалар ғылым 
негіздерін оқымайды, қоршаған орта жөнінде жүйеленген түсінік пен 
оқу туралы дағдылар алады (тәрбиешіні тыңдау, сұрақтарға жауап 
беру, сұрақ сұрай білу, нұсқау бойынша әрекет жасау, ересек мектеп 
жасында – оқу-танымдық міндеттерді қою және оларды шешу, оның 
жетістіктерін жоспарлау, өз нәтижелерін бағалау, оларды басқалармен 
салыстыру);

•	 оқыту іс-әрекеттің барлық формаларында және түрлерінде 
өзінің әлеуметтік тәжірибесін мақсатты түрде беретін үлкен адамдардың 
жетекшілігімен жүреді;
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•	 мектепке дейінгі жаста балалар басты нәрсе мен қосалқы 
нәрсені ажыратуда қиындық көреді;

•	 оқыту процесінде балалардың заттар мен өзінің айналасын-
да болып жатқан құбылыстардың қасиеттерін дұрыс қабылдауын 
қамтамасыз етудің қажеттілігі;

•	 мектеп жасына дейінгі балаларды оқытқанда оқуға ынталылық, 
үлкен адамдардың мақұлдауы мен тілектестігі, процестің жоғары 
эмоционалдық толыққандылығы, жағымды эмоционалдық ахуал 
сияқты факторлар ерекше маңызды;

•	 зейіннің еріксіздігі, оның тұрақсыздығы, мектеп жасына дейінгі 
балалардың жоғары эмоционалдық қабылдағыштығы, ес көлемінің 
аздығы, тез шаршағыштығы балаларды оқытудың өзіндік формаларын, 
әдістері мен құралдарын, уақытпен шектелген сабақтардың ұзақтығын 
анықтайды;

•	 психикалық процестердің даму деңгейі балалармен сабақтағы 
оқу тапсырмаларын құрудың бірқатар ерекшеліктерін анықтайды:

- кіші жаста оқу-танымдық тапсырмаларды педагог сатылап 
(қадамдап) балалардың орындай алуына қарай береді;

- сезімнің оянуының тежелуден артықшылығы тапсырмаларға 
қысқа, нақты нұсқаулар жасау, қарапайым  тапсырмалардың санын арт-
тыру қажет екендігін көрсетеді.

6.2 Мектепке дейінгі кезеңде балаларды оқытудың мақсаты мен 
міндеттері

Мақсаттар мен міндеттер оқыту процесінің мақсатты компоненті 
болып табылады. Мектепке дейінгі кезеңдегі оқытудың мақсаты 
қоғамдық-тарихи (әлеуметтік) тәжірибе элементтерін үлкен адамдардың 
жүйелі түрде балаларға беруі және балалардың оны меңгеруі. Оқытудың 
мақсатын әлеуметтік тәжірибенің белгілі бір үзігін баланың саналы түрде 
меңгеруі ретінде анықтағаннан кейін, әлеуметтік тәжірибе элементтерін 
анықтау маңызды. Соларды атайық: өзі және айналасындағылар 
жөніндегі білім жүйесі; іс-әрекет тәсілдері; балалардың алған білім, 
білік және дағдылары негізіндегі шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі; 
балалардың қоршаған дүниеге, өзіне, басқа адамдарға эмоционалдық-
құндылық қатынастар тәжірибесі.

Бұл элементтерді меңгеру мектепке дейінгі мекемеде басталады 
да адамның бүкіл өмірі бойы - білім беру мекемелерінде, күнделікті 
өмірде, өзімен-өзі болғанда да (стихиялы түрде және мақсатты бағытты 
түрде) жалғаса береді.
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Әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу – эволюцияның 
маңызды жемісі, әрбір буын ұрпақ  өзінің дамуында алға қарай жылжы-
май іс-әрекет және қарым-қатынас тәжірибесін жаңадан меңгеруі керек 
болар еді.

Мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың жалпы мақсаты әр 
кезеңде және балаларды оқытудың әр түріне қарай нақтыланып отыра-
ды. Мақсат әр кезеңдегі міндеттерге байланысты өзгеріп отырады және 
жалпы мақсатқа бағынады. Оқытудың мақсаттары мен міндеттерінің 
сипаттамалары мынадай жағдайлармен анықталады:

- балалардың жас және жеке ерекшеліктерімен;
-  мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты талаптарымен;
- педагогикалық ұжымның таңдаған білім беру бағдарламасы-мен;
- білім беру процесіндегі іс-әрекет түрімен (сабақ, дидактика-лық 

ойындар, экскурсиялар);
-  жалпы  дидактикалық жүйедегі сабақтың орнымен;
- мектепке дейінгі мекеме педагогтарының ерекшеліктерімен және 

мүмкіндіктерімен, оның кәсіби біліктілік деңгейімен;
- мектепке дейінгі мекеменің материалдық-техникалық база-сымен 

және басқа факторлармен.
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың міндеттері қоғамдық-

тарихи тәжірибені күшейтудің басты мақсатымен анықталады. Оқыту 
процесінің функциялары міндеттердің сипатын және бағытталғандығын 
анықтайды (оқытушылық, тәрбиелік, дамытушылық).

Мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың  негізгі жалпы 
міндеттері

1. Баланың өзі және айналасындағылар туралы түсінігін 
қалыптастыру.

2. Балалардың жалпы ой-өрісін дамыту.
3. Балаға әртүрлі іс-әрекетке (қозғалыс, көркем-эстетикалық, 

танымдық, ойын, еңбек, конструктивтік және т.б.) араласуға мүмкіндік 
беретін жалпы және арнайы білік пен дағдыны қалыптастыру.  

4. Таным процестерін (сезіну, қабылдау, ойлау, ес, зейін) және  ой-
лау операцияларын (анализ, синтез, жалпылау, классификация, салы-
стыру, абстракциялау және т.б.) дамыту.

5. Мектеп жасына дейінгі балалардың өзінің таным әрекетін 
ұйымдастыру (сабақ орнын дайындау, істелетін жұмыстардың ретін 
жоспарлау, іс-әрекет барысы мен оның нәтижесін  бағалау, бірге және 
жеке жұмыс істеу) қабілеттерін қалыптастыру.
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6. Баланың тыңдау, жауап беру және сұрақтар қою, нұсқау бойынша 
әрекет ету, оқу міндетін орындау, сабақта оқыту процесінде еркіндікті 
сақтау білігін қалыптастыру.

7. Балалардың білуге құштарлығын және танымдық 
қызығушылығын дамыту.

8. Алған білімді, білікті және дағдыны шығармашылықпен 
түсіндіріп талдап беру қабілетін дамыту.

9. Оқу-таным, зерттеу, жаңа білім мен тәжірибені меңгеру, оқыту 
процесінде педагогпен өзара конструктивтік ықпалдастық әрекеттеріне 
жағымды эмоционалдық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

10. Балалардың мектепте оқуға жалпы және арнайы дайындығын 
қалыптастыру.  

Бұл жалпы міндеттер балалардың жасына, оқу материалының 
бағыттылығына, оқыту түріне, оны дараландыру қажеттілігіне қарай 
нақтыланады.

6.3 Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесінің 
құрылымы, функциялары, қозғаушы күштері

Оқыту процесі балаларды тәрбиелеу, өзін-өзі тәрбиелеу, дамыту 
және өзін-өзі дамыту процестерімен қатар мектепке дейінгі мекемедегі 
біртұтас педагогикалық процестің құрамды бөлігі болып табылады. 
Процесс ретінде оқыту процесінің мәнін ашу үшін оның құрылымын, 
функцияларын, мектепке дейінгі кезеңдегі ерекшеліктерін қарастыру 
қажет. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың құрамдық 
компоненттерін анықтаудың негізінде Ю. К. Бабанскийдің 
педагогикалық процесс пен оның жеке аспектілерінің  бірыңғай 
құрылымы жөніндегі ұстанымы жатыр.

Сонымен, оқыту процесінің құрылымында өзара байланы-
сты бес компонент бар: қарқынды-мотивациялық (мектеп жасына 
дейінгі балалардың таным белсенділігінің мотивациясын көздейтін); 
мақсатты (мектепке дейінгі мекемеде балаларды оқытудың мақсаты 
мен міндеттерін көрсететін); мазмұндық (мектепке дейін білім беру 
мазмұнын анықтайтын); бақылаушы-реттеуші (бақылауды, реттеуді, 
оқыту барысы мен нәтижелеріне тиісті түзетулер енгізіп отыруды 
көздейді); бағалаушы-нәтижелі (оқыту нәтижелерін диагностикалауды 
қамтамасыз ететін, мектепке дейінгі мекемеде мектеп жасына дейінгі  
балаларды оқытудың жаңа мақсаттары мен міндеттерін қою).
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Оқыту процесі екіжақты сипатта болады: педагогтың іс-әрекеті 
(оқыту) және балалардың іс-әрекеті (оқу). Мектепке дейінгі кезеңде 
оқыту бір мезгілде балалардың үлкен адамдармен бірге іс-әрекетінсіз 
(жеке немесе ұжымдық), бұл екі жақтың дидактикалық өзара әсерінсіз 
мүмкін емес. Үлкен адам бұл кезде адамзаттың жинақтаған әлеуметтік 
тәжірибенің қайнар көзі және оны танудың бала үшін маңызды құралы 
болып табылады, оны бала меңгере алады (жас, физиологиялық және 
басқа да ерекшеліктеріне қарай).

Өткен материалға сүйене отырып (3-тақырып) еске түсірейік, 
оқыту процесінің қозғаушы күші қайшылық. Дидактикалық проце-
сте қайшылық мысалы ретінде мынадай жағдайлардан туындайтын 
қайшылықтарды көрсетуге болады:

- қоғамның, мектептің талаптары мен мектепке дейінгі мекемеде 
балалардың білімінің, дамығандық деңгейі  және оларды дайындаудың 
нақты деңгейінің арасындағы;

- балалардың танымдық сұраныстары мен оларды 
қанағаттандырудың нақты мүмкіндіктерінің арасындағы;

- қоршаған дүние, өзі, басқа адамдар туралы алған бұрынғы білімі 
мен жаңадан алған білімінің арасындағы.

Қайшылықтар тізімі ары қарай ойлану мәселесі болуы мүмкін 
және оны жалғастыруға, нақтылауға, сыртқы және ішкі қайшылықтарға 
жіктеуге  және т.с.с. болады. 

Оқыту заңды түрде мектеп жасына дейінгі бала тұлғасына, оның 
дамуына, тәрбиесіне, біліміне әсер етеді. Сондықтан дидактика-
да оқытудың өзара байланысты үш функциясын бөліп көрсетеді: 
дидактикалық, тәрбиелік және дамытушылық. Тәрбие процесінен 
айырмасы оқыту процесінде  дидактикалық функция жетекші рөл 
атқарады.

6.4 Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың заңдылықтары 
мен  принциптері

Мектепке дейінгі мекемеде мектеп жасына дейінгі балаларды 
оқытудың тиімділігі педагогтардың оқу принциптерін сақтауына бай-
ланысты, себебі олар өз кезегінде бұл процестердің заңдылықтары 
негізінде құрылады. Заңдылықтар мен принциптерді еске түсіріп, 
олардың мазмұнын ашайық.

Заңдылықтар – объективті түрде болатын, берік, қайталанатын, 
құбылыстар мен процестердің арасындағы олардың дамуын сипаттай-
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тын қажетті және маңызды байланыстар. Оқытудың заңдылықтары 
оқыту процесінде байланыстар кешенін көрсетеді. Оқытудың 
заңдылықтары сыртқы және ішкі байланыстарды көрсетеді.

Оқыту принциптері бұл процестің ғылым  негіздеген 
заңдылықтарынан туындайды. Принциптер (негізі, бастауы) – 
оқытудағы бастапқы, негізгі талаптар жүйесі, ол талаптарды орындау 
тұлғаны дамыту міндеттерін шешудің қажетті тиімділігін қамтамасыз 
етеді, олар практикалық нұсқаулар, оқытуды жүзеге асыру жөніндегі 
басты талаптар.

Принциптер негізінде нақты педагогикалық ережелер жазыла-
ды. Ережелер – тәрбиешінің белгілі бір жағдайдағы оқытудың жалпы 
принциптеріне негізделген дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық 
мақсаттарға жету үшін жасалған педагогикалық іс-әрекетті суреттеуі. 
Ережелер қандай да бір оқыту принциптерін қолданудың жекелеген 
жақтарын ашып көрсетеді. Ережелер теориядан практикаға көшудің 
өтпелі буыны болып табылады.

Тапсырма:
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту заңдылықтары мен 

принциптерінің мазмұнын ашу үшін 1 тақырыптың  тапсырма-
сын орындаңыздар, заңдылықтар мен принциптерді кесте түрінде  
көрсетіңіздер.

6.5 Мектепке дейінгі мекемедегі оқыту процесінің мазмұны, 
түрлері, құралдары

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесінің мәнін тұтастай 
аша отырып, біз оқыту процесінің мазмұнын, түрлерін, әдістерін, 
құралдарын, нәтижелерін ашпауымызға болмайды, себебі олар оның 
мазмұндық, амалдық-әрекеттік, бақылаушылық-реттеушілік және 
бағалау-нәтижелілік компоненттері. Бұл компоненттердің ауқымдылығы 
мен маңыздылығы, мектепке дейін білім беру ісінің болашақ 
педагогтарының  терең ойлануының қажеттілігі бұл проблематикаға 
лекциялық және практикалық сабақтарда арнайы тақырыптар арнауға 
себеп болды.  Бұл лекцияда біз оқыту процесінің барлық құрылымын 
жүйелі және толық түрде қамту үшін компоненттерді тезис түрінде 
береміз.

Оқыту процесінің мазмұндық компоненті – білім беру 
мазмұны.  И. Я. Лернер бойынша, бұл білімнің, біліктің, дағдылардың, 
шығармашылық әрекет тәжірибесінің және дүниеге эмоционалдық-
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біртұтас қарым-қатынастың педагогикалық бейімделген жүйесі. 
Бұларды меңгеру  мәдениетті жаңғыртуға және дамытуға дайын жан-
жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Білім беру мазмұнының анықтамасында әлеуметтік тәжірибе 
компоненттеріне сәйкес келетін оның құрылымдық компоненттері 
көрініс табатындығын атап көрсетеміз. Сонымен, білім беру мазмұны 
өзі де дидактикалық тұрғыда бейімделген жүйе. Әлеуметтік тәжірибе 
компоненттерінің мазмұнынан білім берудің белгілі бір кезеңінде 
адамның дамуы үшін қолжетімді және қажетті білім, тәжірибе негіздері 
таңдалып алынады. 

Мектепке дейін білім беру процесінде балалар әлеуметтік 
тәжірибенің өздерінің толыққанды дамуы үшін қажетті құрамын 
меңгереді. Мектепке дейінгі білім мазмұнын меңгеру процесінде бала-
лар бұл жас кезеңінде:

- балалар айналасындағы дүние, өзі, басқа адамдар жөнінде  
жүйеленген түсінік алады;

- іс-әрекет тәсілдерін меңгереді (қарым-қатынас білігі мен 
дағдылары, өзіне-өзі қызмет көрсету, ойын, танымдық, еңбек, қозғалыс 
және т.б.);

- шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін алады – өмірдің әртүрлі 
қалыпсыз жағдайларында бар білімін, білігін, дағдыларын қолдана білу 
тәжірибесі;

- өзіне, айналасындағыларға, алғашқы құндылық қарым-
қатынастар, тұлғалық қасиеттер, мінез-құлық негіздері, өзін-өзі көрсету 
тәжірибесі қалыптасады.

Мектепке дейінгі білім мазмұны білім берудің мемлекеттік жалпы 
міндетті стандартымен реттеледі және мектеп жасына дейінгі балалар-
ды тәрбиелеу және оқыту бағдарламаларында көрініс табады.

Сонымен, оқыту процесінің мазмұндық компонентінің мағынасы 
-  балалардың физиологиялық, психологиялық және жеке ерекшеліктері 
тұрғысынан меңгеру үшін қолжетімді әлеуметтік тәжірибе мазмұнын 
меңгеруінде.

Оқытудың амалдық-әрекеттік компоненттері - бұл балаларды 
оқытудың әр кезеңінде мектепке дейінгі мекеме педагогының пайда-
ланатын формаларының, әдістерінің және құралдарының жүйесі. Осы 
ішкі құрылымдар ғана оқытудың динамикасын, процессуалдығын, 
ықпалдылығын қамтамасыз етеді. Қысқаша осы құраушыларды 
сипаттайық.

Форма - іс-әрекеттің сыртқы көрінісі. Ол педагог пен баланың 
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өзара әрекеттестік ерекшеліктерін сипаттайды, дидактикалық 
қарым-қатынастар жүйесін анықтайды. Педагогикада оқытуды 
ұйымдастырудың формалары жалпы және нақты болып бөлінеді.

Оқытудың жалпы түріне даралап, топтық, ұжымдық түрлері жата-
ды. Бұл түрлер оқыту процесіне бір мезгілде қатыстырылған балалардың 
санымен анықталады. Даралап оқыту түрі көне дәуірлерден бері келе 
жатыр және бірқатар Европа елдерінде 18 ғасырға дейін сақталды. 
Оның мәні бала қандай да бір тапсырманы өздігінен немесе үлкендердің 
көмегімен орындайтындығында. Оқытудың мұндай түрінде барын-
ша сенімдік қарым-қатынас іске асады; баланың жеке ерекшеліктерін 
ары қарай зерттеу мүмкіндігі мен оны есепке алуға қол жеткізіледі; 
оқытудың мазмұны, түрлері, әдістері, құралдары, қарқыны даралана-
ды. Баланың жетістіктері мен кемшіліктері үлкендердің көз алдында 
болады, ол оқыту процесіне тиісті түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. 
Бұл түрдің кемшін жағы сол, мұнда құрбыларымен өзара әрекеттестік 
және серіктестік болмайды, бұл баланың әлеуметтенуіне кері әсер 
етеді; топпен жұмыс істеу білігі қалыптаспайды.    Оқытудың топтық 
түрі бір дидактикалық мақсатқа біріктірілген бір педагог пен бірнеше 
оқушының өзара әрекеті түрінде ұйымдастырылады. Ал бұл түрдің 
пайдалы жақтары: дамуы әртүрлі және бірдей деңгейдегі балаларды бір 
немесе әртүрлі жастағы балалардан топ ұйымдастыру мүмкіншілігінің 
болуы; даралап оқытуды осы сәттегі педагог үшін маңызды белгілеріне 
қарай  (оқу материалын меңгергендік дәрежесі, темперамент типі, жасы 
және т.б.) саралау арқылы ұйымдастыру.

Оқытудың ұжымдық түрі педагогтың бір мезгілде барлық 
балалардың тобымен жұмыс ұйымдастыруы және сабақта оқытудың 
жалпы білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мақсаттары көзделеді. 
Сонымен бірге біріккен ұжымдық іс-әрекет барысында оқытуды дара-
ландыру тәсілдері қарастырылады.

Мектепке дейінгі оқытудың нақты түрлеріне сабақ, экскурсия-
лар, дидактикалық ойындар, баламен жеке жұмыс істеу жатады. Сол 
сияқты біз бала іс-әрекетінің барлық түрі оның күнделікті өмірі оларды 
оқытудың табиғи түрі, олардың әлеуметтік тәжірибе жинауы екендігін 
атап көрсетуіміз керек. Мектепке дейінгі мекеменің уақытпен шектел-
ген оқу-таным іс-әрекетінің жетекші түрі - сабақ, оның барысында білім, 
білік, дағды, шығармашылдық, қарым-қатынас жүйелері қалыптасады, 
балалардың күнделікті өмірінен және өзіндік іс-әрекетінен басқа түрде 
толықтырылады.

Оқыту әдістері – педагог пен балалардың өзара байланысты іс-
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әрекет тәсілдері, оның барысында бала қажетті әлеуметтік тәжірибе 
мазмұнын меңгереді. Әдістердің өзіндік түрі мен нұсқалылығы әдістің 
элементі ретінде оны жүзеге асыруға жеке қадам жасауды  қамтамасыз 
етеді. Г. М. Коджаспирова және А. Ю. Коджаспиров оқыту әдістерін 
педагог пен балалардың бірізді, өзара байланысты, білім мазмұнын 
меңгеруді, ақыл-ой мен қабілетті дамытуды, өздігінен оқу және білім 
алуды қамтамасыз ететін әрекеттер жүйесі деп қарастырады.

Оқыту әдістері оқытудың мақсатын, меңгеру тәсілін, оқыту 
субъектілерінің өзара әрекетінің сипатын белгілейді. 

Оқыту әдістері іс-әрекет құрылымына қарай жіктеледі, олар:
- балалардың оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру әдістері (сөздік, көрнекі, практикалық, индуктивтік және 
дедуктивтік, репродуктивтік, продуктивтік және проблемалық-ізденіс, 
балалардың өздігінен жұмыс істеу әдістері);

- балалардың оқу-таным іс-әрекетін мотивациялау және ынталылық 
тудыру әдістері (танымдық ойындар, ойын жаттығулары, өмірде кез-
дескен жағдайларды талдау, баланың тәжірибесіне сүйену, жетістікке 
жету жағдайын жасау, педагогикалық талап, мадақтау, ұялту, бетіне 
басу);

- балалардың оқу-таным іс-әрекетінің нәтижелерін бақылау және 
бағалау әдістері (заттармен жұмыс істеу, сөз сөйлеу тапсырмалары, 
диагностикалық тестілер, балалардың жұмыс өнімдерін талдау, байқау).

Оқыту құралдары - педагог пен балалардың арасында орналасқан 
және білім алу үшін, танымдық және практикалық іс-әрекет тәжірибесін 
қалыптастыру үшін пайдаланылатын материалдық немесе идеялық 
объектілер.

Оқытудың материалдық құралдарына оқу құралдары, модельдер, 
кестелер, макеттер, заттар, техникалық құралдар, мебель, балалармен 
сабақ өткізетін орын, микроклимат, тамақтану ережесі және т.б. жата-
ды.

Идеялық құралдарды ақыл-ой жұмысы мен оның жемісі, баланың 
бұрын алған білімі мен білігі. Л. С. Выготский  лингвистикалық (ау-
ызша және жазбаша сөз сөйлеу), семиотикалық (таңбалар, символ-
дар, шартты белгілер, кестелер, схемалар), паралингвистикалық (дене 
қимылы, бет әлпет қимылы) құралдар деп бөледі. Жалпы алғанда бұл 
құралдарды коммуникация құралдары деп атауға болады.

Мектепке дейінгі мекемеде оқыту құралдары ретінде сол сияқты 
бала іс-әрекетінің негізгі түрлерін де айтуға болады - ойын, еңбек, 
танып білу, қарым-қатынас жасау және т.б. сонымен қатар, барлық 
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көріністерімен қоршаған орта. Мектепке дейінгі кезеңде оқытудың  
ерекше құралы ретінде педагогты – балаларға әлеуметтік тәжірибені 
жеткізуші және үйретуші қажетті үлкен адам ретінде бөліп көрсетеді.

Оқыту процесінің нәтижелілік компоненті – мектеп жасына дейінгі 
балаларды оқыту нәтижелері ретінде осы жас кезеңінде баланы оңтайлы 
дамытуға олар меңгерген педагогикалық тұрғыда бейімделген қажетті  
қоғамдық-тарихи тәжірибенің үзігі алынады. Оқыту нәтижелеріне 
қол жеткізгендік дәрежесі мектепке дейінгі білім беру сапасын 
көрсетеді. Бұл процестің нәтижелілігін байқау  бақылаудың ағымдық, 
кезеңмен, қорытынды және озық түрлері арқылы жүргізіледі. Соның 
нәтижелерінің негізінде мектепке дейінгі балаларды оқыту процесінің 
барлық компоненттеріне уақтылы түзетулер енгізіліп отырады.

Сонымен, біз мектеп жасына дейінгі мекемеде балаларды оқыту 
процесін тұтастай қарастырдық, оқыту процесіне түсінік бердік, оның 
функцияларын, құрылымын, қозғаушы күштерін ашып бердік, мектеп-
ке дейінгі кезеңде балаларды оқыту ерекшеліктерін айырып көрсеттік. 
Ары қарай тақырып бойынша жүргізілетін практикалық сабақтар 
мен өзіндік жұмыстар оқу материалының ауқымын кеңейтуге және 
тақырыпты меңгеру кәсіби біліктілік деңгейіне көтеруге көмектеседі.

6.6 Мектепке дейін білім беру мекемесінде оқыту  нәтижелері 
туралы ұғым

Оқыту нәтижелері - оқыту процесінің маңызды компоненті. Ол 
оқытудың мақсаты мен міндеттеріне сай болады және төмендегілерге 
тәуелді:

•	 мазмұнды таңдау мақсатынан, түрлерінен, әдістерінен және 
құралдарынан;

•	 мектепке дейінгі мекеменің жағдайынан (ұйымдастырушылық, 
педагогикалық, психологиялық, кадрлық, ғылыми әдістемелік, 
материалдық-техникалық және т.б.);

•	 педагогикалық ұжымның біліктілігінен;
•	 балалардың мотивациясынан, белсенділігінен және жеке 

тәжірибесінен;
•	 педагогтың, балалардың, ата-аналардың өзара ықпалдастық си-

паттарынан;
•	 педагогтардың қорытынды нәтижені ғана емес, оқыту процесін 

де бақылауға және бұл процестегі істерге уақтылы түзетулер енгізуге 
дайындығынан;
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•	 барлық балалардың дидактикалық мақсаттарға қол жеткізулері 
үшін даралап оқыту мүмкіндіктерінен.

  Приоритетті педагогикалық мақсаттарды анықтауға қарай оқыту 
нәтижесі де анықталады. Мақсат әлеуметтік тәжірибе мазмұнының 
қандай да бір көлемін меңгерумен анықталуы мүмкін; берілген жас 
үшін қажетті білім, білік, дағды жүйесі болуы мүмкін немесе негізгі 
білім беру нәтижелері ретінде жеке тәжірибесі бар тұлға болуы мүмкін; 
мектепке дейінгі мекемені бітірушілердің мектепте оқуға тұтастай 
дайындығы ретінде болуы мүмкін. Бұлардың әрқайсысы мектепке 
дейін білім беру жүйесінің қазіргі кезеңінде орын алып,  бағдар  және 
педагогикалық процестің нәтижелілігін бағалау критерийі болып отыр.

Оқыту мақсаттары қоғамның әлеуметтік тапсырыстарына қарай 
қойылады; мектепке дейін білім беру жүйесіне; мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартына қарай қойылады. Олар білім беру 
бағдарламаларында нақтыланады және ішкі және сыртқы жағдайларды 
ескере отырып мектепке дейінгі мекеме мамандары дербестендіреді.

А. П. Усова оқыту нәтижесі - балалардың білім, білікті, дағдыларды 
меңгеру, оқытудың әсерінен бала тұлғасы бойындағы өзгерістер фактісі 
деп түйіндейді. Мұнда баланың өзі қол жеткізген нәтиже және таным 
процесіндегі педагогикалық ереже ретінде үлкендердің көмегі  маңызды. 
Баланың өз еңбегі, жігер күші және оның бойындағы өзгерістер  құнды 
болып есептеледі. Бала ойында, басқа істерде жаңа нәрселерге үйренеді, 
бірақ мақсатты түрде оқыту еріктік, еркіндік, баланың мақсатты күш-
жігері оны мектепте оқуға дайындайды.

Бүгінгі таңда мектепке дейін білім беруде тұлғалық-бағдарлық  па-
радигма аясында оқыту мен тәрбиелеудің негізгі нәтижелері тұлғалық 
өзгерістер, жетістіктер, ары қарай дамудағы даралық пен сұраныс. 
Меңгерілетін білім мен білік тұлғаның құрылымын және мектеп жа-
сына дейінгі баланың жеке тәжірибесін қалыптастыру құралы болып 
табылады.

Балаларды оқыту нәтижесі мектепке дейін білім берудің кешенді 
бағдарламаларының әрқайсысында анықталған. Мақсаттарға 
қол жеткізу және оның нәтижеге сәйкес болуы оқыту процесінің 
тиімділігінің негізгі критерийлері болады. Оқыту процесінде мақсат 
пен нәтиженің бірдей үйлесуі міндетті емес. Мақсат толығымен немесе 
ішінара алынған нәтижемен сай келуі де, келмеуі де мүмкін.
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6.7  Оқу-танымдық  іс-әрекетті меңгеру мектепке  дейінгі  
мекемеде мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың маңызды 

нәтижесі ретінде

Мектепке дейінгі ересек жасқа келе бастағанда бала көп нәрсені 
біледі және істей алады. Бұл кезеңде балалар жаңа жас кезеңіне көшуге 
дайындалады (кіші мектеп жасы), оларда жаңа әлеуметтік көзқарас 
– мектеп оқушысы көзқарасы пайда бола бастайды. Мектеп жасы-
на дейінгі баланың оқыту процесінде алған ең маңызды нәрсесі оқу 
іс-әрекетінің компоненттерін меңгеруі болады (танымдық мотива-
ция, мақсат қою, жоспарлау, оқу білігі мен дағдылары, оқу-танымдық 
белсенділік нәтижелерін бағалау қабілеті). Бұл компоненттердің 
кіші мектеп жасында қалыптастырылуы жалғасады. Олардың 
қалыптастырылғандық нәтижесі мектепте оқудың жаңа жағдайына 
балалардың бейімделгендігінің көрсеткіші және маңызды шарты болып 
саналады.

П. И. Пидкасистыйдың психологиялық-педагогикалық сөзді-гінде 
оқу іс-әрекеті - белгілі бір білім көлемін меңгеру, жалпы оқу білігі мен 
дағдыларын алу, өздігінен білім алу (тану) қабілеті және оны алынған 
білімді практикада қолдану  іс-әрекеттерінің бір түрі ретінде көрсетіледі.

Мектепке дейінгі мекемеде балалардың іс-әрекеттерінің негізгі 
түрі - ойын. Оқу іс-әрекеті кіші мектеп жасында жетекші рөл атқарады. 
Сонымен бірге мыналарды түсіну керек: егер мектепте алдыңғы жас 
кезеңінде іс-әрекет компоненттерін қалыптастыру үшін жағдай жасал-
маса, ол қайдан пайда болды. Оқу-танымдық іс-әрекет тікелей балалар 
ойынынан тумайды. Ол мектепке дейінгі мекеменің педагогикалық 
процесінде орын алуы тиіс. Тәрбиеші балаларды оқытқанда мақсатты 
бағытты түрде оқу іс-әрекетінің компоненттерін қалыптастыру және 
көрсету үшін алғышарт жасайды.

Әрине, мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесінде уақытпен 
мөлшерленген сабақтарда балалар оқу-танымдық іс-әрекетке кіріседі. 
Балабақшада  педагог еркіндікті дамытады, тыңдауды, жауап беруді, 
сұрақ қоюды, оқу тапсырмасын қабылдау және орындауды, өз жұмысын 
жоспарлауды, жұмыс орнын дайындауды және жинауды, нұсқау бойын-
ша және жоспар бойынша жұмыс істеуді үйретеді. Бұл білік біртіндеп 
күделікті сабақтарда қолдану процесінде жинақталады. Бұл сабақ – бала-
ларды оқытудың мектепте оқытатын сабаққа жақын түрі. Сабақтың бұл 
түрі   педагогтарға оқу іс-әрекетінің компоненттерін қалыптастыруға, 
ал балаларға – таным процесі барысында өздерін көрсете алуына 
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мүмкіндік береді, мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетінде 
сабақтастық орнайды, білім алудың келесі сатысына көшуге дайындай-
ды. Педагогикалық практика көрсеткеніндей, мектепке дейінгі мекеме-
де балаларды жасына сай ұйымдастырылған, мақсатты, бағытты оқыту 
қажет. Бұл бірінші  жағынан  білім, білік, дағдыны қалыптастыруға, 
балалардың тұлғалық жеке тәжірибесін байытуға жағдай жасаса, 
екінші жағынан – оқыту мектепке, «мұғалім – оқушы» жүйесінде өзара 
әрекеттестіктің жаңа типіне дайындайды.

Үйрету – ұйымдастырылған сабақтарда қалыптастырылатын ерек-
ше іс-әрекет. Барлық оқу міндеттерін ойын түрінде шешуге болмай-
ды, өйткені оқыту мазмұны мен меңгеру түрінің арасында қайшылық 
туады.  К. Д. Ушинский ойынды үйретуден бөлудің маңыздылығын 
көрсеткен. Оқу іс-әрекеті баланың ерекше психологиялық ұстанымын, 
шынайы өмірге танымдық қатынасын талап етеді. Оқу іс-әрекетінде 
бала қоршаған орта туралы білім негіздерін меңгереді, білім, білік, 
дағды, тәжірибе алудың жалпы тәсілдеріне үйренеді, осылайша бала 
тұлғасы қалыптасады.

Мектепке дейінгі кезеңде оқу-танымдық іс-әрекет компоненттерінің 
қалай қалыптасатындығын, мектепте оқыту аяғында педагогтар қандай 
нәтижеге келуі тиіс екендігін қарастырайық.

Оқу іс-әрекетінің мұны басқалардан ажырата алатындай ерекше 
құрылымы болады (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн және т.б.). Оқу іс-әрекеті өзіне мынадай компо-ненттерді 
қамтиды: мотивация, оқу міндеті, оқу амалдары, өзін-өзі бақылауға 
көшетін бақылау, өзін-өзі бағалауға көшетін бағалау.

Мотивация – іс-әрекетті туғызатын әртүрлі қозғаушылар жиынтығы 
(сұраныс, сезім, мүдде). Оқу іс-әрекетінде - танымдық мотивация 
(жаңаны білгім келеді), бағалау мотивтері (үлкендердің құптауына ие 
болу), әлеуметтік мотивтер (әкем сияқты дәрігер болу үшін оқимын), 
жетістікке жету мотивтері  (бәрінен артық болу үшін), сыртқы мотив 
(мектепте оқудың сыртқы атрибутикасының тартымдылығы) болады.

Оқу міндеті алынатын нәтиже туралы түсінік береді. Белгілі бір оқу 
ситуациясында – белгілі бір тапсырма түрінде беріледі, яғни қайталап 
айтып беруді, қағаздан құрастыруды, заттарды өлшеуді үйрену.

Оқу амалдары – оқу міндеттерін шешу тәсілдері; білім алушылардың 
ғылыми ұғымдарды алу және табу амалдары, сондай-ақ оларды нақты 
міндеттерді шешуге қолдану, ситуацияны талдау амалдары, модельдеу 
амалдары, эксперимент жүргізу, классификация.

Өзін-өзі бақылауға ауысатын бақылау – оқу амалдары нәтижелерін 
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қорытуға бағытталған амалдар және оларды берілген үлгілермен салы-
стыру. Компонент функциясы – меңгеру нәтижелерін бақылау.

Өзін-өзі бағалауға ауысатын бағалау. Бағалау амалдары білімді 
меңгерудің соңғы сапасын, міндеттерді шешудің жалпы тәсілдерін 
тіркейді. Бағалау функциясы – іс-әрекет қорытындысын шығару.

Оқу іс-әрекетінің барлық компоненттері өзара байланысты. Мектеп 
жасына дейінгі балалар оқыту процесінде оқытудың мектеп сатысына 
көшу кезеңінде барлық  компоненттерді меңгереді. Оқу іс-әрекетінің 
мақсаты мен нәтижесі білімді және іс-әрекеттің жалпыланған тәсілдерін 
(кез келген іс-әрекетке қажетті білік пен дағдыны) меңгеру – оқу, санау, 
міндеттерді шешудің тиімді тәсілдерін таңдау және т.с.с.

Мектепке дейінгі кезеңде оқу іс-әрекеті таза күйінде көрінбейді. Біз 
оқу танымдық іс-әрекет туралы айтып тұрмыз. Оның өзіндік даму және 
көріну ерекшелігі бар.

Мектепке дейінгі оқытуда оқу міндеттерінің ерекшеліктері
Оқытудың алғашқы кезеңінде (кіші мектеп жасы) – оқу іс-әрекетіне 

оқу және практикалық міндетерінің бірігуі тән (үй салу – геометриялық 
кескіндердің көмегімен салу). Оқу міндетін бала практикалық жағынан 
қабылдайды. Тапсырма іс-әрекетті шешу ретінде қабылданады, 
тақырыптың мазмұнынан алыс екендігі байқалады. Мұны балалардың 
көпшілігі қабылдай алмайды, олар іс-әрекет кезеңінде нұсқауды 
естімейді. Оқу міндетін қабылдау білігі біртіндеп бөлшек тапсырмалар 
түрінде  іс-әрекет барысында немесе байқау, әңгіме барысында нақты 
сұрақтар түрінде қабылданады.

Оқу іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары (өнімді 
сабақтарда);

	іс-әрекет нәтижесін бағалау (өнімді сабақтарда);
	сұрақтың, тапсырманың зерттелетін немесе өзгертілетін амал-

дармен үйлесуі («Қағазды умажда, қандай екендігін... айт;
	сұрақтың қабылдайтын объектінің нақты көрінісімен үйлесуі 

(құсты бақылау: ол не істеп тұр, қашан шоқиди, - баланың назары амал 
сәтіне ауады).

Мектепке дейінгі жаста орта есеппен оқу және практикалық 
міндеттер біртіндеп саралана бастайды, бірақ байланыс айқын. Оқу 
міндеттерінің мазмұнына тапсырма, іс-әрекет тәсілдерін меңгеру (ба-
лалар артынан қайталап айтып беру үшін әңгімені мұқият тыңдайды) 
енгізіледі. Сабақтың басында балалар оқу тапсырмасын қабылдайды, 
бірақ сабақ барысында оны бірқатар нақты тапсырмаларға, сұрақтарға 
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бөлшектеу керек болады. Балалар оқу міндеттерін соған ұқсас күнделікті 
жағдаяттары ауыстыруды үйренеді.

Оқу іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: оқу 
және практикалық міндеттердің байланысы; оқытудың баланың жеке 
тәжірибесімен байланысы.

Ересек мектеп жасында оқу міндеттері айқын оқу-танымдық си-
патта болады   (біз схеманы пайдаланып сөйлем құруды үйренеміз). 
Мұнда білім меңгеруде ақыл-ой әрекетінің өнімді тәсілдерін меңгеру 
негізгі орын алады, шығармашылық, проблемалық сипаттағы тапсыр-
малар пайдаланылады.

Балаларға сабақ бойы барлық оқу тапсырмаларын есте ұстау қиын 
болады. Сондықтан біртіндеп оқу тапсырмалары күрделілендіріледі. 
Педагог оқу тапсырмаларын, олардың логикасын, көлемін жекелеген 
тапсырмалардан жүйеге көшіреді. Оқу тапсырмаларында балалардың 
меңгеруіне тиісті ақыл-ой және практикалық іс-әрекетті айқын көрсету 
қажет. Педагог оқу әректін талдайды,  оны оқу тапсырмаларын 
түсінгендігі мен іс-әрекеттің берілген тәсілдермен арасында байланыс 
орнатады. Оқу тапсырмасы сабақ барысында қосымша тапсырмалар-
мен толықтырылады. Оқу тапсырмаларын орындағанда балалардың 
жеке тәжірибесіне, танымдық қызығушылығына сүйенген маңызды.

Мектеп жасына дейінгі балалардың оқу әрекеттерінің 
ерекшелігі 

Мектепке дейінгі жаста балалар біртіндеп оқу жұмысын жоспар-
лауды үйрене бастайды: жұмысты орындауға қажетті құралдарды және 
тәсілдерді таңдау, амалдарды орындау ретін анықтау сияқты. Балалар 
жұмыс орнын дайындайды, оқу тапсырмаларын орындау барысында 
тыңдауды, жауап беруді, сөйлеуді, өзара қарым-қатынас жасауды, тал-
дауды үйренеді.

Мектепке дейінгі кіші және орта жаста әрекетін жоспарлау және 
басқа көптеген оқу жұмыстары тәрбиешінің көрсетуімен жасалады. 
Кейін педагог балаларды жоспарлауға қатыстырады.

Мектепке дейінгі ересек жаста балалар іс-әрекетінің өнімді түрлерін 
жақсы меңгереді (сурет салу, жабыстыру, құрастыру). Олар күрделі 
емес қарапайым әңгімелерге жоспар құра алатын болады. Сабақта жо-
спар жасауды үйренгеннен кейін бұл білігін күнделікті жұмыстарында 
қолдануға үйренеді.
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Оқу-танымдық іс-әрекетте бақылаудың, бағалаудың, өзін-өзі 
бақылаудың және өзін-өзі бағалаудың ерекшеліктері

Бұл компонентті дамытуда балалардың оқу тапсырмасын орын-
дау нәтижесін берілген соңғы нәтиженің үлгісімен салыстыра 
білуі маңызды.  Мектеп жасына дейінгі балаларда компоненттерді 
қалыптастырудың педагогикалық шарттары:

	педагогтың тапсырмаларды орындау барысы мен сабақ соңында 
алған нәтижелермен салыстыруы;

	балалардың алдына өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау 
міндеттерін қою;

	балалардың өз нәтижелері мен үлгіні (эталонды) салыстыру 
тәжірибесі;

	педагогтың әр баланың оқу жұмысын саралап бағалауы, барлық 
жұмысты бірігіп талдау, анықталған критерийлер бойынша бағалау 
(кіші және орта мектепке дейінгі жаста).

Мектепке дейінгі кезеңде оқу іс-әрекетінің мотивтерінің 
ерекшелігі

Мектепке дейінгі кіші және орта жаста сабақтың мазмұнына, зат-
тармен жұмыс істеу процесіне  эмоционалдық көзқарас мотиві басым 
болады. Материалдың динамикалылығы, жарқындығы, оның жаңалығы 
танып білуге ынталылық танытады. Практикалық, ойын іс-әрекеті 
(ойыншық жасау үшін желімдеп үйрену) мотивтері, артықшылық  
мотивтері («Мен бәрінен де жақсы жасаймын»), сыртқы (жұмыстың 
өзінің тартымдылығы) мотиві. Мектепке дейінгі ересек жасқа қарай 
әлеуметтік, танымдық, бағалаушылық мотивтер пайда бола бастайды.

Оқу білігі мен дағдыларын меңгеру ерекшелігі
Мектепке дейінгі балалық шақта балаларда оқу тапсырмаларын 

орындау үшін қажетті оқу білігі мен дағдылары қалыптасады. Бұл білік 
шартты түрде екі топқа бөлінеді – жеке оқу-танымдық білік және оқуда 
құрбыларымен өзара әрекет білігі.

Жеке оқу-танымдық білік (сенсомоторлық, сөйлеу, интеллектуалдық 
істер), олар білімді меңгеруді, практикалық білім мен дағдыларды 
қамтамасыз етеді. Оларға: байқау білігі; перцептивтік, тексерушілік 
білік; іздестіру амалдары; түрлендіру амалдары; салыстыру, жалпы-
лау, сериация, классификация амалдары; үлкеннің сөзін қабылдау және 
түсіну (есту зейіні, дыбысқа назар қою білігі, оларды саралау білігі); 
көркем сөзді қабылдау және түсіну білігі; ауызша нұсқау бойынша іс 
істеу білігі; өз сөзінде танымдық іс-әрекет нәтижелерін анық көрсету 
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білігі жатады. Бұл білік пен дағдылар тұрақты емес және жаттығулар 
жасалмаса болмай қалады.

Оқуда құрбыларымен өзара әрекет білігі.
Оларға:
- барлық балаларға берілген тапсырманың өзіне де қатысты 

екендігін түсіну білігі. Кіші жаста жалпы тапсырманы жекелендіреді 
– барлығы қардың суретін салады: Айгерім, Әлихан, Расул, Малика, 
Рустам және т.б.;

- басқа балалардың сөзін тыңдау және есту, оны түсіну білігі 
(тәсілдері: сөйлеп тұрған баланың сөзін толықтыру, қателерін түзету, 
бір-бірінің сөзін жалғастыру, қайталау және т.с.с.);

- оқу тапсырмасын орындауды бірге жоспарлау білігі;
- жалпы қарқында, ырғақта жұмыс істеу, бәрімен бірдей үлгеру 

білігі (бұл біліктердің болмауы көбінесе үлгірмеушілікке себеп болады. 
Сонымен, мектепке дейінгі кезеңде оқу іс-әрекеті компоненттерінің 

қалыптасуы жүреді. Оқу іс-әрекеті тікелей ойыннан тумайды. Ол мек-
тепке дейінгі балалық шақтың барлық кезеңдерінде жүріп отырады. 
Балалардың оқу-танымдық іс-әрекетін дамыту олардың бұл әрекетке 
әртүрлі жағдайда араласуы  процесінде болады. Мектеп жасына дейінгі 
баланың оқу-танымдық іс-әрекетінің анық құрылымы бар (кез келген 
жас топтарына бірдей. Сонымен бірге балалардың оқу іс-әрекеттері 
компоненттері және оларды оқыту процесінде қалыптастырудың 
өзіндік ерекшелігі бар. Оқу танымдық іс-әрекет бүкіл мектепке дейінгі 
кезеңде тәрбиешілердің балалармен сабақтарда мақсатты бағытты 
педагогикалық жұмыс ұйымдастырған жағдайда қалыптасады. Бұл 
процестегі сабақтастық мектепте оқуда жаңа жағдайға бейімделуін 
тездетеді. Оқу танымдық іс-әрекет компоненттерінің қалыптасқандығы 
мектепке дейінгі мекемеде балаларды оқытудың басты нәтижесі бола-
ды.

Балабақшада мектеп жасына дейінгі жастағы балаларды оқыту 
процесінің нәтижелері туралы тақырыпты қорыта келе, оқыту нәтижесі 
– бұл процестің  орындалған мақсаты. Осы мақсаттар педагогикалық 
процеске қатысушылардың біріккен бағытты мақсатты іс-әрекетінің 
оқытудың көзделген нәтижесіне қол жеткізілгендігін көрсетеді. 
Қойылған педагогикалық мақсаттар мен қорытынды нәтижелердің 
бірдей болуы оқытудың тиімділігінің  айқын критерийі болады. Оқыту 
нәтижесі балалардың білімді, білікті, дағдыларды меңгеру, оқытудың 
әсерінен болған жеке басындағы өзгерістер фактілері. Бұл өзгерістердің 
барлығы үлкендермен және құрбыларымен өзара қарым-қатынаста, 
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уақытпен мөлшерленген оқыту процесінде және еркін, өз бетінше 
әрекет ету, күнделікті өмірде пайда болады. 

6.8 Педагогикалық процесте балаларды оқыту нәтижесін бағалау
Оқыту процесінің нәтижелерін бағалау оның мінетті  компоненті 

болып табылады, оқытудың барлық кезеңдерінде орын алады. Мектепке 
дейінгі мекемеде кешенді бағалау жылдың басында, ортасында және 
соңында жүргізіледі. Білім беру ісінің тиімділігін ағымдық байқауды 
педагог балалармен күнделікті жұмыс барысында жүргізеді. Бағалау 
стандартқа сәйкес балалардың білім мазмұнын меңгергендік дәрежесін 
білу үшін, педагогикалық процестің нәтижелілігін, әр баланың даму 
динамикасын білу үшін маңызды.

Оқыту нәтижелерін бағалау үш бағытта жүргізіледі.
1. Объективті диагностика – мектепке дейінгі мекеме маман-

дарының жұмысын бақылаудың түрлері мен әдістерінің арнайы 
жүйесінің көмегімен жүргізіледі.

2. Оқыту барысында және оның нәтижелеріне бойынша бала-
лардың оқу-танымдық жұмыстарын бағалау.

3. Оқыту процесінде балалардың өзін-өзі бағалауы.
Оқытудағы бағалау бағыттарының әрқайсысына жеке-жеке 

тоқталайық.
Педагогикалық диагностика – балалардың білім беру 

бағдарламасын меңгеру деңгейін, білім алғандық, дамығандық және 
тәрбиеленгендік  деңгейін өлшеу. Оның  нәтижелері  педагогикалық 
процестің,  педагогикалық ұжым жұмысының тиімділігін, әр баланың 
даму сипатын көрсетеді. Бақылау және диагностика басқару  функ-
циялары болады. Мектепке дейінгі мекеме педагогтары білім беру 
нәтижелерін және оқыту процесін бағалауда қиындық көреді. 
Заманауи білім берудің кешенді бағдарламаларының авторлары бұл 
қиындықтарды жеңілдетуде педагогтар үшін мектепке дейінгі білім 
мазмұнын меңгеру деңгейін объективті бағалау мақсатында оларды  
диагностикалық құралдар ретінде пайдаланады.

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту процесіндегі диагности-
ка бірнеше функциялар орындайды: диагностикалық, дидактикалық, 
тәрбиелеушілік, дамытушылық. Оқыту функциялары диагностикалық 
тұрғысынан дұрыс, өйткені оның әдістері (тестілер, практикалық тап-
сырмалар, жұмыс нәтижелерінің өнімдері және т.с.с.) оқытуға ұқсас, 
бірақ сонымен бірге диагностикалық функция атқарады. Ол жетекші 
рөл атқарады.
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Мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесі нәтижелерін диагности-
калау әртүрлі бақылаулар арқылы жүзеге асады.

Ағымдық бақылау – оқытуда  балалардың әлеуметтік тәжірибені 
меңгергендігін жүйелі түрде тексеру (білім, білік, дағды, шығармашылық 
тәжірибесі, айналасындағылармен қарым-қатынас тәжірибесі). Ол 
икемді, шапшаң, ретті, түрлері, әдістері және құралдары жағынан 
әрқилы.

Кезеңдік бақылау білім беру бағдаламасының ірі тақырыптарын, 
бөлімдерін аяқтағанда, ұзақ мерзім оқу қорытындысында жүргізіледі. 
Мұнда ағымдық бақылау мәліметтері ескеріледі.

Қорытынды бақылау оқу жылының аяғында өткізіледі (ма-
мыр). Оның мақсаты – жыл бойғы оқытуды қорыту,  баланың білім 
алғандығын, ондағы өзгерістерді білу. Бағдарламаны меңгеру деңгейін, 
ары қарай оқытудағы күтілетін мүмкін болатын жетістіктерді бағалау 
жалпы педагогикалық процесті бағалауға негіз болады.

Бақылаудың барлық түрлерінің мағлұматтарына сүйеніп 
қорытынды, ұсыныстар жасалады, жөндеу міндеттері, балалармен 
істелетін жеке жұмыс түрлері, педагогтардың өздік білім алу мәселелері, 
ата-аналармен жұмыс бағыттары анықталады.

Оқыту нәтижелерін жүйелі диагностикалау мысалы ретінде Б. 
Блумның кестесін алуға болады. Оқыту процесінің нәтижелілігінің 
критерийлері ретінде ол мыналарды көрсетеді: бала біледі, түсінеді, 
қолданады, талдайды, қорытады, бағалайды. Бұлар тексеруге жатады, 
сол сияқты балалардың әлеуметтік және жалпыпсихологиялық дамуы 
бағаланады. Бағалау аясы – когнитивтік, әлеуметтік, психологиялық.

Мектепке дейінгі мекемеде балаларды оқыту процесінің 
нәтижелерін бағалау өзіндік ерекшеліктері бар әдістермен жүзеге 
асырылады. Бақылау әдістері – оқытудың табыстылығы жөнінде 
мағлұмат алу мақсатында онымен кері байланыс орнатуға ықпал ететін 
диагностикалық іс-әрекет тәсілдері. Балаларды оқыту нәтижелерін 
бақылау әдістерін шартты түрде ауызша және жазбаша бақылау әдістері, 
практикалық тапсырмалар орындау, байқау, арнайы жасалған, ғылыми 
негізделген диагностикалық әдістер деп бөлуге болады.

Ауызша бақылау әдістері. Оның негізі – баланың монологиялық жа-
уабы немесе сұрақ-жауап жүйесі. Әдістер жеке, топтық, жаппай жалпы 
түрде қолданылуы мүмкін. Бұл әдістерге айтып беру, әңгіме, түсіндіру, 
қайталап айтып беру, балалардың көргендерінен хабарлама жасау. 
Құралдар – дидактикалық ойындар, карточкалар, суреттер, сұрақтар, 
оқытудың техникалық құралдары, заттар, суреттер сериялары.
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Жазбаша бақылау әдістері. Классикалық түрде мектепке дейінгі 
мекемеде балалармен жұмыста бұл әдіс пайдаланылмайды. Мектепке 
дейінгі ересек жаста балаларға арнайы тапсырмалар – баспа әріптерін 
жазу, графикалық  диктанттар, заттардың контурын сызу, штрихтау және 
т.б. берілуі мүмкін. Бұл әдістер бағалау балалардың тапсырма бойынша 
жұмыс істеу – сурет салу, штрихтау білігін бағалауға жағдай туғызады.

Практикалық жұмыстар мен тапсырмалар балалардың 
практикалық білікті меңгеру деңгейін, қабылдау және тапсырманы 
орындау, жоспарлау, үлгі бойынша және онсыз жұмыс істеу, өз жұмысын 
және басқалардың жұмыстарын бағалау қабілеттерін анықтайды. 
Бұл математикалық амалдарды, тәжірибелерді, еңбек амалдарын, 
дидактикалық ойыншықтар мен материалдармен амалдар  орындау.

Білім беру бағдарламасының бөлімдерін меңгеру деңгейін бағалау 
мақсатында балалардың іс-әрекетін бақылау. Педагог баланы табиғи, 
еркін және өздігінен іс-әрекет жасап жүрген жағдайда бақылайды. 
Баланың алған тәжірибесін қолдану қабілеті, оны күнделікті өмірге 
шығармашылықпен бейімделуі, баланың әртүрлі іс-әрекетінде білім 
мен білікті пайдалануы, баланың өздігінен және өзара оқуға қабілеті 
бағаланады.

Арнайы жасалған диагностикалық әдістер психикалық процестердің, 
ойлау операцияларының, оқу іс-әрекеті компоненттерінің, меңгерілген 
білімнің, қабілеттің көлемінің, толықтығының және беріктігінің даму 
деңгейін анықтайды.

Бұл әдістер объективті нәтижелер алу және оқыту процесіне дер 
кезінде түзетулер енгізу мақсатында өзара байланыста қарастырылады.

Педагогтың оқыту процесінде балалардың іс-әрекетін бағалауы 
бірқатар міндеттерді орындауды көздейді:

•	 балалардың танымдық белсенділігін арттыру;
•	 оқыту процесінде мадақтау және балалар үшін жетістік ситуа-

цияларын жасау арқылы  жайлы жағдай туғызу;
•	 балалардың іс-әрекетті бағалау білігін қалыптастыру.
Оқыту процесінде бала үшін олардың істерін құптауы, ынтасы мен 

талаптарын мадақтауы, тапсырмаға және жұмыс сапасына сәйкес оның 
дұрыстығына талдау жасау сияқты үлкендердің бағалауы аса маңызды. 
Педагог бала жұмысының нәтижесін тапсырмамен, үлгімен, жасына 
қарай осы жұмысты орындау  талаптарымен салыстырады.

Бағалау түрі маңызды. Мысалы, «суретте үй дұрыс салынбаған» - 
мұндай баға дұрыс емес. Неге? Оқыту процесінде баланың іс-әрекетін 
бағалауға ұсыныстарды бөліп көрсетейік.
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Бағалауда алдымен жағымды, содан кейін жағымсыз жақтар 
көрсетіледі, олар жөндеуге келетіндей болуы мүмкін. Бағалау баланың өзіне 
емес, оның іс-әрекет нәтижесіне сай болуы тиіс. Ол сөз түрінде, таңбалау 
түрінде де болуы мүмкін (белгі, түс, фишка және т.б.). Балаларда өздерінің 
кемшіліктері мен нақты емес жұмыстарына дұрыс, конструктивті көзқарас 
қалыптастыру қажет. Оқытудың нәтижелілігі мәселесі балалардың 
нақтылы мүмкіндіктерімен байланыстырылады. Педагог балалардың оқу-
танымдық іс-әрекетін және оның нәтижесін дұрыстығы мен амалдардың 
реттілігі, нәтиженің талапқа  сәйкестігі тұрғысынан бағалауы тиіс.  
Баланың жұмысын  формалды қарауға болмайды.

Оқытудың нәтижелілігінің көрсеткіші оқытудың бағдарламалық 
мазмұнын барлық балалардың меңгеруі, бала тұлғасындағы оның 
шығармашылық және коммуникативті тәжірибесіндегі өзгерістер бо-
лып табылады. Балалардың оқыту мақсатына жету дәрежесі әртүрлі, 
өйткені бұл баланың бастапқы жеке тәжірибесіне, оның қабілеттеріне, 
мектепке дейінгі мекемеден тыс жердегі даму жағдайына байланысты.

Оқытудың сабақтағы нәтижелерін балалар іс-әрекеттің басқа 
түрлерінде пайдаланады (ойында, еңбекте, қарым-қатынаста), өйткені 
нәтиженің әрқашанда практикалық маңызы бар. Балалардың оқытуда 
алған тәжірибесін пайдалану қабілеті оқытудың жемісті болғандығының 
тағы да бір көрсеткіші болып табылады.

Нәтиже алу фактісі балаларға тәрбиелік ықпал етеді. Оларды про-
цесс қана емес,  нәтиже де қызықтырады. Балалар 4 жастан бастап өз 
жұмысы мен оның нәтижесі мен білім көзін байланыстыра бастайды.

Оқытуда баланың өз нәтижелерін өзіндік бақылауы
Процесті және кез келген іс-әрекетті бағалауға үйрету керек. Балалар 

өздерін бағалауды үлкендердің өз әрекеттерін бағалау тәжірибесінен 
үйренеді. Балалар өз нәтижелерін үлгімен, іс-әрекетке талаптармен, 
басқа балалардың іс-әрекет өнімдерімен салыстыру арқылы өздерін 
бағалайды. Мектеп жасына дейінгі балалар көбінесе материалдық 
көрініс беретін (сурет, қолдан жасалған заттар, құрастырылған заттар) 
өнімді іс-әрекет нәтижелерін бағалайды.

Оқыту нәтижелерін зерттеу процесінде педагог баланың білімдік, 
тәрбиелік және дамытушылық міндеттерді орындау дәрежесін ғана 
бағалап қоймайды, сонымен қатар өзінің дидактикалық сауаттылығын, 
оқыту процесін құру сипатын, оның құрылымдық компоненттерінің 
біріне-бірінің сәйкестігін, жасалған ұйымдастырушылық, 
психологиялық, педагогикалық жағдайларды да бағалайды.
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Өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар:

1. «Заңдылық», «принцип» ұғымдарының мазмұнын ашыңыздар. 
«Мектепке дейінгі оқыту заңдылықтары мен принциптері» деген ке-
сте құрыңыздар. Кестеге олардың қысқаша мазмұнын жазып, олардың 
заңдылықтары мен принциптерінің арасындағы өзара байланы-
сты стрелкалар арқылы көрсетіңіздер. Тапсырмаларды орындағанда 
«Мектепке дейінгі педагогика», «Педагогика» базалық оқулықтарын 
пайдаланыңыздар. 

2. Мектепке дейін балаларды оқыту процесінің құрылымын схема 
түрінде бейнелеңіздер. Әрбір компонентті ашып көрсететін тірек жазу-
ларын жазыңыздар.

3. Оқытуда қайшылық неге қозғаушы күш болатындығын 
түсіндіріңіздер.  Бұл қайшылықтарды ашып көрсетіңіздер, практикалық 
мысалдар келтіріңіздер.

4. Мектепке дейін балаларды оқытудың әрбір кезеңіндегі 
педагогтың рөлін анықтаңыздар. Зерттеу нәтижелеріңізді көрнекі түрде 
көрсетіңіздер. Тапсырманы орындау үшін тақырып бойынша негізгі 
және қосымша әдебиетті пайдаланыңыздар.

5. Педагогикалық сөздіктерді пайдаланып, «даралап» оқыту және 
«саралап» оқытудың анықтамасын жазып алыңыздар. Мектепке дейінгі 
оқыту процесінде оларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін көрсетіңіздер 
(тақырыпты және «Мектепке дейінгі педагогика» курсының қосымша 
тақырыптары бойынша өзіндік жұмыстарды орындауға ұыныстарды 
қараңыздар).

Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар
1. Тақырып бойынша соңғы бес жылдағы «Дошкольное воспита-

ние», «Управление ДОУ» журналдарының негізінде мақалалар библио-
графиясын құрыңыздар.

2. Қазіргі кезеңде мектепке дейін білім беру нәтижелері жөніндегі 
өз түсініктеріңізді кесте түрінде көрсетіңіздер.

3. «Мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесінің сапасы. Мектепке 
дейін білім беру сапасын арттыру жолдары» тақырыбына педагогикалық 
талапқа негізделген шағын конспект жазыңыздар.

Ұсынылатын әдебиет
1. Баранов С. П. Сущность процесса обучения. – М., 1981.
2. Буре Р. С. Когда обучение воспитывает. – СПб., 2002.



113

3. Воспитатели и дети: источники роста / Под ред. В. А. Петровского. 
– М., 1994.

4. Груба Г. В. Современные тенденции дошкольного обучения// 
Современное образование ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. – СПб., 1997.

5. Давидчук А. Н. Индивидуально-ориентированное обучение де-
тей. – М., 2000.

6. Доман Г. Дошкольное обучение ребенка. –М., 1995.
7. Дошкольник: обучение и развитие. – Ярославль, 2001.
8. Дидактика детского сада // Дошкольная педагогика В 2 ч./ Под 

ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Ч.2.- М., 1988.
9. Обучение детей в дошкольных учреждениях села. / Под ред. А. 

С. Алексеевой. – М., 1990.
10. Обучение детей раннего и дошкольного возраста // Козлова С. 

А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. – М., 2001.
11. Особенности обучения и воспитания дошкольника.- СПб., 1987.
12. Усова А. П. Обучение в детском саду. – М., 1981

8–7463



114

7-ТАРАУ
МЕКТЕП  ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ  БАЛАЛАРДЫҢ  ІС-ӘРЕКЕТІ 

РЕТІНДЕГІ ОЙЫННЫҢ МӘНІ

Жоспар

7.1 «Ойын» ұғымының мазмұны. Педагогика және психология са-
ласында балалар ойынын зерттеушілер. Балалар ойынының пайда бо-
луы.

7.2 Балалар ойынының ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі ба-
ланы дамыту, тәрбиелеу, оқытудағы ойынның маңызы.

7.3 Ойынның адамзат мәдениетінің феномені ретіндегі функцияла-
ры. Балалар ойындарын классификациясы.

7.4 Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекетінің 
құрылымы, оның элементтерінің сипаттамасы.

7.5 Мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібіндегі ойынның 
орны.

7.1 «Ойын» ұғымының мазмұны. Педагогика және психология 
саласында балалар ойынын зерттеушілер. Балалар ойынының 

пайда болуы

Ойын – күрделі әлеуметтік мәдени феномен, туғаннан бастап өмірінің 
соңына дейін бірге жүретін адамның бөлінбес өмірі, - деп көрсетеді 
адам туралы әртүрлі ғылым саласындағы көптеген зерттеушілер (Н. П. 
Аникеева, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин және т.б.).

Ойын дегеніміз не? «Ойын», «ойын әрекеті» ұғымдарының 
мазмұнына анықтама өте көп.

Орыс тілі сөздігінде «ойын» сөзі «белгілі бір ережелер, тәсілдер 
жиынымен және бос уақытты өткізу, көңіл сергіту үшін жүргізілетін 
іс-әрекет» деп анықталған.

Психологиялық-педагогикалық тұрғыда «ойын» дегеніміз не? 
Педагогикалық энциклопедияда «Ойын – үлкендердің істерін, олардың 
арасындағы қарым-қатынастарын  қайталайтын балардың іс-әрекетінің 
бір түрі… дене, ақыл-ой және адамгершілік тәрбие құралдарының бірі» 
деп анықтама берілген.

Ойын өзін-өзі басқаруда қоғамдық тәжірибені меңгеру ситуацияла-
ры  жағдайындағы  іс-әрекет түрі ретінде қарастырылады.
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Ерте уақыттан бері ойын адам өмірінің маңызды бөлігі болып сана-
лады. Ойынның шығу тарихы осы бағыттағы басты мәселелердің бірі.

Зигмунд Фрейд өзінің психоаналитикалық теориясында ойынға 
көзқарасты биологиялық себептерге (инстинкт, қызығу) байланысты, 
яғни тұрақты, тарихтан тыс сипаттағы іс-әрекетке көзқарас ретінде 
көрсетеді. Оның теориясының қандай да бір дәрежеде көптеген  
психологтарға (Коффка К., Левин К., Пиаже Ж. және т.б.) ықпалы бол-
ды. Ол қазір де жеткілікті түрде кеңінен тараған. Т. А. Куликованың 
пікірінше, мұндай көзқарастардың жарамсыздығын бала ойында-
ры дәлелдейді, олар өздерінің мазмұндары бойынша тарихи дәуірге 
ғана тәуелді емес,  бір дәуірде өмір сүретін, бірақ әртүрлі мәдени, 
экономикалық, географиялық жағдайларда тұратын  адамдарға да бай-
ланысты.

ХХ ғасырдың басында зерттеушілерде адамзат тарихында алғашқы 
болатын – еңбек пе немесе ойын ба? -  деген сұрақты шешуде ортақ 
пікір болған жоқ.  Ойын еңбектен бұрын пайда болған деген болжам-
дар айтылды. Ең алғаш бұған қарама-қарсы пікірмен, яғни «ойын – бұл 
бала еңбегі» деген пікірді неміс психологы және философы В. Вундт, ал 
кейіннен бұл көзқарасты орыс философы Г. В. Плеханов «Мекенжайсыз 
хат» деген жұмысында ары қарай дамытты. Ол балалар ойынын өнердің 
пайда болуын қарастыра отырып зерттеді. Әр халықтың ойындарының 
мазмұнын талдау (негізінен ерте дүниенің) оған ойын адамзат тарихын-
да  өнер сияқты еңбектен кейін және соның негізінде пайда болғандығы 
туралы тоқтамға келуіне мүмкіндік берді. Ойында адамдардың еңбек іс-
әрекеті көрініс табады. Еңбек ету процесінде кездескен іс-әрекеттерден 
алған сезімдерін қайталауға деген ынта ерте дүние адамдарын салт-
дәстүр ойындарына, биге, әнге алып келді. Сонымен, Г. В. Плеханов 
ойынның көпғасырлық тарихы бар және еңбектің негізінде алғашқы 
қоғамда пайда болған деген қорытындыға келеді.

Жеке адам өмірінде ойын,  Г. В. Плехановтың пікірінше, еңбектен 
бұрын болды. Мұнда ойынның әлеуметтік орны бар: ол «мәдени 
мұраларды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші құрал» болып саналады, бала-
ларды еңбекке дайындайды.

 Г. В. Плехановтың ойлары жаңа буын ғалымдардың еңбектерінде 
дамытылды, оларды толғандырған мәселе: бала өмірінде оның 
келешектегі еңбек іс-әрекетке дайындайтындай ойын іс-әрекеті әрқашан 
да болды ма?

Д. Б. Эльконин рөлдік ойындардың тарихи пайда болуы мен оның 
дамуы туралы болжам жасады. Ол адамзат өмір сүре бастағанда ба-
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лалар ойыны болған жоқ. Еңбектің және оған қажетті құралдардың  
қарапайымдылығынан балалар үлкендердің жұмысына өте ерте арала-
са бастады (жеміс, шөптің тамырларын жинау, балық аулау және т.б.).

Еңбек құралдарының күрделенуі, аң аулауға, малшылыққа, жер 
өңдеуге көшу баланың қоғамдағы жағдайының өзгеруіне алып келді: ол 
енді үлкендердің жұмысына тікелей араласа алмады, өйткені оған білім, 
білік, және т.с.с. қажет болды. Үлкендер балаларды еңбек әрекетінде 
жаттықтыру үшін ойыншықтар дайындай бастады (садақ, найза, арқан 
және т.б.). Ойын-жаттығулар пайда болды, олармен ойнау барысын-
да бала қажетті еңбек құралдарын пайдалануға дағдыланды, өйткені 
ойыншық солардың моделі болды.

Д. Б. Эльконин әртүрлі кәсіпорындарының пайда болуымен, техни-
ка мен күрделі еңбек құралдарының дамуына байланысты ойыншықтар 
олардың моделі болудан қала бастады деп атап көрсетеді. Олар функ-
цияларымен емес, сыртынан ғана еңбек құралы сияқты болды. Басқаша 
айтқанда, ойыншықтар еңбек құралының бейнесі сияқты болды. 
Мұндай ойыншықтармен еңбек ісінде жаттығуға болмайтын болды, 
бірақ оларды бейнелеуге болады. Рөлдік ойындар пайда болды, одан 
кішкене балаға тән қанағаттанғандық алады, үлкендердің өміріне бел-
сене қатысуға ұмтылады. Шынайы өмірде мұндай араласу мүмкін 
болмағандықтан, бала қиялындағы ситуацияда үлкендердің амалда-
рын жүріс-тұрысын, өзара қарым-қатынасын қайталайды. Яғни, рөлдік 
ойын ішкі, туа біткен инстинктің әсерінен емес, қоғамдағы бала өмірінің 
толығымен анықталған әлеуметтік жағдайларының нәтижесінде бо-
лады. Үлкендер өз кезегінде арнайы жасалған ойыншықтардың, 
ережелердің, ойын техникаларының көмегімен балалар ойынының та-
ралуына ықпал етеді, олар ойынды қоғам мәдениетінің бір бөлігіне ай-
налдыра отырып ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді.

Сонымен, ойын туралы заманауи психологиялық-педагогикалық 
ғылыми көзқарастар тарихи шығу тегіне, әлеуметтік табиғатына, адам-
зат қоғамындағы мазмұны мен атқаратын міндетіне негізделеді.

Психологтардың (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн, Д. Б. Эльконин және т.б.);  педагогтардың  (М. Я. Басов, 
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский және т.б.) зерттеулері 
ойын өзінің мотивтеріне, шығу тегіне, мазмұнына, құрылымына, функ-
цияларына қарай әлеуметтік екендігін көрсетті.

К. Д. Ушинский өзінің «Адам тәрбие пәні ретінде» деген еңбегінде 
ойынды «өзін қоршаған айналасындағы дүниенің барлық күрделілігіне 
кірудің  бала үшін шамасы келетіндей тәсіл» деп анықтама берген. 
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Оның пікірінше, балалар ойындары қоршаған әлеуметтік ортаны 
бейнелейді.

А. Н. Леонтьевтің, Д. Б. Элькониннің зерттеулері көрсеткендей, 
мектеп жасына дейінгі кезеңнің барлық уақытында ойынды дамыту ой-
ыннан шынайылық,  үлкендердің ісін қайталау, рөлдік ойнау, адамдар 
арасындағы қарым-қатынастың көрінісі бағытында жүреді. Сонымен, 
ойын арнайы жасалған жағдайда адамдардың өзара қарым-қатынасын 
анықтау және модельдеу құралы болады, яғни әлеуметтік тәжірибені 
меңгеруге қызмет ете бастайды.

Авторлардың пікірінше, балар ойынының мазмұны оны қоршаған 
шынайы ортаның бейнесі – үлкендердің кәсіби іс-әрекеті, олардың 
өзара қарым-қатынасы, балаларға көзқарасы және т.с.с. болып табыла-
ды. Д. Б. Эльконин  ойында «тікелей утилитарлы іс-әрекет жағдайынан 
тыс адамдар арасында әлеуметтік қатынастар жасалады» деп жазды. 

Ойын, зерттеушілер атап көрсеткендей, шынайы өмірді бейнелеу 
жағынан да және оны жүзеге асыру тәсілдері жағынан да әлеуметті. 
Ойын әрекетін,  В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Н. А. Короткова, Н. 
Я. Михайленко, Д. В. Менджерицкая тұжырымдарына сәйкес, бала 
жасамайды, үлкендердің көрсетуімен болады, олар баланы ойнауға 
үйретеді, ойын амалдарының қоғамда қалыптасқан тәсілдерімен та-
ныстырады. Үлкендермен қарым-қатынаста әртүрлі ойындардың 
техникасын меңгеру арқылы, бала ойын тәсілдерін түсініп басқа 
жағдаяттары қолданады. Ойын қозғалыс әрекеті, ол баланың өзіндік 
шығармашылық түріне айналады, ал бұл оның дамуы үшін тиімді се-
беп болады.

Сонымен, ойынның мектеп жасына дейінгі баланың жетекші іс-
әрекеті ретінде баланың психикалық дамуында өте үлкен маңызы 
бар. Ойын әрқашан педагогтар мен психологтардың назарынан тыс 
қалған емес. Балалар ойыны саласындағы көрнекті психологтар, тео-
ретиктер  Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. 
Эльконин.  Педагогикада ойын теориясын белсенді түрде қарастырған 
К. Д. Ушинский, Р. И. Жуковская, Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова, 
С. А. Шмакова және т.б. Түрлі ойындардың маңызы мен оларды да-
мыту жолдарын қарастырған В. Н. Аванесова, Н. В. Артемова, З. М. 
Богуславская, Н. Я. Михайленко, Е. Н. Радина, И. Сорокина және т.б. 
Көркем өнерге тәрбиедеудегі ойынның маңызын Н. А. Ветлугина, Н. П. 
Сакулина және т.б. зерттеген. Шетелдік психология мен педагогикада 
ойынның ерекшеліктерін Э. Берн,  Д. Дьюи,  Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. 
Фромм, И. Хейнзорге өз еңбектеріне арқау еткен. Олардың еңбектерінде 
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әрекет ретінде ойынның мәнін, тұлға онтогенезіндегі оның рөлін, 
әлеуметтендіру процесінде – адамның қоғамдық тәжірибені меңгеру 
және пайдалану орнын түсінудің түрлі тұжырымдамалары баяндалған.

7.2 Балалар ойындарының ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі 
баланы дамыту, тәрбиелеу, оқытудағы ойынның маңызы

Ойын - баланың өз ынтасынан туған белсенді шығармашылық 
сипаттағы және жоғары эмоционалдық толыққандылығымен  
ерекшеленетін еркін, өзіндік іс-әрекет.

Ойынның мектеп жасына дейінгі баланың іс-әрекеті ретінде өзінің 
ерекшеліктері болады.

Балалардың ойынында еркіндігі мен өзіндік жұмыс істей алуы 
баланың қалауымен болады. Бала ойынды тікелей ынталылықтан, 
сұраныстан бастайды. Ойын қанағаттанғандық сезімін алу үшін ой-
налады, ойынның мотиві – өзі үшін шындықтың маңызды жақтарын 
бастан өткізу (С. Л. Рубинштейн).  Еркіндік және өз беттілік ойын-
ды, оның мазмұнын, рөлдерді, басқа балалармен бірлесуде еріктілікті, 
ойынға кіру және шығу еркіндігін  таңдағанда көрінеді.

Ойын үшін іс-қимылын, әрекетін, ойынға қатысушылардың 
тәртібін өзі реттеу сипаты тән. Ойын белгілі бір талаптармен және ере-
желермен реттеледі. Әр ойында ереже әртүрлі (ойын амалының реті, 
тәртіп ережелері, өзара қарым-қатынас ережелері).

Ойын әрекетінің шығармашылық сипаты – ойын ынтамен, баланың 
рөлді, сюжетті, ойыншықтарды, қосымша-заттарды таңдағандағы 
шығармашылығымен байланысты. Ойынды құрғанда, ойын 
кейіпкерлерін жасағанда баланың ойлауы мен қиялы белсенді жұмыс 
істейді.

Ойынның эмоционалдық тұрғыда қанықтылығы – бала ойын-
да шынайы күйзеледі, ойнаған оқиғасын өз басынан кешіреді. Бала 
ойыннан ләззат алады, өз сезімін басқаларға береді, оларды әртүрлі 
рөлдерде көреді. Ойында теріс көңіл-күй де бастан өтеді – өкпе, 
қанағаттанбағандық, жеке жағымсыз күйзелістер, бұларды анықтау аса 
маңызды және олардан арылу керек. Бәрібір ойыннан жалпы әсер – оң 
болады.

Ойынның іс-әрекеттің жемісті түрлеріндегідей (сурет салу, еңбек, 
музыкалық) айқын материалдық нәтижесі болмайды. Ойынның 
құндылығы – жастарына қарай жан-жақты дамыту мүмкіншілігінде, 
диагностикалық, психотерапевтік, көңіл сергіту құралдары болуында.
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Ойында балалардың арасындағы екі түрлі қарым-қатынас 
байқалады:

- ойын мазмұнымен, ережесімен анықталатын ойын қарым-
қатынасы;

- ойын үстінде көрінетін нақты қарым-қатынас (ойынға келісім 
жасау, рөлдерді бөліп беру, келіспеушіліктен шығу, ұстанатын ережені 
қою). 

Олар балалар қоғамын ұйымдастырудың негізі болады, ол өз 
кезегінде ойынды олардың өмірін ұйымдастыру түрі етеді. Ойынның 
мазмұнын көрсететін тура немесе қосымша ережелердің болуы оны 
дамытудың логикалық және уақытша реттілігін қамтамасыз етеді.

Ойында өзінің ішкі мазмұнына қарай жеке адам үшін маңызды 
мақсаты бар амалдар жасалады.

Сонымен, біз мектеп жасына дейінгі бала ойынының әрекет 
ретіндегі жалпы ерекшеліктерін бөліп көрсеттік. Ойынның әрбір 
түрінде өзінің әлеуеті мен ерекше белгілері бар, олар оларды бірінен 
бірін айырып тұрады.  Сонымен бірге жалпы белгілер педагогтар мен 
ата-аналарға балалармен ойын әрекетін ұйымдастыру және дамыту 
тәсілдерінде бағдар береді.

Педагогикалық ғылымда ойын мектеп жасына дейінгі баланың 
жетекші іс-әрекеті ретінде қарастырылады (Н. П. Аникеева, В. С. 
Выготский, Я. Л. Коломинский, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин). Жетекші 
іс-әрекет бала психикасындағы басты өзгерістерді анықтайды және 
дамудың жаңа сатысына көшуге дайындайды.

Іс-әрекеттің жетекші түрі туралы айта келіп,  А. Н. Леонтьев: 
«Жетекші іс-әрекет – дамуы дамудың осы кезеңінде тұлғаның 
психикалық процестерде және психологиялық ерекшеліктерінде 
дамудың басты өзгерістеріне себепші болатын іс-әрекет» деп көрсетеді.

Жетекші іс-әрекет бірден дамыған түрде болмайды, өзінің 
қалыптасуында белгілі бір жолдан өтеді, оның қалыптасуы оқыту және 
тәрбиелеу процесінде үлкендердің жетекшілігімен жүреді.

Мектепке дейінгі жаста ойынның жетекші рөлі баланың оған жіберген 
уақытымен емес, негізгі сұраныстарын қанағаттандырғандығымен 
анықталады, ойынның негізінде іс-әрекеттің басқа түрлері туындайды 
және дамиды; ол психикалық дамуға үлкен ықпал етеді.

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин және т.б. ғалымдар 
ойында балалардың негізгі сұраныстары көрініс табады: өзіндік әрекетке 
ұмтылу, үлкендердің өміріне белсенді араласу, қоршаған дүниені тану 
ниеті, белсенді қозғалыста, қарым-қатынас жасауда деп көрсетеді.
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Ойынның негізінде еңбек, үйрену сияқты іс-әрекеттің басқа түрлері 
туындап дамиды. А. С. Макаренко  ойында тұлғаның сапасы мен еңбек 
әрекетіне қажетті дағдылар қалыптасады деген.

Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 
және т.б. ойын көбінесе бала психикасында, оның процестерінде (ой-
лау, елестету, зейін және т.с.с.) жаңа өзгерістер қалыптасуына ықпал 
етеді деп атап көрсеткен.  

Педагогикалық теорияда ойынды үйретуге мектеп жасына дейінгі 
балаларды тәрбиелеу құралы ретінде ерекше назар аударылады. Мектеп 
жасына дейінгі баланың іс-әрекетінің негізгі түрі бола тұрып, ойын 
тәрбиелеу мен дамытудың басты құралы болып табылады. Бірақ бұл 
ойынды ұйымдастыруға және басқаруға болатын педагогикалық про-
цеске енгізген жағдайда ғана болады.

Білім беру бағдарламасы талаптарын басшылыққа ала отырып, пе-
дагог бағдарламалық мазмұнды жоспарлайды, міндеттерін, амалдарын 
анықтайды, яғни ойынның өзіндік ерекшелігін және өзіндік сипатын 
бұзбай, оның барысын жобалайды.

С. А. Козлова мен Г. А. Куликованың пікірінше ойынға мынадай 
сипаттар тән болуы тиіс:

•	 мазмұнның тәрбиелік-танымдық құндылығы, бейнелетін 
көрсетілімдердің толыққандылығы мен дұрыстығы;

•	 қажеттілігі, белсенділігі, ұйымдастырылғандығы, ойын 
амалдарының шығармашылық сипаты;

•	 жекелеген балалардың және барлық ойыншылардың мүдделерін 
ескере отырып ережелерге бағыну және ойында оларды басшылыққа 
алу қабілеті;

•	 ойыншықтарды, ойын амалдарын және материалдарды 
мақсатты пайдалану;

•	 жылы қарым-қатынас және балалардың жағымды көңіл-күйі.
Ойында педагог бала тұлғасының барлық жағына әсер етеді: оның 

санасына, сезіміне, еркіне, тәртібіне; ойынды ақыл-ой, адамгершілік, 
эстетикалық, дене тәрбиесі мақсатында пайдаланады.

Ойын барысында  баланың өзін қоршаған айналасы жөніндегі 
білімі, түсінігі нақтыланады және тереңдейді. Ойында қандай да бір 
рөлді орындау үшін бала өз түсінігін ойын амалына көшіруі керек. 
Бірақ ойын балалардың бар білімі мен түсінігін бекітіп қана қоймайды,  
үлкендердің жетекшілігімен жаңа білім алу процесіндегі белсенді та-
ным іс-әрекетінің өзіндік бір түрі болып табыдады.

Ойында баланың айналасындағы шындықты өзгерту талабы, 
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жаңаны жасау қабілеті  дамиды. Бала ойын сюжетіндегі нақтылы және 
ойдан құрылған құбылыстарды, таныс заттарды жаңа қасиеттермен 
және функциялармен байланыстырады (мысалы, кресло – космостық 
ракета).  Бұл процестердің нәтижесі баланың елестетуі мен 
шығармашылығының дамуы болады.

Өзіне қандай да бір рөлді алып  (дәрігердің, шофердің) бала өзіне 
мамандықты және басқа тұлғаның ерекшеліктерін жай ғана қолданып 
қоймайды, ол сол рөлге кіреді, кірігеді, оның сезімі мен көңіл-күйіне 
енеді, сөйтіп өз тұлғасын байытады және тереңдетеді.

Дегенмен, кез келген ойынның жағымды маңызы бола бермейді. 
Н. К. Крупская іс-әрекет мазмұнына қарай ойынның баланың дамуына 
кері әсері болуы да мүмкін екендігін атап көрсетті: ойынмен аңды да 
тәрбиелеуге болады, қоғамға пайдалы тамаша адамды да тәрбиелеуге 
болады.

Балалармен дұрыс, әдепті өзара әрекеттестік орнаса, ойын баланың 
ақыл-ойын кеңейтуге, танымның бейнелік түрлерін дамытуға (бейне-
леп ойлау, елестету), мүддесін реттеуге, тілін дамытуға ықпал етеді.

Ойынның өзара қарым-қатынас ережелерін, социумда тәртіп нор-
маларын меңгеруде маңызы зор. Ол балалардың қоғамдық тәртібі, 
өмірге және бір-біріне қарым-қатынасы неғұрлым жақсы қалыптасатын 
іс-әрекет түрі. Бірге ойынды ұйымдастыру арқылы балалар ұжымына, 
ал ұжым арқылы  – әрбір балаға әсер етеді. Ойында бала  белгіленген 
тәртіпке бағына отырып, өз ойын, істерін басқалармен келісу 
қажеттілігіне тап болады. Бала тек қана ойын тәжірибесін ғана алып 
қоймайды, өзін-өзі көрсету, өз аяғына тұру және коммуникативтік 
тәжірибесін алады.

Ойындарда шығармашылдық қабілет дамиды. Ол ой құрауда, 
рөлдер ойнағанда, қолдан қажетті ойыншықтарды, костюм элементтерін 
жасағанда көрініс табады. Ойын кезінде баланың сөзі, қол қимылы, бет 
әлпет қимылы күнделікті өмірдегіге қарағанда айқынырақ болады.

Ойын мектеп жасына дейінгі мекемеде балаларды тәрбиелеу мен 
дамытудың басты құралы. Ойын мектеп жасына дейінгі балалардың іс-
әрекеті ретінде жетекші болады, онда мектепке дейінгі балалық шақтың 
барлық жаңа түрлері қалыптасады. Бала ойынының мектеп жасына 
дейінгі балалардың мектепке дейінгі мекемеде және одан тыс іс-әрекет 
түрлерін бір-бірінен айыратын өзіндік ерекшеліктері бар.
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7.3 Ойынның адамзат мәдениетінің феномені ретіндегі функция-
лары. Балалар ойындарының классификациясы

Функция – бұл міндет, іс-әрекет аясы, рөл, амалдар жиынтығы.
Ойын іс-әрекеті, С. А. Шмаковтың пікірінше, - адам жаратылысының 

таң қаларлық феномені. Адамзат практикасында ойын бірқатар функ-
циялар орындайды.

Әлеуметтік-мәдени функция. Ойын – баланы әлеуметтендіруде ең 
күшті құрал. Ол тұлғаның, оның қасиеттерінің, мінез-құлқының, еркінің 
қалыптасуына әсер етеді; балалардың білім, білік, құндылықтарды, 
тәртіп нормаларын, қарым-қатынас амалдарын меңгеруге көмектеседі. 
Ойындағы әлеуметтік тәжірибені меңгеру балаға кез келген 
қоғамдастықтың (балалардың, үлкендердің) толық құқылы мүшесі 
ретінде міндеттерін атқаруға мүмкіндік туғызады. Ойын – мәдениет 
эталоны, ұлт ерекшелігін, оның салт-дәстүрін толық бейнелейтін, 
бақыланатын феномен. Ойын әлеуметтік тәртіптің типтік дағдыларын, 
құндылықтардың өзіндік жүйелерін, кооперацияны, топтық немесе 
жеке амалдарды бейнелейді. (Мысалы, итальяндықтар өздерінің ұлттық 
белгілерін карнавалдарда, театрларда іске асырады. Испандықтар кор-
ридде еркінсиді).

Ұлтаралық коммуникация функциясы. Ойындар – жалпы адамзаттық 
құндылықтар банкісі. Олар - әмбебап, әртүрлі ұлт қоғамдастығы 
оларды жеңіл меңгереді. Бұл - бір-бірімен қарым-қатынас жасуға 
жағдай жасайтын жалпы қабылданған тіл. Ойындар өмірдегі әртүрлі 
жағдаяттарды модельдеуге, келіспеушіліктен шығуға мүмкіндік береді, 
эмоцияны түрлендіріп отыруға үйретеді, сезімнің бүкіл бір гаммасын 
бойға сіңіреді. Бұл адамның тұлға ретінде өзін-өзі көрсетуі. Оның 
үстіне балаға ойынның нәтижесі емес, процесі маңызды. Ойын іс-
әркетке, практикаға өз тәжірибесін қолдану мен тексерудің тәсілдерін 
көрсететін жол. Ойын нәтижелері баланың практикалық әрекетін 
жетілдіруге ауысады. Мектеп жасына дейінгі балада нақты белсенді 
өмір үшін тәжірибе аз, сондықтан ойын – өз түсінігіндегі ситуаци-
яда белсенді іс-қимыл жасауға, үлкендерге тән рөлдерді орындауға 
мүмкіндік. Үлкендердің рөлі бұл процесте – айналасындағы заттар мен 
құбылыстарды түсінуге, оларды өзінің ойнау контекстіне енгізуге ынта-
ландыратын ойнау кеңістігін ұйымдастыру.

Коммуникативтік функция. Балалар қауымдастығында қарым-
қатынасты ұйымдастыру функциясы. Ойын – коммуникативтік іс-
әрекет, онда коммуникацияның екі жоспары бар – нақты және ойындық. 
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Ойын балаға қарым-қатынас нормаларын меңгеруге көмектеседі, оның 
коммуникативтік белсенділігін арттырады. Ойында балалар тез тіл та-
бысады, тәжірибе алмасады. Қарым-қатынас жасау О. С. Газман бой-
ынша, - ойынның негізгі энергетикалық көзі. Ойындар балада адаммен 
тіл табысу, араласу әрекеттерін қалыптастырады. Ойын іс-әрекетінде 
қоғамдық қатынас бар. Ойында әркім өзінің тұлғалық, шығармашылық, 
әрекеттік әлеуетін іске асырады және өз әрекетін басқа ойынға 
қатысушылармен ақылдасып келісуге үйренеді.

Ұжымдық ойын тәжірибесі еңбек, ұйымдастырушылық, 
коммуникативтік тәжірибеге ауысады.

Баланың «ойыннан тыс қалуы», яғни оны ойыншылардың 
қабылдамауы назар аударуға белгі болып табылады және ол мектеп-
ке дейінгі мекемеде педагогтың бұл баламен жеке жұмыс жүргізуін 
қажет етеді. Мұндай жұмыс орын алған ситуацияның себептерін 
диагностикалауға негізделеді және оны мақсатты, бағытты, ретімен 
және  корректі түрде өзгерту қажет болады.

Ойынның диагностикалық функциясы. Ойында баланың 
сапалық қасиеттері, белсенділігі, білімі, білігі, оның басқалармен 
қарым-қатынасы, басқалардың оған көзқарасы, жанұялық ситуаци-
ясы, қорқынышы, толғанысы, эмоционалдық күйі туралы барын-
ша ақпараттар байқалады.  Бала ойында өзінің күшін, қабілетін, өзін 
көрсету мүмкіндігін диагностикалайды. Ойын баланың өзін-өзі тану 
сезімін оятады. Көпшілік ойындар  «Өзіңді-өзің таны» принципінде 
(дидактикалық, қозғалыс, ұжымдық, компьютерлік ойындар) құрылған. 
А. С. Макаренко: «Бала ойында қандай болса, ол өскенде жұмыста да 
сондай болады. Сондықтан болашақ қайраткерді тәрбиелеу, ең алды-
мен, ойында болады». Ойында баланың қасиеттері, өмірден алғандары, 
оған не жетіспейді, тәрбиеші немен шұғылдануы тиіс деген сияқты  
мәселелер айқын көрінеді» деген.

Ойынның терапиясы (емдік) функциясы. Бұл баланың 
ойнағандағы күйзелісін, толқынысын, қорқынышын сейілту функ-
циясы. Ойын – басқалармен қарым-қатынаста, оқуда, тәрбиеде кез-
дескен қиыншылықтарды жеңу құралы. Мысалы, әзіл-өлең, мазақ-
өлең, санамақ, жаңылтпаш ойын терапиясының қуатты құралы және 
мәдени салт-дәстүрді жеткізуші болып табылады. Д. Б. Эльконин: 
«Ойын терапиясының тиімділігі баланың рөлдік ойында алған жаңа 
әлеуметтік қатынас практикасымен анықталады» деп көрсетті. Жаңа 
қарым-қатынас практикасы баланың өз проблемаларын шешуге алып 
келеді. Ойынның терапиялық функциясы релаксациялық функцияны 



124

эмоционалдық күйзеліс, ауыр ой еңбегі салдарынан жүйке жүйесіне 
түскен салмақты, эмоционалдық, дене, интеллектуалдық жүкті алып та-
стау немесе азайтуды қамтиды. Қазіргі күнде арнайы ойын тренингілері 
бар («ән салатын төсектер», тыныштандыратын ойыншықтар).

Ойынның түзету функциясы. Жеке адамның тұлғалық 
көрсеткіштерінің құрылымына жағымды өзгерістер енгізу функциясы. 
Ойын танымдық, эмоционалдық-еріктілік, іс-әрекеттік, тұлғалық сфе-
раларды түзету, психикалық процестер мен сөйлеуді дамытудың, ойлау 
процестерінің, қозғалыс әрекетінің құралы ретінде жүреді.

Сарапшылар мектепке дейінгі мекемелердің педагогтарының 96%-
ы психокоррекцияға мән бермейді, ойынды бұл мақсатта пайдалан-
байды деп көрсетеді.  Бүгінде мектепке дейінгі балалар мекемелеріне 
ЗПР бар балалар, яғни жанұя қарым-қатынасының бұзылуының, 
туғандағы алған зақымның, экологиялық, экономикалық және басқа да 
проблемалардың салдарынан шошынған, жүйкесі әлсіз, ызалы балалар 
барады.  Бұл факт  ойынның барлық міндеттерімен және көріністерімен 
қоса тағы да бір рет маңызды екендігін дәлелдейді.

Алдандыру функциясы. Ләззат, қуаныш, жағымды эмоция беру, 
өзара қарым-қатынаста, әрекетте сұранысты қанағаттандыру құралы 
функциясы. Бұл  көңілдендіру, бір нәрсеге ынтасын ояту құралы. 
Функция  жайлы жағдай жасайды,  эмоционалдық хал-ахуал туғызады. 
Ойын – баланы өзінің тікелей шеңберінен тысқа шығаратын бірден-
бір іс-әрекет. Ойын – баланың алданыштан дамуға өтетін, қиялына 
азық беретін стратегиялық тұрғыда нәзік ұйымдастырылған мәдени 
кеңістік.

Дж. Локк: «Балалар бақытты және көңілді өмір сүруі керек. 
Алданыш та  еңбек пен тамақ сияқты қажет. Алданыш рахатсыз бо-
луы мүмкін емес, ол көбінесе ақыл-парасатқа, қиялға байланысты. 
Сондықтан балаларға өздеріне ұнаған істі істеуге мүмкіндік беру 
қажет, тек денсаулығына және басқа адамдарға зиян келмейтіндей 
болуы тиіс» деп көрсеткен. Қалған жағдайларда ойынды тыйым 
салушылықпен байланыстырмау керек.

Э. Фроммның тұжырымдауынша: «Тура үлкен адам жұмыс істегені 
сияқты баланың ойнауы қажет.  Ол үшін ойын үлкендердің жұмыс 
істегені сияқты, екеуі де бірдей жемісті. Балалар ойнай жүріп, ең алды-
мен, үйренеді, соңынан алданады» деп түйіндейді. 

Балалардың ойындары алуан түрлі. Олар мазмұны, 
ұйымдастырылуы, ережесі, көрініс сипаты, балаға әсері, пай-
даланылатын тәсілдері, шыққан тегі және т.б. жағынан әртүрлі. 
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Балалар ойындарының көптүрлілігі оларды классификациялау-
ды күрделілендіреді. Ойындарды классификациялауға көптеген 
көзқарастар мен негіздер бар.

Балалар ойындарын классификациялау
Ф. Фребель классификацияның негізіне ойындардың әсерін сара-

лау принципін қояды:
•	 ақыл-ойды дамытатын – ойлау ойындары;
•	 сезімнің сыртқы органдарын дамытатын – сенсорлық ойындар;
•	 қозғалысты дамытатын – моторлы ойындар.
К. Гросс ойындардың түрлерін олардың педагогикалық маңызына 

қарай бөлуді қарастырады:
	«жай әдеттегі функциялы ойындар» - қозғалыс, ойлау, 

сенсорлық, дамытушы;
	«арнайы функциялы ойындар» - инстинкті жетілдіру 

мақсатындағы ойын-жаттығулар  – жанұялық ойындар, аң аулау ойыны, 
қызмет көрсету ойындары.

Ж. Пиаже ойынды ақыл-ой дамуы факторы ретінде ашып берді. 
Ойынның құрылымында ол жаттығуларды, символды, ережелерді бөліп 
көрсетті. Барлық ойындарды ол былайша бөлді:

•	 ойын-жаттығулар немесе сенсорлық-қозғалу ойындары;
•	 символикалық (ойдан шығарылған) ойындар;
•	 ережелері бар ойындар.
Ф. Лесгафт ойындарды екі топқа бөлді: 
•	 имитациялық (еліктеушілік) – өзіндік шығармашылдық ойын-

дар; 
•	 қозғалыс ойындары (ережесі бар ойындар).
Н. К. Крупская былай көрсетеді:
	балалардың өздері ойлап тапқан ойындары – шығармашылық 

ойындары;
	үлкендердің ойлап тапқан ойындары  - ережесі бар ойындар.
Мұндай классификация шартты түрде, шығармашылдық ойындар-

да да оларды реттейтін, рөлдерді анықтайтын және өзара әрекетті сипат-
тайтын ереже болады. Ережесі бар ойындарда балалар шығармашылығы 
орын алады.

В. В. Давыдов Ресей педагогикалық энциклопедиясында балалар 
ойындарының екі негізгі түрін бөліп көрсетеді:

- жасырын ережелі ойындар – сюжеттік-рөлдік ойындар, онда ере-
желер жасырын сипаттағы сюжетпен және рөлмен анықталады;

-  ашық (бекітілген) ережелі ойындар, онда арнайы ереже жасала-
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ды, олар дайын және ойынның міндетті бөлігі болып саналады, ойынға 
жол береді (дидактикалық, қозғалыс, дамытушы, көбінесе музыкалық, 
ойын-ермек, интеллектуалдық ойындар).

И. Я. Михайленко, Н. А. Короткова балалар ойынының классифи-
кациясына мыналарды кіргізеді:

	сюжеттік ойындар – ерекшелігі амалдардың шартты сипатында;
	ережесі бар ойындар – нақты анықталған және орындау үшін 

міндетті ережелері бар, қатаң, формалды іс-әрекет. Бұл ойындардың 
ерекшелігі – қатысушылар арасындағы жарыс, нәтиженің ерекше бо-
луы (ұтыс) және үлкен табысқа жеткен жеңімпаздың болуы.

Сюжеттік ойындар жеке және ұжымдық болуы мүмкін. Ережелі ой-
ындар, кем дегенде, екі адамы бар іс-әрекеттің біріккен түрі.

Ережелі ойындардың үш типі бар:
•	 шанстық ойындар – жеңіс ойыншылардың күш-жігеріне тәуелді 

емес;
•	 физикалық (дене) компетенциясына тәуелді ойындар – жеңіс 

физикалық білігіне, дағдыларына, сапаларына тәуелді;
•	 ойлау компетенциясына тәуелді ойындар (стратегиялық ойын-

дар) - онда зейін, ес, комбинаторлық қабілеттер қажет;
•	 ойынның аралас түрі, онда  физикалық та, ойлау компетенттілігі 

де талап етіледі, жеңіске жетудің барлық элементтері қатыстырылады.
С. Л. Новоселова балалар ойындарын 3 топқа бөледі:
Ойынның 1-ші тобы – балалардың қалауынан туған ойындар.  

Олар сюжеттік (сюжеттік-бейнелеу, сюжеттік-рөлдік, режиссерлық, 
театрландырылған) ойындар және ойын-эксперимент (табиғи 
объектілермен, құбылыстармен, материалдармен, жануарлармен, 
ойыншықтармен және заттармен) ойындар.

Ойынның 2-ші тобы – үлкендердің қалауынан туған ойындар: 
оқытушылық (автодидактикалық, заттық, сюжеттік-дидактикалық, 
қозғалу, музыкалық, оқу-заттық ойындар; қол бос уақыттағы (ойын-ер-
мек, алданыш, театрлық, мерекелік, карнавалдық, компьютерлік) ойын-
дар.

Ойынның 3-ші тобы – этностың тарихи қалыптасқан дәстүрінен 
келетін ойындар (халықтық): салттық (культтік, отбасылық, кезеңдік; 
тренингілік (интеллектуалдық, бейімділік, сенсомоторлық); қол бос 
уақыттағы (ермектік, алданыш) ойындар.

П. Г. Саморукова барлық балалар ойындарын үлкен екі топқа 
бөледі: шығармашылық және ережелі ойындар.

Шығармашылық ойындарда балалар өз әсерлерін білдіреді, 
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қоршаған дүние жөніндегі және оған қатынасы туралы түсінігін 
білдіреді. Шығармашылық ойындардың негізгі түрін сюжеттік-рөлдік 
ойындар құрайды. Бұл топқа сол сияқты құрылыстық-конструктивтік 
ойындар,  драматизациялық,  театралдық, театрландырылған,  
режиссерлік ойындар да кіреді.

Ережелі ойындарды балаларды оқыту және тәрбиелеу мақсатында 
үлкендер жасайды. Дидактикалық ойындарда ең алдымен балалардың 
ойлау қабілеттері дамиды, олардың білімі жүйеленеді. Дидактикалық 
ойындар үстелдік-баспалық, заттық, сөздік болып бөлінеді. Қозғалу ой-
ындарында әртүрлі қимылдар жетілдіріледі. Сонымен қатар музыкалық 
қабілетті дамытатын әртүрлі музыкалық ойындар, ермек-ойындар және 
т.с.с. бар. Авторлық  классификацияның көптігіне қарамастан онда 
жалпы және ортақ белгілері байқалады.

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің сипаты жаста-
рына қарай өзгереді.

Мектепке дейінгі кіші жаста балалар үшін қарапайым өмірлік  си-
туацияларды көрсететін сюжеттік ойындар маңызды. Ереже көбінесе 
оқиғаның өзінде, жасырын сипатта болады. Сол сияқты бұл жаста зат-
тармен – доппен, шеңбермен ойын жиі қолданылады, қозғалыс ойын-
дары да маңызды.

Мектепке дейінгі ересек жаста неғұрлым қозғалыс ойында-
ры, ережелі ойындар, шығармашылық ойындар (театрландырылған, 
драматизацияланған, режиссерлік ойындар) аса қызықты болады.

7.4 Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің 
құрылымы, оның элементтерінің сипаты

Ойынға іс-әрекет құрылымының барлық компоненттері тән: мотив, 
мақсат, жоспарлау, орындау құралдары, ойын әрекеті, нәтиже.

Ойынның құрылымдық элементтеріне қысқаша сипаттама берейік.
Ойын әрекетінің мотивациясы оның еріктілігімен,  таңдау 

мүмкіндіктерімен және жарыс элементтерімен, балалардың белсенділік 
танытудағы сұранысын қанағаттандырумен, қолдаумен, аяғынан 
тұрғандығымен, өзін көрсете алумен қамтамасыз етіледі.

Ойынның мақсаты. Әрбір ойынның мақсаты болады. Ол нақты 
әрі бала түсінген (қуыршақты тамақтандыру,  космосқа ұшу, тығылып 
қалғандарды табу, карточкаларды түсіне қарай бөлу және т.с.с.). 
Мақсаттар еліктеуден ойланғанға, мотивтендірілгенге қарай эволюци-
яландырылады.
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Ойын әрекетін жоспарлау дегеніміз - алдын ала немесе ойын ба-
рысында оның процессуалдық жақтарын ойластыру (амалдардың 
реттілігі, сюжетпен жұмыс істеу,  рөлдер кешені, олардың қатынастық 
үлесі, өзара  ықпалдастық ережесі). Бұл компонент толыққанды түрде 
мектепке дейінгі ересек жасқа қарай көрінеді.

Ойын үшін балалар өздері немесе үлкендердің көмегімен ойын 
құралдарын  – ойыншықтарды, заттарды, материалдарды, ойын 
жағдайын таңдайды.

Ойын амалдары көмегімен ойын сюжеті, рөлдер орындалады. 
Рөлдердің әрқайсысына өзінің негізгі ойын амалдарының комплексі тән 
болады. Мысалы, дәрігер тыңдайды, дәрі жазып береді, ауруды емдейді 
және т.б. – ережелі ойындарда ойын амалдарының сипаты мен реті 
анық белгіленеді, өйткені онсыз ойын ойнау мүмкін емес.

Ойын нәтижесі іс-әрекеттің өнімді түрлерінен айырықша, жағымды 
эмоцияда, баланың негізгі сұранысын қанағаттандырғандықта, 
белсенділікте, қолдауда, қорғалғандығында, қарым-қатынаста 
көрінеді. Жасына сай ойын әрекетін дамыту деңгейінде ойынның 
тәрбиелік, оқытушылық, дамытушылық эффектісі бар және әлеуметтік, 
коммуникативтік, психотерапевтік, коррекциялық, диагностикалық,  
алдандырушылық  функцияларын орындайды.

7.5 Мектеп жасына дейінгі балалардың күн  тәртібіндегі  ойынның 
орны

Ойынның педагогикалық теориясының негізгі ережелерінің бірі оны 
мектеп жасына дейінгі балалардың өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру 
норма деп қабылдау. Педагогикада балалар бақшасының өмірі түрлі ой-
ындармен толы болуы керек деген ойды белсенді түрде дамытқан Н. 
К. Крупская. Мектеп жасына дейінгі балалар үшін ойынның ерекше 
маңызын айта келіп,  Н. К. Крупская: «…ойын олар үшін – оқу, ойын 
олар үшін – еңбек, ойын олар үшін – тәрбиенің парасатты түрі, ойын 
мектепке дейінгі жастағы бала үшін –айналадағы дүниені тану тәсілі» 
деп жазды. Педагогтың басты міндеті,   Н. К. Крупскаяның пікірінше, - 
балаларға ойын ұйымдастыруда көмектесу.

Кішкентай баланы «өмір бойы ойынмен қоректендіру» қажеттілігі 
туралы идеяны А. С. Макаренко айтты. Ол ойынды дамытуда бірнеше 
кезеңді, әр кезеңде – басқарудың белгілі бір міндеттерін көрсетті.

Балабақшасында балалардың өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрі ретінде ғылыми негіздеу А. П. Усованың еңбектерінде бар. Оның 
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пікірінше, педагог бала өмірінің ортасында болуы керек, болып 
жатқан жағдайды түсінуі тиіс, ойнап жүрген балалардың мүддесіне 
еніп, оны түзетіп отыруы қажет. Педагогикалық процесте ойын 
ұйымдастырушылық функциясын орындау үшін педагогқа ойын 
арқылы оқыту мен тәрбиелеудің қандай міндеттерін неғұрлым тиімді 
етіп шешуге болатындығын жақсы түсінуі керек. Барлық топқа қатысты 
міндеттерді және жеке балаға қатысты міндеттерді жоспарлаған жөн.

Ойынның ерекшеліктеріне қарай балалардың көмегімен шешілетін 
міндеттерді, балалардың ойын әрекетінің қалыптасқандық деңгейін 
педагог өзінің ойынға қаншалықты қатысы бар екендігін, әрбір нақты 
жағдайдағы жұмыс әдістерін анықтайды.

Мектепке дейінгі педагогика ойынды бала тұлғасын жан-жақты 
тәрбиелеу құралы және балалар өмірін ұйымдастыру түрі, бала-
лар қоғамын қалыптастыру  және жеке тәжірибе (өмірдің әртүрлі 
жағдаяттарында өзін тұлға етіп көрсету)  жинақтау құралы ретінде 
қарастырады).

Сонымен, ойын балалардың өмірі мен әрекетін ұйымдастыру түрі 
ретінде күн тәртібінде және педагогикалық процесте тұтас өзінің нақты 
орнын алуы тиіс. Балабақшада оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасында 
күн тәртібінде ойын үшін бекітілген уақыт көрсетілген (ертеңгі жаттығу, 
серуенде,  күндізгі ұйқыдан кейін). Педагог балаларды ынталандыру 
үшін, белсенділігін арттырып, жағымды эмоция туғызу үшін қандай 
тәртіптік процестерді ойын түрінде беру керек екендігін ойластыруы 
тиіс.

Егер ойын іс-әрекеттің басқадай бір түрімен тығыз байла-
ныстырылса, онда ойынның педагогикалық мүмкіндіктері арта-
ды. Ойынды еңбекпен, бейнелеу және конструктивтік іс-әрекетпен 
ұштастырған неғұрлым тиімді. Педагог балалардың іс-әрекетін ойын 
түрінде ұйымдастыра отырып,  біртіндеп олардың белсенділігі мен 
ынталылығын дамытады, ойында өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын 
қалыптастырады. Педагогикалық  процесте  ойынды жан-жақты пай-
далану оны мектепке дейінгі кезеңде тұлғаны дамытудың объективті 
заңдылықтарымен сәйкестендіреді.

Өзіндік жұмыстар үшін тапсырмалар
1. Жеке сөздіктерге «ойын» ұғымының түсініктемесін жазыңыздар. 

Олардың ортақ және айырмашылық белгілерін бөліп көрсетіңіздер.
2. Бөлім бойынша ұсынылған әдебиеттерді пайдаланып, бала-

лар ойындарының 2-3 классификациясын кесте түрінде беріңіздер.  

9–7463
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Классификация негізіне жататын белгілерді айқындаңыздар. Мына 
сұраққа жауап беріңіздер: «Неге бір де бір аяқталған (бір мәнді) 
классификация жоқ?». Балалар ойындарын классификациялауда өз 
нұсқаларыңызды ұсыныңыздар. Тапсырманы орындау үшін мына 
әдебиеттерді пайдаланыңыздар:  «Дошкольная педагогика» оқулығы,  
С. Л. Новоселованың «О новой классификации детских игр» атты 
мақаласы (Дошкольное воспитание. 1997. №3.).

3. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мен тәрбиелеудегі ба-
лалар ойындарының маңызын мысалдар арқылы көрсетіңіздер.

4. «Балалар ойындарының функциялары» тақырыбына конспект 
жазыңыздар. Тапсырманы орындау үшін  С. А. Шмаковтың «Игры уча-
щихся как феномен культуры» атты құралын пайдаланыңыздар (М., 
1994).
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8-ТАРАУ
СЮЖЕТТІК-РӨЛДІК  ОЙЫН  МЕКТЕП  ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАР ОЙЫНДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ  ТҮРІ  РЕТІНДЕ

Жоспар

8.1 «Сюжеттік-рөлдік ойын» ұғымының мазмұны, оның балалар 
ойыны құрылымындағы орны.

8.2 Мектепке дейінгі кезеңде сюжеттік-рөлдік ойындардың 
ерешеліктері. Сюжеттік-рөлдік ойындардың мектеп жасына дейінгі ба-
лаларды дамыту мен тәрбиелеудегі маңызы.

8.3 Сюжеттік-рөлдік ойындардың құрылымы. Құрылымдық 
элементтердің сипаты.

8.4 Сюжеттік-рөлдік ойындардың даму кезеңдері мен деңгейлері.
8.5 Мектепке дейінгі мекемеде сюжеттік-рөлдік ойындарды 

ұйымдастыру  (Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткованың әдістемесі).
   

8.1 «Сюжеттік-рөлдік ойын» ұғымының мазмұны, оның балалар 
ойыны құрылымындағы орны

Ойын – мектепке дейінгі кезеңдегі іс-әрекеттің негізгі түрі. 
Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекетінің жетекші 

түрі сюжеттік-рөлдік ойындар. Сюжеттік-рөлдік ойындар  мектеп жа-
сына дейінгі балаларға тән ойындардың негізгі қорын құрайды. Оның 
құрамына  құрылыс-конструктивтік, театрландырылған және басқа да 
ойындардың элементтері кіруі мүмкін.

Психолог Д. Б. Эльконин сюжеттік-рөлдік ойындарға мынадай 
анықтама береді: «Рөлдік, немесе мектеп жасына дейінгі балалардың 
шығармашылдық ойыны деп аталатын ойын дамыған түрде балалар 
өздеріне үлкендердің ролін (функциясын) алатын және жалпы түрде ар-
найы жасалған ойын жағдайында үлкендердің әрекетін және олардың 
арасындағы қарым-қатынасты қайталау әрекеті».

Л. С. Выготский сюжеттік-рөлдік ойындардың негізі жорамал не-
месе ойша елестету жағдаяттары, онда бала өзіне үлкеннің ролін ала-
ды да, өзі жасаған ойын жағдайында ойын амалдарын орындайды деп 
көрсетті.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың көзі  – балаларды қоршаған әлемдегі 
заттар, адамдар, табиғат, өздері мен үлкендердің өмірі мен әрекеттері. 
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А. В. Запорожец былай деп көрсетті: «Ойын, ертегі сияқты, бала 
күнделікті әсер шеңберінен шығып, адамзат ұмтылысының және 
ерлік істерінің неғұрлым кең әлеміне ене отырып, оны өзі бейнелейтін 
адамдардың санасы мен сезіміне кіруге үйретеді».

Ойын мектеп жасына дейінгі баланың өмірінде маңызды орын 
алады және баланың өзіндік іс-әрекетінің басым түрі болып саналады. 
Сюжеттік-рөлдік ойындарда амалдарды түсіну, адамдар арасындағы 
қарым-қатынасты бағдарлау, кооперацияның алғашқы дағдылары да-
миды (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев,  Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, 
А. П. Усова).

Еркін  сюжеттік ойын – мектеп жасына дейінгі бала үшін ең қызық 
ойын, ойында бала іштей еркіндіктің субъективтік  сезімін, өзіне 
бағынышты заттарды, амалдарды, қатынастарды басынан өткізеді, ал 
мұндай әсер мектеп жасына дейінгі баланың өнімді іс-әрекетінің басқа 
түрлерінде бола бермейді. Сюжеттік ойын баладан нақты «өнім» талап 
етпейді. Онда бәрі «солай сияқты» болады. Бала үлкендердің кез келген 
ісін табысты істей алады, кез келген ситуацияға кіре де алады,  «қалаған 
оқиғасын»  басынан өткізеді. Бұл мүмкіндіктер баланың практикалық 
әлемін кеңейтеді, дамуына жағымды эмоционалды рең береді.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың көзі  – балаларды қоршаған  орта. 
Сюжеттік-рөлдік ойындар балалардың ұйымдастырылған және 
өзіндік іс-әрекетінің әр түрлеріне қосылады және оларды дамыту мен 
тәрбиелеуде басты маңызы бар.

8.2 Мектепке дейінгі кезеңде сюжеттік-рөлдік ойындардың 
ерешеліктері. Сюжеттік-рөлдік ойындардың мектеп жасына 

дейінгі балаларды дамыту мен тәрбиелеудегі маңызы

Сюжеттік-рөлдік ойындардың оларға қатысушылардың өз 
беттілігін, шығармашылдығын бейнелейтін өзіндік ерекшеліктері бо-
лады. Сюжеттік-рөлдік ойындардың басты ерекшелігі, зерттеушілердің 
пікірінше,  оларды балалардың өздері жасайды,  ойын әрекеті жарқын 
бейнеленген өз беттілік және шығармашылдық сипатта болады.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың өзі жасаушылық сипаты, Д. Б. 
Элькониннің пікірінше, «...балалар ойын тақырыбын өздері таңдайды,  
оны дамыту жолын өздері анықтайды, рөлдерді қалай ашу керек 
екендігін, ойынды қалай қыздыратындығын және т.с.с. шешеді». 
Басқаша айтқанда,  сюжеттік-рөлдік ойында балалар құбылыстардың, 
қатынастардың белсенді және өзгеше түрде қайталап көрсетеді.
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Оның өзгешелігі балалардың қабылдау ерекшеліктерімен, қандай да 
бір фактілер мен құбылыстарды саналы түрде түсінуімен, тәжірибенің 
және тікелей сезімнің бар немесе жоқ болуымен байланысты.  

К. Д. Ушинский  сюжеттік-рөлдік ойындарда ең бастысы сол, бала 
өзі орындайтын рөлге өз көзқарасын, түсінігін, оқиғаға өзінің қатысын 
нақтылы түрде көрсетеді деп атап көрсеткен.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың шығармашылдық сипаты сол,  онда 
іске асырылатын ой бар, оны орындау баланың өзін қоршаған дүние 
жөніндегі әсерін көрсете білу қабілетін дамытумен түйіндес бола-
ды.  Сюжеттік-рөлдік ойындарға ойын әрекетінің негізгі мынадай 
белгілері тән: эмоционалдық қанықтылық,  қызығушылық, өз беттілік, 
белсенділік, шығармашылдық, жарысушылық, кооперация.

Сюжеттік-рөлдік ойындар сипатына қарай – бейнелеуші іс-әрекет, 
бірақ алынған білімді, әсерді бала түрлендіріп, тұлғалық сипат беріп 
және өзінің жеке тәжірибесін қосып, өз ой елегінен өткізеді.

Сюжеттік-рөлдік ойындар ойын әрекетінің жетекші түрі екендігін 
айта келіп, оның мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 
тәрбиелеудегі маңызын атап өту қажет.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың дамытушылық маңызы әр алуан. 
Ойында бала өзін қоршаған әлемді таниды, ойлау операциялары, сезімі, 
еркі жетіледі, құрбыларымен өзара қарым-қатынасы қалыптасады, өзін-
өзі бағалауы мен өзіндік санасы орнығады.

Ойынның педагогикалық маңызы жөнінде Р. И. Жуковская, Н. К. 
Крупская, С. И. Карпова, А. С. Макаренко, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин 
және басқа педагогтар мен психологтар жазды.

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев және Д. Б. Эльконин  сюжеттік-
рөлдік ойынның психикалық дамудағы маңызын ашып берді. Олар 
сюжеттік-рөлдік ойында тұлғаның мотивациялық-сұраныстық саласы 
дамиды: балада мазмұнына қарай іс-әрекеттің жаңа мотиві туындайды 
(үлкен болғысы келеді және солардың міндеттерін орындағысы келеді), 
үлкендердің қарым-қатынас жүйесінде өз орнының шектеулі екендігін 
түсінеді және солардай болу талабы пайда болады.  Сюжеттік-рөлдік 
ойында мотивтердің жаңа психикалық формасы пайда болады (тікелей 
қалау түріндегі мотивтен қоғамдық көзқарас түріндегі мотивтерге 
көшу) деп көрсетті.

Психологтардың (Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, Я. Л. Коломинский, 
С. Л. Новоселова, Д. Б. Эльконин және т.б.) зерттеулері сюжеттік-
рөлдік ойындарда сананың символикалық (таңбалық) функциясы 
қалыптасады, ол нақты заттардың орнына  олардың орынбасарларын 
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пайдаланудан тұрады деген тұжырым жасайды. Сыртқы, нақтылы 
орынбасарларды пайдалану ішкі, бейнелік орынбасарларды пайдалану-
мен ауысады, ал бұл баланың барлық психикалық процестерін қайта 
құрады, оған ойша шынайы өмірдегі заттар мен құбылыстар туралы 
түсінігін қалыптастыруға, оларды әр алуан ойлау міндеттерін шешуде 
қолдануға  мүмкіндік туғызады.

А. В. Запорожец,  П. Я. Гальпериннің ойлау әрекетін кезеңдеп 
қалыптастыру теориясына сүйене отырып, сюжеттік-рөлдік ойын  
психикалық  процестерді қалыптастыруда өзінше бір материалдық 
кезең болып табылады,  ол балаға түсінікті көрнекті-ықпалды түрде  
(модельдеу), эмоционалдық түрде тартымды, бірақ жас ерекшелігіне 
байланысты әлі де шамасы келе қоймайтындай үлгілер жасауға  жағдай 
жасайды деген болжам  айтады. 

Д. Б. Элькониннің жетекшілігімен жүргізілген зерттеулерде, 
кейбір интеллектуалдық операцияларды қалыптастыру мысалын-
да ұжымдық сюжеттік-рөлдік ойындарда балада қарастырылатын 
объекті мен құбылысты объективті бағалау іске асуы мүмкін және оның 
интеллектуалдық  операцияларының дамудың жаңа деңгейіне (нақты-
операционалдық) көшуі мүмкін деп айтылған. Әртүрлі көзқарастарды 
үйлестіру мүмкіндіктердің пайда болуы балаларда «шартты-
динамикалық» көзқарасты (нақты және «шартты» көзқарасты бір 
мезгілде табу) қалыптастыру есебінен  олардың әртүрлі ойын рөлдерін 
біртіндеп өздеріне алған жағдайда жүзеге асырылады.

Л. А. Венгер  сюжеттік-рөлдік ойындардың маңызын 
қалыптастыруда балалардың қабілеттері басқа адамның пікіріне, 
заттарға солардың көзімен қарайды деп көрсетті.

Зерттеушілер еркін процестерді дамыту үшін сюжеттік-рөлдік 
ойынның маңызын анықтауға үлкен назар аударды.

Л. С. Выготский еркін тәртіп қалыптастыруды аффективтік-
сұраныстық сфера тұрғысынан қарастырды. Оның пікірінше, баланың 
негізгі қалауын қанағаттандыру үшін – үлкендер сияқты әрекет істеуі, өз 
тәртібін ережелерге бағындыруы қажет. Ережелерді орындау - баланың 
жалпы аффектілерін орындау құралы.

А. В. Запорожецтің зерттеуі мектеп жасына дейінгі балада еркін 
есте сақтаудың, белгілі бір әрекетті ұстаудың, сюжеттік-рөлдік ойын 
жағдайында күрделі қимылдарды жасаудың сапалық және сандық 
көрсеткіштері үлкендердің тура тапсырмаларын орындау жағдаяттардан 
әлдеқайда жоғары болады деп көрсетті.

Сюжеттік-рөлдік ойындарды зерттеушілердің (Л. С. Выготский, 
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А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин) пікірінше, ойын мотивациясы 
ерекшеліктерінің есебінен болатын танымдық және еріктік процестердің 
дамуы ең алдымен баланың өзіне алған ролін орындауымен байланы-
сты.

Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, К. Д. Ушинский  сюжеттік-рөлдік 
ойындарда елестету дамиды деп көрсетеді. В. В. Давыдов  ойында бір 
заттың функциясын бұл функцияларды атқармайтын ( бөрене нанға 
айналады және т.с.с.) екінші затқа көшіру қабілеті дамиды. Осы еле-
стету қасиетінің арқасында В. В. Давыдовтың ойынша, балалар ойын-
да заттар-орынбасарларды, символикалық амалдарды пайдаланады. 
Ойында заттар- орынбасарларды кеңінен пайдалану балаға орнына 
қоюдың басқа да типтерін (модельдеу, схемалар, таңбалар және т.с.с.) 
меңгеруіне мүмкіндік береді.

Сюжеттік-рөлдік ойындардың  баланы дамытуда жоғарыда аталған 
маңызынан басқа тұлғаның адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін 
маңызды екендігін айтуға болады (С.Н. Карпова, Н.К. Крупская, А.С. 
Макаренко және т.б.). Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балалар 
моральдық нормаларды және тәртіп ережелерін меңгереді. Ойында 
қарым-қатынас  стилі, балалардың құрбыларымен және үлкендермен 
қатынасы қалыптасады, сезімі және талғамы тәрбиеленеді және т.с.с.

Сонымен, сюжеттік-рөлдік ойын – мектеп жасына дейінгі баланың 
жетекші іс-әрекеті. Ол мектеп жасына дейінгі бала ойынының негізгі 
қорын құрайды. Балалардың шығармашылық ойынының бұл түріне іс-
әрекет ретіндегі ойындардың ерекшеліктерінің барлығы тән. Сюжеттік-
рөлдік ойынның айрықша ерекшелігі ойынның негізгі ойы орындалатын 
елестету жағдаяттардың болуы. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың 
тұлғалық дамуы мен тәрбиеленуінің барлық жағына әсер етеді. Оның 
ерекше құрылымы болады. 

8.3 Сюжеттік-рөлдік ойындардың құрылымы. Құрылымдық 
элементтердің сипаты

Ойын – бала іс-әрекетінің түрі. Кез келген іс-әрекет сияқты ойынның 
құрылымы бар.  Оған іс-әрекет құрылымының барлық компоненттері 
тән: мотив, мақсат, жоспарлау, орындау құралдары, ойын амалдары, 
нәтиже. Сюжеттік-рөлдік ойындар шығармашылдық бола тұрып, өз 
ерекшелігін құрылымдық компонентерге жүктейді.

Т. А. Куликова сюжеттік-рөлдік ойында мынадай құрылымдық 
компоненттерді анықтайды:  сюжет, мазмұн, рөлдер, ойын амалдары.
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Ойын сюжеті баланың өмірдегі қарым-қатынастарының және 
айналасындағылардың іс-әрекетіндегі белгілі бір амалдардың, 
оқиғалардың бейнесі. Ойын сюжеттері әртүрлі: тұрмыстық ойындар 
- жанұя, балабақша; адамдардың кәсіби еңбегін көрсететін өндірістік  
ойындар; аурухана, дүкен ойнау және т.б., қала күнін мерекелеуге 
арналған қоғамдық ойындар және т.с.с.

Сюжетті орындаудың негізгі құралдарының бірі ойын амалдары. В. 
И. Логинова, П. Г. Саморукова ойын амалдарының екі түрін атайды: 
оперативтік және бейнелеу – «солай сияқты».

Педагогтар мен  психологтардың (Д. В. Менджерицкая, П. Г. 
Саморукова, Д. Б. Эльконин) көптеген зерттеулері сюжеттік-рөлдік 
ойындардың негізгі мазмұны үлкендердің әртүрлі жағдайда көрініс 
беретін қоғамдық өмірі: адамдардың заттарға амалы мен қатынастары, 
олардың еңбектерінің мазмұны, адамдардың тұрмыстағы, еңбектегі 
және т.б. қарым-қатынастары деп көрсетті.

Рөл - сюжеттік-рөлдік ойынның негізгі діңгегі болып табыла-
ды. Ойында рөлдің болуы бала санасында өзін қандай да бір адаммен 
теңестіреді де, ойында соның атынан әрекет жасайды,  соған сәйкес 
қажетті заттарды пайдаланып, басқа ойыншылармен түрлі қарым-
қатынасқа түседі. 

Ойындағы рөлді дамыту проблемаларымен Д. Б. Эльконин 
шұғылданды. Зерттеулер негізінде ол ойында бала өзіне алған рөлді 
орындау ең басты деген қорытындыға келді. Даму барысында бала 
өзінің рөлін түсінеді,  өзінің  немесе жолдастарының ойнаған рөліне  
сыни көзбен қарайды немесе рөлдердің мазмұны өзгереді – амалдарды 
бейнелеуден адамдар арасындағы қарым-қатынасты көрсетуге ауыса-
ды.

В. И. Ядэшко, В. В. Сохин сюжеттік-рөлдік ойынның тағы да екі 
компонентін көрсетеді: ойынның түпкі ойы, ережелер.

Ойынның түпкі ойы – бұл балалар нені және қалай ойнайтындығын 
анықтау: дүкенді ме, балабақшаны ма және т.б.

Ойын процесіндегі ережелерді балалар өздері қояды, ал кейбір 
ойындарда - үлкендер, олар ойнаушылардың тәртібі мен өзара қарым-
қатынасын анықтайды және реттейді. Олар ойынға ұйымшылдықты, 
беріктікті тілейді, мазмұнын бекітеді және ары қарай дамуын, қарым-
қатынас пен өзара қарым-қатынастың күрделіленуін анықтайды.

Проблема бойынша түрлі әдебиеттерге талдау жасау сюжеттік-
рөлдік ойындардың мынадай құрылымдық компоненттерін анықтауға 
мүмкіндік берді: ойынның түпкі ойы, сюжеті, мазмұны, ролдер, ойын 
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амалдары, ережелері. Бұл компоненттер, балалардың үлкендермен 
біріккен іс-әрекетінде мектепке дейінгі балалық шақтың барлық 
кезеңдерінде балалар өмірінде маңызды орын алатын көптеген 
сюжеттік-рөлдік ойындарда кездеседі.

8.4 Сюжеттік-рөлдік ойындарды дамытудың кезеңдері мен 
деңгейлері

Сюжеттік-рөлдік ойындар бала іс-әрекетінде бірден пайда бол-
майды. Ол дамудың  кезеңдерінен өтеді. Ойынды даму кезеңдерінде 
қарастырайық.

Т. А. Куликова ойын әрекетінің дамуын мынадай кезеңдерге бөледі, 
олар, оның ойынша, сюжеттік-рөлдік ойындардың алғышарттары бо-
лады.

Бірінші кезең – таныстыру ойыны. Оның мазмұнын заттардың 
қасиеттері мен сапасын тексере отырып, баланың үлкендермен бірге 
жасаған амал-манипуляция құрайды.

Ойын әрекетінің дамуының екінші кезеңінде бейнелеу ойындары 
пайда болады, онда баланың іс-қымылы заттың ерекше қасиеттерін 
анықтауға және оның көмегімен белгілі бір эффектіге қол жеткізуге 
бағытталады. Бұл кезеңде бала назары ойыншықтардың қасиеттеріне 
ауады және оны соларға сәйкес әрекет жасауға үйретеді:  шарикті до-
малату, ұсақ ойыншықтарды қорапшаға салу; заттарды пішініне, 
физикалық қасиеттеріне қарай бөлуге үйретеді. Сюжеттік-рөлдік ойын-
дарды қалыптастыру үшін баланы амалдарды қорытуға, яғни үйренген 
амалдарын бір заттан екінші затқа көшіруді үйрету маңызды.

Үшінші кезең – сюжеттік-бейнелеу ойыны. Ойынды дамытудың 
бұл кезеңі бірішінің аяғына – өмірінің екінші жылының басына келеді. 
Балалар күнделікті өмірден алған әсерін белсенді түрде бейнелей ба-
стайды (қуыршақты әлдилейді, қонжықты тамақтандырады және т.с.с.).

3-7 жастағы балалардың сюжеттік-рөлдік ойындарын терең зерт-
теу негізінде Д. Б. Эльконин  ойынды дамытудың төрт деңгейін бөліп 
көрсетіп, оларға сипаттама берді, оның пікірінше, бұлар даму сатылары 
да болады.

Бірінші деңгей. Мазмұнды ойындар – бірге ойнаушыға бағытталған 
заттармен амалдар жасау.

Рөлдер бар, бірақ олар амалдарды анықтамайды, амалдардың 
сипатымен анықталады. Ережеге сай рөлдер айтылмайды.

Амалдар біртекті және бірнеше қайталанатын операциялардан 
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тұрады. Ойын амалдар жағынан тек қоректендіру актілерімен шектеулі, 
олар логикалық тұрғыда өзінің алдындағы амалдармен болғандағыдай, 
өзінен кейінгі амалдарға жете алмайды.

Екінші деңгей.  Ойынның мазмұны – заттар арқылы амалдарды 
орындау, бірақ ойын амалдарының шынайылыққа сәйкес болуы бірінші 
кезекте тұрады.

Рөлдерді балалар атайды. Функциялар бөлінеді. Рөлдерді орындау 
онымен байланысты амалдарды орындауға әкеледі.

Амалдарды орындау сапасы кеңейеді және амалдардың белгілі бір 
типінің шеңберінен шығады. Амалдар логикасы өмірдегі ретпен, яғни 
нақты шындық ретімен анықталады.

Үшінші деңгей. Рөлдің негізгі мазмұны рөлді және содан туындай-
тын амалдарды орындау болады, олардың ішінен басқа ойыншылармен 
қарым-қатынас сипатын беретін арнайы амалдар бөлініп шыға бастай-
ды.

Рөлдер айқын кезекке қойылған және анықталған. Балалар 
өздерінің рөлдерін ойын басталғанға дейін атайды және  іс-қимылын 
бағыттайды. Амалдардың логикасы мен сипаты өзіне алған роліне  
қарай анықталады.

Амалдар әртүрлі болады. Өзінің және жолдасының ойындағы 
роліне байланысты жолдасына қаратып рөлдік сөз сөйлеу, бірақ кейде 
кәдімгі ойыннан тыс қарым-қатынас та үзіледі.

Төртінші деңгей. Ойынның негізгі мазмұны рөлде  басқа балалар 
орындайтын басқа адамдарға қарым-қатынаспен байланысты амалдар-
ды орындау болады.

Рөлдер нақты белгіленген және айқындалған. Балалардың рөлдік 
функциялары өзара байланысты.  Сөйлеушінің сөзі оның өзі мен  ой-
найтын адамның ролімен анықталатын  рөлдік сипатта болады.

Балалар сюжеттік-рөлдік ойынын қалыптастырудың жоғары 
деңгейіне қол жеткізу үшін балалардың ойын білігі мен дағдыларын, 
білімін және үлкендер тарапынан алатын әсерін дамыту қажет.

 Т. А. Куликова, П. Г. Саморукова атап көрсеткендей, сюжеттік-
рөлдік ойындарды дамыту екі бағытта жүреді: ойынды әрекет ретінде 
қалыптастыру; ойынды балаларды тәрбиелеу және балалар ұжымын 
қалыптастыру құралы ретінде пайдалану.

Бірінші бағытты кеңірек қарастырайық. 
Мектепке дейінгі педагогикада балалар ойынын басқарудың бай 

тәжірибесі бар (Р. И. Жуковская, Н. Ф. Комарова, Д. В. Менджерицкая, 
Н. Я. Михайленко, П. Г. Саморукова және т.б.).  Қазіргі кезде «ойын-
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ды басқару» термині мектеп жасына дейінгі балалар ойынын «дамы-
ту» ұғымымен ауыстырылған.  Ойын – балалардың шығармашылық 
және өзіндік әрекеті екендігін түсіне отырып, педагогтар үлкендердің 
қатысуымен балалардың ойын білігін дамыту қажеттілігін түсінеді. 
Осы жағдайда ғана балалар ойыны қызықты, әр алуан, ал ойын әрекеті 
осы жас кезеңінде балаларды дамытуда жетекші әрекет ролін орын-
дайды. Сонымен бірге үлкендердің әсері балаларда жағымды эмоция 
туғызатындай әдепті,  сыпайы болуы тиіс.

Ойынды дамытудың авторлар ұсынған тәсілдерін шартты түрде 
екі топқа бөлуге болады: қосалқы әсер тәсілдері және ойын білігі мен 
дағдыларын дамытуға тура басшылық тәсілдері.

Тура педагогикалық тәсілдер: ойынға рөлдік қатысу, балалар 
келісіміне қатысу, ойын амалының үлгісін көрсету, ойынның дайын 
сюжетін ұсыну, ойынның дайын тақырыбын ұсыну, ойын барысында 
кеңес беру, түсіндіру, алдағы ойын мазмұны, ондағы рөлдерді бөлу  
жөнінде әңгімелесу, көмектесу, ойыншықтар, атрибуттар таңдауға 
көмектесу, рөлдік істерге үйрету.

Басқарудың аталған тәсілдері мақсатты бағытты түрде ойынның 
мазмұнына, балалардың ойындағы қарым-қатынасына, ойыншылардың 
тәртібіне әсер етуге мүмкіндік береді.

Балалар ойындарына тікелей араласпайтын қосалқы әсер тәсілдері 
сан алуан: сабақта, серуенде, балалармен сөйлескенде, әңгімелескенде, 
кітап оқығанда, суреттер мен иллюстрацияларды қарағанда балалардың 
қоғамдық өмір туралы білімін байыту; нақтылы ойын әрекетінің 
құрылымы, оның мақсаты, құралдары, амалдар реті, нәтиже, еңбек 
процесінде адамдардың өзара әрекеттері мен қарым-қатынастары, өз 
араларында міндет бөлу туралы білімді қалыптастыру; ойыншықтарды 
пайдалану, ойын жағдайын жасау; балалардың өткен ойындардан 
көргендерін естеріне салу; ойынға ынталандыратын  бейнелеу, еңбек, 
конструктивтік іс-әрекетті ұйымдастыру.

Сюжеттік-рөлдік ойынды дамытудың әдістері мен тәсілдерін 
таңдағанда балалардың белсенділігінің артуына қарай қосалқы 
тәсілдерді көбірек пайдалану керек екендігін ескеру қажет. Балалар 
неғұрлым кіші болса, солғұрлым педагог ойынды ұйымдастыруға назар 
аударуы керек.

С. А. Шмаков, педагог ойынды ұйымдастырғанда ұстанатын негізгі 
принциптерін қарастыра келіп, ойынның өзіне тән функцияларын 
орындауды қамтамасыз ететін негізгілерін анықтады. Бұл принциптер-
ге мыналарды жатқызды:
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•	 балалар ойынға кіріскенде ешқандай мәжбүрлеудің болмауы; 
әміршілдік ойынның мәніне қайшы келеді, өзара сыйластықты қолдау 
маңызды. Балаларды ойынға ерікті түрде ғана қатыстыруды қарастыру 
керек;

•	 ойын динамикасын дамыту принципі ойын ережесі арқылы 
орындалады, олар сюжеттің дамуына себепші болады; ойынды белсенді 
ететін ойын бастамасын мадақтау;

•	 ойын атмосферасын туғызу принципі, келіспеушілік туғызатын 
сәттерге жол бермеу, ойын аксессуарларын кеңейту, сәтсіздіктерге  
тренингілер өткізу, бала ойындарының репертуарын кеңейту;

•	 ойын және ойыннан тыс іс-әрекетті өзара байланыстыру 
принципі (балаларды дамытудың көптеген процестерін тездетуші бола 
тұрып, ойын құнды әрекеттер – еңбек, эксперименттеу әрекеттеріне 
қарағанда ойын екінші кезекке қалуы тиіс; мектепке дейінгі мекемеде 
ойын – басқа әрекетке көшу құралы);

•	 қарапайым ойындардан неғұрлым күрделі ойындарға көшу 
принципі; баланы біржақты, қарапайым ойындар аясында ұстау 
қауіпті,  баланың өзін-өзі көрсете алуына, қарым-қатынас орнатуына 
көмектесетін ойынның неғұрлым күрделі моделіне қарай ұмтылу қажет. 

8.5  Мектепке дейінгі мекемеде сюжеттік-рөлдік ойыдарды 
ұйымдастыру ( Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткованың әдістемесі)

Балалар ойындарын  психологиялық-педагогикалық зерттеу кез 
келген әрекет сияқты сюжеттік-рөлдік ойын да балада аяқ асты пайда 
болмайтындығын, бұл әрекетті білетін басқа адамдардан берілетіндігін 
көрсетеді. Педагогикалық теория мен практикада мектепке дейінгі 
мекемеде бала ойынының тиісті деңгейге жетпейтіндігі жиі айтыла-
ды, ендеше, ол өз функциясын орындамайды. Ойын мектеп жасына 
дейінгі балалардың өмірінен кетеді, оның орнын танымдық, көркем-
эстетикалық іс-әрекет алады. Мұндай факт көптеген себептерге байла-
нысты. Жалпы «Балаларды ойнауға үйрету қажет» деген тұжырым бар. 
Дегенмен, мектепке дейінгі мекеменің күн тәртібінде арнайы сабақтар 
қарастырылмаған. Сондықтан, педагог балаларды жиі ойнауға үйретеді: 
тақырып береді, ойынды құрады, рөлдерді бөліп береді, сюжетті дамы-
тады, балалардың әрекеттерін бағалайды. Осылайша, балалардың өз 
беттілігі, ынтасы мен шығармашылығы үлкеннің тікелей ықпалымен 
ығыстырылады. Топта әрбір ойын үшін мұқият іріктелген атрибуттар 
комплектісі пайда болады, оның сценарийін педагог ойнайды,  балалар 
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аздаған түзетулер енгізіп оны қайталайды. Мұндай ойындар баланың 
ықыласын төмендетеді. Оның үстіне, педагогтар ойын тақырыбын 
бергенде  жылдан жылға, көбінесе уақыттың өзгеруіне байланысты 
баланың талғамын, мәдениетін ескермейді.

Қазіргі кезеңдегі баланың өмірі көпжақты, әртүрлі әсерлерге толы, 
олар педагог тарапынан тым қатаң жетекшілік болмаған жағдайда ой-
ында көрінеді. Балалар ойындарын зерттеген көптеген зерттеушілердің 
ойынша жалған барлық балалар бір уақытта бір ойынды ойнауы тиіс 
«ойынның ұжымдық сипаты» ұғымды сынға алды. Ойынның ұжымдық 
сипаты туралы бұл ұстанымды балалардың өз еріктерімен әрқайсысы 
үшін өзінше қызықты іс-әрекет деп түсіну керек. Басқа жағдайларда 
педагогикалық процесті дараландыру балалардың бос уақыттарында 
белсенділік түрін өз еріктерімен таңдауына сәйкес іске асады.

Ойнап жүрген балалар әлеміне баланың өзі кіруі шынайылау бола-
ды. Бұл баланың әртүрлі жастағы және ойын тәжірибелері де әртүрлі 
балалардың тобына кіргенде болады. Мұндай ортада бала біртіндеп 
ойын білігі туралы өз тәжірибесін жинақтай бастайды. Ол өзінен кіші 
балаларға ойынды жеткізуші болады. Мектепке дейінгі мекемеде әртүрлі 
жастағы балалар сирек кездеседі, жастары әртүрлі балалар  әрқашанда 
бөлектеніп жүреді. Мұндай жағдайда педагог балаға жетіспей тұрған 
ұжымды ауыстыруы қажет, балаға ойын білігін меңгеруге көмектесуі 
тиіс.

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова осыған байланысты былай деп 
жазады: «Балаларға сюжеттік ойындарға қатысты сәйкес педагогикалық 
ықпал жүргізу үшін оның ерекшелігін жақсы түсіну қажет, оның 
дамытушылық маңызы жөнінде түсінік болуы тиіс, әрбір жас кезеңінде 
ол қандай болуы керек, сол сияқты мектепке дейінгі жастары әртүрлі 
балалармен  кәдімгідей ойнай білу керек».

Сюжеттік ойын кесте түрінде заттар мен шартты амалдар тізбегі 
сияқты құрылады; күрделі түрде – ерекше рөлдік өзара ықпал тізбегі, ал 
одан да күрделі түрде – әр алуан оқиғалар тізбегі. Ойын әрекетін бұлай 
күрделендіру балаларда тиісті ойын білігі бар болған жағдайда мүмкін 
болады. Ендеше, неғұрлым баланың әрекетінде ойынды құрудың 
барлық тәсілдері толығырақ болса, соғұрлым ойын білігінің реперту-
ары кең, балаларға  ұсынылған мазмұн әртүрлі, балалардың өздерін-
өздері көрсетуге мүмкіндіктері үлкен болады.

Мектеп жасына дейінгі баланың ойын әрекеті деңгейін бағалаудың 
негізгі критерийі ретінде теорияның авторлары  ойынды құру тәсілі, 
бұл тәсілдерді құрастыра алу мүмкіндігі, баланың ойынның түпкі ой-
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ына сай заттар мен шартты амалдарды енгізу білігі, рөлдік диалогтар, 
әртүрлі оқиғаларды сабақтастыру басымдық алатын ойын білігінің 
даму деңгейі деп есептейді.

Ойынға қатысты педагогикалық ықпалдың мақсаты білімді 
ұжымдық түрде жасау емес, балалардың өздігінен ойнауын қамтамасыз 
ететіндей ойын білігін қалыптастыру, мұнда олар әртүрлі көрсетілімдерді 
орындайды, кішігірім ойын бірлестігінде құрбыларымен өзара қарым-
қатынасқа түседі.

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова мектепке дейінгі мекемедегі 
сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін анықтады. Сол 
принциптерді көрсетейік.

Мектепке  дейінгі  мекемеде  сюжеттік-рөлдік  ойынды 
ұйымдастыру принциптері:

1. Тәрбиеші балалармен бірге ойнауы керек. Мұда ол ойынды 
қызықты ойнай алатын эмоционалдық серіктес позициясын ұстанады, 
бала онымен өзін тең ұстайды, өзін бағалаудан тыс санайды, ынталылық 
көрсетеді.

2. Тәрбиеші балалармен мектеп жасына дейінгі балалық шақтың 
бәрінде ойнауы керек, бірақ әр кезеңде жаңа нәрсені меңгеріп, ойынды 
құрудың неғұрлым күрделі тәсілдерін меңгеруі тиіс.

3. Ерте жастан бастап және ары қарай мектепке дейінгі жастың 
әрбір кезеңінде ойын білігін қалыптастыруда бір мезгілде  баланы ойын 
амалдарын орындауға да, оны серіктестеріне де – үлкендерге немесе 
құрбылырына оның мағынасын түсінуге бағдарлау қажет.

4. Әрбір жас кезеңінде ойынды ұйымдастырудың педагогикалық 
процесі екіжақты сипат алуы керек, оған тәрбиешінің балалармен бірге 
ойнағандағы ойын білігін қалыптастыру сәттері және балалардың өз 
беттерімен ойнауына жағдай жасау кіреді.

Мектеп жасына дейінгі балаларды әртүрлі жас кезеңдерінде 
сюжеттік-рөлдік ойындарды дамытуға қысқаша негізгі әдістемелік 
ұсыныстар берейік.

Бірінші кіші топ. Педагог бірінші жартыжылдықта сюжеттік 
ойыншықтармен және қосымша-заттар шартты амалдар жасауды 
қалыптастыру, бір-екі баланы үлкендермен ойынға қатыстыра отырып 
баланың құрбыларымен қарапайым заттық-ойындық өзара әрекетінің 
міндеттерін шешеді, ойынға қатысушылардың барлығынан бір типті 
шартты ойын амалдарын талап ететін топтық ойындар ұйымдастырады.

Екінші жартыжылдықта педагогтың жұмысы ойында сюжеттік 
ойыншықтармен, қосымша-заттармен және  ойша елестеткен заттары-
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мен  2-3 ойын амалынан тұратын тізбек құру білігін қалыптастыруға 
бағытталады. Қалыптастыру құралы тәрбиешінің балалармен бірге 
ойыны болады, онда ол екіфазалы, ал кейіннен күрделірек сюжетке 
көшеді.

Сонымен, ойынды ұйымдастырудың бірінші кезеңінде-ақ ол 
екіжақты сипат алады: үлкеннің баламен бірге ойыны балалардың 
өздерінің ойынымен ұштасады, онда олар алған ойын біліктерін іске 
асырады.

Екінші кіші топта бала рөлді меңгеруге қабілетті. Рөлдік болмысы 
рөлдегі еліктеушіліктен рөлді саналы түрде ойнау диапазонына дейін, 
әртүрлі байланыстар мен қатынастарды оған қосқанға дейін  қамтиды.

Рөлдік болмысты меңгеру өзіне ойын ролін алуынан және оны 
серіктесіне беруінен тұрады. Рөлді меңгеру шартты заттық амалдарды 
орындау, рөлдік диалог орнату, ойын барысында серіктесінің роліне 
қарай рөлдік болмысты өзгерту, іске қосылған сюжетке байланысты 
ойын ролін өзгерту білігінен тұрады. Бұл білік біртіндеп қалыптасады. 
4 жастағы бала үшін ойын ролін алу мен белгілеуді білу, серіктес-
ойыншыққа бағытталған ойын амалдарын орындау, қос рөлдік өзара 
әрекетті орындау, құрбысымен қарапайым рөлдік диалог жүргізу 
жеткілікті.

Педагогтың міндеті – олармен бірге ойынды барлық назар рөлдік 
болмыста болатындай етіп құру керек. Баланың ойыншықпен істеген 
амалдарын  серіктес-үлкенмен өзара әрекеттестікке аудару маңызды.  
Бала үлкен бастаған рөлдік диалогқа түседі, әртүрлі рөлдерді орындау 
және дамыту тәжірибесін алады. Тәуелсіз (құрылысшы, жүргізуші, кос-
монавт, өрт сөндіруші) және өзара бірін-бірі толықтыратын (дәрігер, 
медбике, ауру) рөлдер анықталады. Рөлдік болмысты қалыптастыру 
үшін педагог балаларға түсінікті өзара бірін-бірі толықтыратын 
рөлдерді пайдаланып, балалармен ойынды бастайды. Қосақ бірін-бірі 
толықтыратын рөлдер балаларды сюжетті іске қосу үшін рөлдік диалог 
құру қажеттілігіне тап қылады. Басында серіктестік қосағында жетекші 
рөлді педагог орындайды, ал кейін ол басқа балаға жол береді және 
балаларды біріне-бірін бағыттайды. Рөлдер әртүрлі жоспарланады – 
ең қарапайымнан (ана - қыз) кез келген әлеуметтік рөлге және ертегі 
кейіпкерлеріне дейін. Ойынды бала бастауы мүмкін, педагог баланың 
не істейтінін «табады», ойынға кіріседі, соның ішінде әрекет жасайды, 
баланың жеке мүддесіне сүйене отырып сыпайы түрде рөлдік әрекеттері 
орындайды. Өз ролі тұрғысынан педагог сұрақтарымен және ой таста-
уымен баланың сөзін белсенділендіреді.  Басты назар диалогта болу 
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үшін ойында ойыншық барынша аз пайдаланылады. Педагог сөйлеу 
жағдаяттарын ойында «телефонмен сөйлесу» типінде беруіне болады, 
онда тәрбиеші диалогқа қатысады және жауаптардың мазмұнын айтып 
бере алады. Сол сияқты «Бауырсақ», «Шалқан» сияқты белгілі ертегілер 
бойынша ойын-импровизацияларды тиімді пайдалануға болады.

Сонымен, тәрбиеші балалармен бірге ойнайды, балалардың рөлдік 
болмысқа кіруіне тікелей араласады. Ол үшін қос рөлді байланыстар 
мен рөлдік диалогтың сюжеттері пайдаланылады. Баланың рөлдік бол-
мысы серіктесіне бағдарланады (алдымен үлкенге, ал кейін құрбысына).

Орта топ. Тәрбиешінің бұл кезеңдегі міндеті – балаларды ойын-
да неғұрлым күрделі рөлдік болмысқа көшіру, серіктестерінің әртүрлі 
рөлдеріне сәйкес өзінің рөлдік болмысын өзгерту білігін қалыптастыру, 
ойын ролін ауыстыру және ойын барысында серіктесінің жаңа ролін 
белгілеу.

Бұл тәрбиеші екі шартты орындаған жағдайда мүмкін болады: 
басқалармен белгілі бір рөлдік құрылымы бар көп кейіпкерлі сюжеттерді 
пайдалану: рөлдің санының ойыншылардың санымен бірдей болуынан 
бас тарту, сюжеттегі кейіпкерлердің саны ойыншылырдың санынан 
артық болуы тиіс.

Жас ерекшелігі бар топтарда ойынды дамыту практикасында пе-
дагог ойынның кез келген тақырыбын рөлдердің «бұтасы» түрінде 
келтіреді, онда бір негізгі (капитан) және  мағынасына қарай бірнеше 
серіктестер (жолаушы, матрос, сүңгуші) болады. Осылай рөлдерде 
тақырып ашылады (пароходпен жүру). Бұл жағдайда сюжет біртіндеп 
ашылады: негізгі және әрбір қосымша кезекпен (капитан және ма-
трос, капитан және жолаушы, капитан және сүңгуші). Негізгі рөл оны 
орындаушы бала үшін әртүрлі байланыстарда өрбиді. Балалармен 
ойнағанда рөлдік өзара қарым-қатынас тәжірибесін алу үшін әркімге 
негізгі және қосымша рөлдерді де ойнауға мүмкіндік беру маңызды. 
Ойында балалар ойын барысында рөлдерін ауыстыруды, ерекеттерінің 
типін және өзара қатынас жасауды үйрену үшін  жоспарланатын рөлдер 
ойынға қатысатындардың санынын артық болуы керек. Сюжет алдын 
ала жасалмауы тиіс, ол ойын барысында өрбиді. 5 жасқа қарай  2-3 
қосымша рөл жеткілікті (сатушы – негізгі; қосымша – сатып алушы, 
дүкен директоры, азық-түлік таситын жүргізуші). Ойын үшін ертегілер 
сюжеттерін пайдалануға болады, онда басты кейіпкер біртіндеп ертегі 
кейіпкерлерінің әрқайсысымен кездеседі (Золушка – өгей шеше, фея, 
ханзада). Ойын аяғына қарай екінші рөлді негізгі сияқты енгізуге бола-
ды. Бірдей кейіпкерлердің қатынастары  рөлдердің байланыстары мен 
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арақатынастарын нақты көру әрбір баланың тәжірибесін молайтады.
Педагог ойынның сюжеттік-рөлдік ойынды дамытудың бұл 

кезеңінде көптеген балалармен рөлдік қатынасқа түседі, рөлдік диа-
логты белсенділендіреді, балаларды бір-бірімен рөлдік қатынасқа 
«енгізеді». Ойын еркін импровизациялық сипатта болады. Тәрбиешінің 
әрбір баламен және кіші топтармен ойыны икемді рөлдік болмыс пен 
рөлді ауыстыруға себепші болады, балалардың өздігінен ойнаулары-
на әжептәуір сілкініс береді. Ойында бала құрбыластарымен келісімді 
әрекеттер жасап қана қоймайды, ойлап тапқан серіктесімен, серіктес-
ойыншығымен рөлдік диалогты модельдейді. Балалар айқындалған 
ойын рөлдерін кеңінен және шығармашылықпен пайдаланады, 
ойыншықтармен, заттармен-ауыстырушылармен шартты амалдар 
орындайды.

Мектепке дейінгі ересек жас. Бұл кезеңде балалардың 
құрбыларымен ойнауға құштарлығы артады, балалардың әрқайсысы 
өзінің күрделі ойын іске асыруға ұмтылады. Сонымен бірге балалардың 
айналасы жөніндегі білімі көбейеді, өмірдің түрлі қырларына 
қызығушылықтары анықталады. Жаңа деңгейдегі ойындар құру үшін 
балаларды неғұрлым күрделі ойындар – бірлескен сюжет құрастыру 
тәсілдерін үйрету қажет. 

Сюжет құрастыру мыналарды қамтиды: 
	баланың әртүрлі тақырыптық мазмұнды қамтитындай 

оқиғалардың жаңа тізбегін құру білігі;
	серіктес-құрбысына бағдарланған болуы керек;
	серіктесі үшін өзінің болашақтағы ойларын белгілеу, олардың 

пікіріне құлақ асу;
	баланың өзінің және ойын бойынша серіктесінің ұсынған 

оқиғаларын ойын барысында жалпы сюжетке қосу білігі.
Үлкендермен бірге ойнау, әдеттегідей, сюжет құрастыруды 

меңгерудің бірінші кезеңінде жетекші әдіс болады. Дегенмен, өзара  
амал түрлері өзгереді. Н. Я. Михайленко және Н. А. Короткова сюжет 
құрастыруды меңгеруде тек сөз арқылы жүретін «ойдан шығарылған 
ойын» әдісін қолдануды ұсынады. Бұл ойында үлкен адам балаларға 
әртүрлі сюжеттік оқиғаларды біріктіруді және үйлестіруді жүргізеді. 
Ойдан шығарылған нәрсе ойын атрибуттарының қатысынсыз өтеді. 
Балалар үшін мұндай ойын тек үлкен кісімен ойнағанда ғана түсінікті 
болады. Балалар өздері ойнағанда балалар ойыншыққа қайтып орала-
ды, бірақ ойдан сюжет шығару білігі оларға толық және келісімді түрде 
өзінің ойлаған ойынын ойнап шығуға көмектеседі.

10–7463



146

Бірігіп ойдан шығаруды белгілі сюжеттерді ептеп өзгерту арқылы 
бастауға ұсынылады. Тәрбиеші бірте-бірте балаларды таныс сюжеттің 
неғұрлым күрделі өзгерістеріне жетелейді. Ал кейін – жаңаны бірге ойлап 
табады.

Мұндай жұмыс үшін белгілі ертегілердің сюжеттері қолайлы. 
Оқиғаның жалпы мағынасы сақталады, тек қана кейіпкерлердің істерінің 
нақты жағдайлары өзгертіледі. Барлық ертегілердің жеткілікті түрде 
айқын кестелері бар:

•	 басты кейіпкер іздеп жолға аттанатындай қандай да бір затты табу 
туралы ой келді;

•	 кейіпкер сиқырлы құралдың иесімен кездеседі және оны алу үшін 
сынақтан өтеді;

•	 кейіпкер сиқырлы құралды алады, соның көмегімен керекті 
объектісін алады;

•	 кейіпкер қолында іздеген объектісі бар қарсыласын тауып алады 
да, негізгі сынақтан өтеді (қарсыласымен соғысады);

•	 кейіпкер қарсыласын жеңеді де, іздеген объектісін алады;
•	 кейіпкер үйіне қайтады, келіп тиісті сый-сияпатын алады.
  «Ханзада және сұр қасқыр» ертегісінің мысалында сюжеттік-

рөлдік ойынды ұйымдастыруды қарастырайық. Ханзада жалын-құсқа 
емес, жаңа жыл шыршасына баруына болады, сұр қасқырды емес, 
періні кездестіреді, сиқырлы домалақшаны емес, тышқан-жолбасшыны 
алады. Сиқырлы тышқанның көмегімен ол шыршалар Еліне келеді. 
Шыршаларды алып дәу күзетеді, онымен соғысу керек. Жауын жеңіп, 
кейіпкер ең сұлу шыршаны алып келеді. Ол патшалықта мерекелейді, 
сыйлыққа ұшатын жаңа машина және т.б. алады. Ертегіні түрлендіргенде 
балаларға бұрыннан белгілі таныс ертегілер, өмірден тарихи материал-
дар, фильмдер пайдаланылады.

Балаларға ертегінің жалпы схемасы берілмейді, ол ойдан 
шығарылатын ойынды ұйымдастыру үшін тәрбиешіге керек, олай болма-
са ойын оқу есебіне айналып кетеді. Ойдан шығарылған ойындарда ба-
лалар бірін-бірі тыңдауға, серіктесінің әңгімесін жалғастыруға үйренеді. 
Ертегіні өзгертуді бас кейіпкерден бастау керек, содан соң басқа өзгерістер 
енгізіледі.

Ойын 10-15 минутқа созылады. Балалардың санын екіден үшке дейін 
көбейтуге болады. Тәрбиеші ойынды эмоционалды түрде жүргізуі керек. 
Мұндай ойындарға байқаушылар қатысады, олар аздап білік алады. Ертегі 
сюжеттерінен өмірдегі нақты оқиғаларға көшуге болады. Алған білігін 
бала оны  қисынды өзгертіп, түрлендіріп өзі ойнағанда пайдаланады.
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Сонымен, Н. Я. Михайленко мен Н. А. Короткованың әдістемесіне 
сүйенсек, мектеп жасына дейінгі балалардың ойыны  алуан түрлі, 
белсенді, шығармашыл, дамытушы іс-әрекет болып табылады. Бұл 
жағдайда ол өзіне тән барлық функцияларды атқарады және балаларды 
оқытуда, тәрбиелеуде және дамытуда, бала өмірінде өзінің тиісті орнын 
алады.

Өзіндік жұмыс тапсырмалары
1. Д. Б. Элькониннің тұжырымдамасындағы сюжеттік-рөлдік 

ойынның генезисін қарастырыңыздар.  
2. Д. Б. Эльконин и Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова бойын-

ша  сюжеттік ойынды кезеңдерге бөлу критерийлерін көрсетіңіздер.  
Тапсырманы орындау үшін мына әдебиеттерді пайдаланыңыздар: 
Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 
– Ч.2. – С.118. 119.- М., 1988; Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. 
Педагогические принципы организации сюжетной игры // Дошкольное 
воспитание. 1999. №4.

3. Мына жұмыс бойынша тезис дайындаңыздар: Леонтьев А. Н. 
Психологические основы дошкольной игры // Избранные психологиче-
ские произведения. В 2 т. – Т.1. – С. 303-323. – М., 1983.

4. Әртүрлі жастағы балалар үшін балалар ойындарының әртүрлі 
бағыттағы жинақтарын алыңыздар (3-тен 7-ге дейін). Картотека 
құрастырыңыздар (алфавиттік ретпен библиографиялық деректер, 
еңбектің қысқаша аннотациясы).

5. Балалар ойындары теориясынан оның мәнін ашатындай рефе-
рат дайындаңыздар (Ж. Пиаже, К. Гросс, З. Фрейд, Н. Я. Михайленко, 
Н. А. Короткова, Д. В. Менджерицкая, Д. Б. Эльконин, Е. Е. Кравцова, 
Б. П. Никитин және т.б.). Рефератта бала ойынының мәніне, оны да-
мыту міндеттеріне, әдістері мен тәсілдеріне автордың көзқарасын 
байқаңыздар,  мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мен 
тәрбиелеуде олардың маңызын көрсетіңіздер. Теорияның жетекші иде-
яларын анықтаңыздар.
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9-ТАРАУ
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІН  БІЛІМ  БЕРУ  МЕКЕМЕСІНДЕ  ЖӘНЕ 

ОТБАСЫНДА  БАЛАЛАРДЫ  МЕКТЕПТЕ ОҚУҒА ДАЙЫНДАУ

Жоспар

9.1 «Дайындық», «мектепке дайындық», «мектеп жасына толу», 
«мектепке дайын болу», «сабақтастық» ұғымдарының мазмұны.  

9.2 Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды дамыту. Мектепке 
дейінгі мекеменің ересек балалар топтарында педагогикалық процесті 
ұйымдастыру ерекшеліктері.

9.3 Балаларды мектепке жалпы және арнайы дайындау, олардың 
өзара байланысы.

9.4  Мектепте оқуға дайындық мектепке дейінгі мекемеде білім 
беру процесінің нәтижесі ретінде.

9.5 «Отбасы – мектепке дейінгі мекеме – бастауыш мектеп» 
жүйесіндегі сабақтастық.

9.6  Балаларды мектепке дайындау процесіндегі отбасы.
9.7 Балаларды мектепке дайындаудың психологиялық-

педагогикалық проблемалары.

9.1 «Дайындық», «мектепке дайындық», «мектеп жасына толу», 
«мектепке дайын болу», «сабақтастық» ұғымдарының мазмұны

Балалардың мектепте оқуға дайын болуын қалыптастыру мектеп-
ке дейінгі мекеме мамандарының педагогикалық қызметінің маңызды 
және заңды нәтижелері болып табылады. Мектепке дайын болу – 
педагогикалық процеске қатысушылардың мақсатты бағытты түрдегі 
дайындығының және стихиялық әрекетінің кешенді нәтижесі.

Тақырыптың базалық ұғымдарының мазмұнын  ашып, олардың 
өзара арақатысын анықтайық.

Дайындық – жеке адамның ерекше міндеттерін тиісінше орын-
дауына қажетті білім, білік, ұстанымын қалыптастыру және байыту. 
Біздің жағдайымызда – оқушының әлеуметтік ролін орындау және және 
әрекеттің жаңа түрін меңгеру.

Мектепке дайындау – мектеп жасына дейінгі балаларды жалпы 
жан-жақты дамытудың жоғары деңгейін және балаларды оқу пәндерін 
меңгеруге арнайы дайындауды қамтамасыз ететіндей мектепке дейінгі 
мекемеде білім беру жұмысын ұйымдастыру.   
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Мектепке дайын болу психологиялық-педагогикалық сөздікте 
мектепке дейінгі мекемеде тәрбиелеу мен оқытудың қорытындысы 
және мектепке мақсатты түрде жүйелі дайындаудың нәтижесі деп 
анықталады. Мектепке дайын болу – мектепке дейінгі ересек жастағы 
баланың мектепте жүйелі ұйымдасқан түрдегі оқуға көшуін жемісті 
қамтамасыз ететін морфофизиологиялық және психологиялық 
ерекшеліктерінің жиынтығы. Ол бала организмінің, жүйке жүйесінің 
өсіп жетілуі себепті, психикалық процестің даму деңгейінен, бала 
тұлғасының қалыптасқандығы себебінен болады. «Дайындық» және 
«дайын болу» терминдері себеп-салдар қатынасымен байланысты: дай-
ын болу тікелей дайындық сапасына тәуелді және сонымен анықталады.

Мектепке дейінгі педагогикада баланы мектепке дайындау 
нәтижесімен байланысты тағы да бір термин бар – мектеп жасына 
толу. Бұл ұғымның мазмұнын әртүрлі авторлар өзінше түсіндіреді. Оны 
біреулері мектепке дайын болудың синонимы десе, басқалары «мектеп 
жасына толу» және «мектепке дайын болу» деп бөледі. Көбінесе мектеп 
жасына толу дегенді морфологиялық және  функционалдық дамудың 
сондай деңгейі, онда бала мектепте жүйелі оқудың талаптарын орын-
дай алады (биологиялық, функционалдық, жетілгендік, физиологиялық 
функциялардың дамуы, денсаулық жағдайы) деп түсінеді. Мектеп 
жасына толу баланы дамытудың  психикалық және физикалық 
жақтарын біріктіреді. Бұл дайын болудың басқа түрлеріне (тұлғалық, 
адамгершілік, әлеуметтік, интеллектуалдық) негіз болады. Мектеп 
жасына толу организмнің жетілуінің психикалық-физиологиялық 
аспектісін көрсетеді.

Баланы мектепте оқуға дайындаудың мақсаттарын, мазмұнын 
және әдістемесін көрсеткенде тағы да бір – «сабақтастық» термині 
қолданылады.

Сабақтастық – дамудың әртүрлі кезеңдерінің арасындағы ерек-
ше байланыс, оның мәні тұтасты жүйе ретінде өзгерткенде оның 
элементтерін сақтауда.

Балаларды мектепке дайындау процесінде мектепке дейінгі меке-
ме мен мектептің сабақтастығы – мазмұнды, екі жақты байланыс, ол 
бірінші жағынан, мектепке дейінгі мекеме іс-әрекетінің мектептің та-
лаптарына бағытталғандығын, екінші жағынан, – мұғалімнің мектеп-
ке дейінгі ересек балалардың қол жеткізген даму деңгейіне сүйенуіне, 
ары қарай мектепте оқығанда бала тәжірибесін белсенді пайдалануына 
бағытталатындығын көздейді.
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9.2 Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды дамыту. Мектепке 
дейінгі мекеменің ересек балалар топтарында педагогикалық 

процесті ұйымдастыру ерекшеліктері

Мектепке дейінгі ересек жас – мектепке дейінгі балалық шақтың 
ерекше кезеңі. Бұл кезең жаңа жас сатысына, білім алудың жаңа 
жүйесіне, жаңа әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіне дайындық және 
көшу кезеңі. Бұл кезең психологияда тоқырау ретінде сипаттала-
ды. Бұл дағдарыс  физиология мен психиканың өзгеруіне, тұлғаның 
бойындағы, әлеуметтік статустағы, интеллектуалдық, эмоционалдық-
еріктік, адамгершілік, қозғалыс салаларындағы өзгерістерге қатысты.

Г. С. Абрамова, Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, В. С. Мухина 
бұл жастағы балалардың тілге сезімталдығы жақсы болады; олар көп 
сөз біледі, сөйлегенді жақсы көреді деп көрсетеді. Балалар өмірде ре-
алист те, және қиялшыл да болғандықтан олар өздерінің көпнұсқалы  
түсініктерінде өзі туралы, отбасы туралы өздері тұрған әлеуметтік 
жағдайлардан ойдан ситуациялар құрады. Бірте-бірте бала ойын, 
түсінігін басқаруды үйренеді, эксперимент (өтірік әрекет жасайды, 
әдейі істеген түр көрсетеді және т.б.) жасайды. Әрине, бұл еріксіз амал 
болса да, негізі бар жасалған амал.

Уақыт өте келе 6 жасар бала басқа адамдармен қарым-қатынаста 
тәртібінің балалық өзінділігін жоғалтады.  Өзіндік «Мен» құпиясы 
пайда болады, сондықтан бала неғұрлым тұйық және үлкендер үшін 
түсініксіздеу болады. Бұл олардың тәртіптерінде үлкендерің  ырқынан 
шыққандығынан көрінеді (тыңдаймыз, бірақ өзіміздікін жасаймыз). 
«Мен – құпия» күйі қорғауды талап етеді, сондықтан бала өзіне ғана 
жеке дүниелерді ойлап таба бастайды. Әдейі балалық өтірік пайда бо-
лады (өз әлемін шақырылмаған қонақтардан қорғауға тырысады), сол 
сияқты  әдейі жалғандық (бала шын мәнінде шындық пен өз ойын бөле 
алмайды) пайда болады. Өнімді және бағдарлы түсінік, міне осындай 
ерекше тұлғамен байланысты.

Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларға танымдық белсенділік 
тән, өйткені олар шексіз «неге» сұрақтарын қояды және олардың 
зейінін ұйымдастырады. Олар өз тәртіптерін еркін реттей алады, оларға 
зейіннің еріксіздігі тән болса да, өздерін қызықтыратын нәрсеге на-
зар аударады. Оларда еріксіз еске сақтау өнімдірек болса да, өздеріне 
тартымды маңызды деген нәрселерді тез ұғып алады, есте ұстайды 
(ойындағы табысы, мейрамда өлең оқу және т.б.).

Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың кез келген типі 
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үшін өнімді іс-әрекетте оның нәтижесінен гөрі процессуалдық 
жағы көбірек қызықтырады, оны оқыту процесінде білікті (еңбек, 
ұйымдастырушылық) қалыптастыруда пайдаланған аса маңызды.

В. С. Мухина көрсеткендей, мектепке дейінгі ересек жастағы 
баланың санасында өзіндік сана құрылымының буындарының бәрі бар: 
мойындауға, өзінің бір жынысқа жататындығын түсінуге (өзін ұл не-
месе қыз екендігін білуге), өзін уақыт ішінде сезінуге, өзінің құқығы 
мен міндеттеріне көзқарасын түсінуге  құлқы бар. Балалар тәртібінің 
нормалары мен ережелері жөнінде көп біледі, оларды орындай алады, 
үлкендердің, құрбыларының олардың ісіне берген бағасын жеңілірек  
қабылдайды; өздерін-өздері бағалау қиынырақ болады.

Үлкендер баланы «үйретілген шарасыздық» күйіне жиі түсіріп 
қояды, ол баланың белсенділігі мен ынтасының болмауынан көрінеді. 
Бала әрекеттің қандай да бір түрінде көрінсе, бұл баланың бүкіл өмірлік 
әрекетіне жайылуы қауіпті.

Мектепке дейінгі ересек балалар үшін ата-аналарымен, 
жақындарымен (апасы, атасы және т.б.) тығыз эмоционалдық байланы-
стар болуы тиіс. Балалар үлкендерден үлкен эмоционалдық тәуелділікте 
болады, сондықтан үлкендердің қарым-қатынас стилі баланың 
психикалық саулығын анықтайды. Олар қайғыда да, қуанышта да терең 
күйзелуге бейім болады,  сондықтан олардың сезімін бағаламауға бол-
майды.

Балалар үлкендермен өзара жағымды қарым-қатынасқа тырысады. 
Бұл олардың тәртібін ұйымдастырады. Қолдауға қол жеткізу –  мектеп-
ке дейінгі ересек жастағы балалардың тәртібінің негізгі мотивтерінің 
бірі. Өз аяғына тұру ынтасы кейде, әсіресе қандай да бір тапсырманы 
орындай алмаған жағдайда бала еркелігіне себеп болады. Үлкендердің 
жағымсыз істері бала еркелігін күшейте түседі. 6-7 жастағы бала 
өзінің эмоциясына бағынып үнемі бір нәрсені ойлап жүреді. Олар өте 
экспрессивті – олардың сезімі тез тұтанады.

Бұл жастағы балаларға ерік күші жетіспейді. «Жасағым келеді» 
және  «керек» мотивтері жекпе-жекке түседі. Адамгершілік мотив 
әрқашан жеңе бермейді. Бала үлкендермен жақсы қатынасын сақтау 
үшін кейде саналы түрде өтірікке барады. Ол адамның ең бірінші 
сұранысын  -  жағымды эмоцияларды қажет етеді. Бұл жаста жеткілікті 
түрде жақсы дамыған  рефлексияға қабілеттілік оларға үлкендермен 
қарым-қатынаста бағдар алуға және өз ісін, тәртібін үлкендерге жағу 
үшін арнайы түзетуге мүмкіндік береді.

Өкінішке орай, мектепке дейінгі ересек жастағы кейбір балаларды 
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барлық түрдегі невроз сияқты психиканың бұзылуы айналып өтпейді.  
Невроздың басты себебі – үлкендер тарапынан сүйіспеншіліктің 
жетіспеуінен туындайтын қорқыныш, сондықтан баланың психикалық 
жағымсыз күйінің дамуының  мұғалімнің, құрбыларының, ата-
аналарының қайырымдылығына негізделген тиісті жайлы атмосфера 
орнату арқылы алдын алу қажет.

Балаларға нақты, бейнелі ойлауға негізделген сенгіштік және 
қуану қасиеттері тән. Қаншалықты «есейген» болса да, бала ол өз 
тәжірибесі аясындағы әлемде, соның күйзелістері мен интеллектуалдық 
мүмкіндіктері бойынша жүреді, сондықтан балалар әлемі үлкендердің 
көзіне түсе бермейтін тетіктер мен бояуға толы, деп көрсетеді Г. С. 
Абрамова.

7 жасқа қарай бала ол үшін мектеп оқушысының әлеуметтік ролін 
қабылдауға, жаңа (оқу) іс-әрекетті және нақты және қорытынды білім 
жүйесін меңгеруге дайын бола бастайды. Дегенмен бұл дайындықты 
қалыптастыру стихиялы түрде болды деуге болмайды. Баланың мек-
тепке дайындығы ұзақ және бағытты жұмыс процесінде қалыптасады, 
ол мектепке дейінгі мекеме педагогтарының да, ата-аналардың да бір 
ғана жылдық жұмысы емес.

Мектепке дейінгі жас аяғына қарай баланың жалпы дамуында 
қайта құрылу болады, ол бұл кезеңді өзгерісті кезең ретінде қарауға 
негіз болады. Жалпы дене дамуы неғұрлым үйлесімді бола бастайды. 
Ағзаның барлық жүйесі: жүрек тамырлары, демалу, сүйеніш-қозғалыс  
аппараты қарқынды дами бастайды.  Осымен байланысты қозғалыс  
функциялары, физикалық сапалары жетіледі. Жүйке жүйесінің даму 
динамикасы, әсіресе мидың морфологиясы мен физиологиясында 
анық көрінеді. Мектепке дейінгі ересек балаларда күрделі және ұзақ 
әрекет үшін қажетті психофизиологиялық ресурстар көбейеді. Жүйке 
процестерінің жүруінде де өзгерістер болады, тежеу реакцияларының 
мүмкіндгі көбейеді. Бұл тәртібін, эмоциясын, іс-әрекетін еркін рет-
теу үшін алғышарт болады. Мектепке дейінгі ересек баланың әлсіз 
жағы – жүйке жасушаларындағы энергия қорының тез әлсіреуі, бұл 
педагогикалық процесті құруда ескерілуі керек. Дамудың бұл ерекшелігі 
бастауыш мектептің бірінші сыныбында да оқу кезеңінде сақталады. 
Бұл жас кезеңінің маңызды ерекшелігі жақын үлкен адамдармен күшті 
эмоционалдық байланыс болып табылады.

Сонымен, мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды мектепке 
дайындағанда бала дамуының мынадай ерекшеліктеріне назар аудару 
қажет: балалар бұл жаста елестетуді белсенді пайдаланады, бірте-бірте 
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оны басқаруды үйренеді; тікелей қарым-қатынас жасауы, басқа адам-
дармен өзара қарым-қатынас тәртібі төмендейді; бұл жасқа танымдық 
белсенділік тән; тәртібін, зейінін ретке келтіруде еріктілік пайда бола-
ды; еріксіз есте сақтауы неғұрлым дамиды; балалар өте экспрессивті, 
эмоционалдық жағынан жақын үлкен адамдармен байланысты.

Мектепке бару – бала өмірінде өзгеріс, дағдарыс сәті, ол мыналар-
мен:

•	 үйренген өмір салтының өзгеруімен;
•	 айналасындағылармен қарым-қатынас жүйесінің өзгеруімен 

(балада жаңа әлеуметтік рөлдегі қатынастармен реттелетін әлеуметтік 
маңызды іс-әрекет пайда болады);

•	 жетекші іс-әрекеттің ауысуымен;
•	 баланың жаңа әлеуметтік рөлді және соған байланысты 

міндеттерді, қиындықтарды қабылдауымен;
•	 оқу, тәрбие және дамудың жаңа жағдайына бейімделуімен бай-

ланысты.
Іс-әрекеттің негізгі түрі – оқу, ойынға қарағанда міндетті сипатта 

болады және оқушының өмірінде басты орын алады деп көрсетеді Г. Г. 
Кравцов. Ойынға бөлінген уақыт азаяды, күн тәртібі өзгереді, баланың 
өзіндік істеріне, тәртібіне, орындаушылығына, жинақылығына талап-
тар едәуір артады, әсіресе, іс-әрекетіне жеке жауапкершілік мөлшері 
мен оның нәтижелеріне жоғары болады.

Бұл орайда баланы бірте-бірте мектеппен байланысты болатын 
өзгерістерге дайындау (дене, психикалық, әлеуметтік, интеллектуалдық) 
маңызды. Мектепке дейінгі мекеменің ересек балалар тобында 
педагогикалық процесті мектеп талаптарына, өмірлік жаңа кезеңге 
дайындауға бағдарлап құру қажет, ол балаларға өмірдің жаңа кезеңіне 
тез және жақсы бейімделуіне көмектеседі. Мектепке дейінгі мекемеде 
«ересек балалардың» позициясы  педагогикалық процесті ұйымдастыру 
ерекшеліктеріне себепші болады.

Топтың аты – «дайындық тобы» - бұл сатыдағы міндеттердің ерек-
ше екендігін көрсетеді. Педагогтың міндеті, бірінші жағынан, жас 
нормалары мен мүмкіншіліктеріне сәйкес бала тұлғасын жан-жақты 
дамытуды қамтамасыз етуді жалғастыру. Екінші жағынан – мектеп-
ке дейінгі мекемеде жаңа оқу пәндерін меңгеруге баланы дайындау 
үшін жағдай жасалуы керек, ал ол үшін арнайы дайындық қажет. 
Тәрбиеші  балалар балабақшада өздерін ересек сезінетіндей ситуаци-
ялар туғызуы керек, өз бетімен іс істей алатындығын, кішкентайларға 
көмектесетіндігін сезінуі тиіс. Оларда мұғаліммен, кіші оқушылармен 
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– мектепте экскурсия, біріккен спорт ойындары, кездесулер виктори-
налар өткізу сияқты жаңа әлеуметтік байланыс орнайды, онда балалар 
тәжірибе алмасуға мүмкіндік алады, жағымды эмоционалдық  фон 
қалыптасады, мектепте оқуға сұраныстар мен мотивация қалыптасады. 
Ойын процесінде, сабақтарда оқу білігі қалыптасады, онда балалар іс-
әрекеті нәтижелерінің объективті бағасы пайдаланылады, тәртібінің 
еркіндігіне көңіл аударылады,  ұйымдасқан іс-әрекетте көптеген ереже-
лерге үйретеді. Яғни, баланың бар өмірі біртіндеп қайта құрыла бастай-
ды, олардың тәртібіне, іс-әрекетіне талап артады. Балаларды бірдей оқу 
міндеттерін шешкенде өзара әрекет етуге үйрететеді, өз әрекетін және 
оның өнімдерін талдау қабілетін қалыптастырады, ұйымшылдыққа, 
жауапкершілікке, өз бетінше әрекет етуге және басқа да тұлғалық 
қасиеттерді тәрбиелейді.

Педагогикалық процеске қатысушылардың өзара әрекетінің 
ерекшелігі барлық балалар үшін маңызды болашақта мектепке бару 
перспективаларының болуы. Сонымен бірге бұл позицияда мөлшерден 
аспау қажет және оны өзіндік мақсатқа айналдырмау керек. Мектепке 
дайындық жүйелі түрде жүреді, талаптар бірте-бірте енгізіледі және 
бала өмірімен кірігіп кетеді.

Мектепке дейінгі мекеменің дайындық тобындағы педагогикалық 
жұмыстың мазмұнын талдай келе, бірнеше ерекшеліктерді айқындауға 
болады:

•	 балалардың іс-әрекетін ұйымдастыру мектепте оқытуға қажетті 
тұлғалық қасиеттерді – өз беттілігін, жауапкершілігін, еріктілігін, 
белсенділігін, даралығын, тәртіптілігін және жинақылығын, білуге 
құштарлығын, көпшілдігін, қабілеттілігіне тәрбиелеуге бағытталған;

•	 еркін және  уақытпен мөлшерленген іс-әрекетте құрбылырымен, 
мұғалімдермен, кіші оқушылармен серіктестіктіктің жаңа түрлерін 
меңгеру;

•	 іс-әрекеттің қоғамдық бағытталғандығын ұсыну және оның 
нәтижелеріне жетуге талаптар қою;

•	 балалардың өз беттілігіне, жинақылығына, іс-әрекетті өздігінен 
басқару білігіне талаптардың пайда болуы, өзін-өзі көрсетуін реттеп 
отыру;

•	 режимдік процестерді орындауға уақыт қысқарады, бір 
әрекеттен екіншісіне көшу шапшаңырақ болады, іс-әрекет қарқынына 
талап өседі;

•	 педагог пен баланың қатынас стилі өзгереді, мектепке тән 
қатынастар мен талаптар енгізіледі;



156

•	 сабақ уақыты, оның саны көбейеді. Топта арнайы оқу зона-
сы жасалады. Балаларды мектеп құралдарымен, мектептегі тәртіп 
ережесімен таныстырады, оларды сабақта оқуға пайдаланады;

•	 сабақта оқыту мектептің оқу пәндерін меңгеруге дайындауға 
бағытталған, жаңа сабақтар пайда болады (сауатқа оқыту);

•	 сабақ барысында педагог оқу іс-әрекетінің элементтерін 
қалыптастыру мақсатын қояды. Оқу мотивациясын түсіну, жоспарлау 
қабілеті, оқу міндеттерін шешу процесін жоспарлау, құру және бағалау 
білігі қалыптастырылады. Балалар педагогты тыңдауды, оның тапсыр-
маларын орындауды, сұрақтар беруді және оларға жауап беруді, оқу 
міндетін қоюды және қабылдауды, оны шешу барысын жоспарлауды, 
іс-әрекетке баға беруді үйренеді;

•	 балалардың іс-әрекет нәтижелерін бағалауда басқаша 
тәсілдер жүзеге асырылады: педагог тапсырманы әрбір баланың 
орындауына, олардың нәтиже алуына қол жеткізеді, тапсырманың 
орындалғандығының нақтылығы мен сапасы, жұмыс қарқынын 
сақтауы, өзін-өзі бақылауы бағаланады;

•	 балалардың танымдық қызығушылығын, олардың таным 
белсенділігін дамыту жұмысы жүргізіледі, белсенді ой еңбегіне 
әдеттенуі қалыптасады, қоғамдық құбылыс аясы кеңиді;

•	 іс-әрекет мазмұны, оны іске асыру тәсілдері байыйды. Педагог 
іс-әрекетті ұжымдық түрде жоспарлау оны жүргізу процесінде 
серіктестік орнату, бірігіп нәтижелерге жету білігін;

•	 балаларды мектепке дайындаудың жалпы және дербес 
міндеттерін шешу жөнінде мақсатты бағытты жұмыстар жүргізеді;

•	 отбасы жағдайында дайындық мәселелерін шешуде, білім, 
білік, қатынас, қабілет әрекеттерін тиянақтау мақсатында ата-аналар-
мен қатар жұмыс жүргізіледі.

Сонымен, мектепке дейінгі мекеменің дайындық тобындағы 
педагогикалық процестің ерекшелігі балаларды білім берудің жаңа са-
тысына дайындау, мектептің жаңа жағдайы мен талабына бейімделу 
процесін жұмсарту қажеттілігімен анықталады. Педагогикалық про-
цесс өзінің дәстүрлі-тәрбиелік, дидактикалық, дамытушылық функ-
цияларын орындауды жалғастыра береді. Сондай-ақ, ол дайындықтың 
дербес міндеттерін щешуге де бағытталады. Келесі мәселеде мектепте 
оқытуға дайындықтың бағыттары мен міндеттерін ашып көрсетейік.
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9.3 Балаларды мектепке жалпы және арнайы дайындау, олардың 
өзара байланысы

Мектепте оқытудың тиімділігі, білім алудің жаңа сатысы жағдайына 
бейімдеудің ойдағыдай болуы көбінесе мектепке дейінгі дайындық 
деңгейіне байланысты анықталады. Мектепке дайындау – ересек ба-
лалар топтарының ерекше рөлі, бүкіл педагогикалық процестің басты 
міндеттерінің және нәтижелерінің бірі.

Мектепке дейінгі заманауи педагогикада балаларды мектепке дай-
ындау мәселелерімен Ш. А. Амонашвили, Р. С. Буре, Л. А. Венгер, Н. 
И. Гуткина, З. М. Истомина, Р. И. Жуковская, А. В. Запорожец, Е. Е. 
Кравцова, Г. Г. Кравцова, В. И. Логинова, В. Г. Нечаева, Р. Б. Стеркина, 
Д. В. Сергеева, Т. В. Тарунтаева, У. Ульенкова, А. П. Усова және т.б. 
шұғылданды. Шетел педагогикасында балаларды мектепке дайындау, 
мектеп жасына жетілгендікті қалыптастыру  мәселелерімен Г. Гетцер, 
Я. Йирасек, А. Керн, С. Штребел шұғылданды.

Арнайы зерттеулер жастары өскен сайын мектепке дайындықсыз 
баратын балалардың саны азайғандығын көрсетеді: 5 жас 
шамасындағылар  80% маңайында; алтыжастықтар ішінде – 51%;  алты 
жарым жастағыларда «дайын еместер» әжептәуір аз - 32%. 7 жастағы 
балалардың ішінен мектепте оқуға дайын емесі - 13% .

Балаларды мектепте оқуға дайындаудың міндеттері мен мазмұнын 
оның негізгі екі бағыты анықтайды: жалпы және арнайы дайындық (С. 
А. Козлова, Т. А. Куликова).

Мектепке арнайы дайындық – негізгі пәндер (математика, оқу, 
жазу, қоршаған әлем) бойынша бірінші сынып оқу материалы мазмұнын 
ойдағыдай меңгеруді қамтамасыз ететіндей баланың білім мен білікті 
меңгеруді жүзеге асыратын процесс.

Жалпы дайындықтың мақсаты баланы жан-жақты үйлесімді да-
мыту. Бұл процестің нәтижесі жеке тұлғаның дене, мотивациялық, 
адамгершілік-еріктік, интеллектуалдық, коммуникативтік аясын 
қалыптастыру және баланың барлық іс-әрекет түрлерін дамыту болып 
табылады.

Бұл екі бағыт бірлікте болуы қажет. Біртұтас дайындық процесін 
логикалық тұрғыдан екі бөлікке бөлу арқылы негіздеу оны жүзеге 
асырудың педагогикалық процестегі мақсаты мен уақытша шегінде 
ғана байланысты емес.

Жалпы дайындық мектепке дейінгі балалық шақта барлық уақытта 
жүзеге асырылады. Барлық жас топтарында педагог тұлғаның әртүрлі 
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жақтарын, бала іс-әрекетін дамытумен  шұғылданады. Қорытындысы – 
баланы жасына және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес жан-жақты дамыту.

Мектепке дейінгі ересек жаста оқу пәндерін  меңгеруге арнайы 
дайындық ары қарай оқу пәндерін мектепте меңгеруге негіз болатын-
дай материалды үйрену барысында жүзеге асырылады.  Бұл дайындық 
арнайы сабақтарда жүргізіледі. Білім мен білікті дамыту негіздерін ба-
лалар бұған дейін де алады. Дегенмен мектепке дейінгі ересек жаста 
сауаттылыққа үйрету, қоршаған ортаның ұғымдары мен заңдылықтарын 
меңгеруге ерекше назар аударылады, оқытудың сапасы мен нәтижесіне 
айрықша талаптар қойылады. Мектепке арнайы дайындаудың мақсаты, 
мазмұны түсінікті болады, мектепке дейінгі педагогикада шын мәнінде 
оның маңыздылығы мен жүзеге асыру мерзімінде қайшы пікірлер жоқ.

Жалпы дайындық мектепке дейінгі педагогикада және психологи-
яда зерттеу пәні ретінде қарастырылады. Балаларды мектепке жалпы  
дайындаудың анықтамасының құрылымының арнайы дайындықтан 
айырмашылығы онда әртүрлі көзқарастар қарастырылады. Осыдан 
жалпы дайындық бағыттарын анықтауға көзқарастардың әртүрлі 
екендігін білеміз.

Жалпы дайындық туралы  айтылған пікірлерді жинақтай келе, 
олардың мына төмендегі жағдайларға бағыттағандығын білдік:

•	 баланың физикалық дамуына;
•	 интеллектуалдық аясының, танымдық процестердің ойлау 

амалдарына, сөз сөйлеуіне;
•	 тұлғаның әлеуметтік-адамгершілік тәрбиесіне;
•	 үлкендермен және балалармен өзара қарым-қатынас дағдыларын 

дамытуға;
•	 мектеп, оқудың оқу-танымдық және әлеуметтік мотивациясы, 

оқушының ішкі позициясы туралы білім қалыптастыруға;
•	 болашақ оқушының басты тұлғалық қасиеттерін дамытуға, 

ірілі-ұсақты  моторикасының, графиктік дағдыларының, 
психикалық процестердің, емін-еркіндіктің, оқу мотивациясының, 
оқытылатындығының қалыптасқандығына;

•	 тәртібі мен ісінде еркіндікті дамытуға;
•	 оқу іс-әрекеті компоненттерінің қалыптасуына.
Баланың мектепте оқуға дайындығын оның мақсаттары анықтайды. 

Нәтиже ретінде дайындықтың - біртұтас процестің синтетикалық 
нәтижесі алынады.
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9.4  Мектепте оқуға дайындық мектепке дейінгі мекемеде білім 
беру процесінің нәтижесі ретінде

Мектепке дайын болуды қалыптастыру – кешенді проблема, ол ма-
мандар мен мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарының басты 
назарын талап етеді. Соңғы кездерде мектепте елеулі өзгерістер болды, 
жаңа бағдарламалар енгізілді, мектептің құрылымы өзгерді. Бірінші 
сыныпқа баратын балаларға неғұрлым жоғары талаптар қойылды. 
Мектепте баламалы әдістемелердің дамуы балаларды неғұрлым 
қарқынды бағдарламалар бойынша оқытуға жағдай туғызды.

Мектепке дейінгі тәрбие жүйесінің басты міндеті бала түлғасын 
жан-жақты дамыту және оны мектепке дайындау. Өмірдің оқыту 
мен тәрбиедеуді ұйымдастыруға жоғары талап қоюы оқыту әдістерін 
өмір талабымен сәйкестендіретіндей неғұрлым жаңа психологиялық-
педагогикалық тиімді әдістерді іздестіруге итермелейді.

Бұл контексте балалардың мектепте оқуға дайын болуының ерек-
ше маңызы бар. Мұнымен мектепке дейінгі мекемеде оқыту мен 
тәрбиелеудің мақсаттары мен принциптерін анықталады.  Балалардың 
ары қарай мектепте оқуының жемісті болуы осы мәселенің шешілуіне 
байланысты.

Заманауи  психологтар (А. А. Венгер, С. П. Проскура және т.б.) 
интеллектің 80%-ы 8 жасқа дейін қалыптасады деп санайды. Мұндай 
қағида мектепке дейінгі ересек балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 
ұйымдастыруға жоғары талаптар қояды. Балаларды мектепке дайындау 
педагогика мен заманауи білім берудің аса көкейтесті мәселелерінің 
бірі болып табылады.

Бала тұлғасын дамыту міндеттерін жемісті шешу, оқытудың 
тиімділігін арттыру, ыңғайлы кәсіби қалыптасу көбінесе, балаларды мек-
тепте оқуға дайындау деңгейінің қаншалықты дұрыс ескерілетіндігімен 
анықталады. Заманауи психологияда әзірге «дайын болу» немесе «мек-
теп жасына толу» ұғымдарына бірыңғай және нақты анықтама берілген 
жоқ. Баланың мектепке дейінгіден мектеп өміріне көшуі психология 
мен педагогикада кеңінен зерттеліп жүрген өте үлкен кешенді пробле-
ма болып табылады.

 Психологияда балаларды мектепте оқуға дайындаудың мәнін Л. А. 
Венгер, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков ашып берді. Педагогикада 
бұл процестің негіздерін  М. М. Безруких, С. П. Ефимова, В. И. 
Логинова, П. Г . Саморукова, Т. В. Тарунтаева және т.б. қарастырды.  
Н. И. Гуткинаның, Е. Е. Кравцованың, Н. В. Нижегородцеваның, В. 
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Д. Шадриковтың, К. Н. Поливанованың, Н. Г. Салминованың және 
көптеген басқа да психологтардың зерттеулері күрделі феномен – мек-
тепке дайын болуды кеңінен талдауға арналды.

Бүгінгі күнге мектепте оқуға дайын болу  - көпкомпонентті білім 
беру, ол кешенді психологиялық және педагогикалық зерттеулерді та-
лап ететіндігі жалпы мойындалып отыр.

Мектепке дайын болу – мектепке дейінгі мекеме мен отбасының 
мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың 
маңызды нәтижесі, сол сияқты білім беру мекемесінің мектепке дейінгі 
ересек балалар топтарындағы арнайы жұмыс нәтижесі. Дайын болу 
мектепке дейінгі мекеменің барлық жұмыстарының нәтижесі (жастары 
әртүрлі барлық топтарда, балаларды дамытудың барлық бағыттары бой-
ынша), мектепке дейінгі мекеменің ересек балалар топтарындағы мек-
тепте оқу пәндерін меңгеруге бағытталған арнайы іс-әрекет нәтижесі. 
Мектепке дайын болуға қол жеткізу тек қана білім, білік, дағды жүйесін 
меңгерумен анықталып қоймайды, оқу іс-әрекетін ойдағыдай бастау 
үшін қажетті баланың психологиялық қасиеттері де қалыптастырылады.

Балалар психологиясында балалардың мектепке дайын болу про-
блемаларын зерттеу мәселелері Л. И. Божовичтің, Д. Б. Элькониннің, 
Н. Г. Салминаның, Е. Е. Кравцованың, Н. В. Нижегородцеваның, В. 
Д. Шадриковтың және т.б. жұмыстарында бар. Бұл авторлар Л. С. 
Выготскийден кейін оқу өзінен кейін дамуды алып келеді, сондықтан 
оқуды  ондағы психологиялық функциялар жетілмей тұрып бастау ке-
рек деп есептейді. Оның үстіне, бұл зерттеулердің авторлары мектепте 
оқу жемісті болу үшін балалардың білім, білік және дағды жинағы емес, 
мектепте оқудың психологиялық алғышарты ретінде қарастырылатын 
оның тұлғалық және интеллектуалды дамуының деңгейі маңызды деп 
санайды.

Мектепке дайын болу – тұлғаның жан-жақты даму нәтижесі және 
мектепке дейінгі педагогикада екі бағытта қарастырылады – жалпы 
және арнайы дайын болу. Дайын болудың аталған түрлерінің әрқайсысы 
мектепке дайындау бағыттарының тиісті нәтижесі болады.

Мектепке арнайы дайын болу – балада мектеп пәндерін (матема-
тика, қазақ тілі, жаратылыстану) оқып үйренуге қажетті арнайы білім, 
білік және дағдылардың болуымен анықталады.

Мектепке жалпы дайын болу – баланың мектепке барарда мектеп-
те оқудың жаңа жағдайына белсенді кірісе алуы үшін және оқу мате-
риалын саналы түрде меңгеру үшін қажетті негіз болатын физикалық, 
психикалық, ақыл-ой, адамгершілік, еріктік, коммуникативтік, 
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эстетикалық даму деңгейіне жетуінен көрінеді. Жалпы дайын болу 
бала мектепке барарда қол жеткізетін белгілі бір психикалық даму 
деңгейімен сипатталады және тұтас бір диагностикалық әдістеме 
кешенімен айқындалады.

Мектепке психологиялық дайын болу – ғалымдардың жалпы дайын 
болу құрамына енгізген дайын болудың түрі.

Мектепке психологиялық дайын болу проблемасын талқылай 
келе, Л. И. Божович оның екі аспектісін қарастырады: тұлғалық және  
интеллектуалдық дайын болу. Мұнда  баланың психикалық дамуының 
мектепте оқудың жемісті болуына  едәуір әсер ететін  бірнеше  
параметрлері айқындалады:

•	 оқудың танымдық және әлеуметтік мотивтерін қамтитын 
баланың  мотивациялық даму деңгейі;

•	 еркін жүріс-тұрысының жеткілікті дамуы;
•	 интеллектуалдық аясы дамуының белгілі бір деңгейі.
Мектепке психологиялық дайын болудың негізгі критерийі Л. И. 

Божовичтің еңбектерінде жаңадан пайда болған «оқушының ішкі пози-
циясы», ол жаңа деңгейдегі үлкендермен қарым-қатынаста танымдық 
сұраныс нәтижесінде туындайтын баланың қоршаған ортаға жаңа 
көзқарасын білдіреді.

Д. Б. Эльконин мектепке дайын болу проблемасын талдай 
келе, бірінші орынға оқу іс-әректін меңгерудің психологиялық 
алғышарттарының қалыптасқандығын қояды. Аса маңызды 
алғышарттарға ол баланың мынадай біліктерін жатқызды:

•	 өз жұмысының іс-қимыл тәсілдерін жалпы түрде анықтайтын 
ережелерге саналы түрде бағындыру;

•	 жұмыста ережелер жүйесіне бағдар ұстау;
•	 үлкендердің нұсқауын тыңдау және орындау;
•	 үлгі бойынша жұмыс істеу.
Барлық бұл алғышарттар мектепке дейінгі жастан мектептің кіші 

жастағы оқушысына көшу кезеңіндегі баланың психикалық даму 
ерекшеліктерінен туындайды, атап айтқанда: әлеуметтік қатынаста 
тікелей әрекеттің жойылуы; бағасына байланысты алаңдаушылығы; 
өзін-өзі бақылау ерекшеліктері.

Н. Г. Салмина мектепке психологиялық дайын болудың негізгі 
көрсеткіші ретінде мыналарды бөліп көрсетеді:

•	 еркінділік оқу іс-әрекетінің алғышарттарының бірі ретінде;
•	 семиотикалық функцияның қалыптасқандық деңгейі;
•	 қарым-қатынас ерекшеліктерін, қойылған міндеттерді шешу 
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үшін бірігіп жұмыс істеу білігін, эмоционалдық аясының дамуын және 
т.б. қамтитын тұлғалық мінездемесі.

Бұл көзқарастың ерекше белгісі семиотикалық функцияны баланың 
мектепке дайын болуының көрсеткіші ретінде қарастыруы, оның үстіне 
бұл функцияның даму дәрежесі баланың интеллектуалдық дамуын си-
паттайды.

 Е. Е. Кравцова мен Г. Г. Кравцовтың жұмыстарында баланың 
мектепке дайын болуын сипаттағанда негізінен баланың дамуының 
пороліне сүйенеді.   Үш сфера айқындалады – үлкенге, құрбысына және 
өзіне көзқарасы, бұлардың даму деңгейі мектепке дайын болу дәрежесін 
көрсетеді және оқу іс-әрекетінің негізгі құрылымдық компоненттерімен 
үйлеседі. Бұл тұжырымдамада маңызды көрсеткіш баланың серіктестік 
және кооперация тұрғысынан үлкендермен және құрбыларымен 
қатынасының даму деңгейі болады. Серіктестігі мен кооперациясының 
көрсеткіші жоғары балалар  интеллектуалдық дамудың да жоғары 
көрсеткішіне ие болады деп есептелінеді.

Н. Б. Нижегородцева мен Н. Д. Шадрикова мектепте оқуға жал-
пы (психологиялық) дайын болуды маңызды оқу сапаларынан (МОС) 
тұратын  құрылым деп санайды. Әртүрлі маңызды оқу сапалары 
мектептегі оқудың жемісті болуына әртүрлі әсер етеді дейді. Осыған бай-
ланысты  бағдарламалық материалды жемісті меңгерудің жемістілігіне 
едәуір әсерін тигізетін МОС-ын айқындап көрсетеді. Базалық және 
жетекші МОС  оқудың басында бірінші сыныпта негізінен бірдей бола-
ды. Оларға жататындар:

•	 оқу мотивтері;
•	 көру арқылы талдау (бейнелеп ойлау);
•	 оқу міндетін қабылдауға қабілеттілігі;
•	 кірісу дағдылары;
•	 графикалық дағды;
•	 іс-әрекетін ретке келтірудегі еріктілігі;
•	 үйренетіндігі.
Олар екі параметр бойынша бөлінеді. Базалық МОС-на тағы да 

жалпылау деңгейі жатады (логикалық ойлау алғышарттары), ал жетекші 
МОС-на  вербалды механикалық ес қосылады.  Болашақ оқушының оқу 
басындағы МОС құрылымы,  «старттық дайын болу» деп аталады. Оқыту  
процесінде оқу іс-әрекетінің әсерінен старттық дайын болуда мектепте 
екінші рет дайын болуға әкелетіндей өзгерістер болады, баланың ары 
қарай үлгеруі осыған байланысты болады. Авторлар бірінші сыныптың 
аяғына оқытудың жемісі старттық дайын болуға аса байланысты болмай 
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қалады, өйткені білімді меңгеру процесінде старттық дайындыққа дейін 
болмаған жаңа МОС қалыптасады деп көрсетеді.

Зерттеулердің барлығында көзқарастардың айырмашылықтарына 
қарамастан  бірінші сынып оқушысы оқытудың бастапқы кезеңі үшін 
кейін оқу процесінде дамытылатын және жетілдірілетін қажетті және 
жеткілікті сапаларды меңгерген жағдайда ғана мектепте оқыту тиімді 
деп саналады деген факті қабылданады.

Баланың мектепке психологиялық дайын болуын мектепте оқуға 
қажетті баланың психикалық даму деңгейімен анықтауға болады. Оның 
үстіне бұл білімнің көпкомпоненттілігін атап көрсеткен жөн. Мектепке 
дайын болуды талдауға арналған психологиялық әдебиеттерде, 
көбінесе психологиялық дайын болудың мынадай элементтері 
көрсетіледі: интеллектуалдық, жеке тұлғалық және еріктік. Қазіргі 
сәтке баланың мектепке дайын болу деңгейін анықтайтындай бірқатар 
психодиагностикалық әдістемелер жасалды (Л. А. Венгер, Г. Витцлак, 
Н. И. Гуткина, Е. Е. Кравцова және т.б.).

Мектепке психологиялық дайын болу мектепте жақсы оқу  
тұрғысынан қарағанда бірінші сыныпқа түскен баланың психикалық 
даму көрсеткіштерін жинақтайды. Психологиялық дайын болу мына-
ларды қамтиды:

	оқуға ұмтылып, мектеп оқушысы болуды қалайтын мектепке 
мотивациялық дайын болу;

	танымдық іс-әрекетінің жоғары деңгейі мен ойлау амалдарының 
жеткілікті дамығандығы;

	 таңбалық-символдық функциялары туралы түсінігінің болуы 
және орнын басуға қабілеттілігі;

	баланың оқу іс-әрекеті элементтерін меңгеруі;
	еріктік және әлеуметтік дамудың белгілі бір деңгейі;
	өз тәртібін еркін басқаруы;
	мұғалімдермен еркін қарым-қатынас түрін орнату, 

құрбыларымен арақатынасын ретке келтіру.
Мектепте оқуға психологиялық дайын болу мәселелерін педагог-

тар, психологтар, дефектологтар: Л. И. Божович, Л. А. Венгер, А. Л. 
Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Керн, Е. Е. Кравцова, Г. Г. 
Кравцов, А. Р. Лурия, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, Е. О. Смирнова 
және басқалары қарастырды. Психологиялық дайын болу баланы сы-
нып ұжымына кіруге психологиялық алғышартты; оқу материалын са-
налы, белсенді меңгеруді; мектептегі көптеген міндеттерді орындауды, 
оқуға жауапты қарауды қамтамасыз етеді.
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Балалардың мектепке жалпы мазмұнын анықтаудың әртүрлі 
көзқарастарын қарастырайық.

 П. И. Пидкасистыйдың психологиялық-педагогикалық сөздігінде  
мектепке дайын болуды дайындықтың мотивациялық, еріктік, ақыл-ой,  
коммуникативтік және сөйлеу түрлерінің бірлігі ретінде қарастырады.

Мотивациялық дайындық – оқуға қоғамдық маңызды іс сияқты 
қарау және білім алуға тырысу. Бұл компонентті дамытудың алғышарты 
мектепке баруға жалпы құлшынысының, білуге  құмарлығының болуы 
деп көрсетеді. 

Еріктік дайын болу – үлгіге сәйкес әрекет ету білігі және өзінің 
нәтижесін эталонмен салыстыру арқылы бақылау жасау. Үлгі үлкеннің 
әрекеті түрінде, ереже түрінде де болуы мүмкін.

Ақыл-ойдың (интеллектуалдық) дайын болуы – таным 
процестерінің дамуының жоғары деңгейіне жеткілікті қол жеткізу (са-
ралап қабылдау, еркін назар, мағыналық есте ұстау, көрнекі-бейнелік 
ойлау, логикалық ойлауды меңгерудің бастапқы қадамдары).

Коммуникативтік дайын болу –  үлкендермен ерікті-контекстік 
қарым-қатынас және құрбыларымен кооперативтік-жарыстың болуы.

Сөйлеу дайындығы – тілдің  грамматикасы мен лексикасын 
меңгеру, өз сөйлеген сөзін саналы түрде түсінудің белгілі бір дәрежесі, 
сөйлеу формаларының (сыртқы, ішкі, диалогтық, монологтық) және 
функцияларының (қарым-қатынас, жалпылау, жоспарлау, бағалау) 
қалыптасуы.

Л. И. Божович мектепте оқуға дайын болу ойлау әрекетінің қандай 
да бір деңгейінен, танымдық қызығушылықтан, өзінің танымдық іс-
әрекетін еркін реттеу және оқушының әлеуметтік позициясына дайын 
болудан тұрады деп  көрсетеді. Л. И. Божович жалпы дайындықтың 
екі аспектісін көрсетеді: тұлғалық және интеллектуалдық дайын болу.  
Мұнда баланың психикалық дамуының баланың мектепте жақсы оқуына 
неғұрлым маңызды әсер ететін бірнеше параметрлері қарастырылады. 

В. И. Логинова, П. Г. Саморукова, Г. М. Лямина, Л. А. Венгер, А. В. 
Запорожец, Т. В. Тарунтаева баланың мектепке дайын болуын жалпы 
және арнайы дайындықтың бірлігі деп қарастырады. Жалпы дайындық 
құрылымында өз кезегінде бірқатар компоненттер анықталады: 
психологиялық, физикалық, адамгершілік-еріктік, интеллектуалдық 
дайын болу.

Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков баланың мектепте оқуға 
жалпы дайын болу құрылымы физиологиялық (бала организмі 
функционалдық жүйесінің даму деңгейімен, денсаулық жағдайымен  
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анықталады), әлеуметтік (мектепте оқу жағдаяттарына байланы-
сты қарым-қатынастың жаңа түрлеріне, қоршаған орта мен өзіне 
көзқарастың жаңа түрлеріне дайын болу арқылы көрінетін - тұлғалық),  
психологиялық дайын болуды (МОС-ның қалыптасуымен анықталады) 
қамтиды деп көрсетеді.

Т. И. Бабаева мектепке дайын болуды эмоционалдық-мотивациялық 
(мотивтер,  сұраныс, мектепке эмоционалдық көзқарас) бірлігі арқылы, 
мазмұндық-мағыналық (дүние туралы білімнің болуы, ой-өрісі, 
құндылық түсініктері), операциялық-әрекеттік (біліктің, дағдылардың, 
қабілеттің қалыптасқандығы), бақылау - реттеу (бағалауға қабілеттілік, 
әрекетті коррекциялау, еріктілік,  өзінділік, жауапкершілік) блоктар-
дан тұрады деп қарастырады. Петербург мектебінің көзқарасына Н. 
Ф. Алиеваның, М. А. Галагузованың көзқарасы жақын, олар мектеп-
ке дайын болудың құндылық-мотивациялық, мазмұндық-мағыналық, 
қатынас-әрекеттік блоктарын анытап көрсетеді.

В. Г. Маралов мектепте оқуға дайын болудың үш блогын көрсетеді:
•	 морфофункционалдық даму блогы –  физикалық даму және 

денсаулық дәрежесі, дененің жас  пропорциясы, анализаторлардың 
дамуы, физикалық сапаларының көріну дәрежесі, жүйке жүйесінің 
типологиялық ерекшеліктері, сөйлеу және бұлшық ет аппараттарының 
дамуы;

•	 интеллектуалдық даму блогы – қабылдау, ойлау, ес, елестету 
және басқа танымдық процестердің қалыптасқандық дәрежесі;

•	 тұлғалық даму блогы - мотивациялық-эмоционалдық аясының, 
баланың үлкендерге, құрбыларына, өзіне, қатынас жүйесі, жақсы оқу 
үшін қажетті тұлғалық қасиеттерінің болуы.

Р. С. Буре мектепке дайын болудың маңызды компоненттері   
адамгершілік-еріктік дайын болу, тұлғалық позиция және оқуға 
құлқының болуы, жалпы адамгершілік тұрғыда тәрбиеленгендігі, 
мұғаліммен сыйластық қарым-қатынас, құрбыларының ұжымына кіруге 
ұмтылысы,  олармен жағымды қарым-қатынаста болу деп есептейді.

Г. Гетцер, Э. Йирасек, А. Керн «дайын болу» және «мектеп жасына 
толу» ұғымдарын теңестіреді. Мектеп жасына толу құрылымында олар  
морфофункционалды (физикалық дамуды, денсаулығын), интеллек-
туалды (таным процестерінің дамығандығын, ойлау операцияларын), 
эмоционалдық (еріктілігін, өзін-өзі реттеуін), әлеуметтік (құрбыларымен 
қарым-қатынас сұраныстарын, өз ісін балалар топтарының заңдарына 
бағындыра білуін, оқушының рөлін орындау қабілетін) жетілгендікті 
көрсетеді.
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Н. Н. Поддьяков мектепке жалпы дайын болуды балаларда 
сөйлеу және таным іс-әрекетінің, тәртіп мәдениеті элементтерінің 
қалыптасқандығымен, өзін-өзі тануға бағдарлануымен байланыстыра-
ды.

Сонымен, жалпы дайын болу құрылымына бірқатар компоненттер 
кіреді екен, олар балаға жаңа әлеуметтік ситуацияға кірігуге, жаңа іс-
әркект пен әлеуметтік позицияға бейімделуге мүмкіндік береді.

Әртүрлі көзқарастарды талдай отырып, біз мектепке жалпы дайын 
болу құрылымын түсінуде авторлық позицияны анықтадық. Біз оның  
құрылымына физикалық, мотивациялық, интеллектуалдық, тұлғалық, 
әлеуметтік дайын болуды енгіздік.

Баланың мектепке дене дамуы жағынан дайын болуының жақсы 
оқу үшін үлкен маңызы бар. Организмнің дайын болуы морфологиялық 
және функционалдық дамуымен анықталады. Егер бала физикалық 
тұрғыда әлсіз болса, оған өз денесін ұстау күрделі болады, парта-
да отырғанда тез шаршайтындықтан сабақта жұмыс істеу қиынға 
соғады. Жазуды меңгеру үшін бұлшық еттерінің ұсақ топтары дамуы 
керек. Одан басқа балада бұлшық еттерінің ірі топтары да, жүгіргенде, 
секіргенде, өрмелегенде, лақтырғанда және т.с.с.  қозғалыс дағдылары 
дамыған болуы тиіс.

Баланың мектепке келуімен байланысты өмір салтындағы 
өзгерістер -  күн тәртібінің өзгеруі, салауатты оқу, еңбегі, сабақтардың 
ұзақтығы, үй тапсырмаларын орындау баладан әжептәуір күш-жігерді 
талап етеді.

Мектепке дене дамуы  дайын болу көптеген компоненттерді 
қамтиды:

•	 баланың жақсы денсаулығы;
•	 шыныққандығы;
•	 ағзасының белгілі бір төзімділігі мен жұмысқа қабілеттілігі;
•	 ағзасының қарсы тұруының жоғары дәрежесі;
•	 баланың үйлесімді физикалық  және жүйке-психикалық дамуы;
•	 баланың морфологиялық және физиологиялық дамуының жас 

көрсеткіштеріне сәйкестігі;
•	 моторикасының жоғары даму деңгейі;
•	 баланың мәдени-гигиеналық дағдыларын меңгеруі;
•	 жеке гигиена ережелерін сақтау әдетінің қалыптасқандығы;
•	 мектеп жасына толуды қалыптастыру.
Интеллектуалды дайын болу деп баланың оқу әрекетіне көшуін 

қамтамасыз ететін іштей ойлауының сәйкес деңгейін айтамыз. 
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Балалардың мектепке интеллектуалды дайын болуына себепші болатын 
оқушының жетекші іс-әрекеті – балалардан ой еңбегін, қабілетін және 
таным әрекетін белсенділендіруді талап ететін  оқу. Баланың мектепке 
интеллектуалдық дайын болуы бірнеше өзара байланысты  компонент-
терден тұрады, оларға мыналар жатады:

	баланың қоршаған дүниеге бағдар алуы;
	жаңаны білуге құлқы;
	білуге әуестігі;
	бейнелеу түсінігінің дамуы;
	қарапайым оқу дағдыларының қалыптасқандығы;
	психикалық процестердің дамуы;
	сенсорлық даму;
	білім қоры – ой-өрісі;
	білімнің сараланғандығы;
	жүйелі меңгерілген білім;
	танымдық іс-әрекеттің даму деңгейі;
	ойлау әрекетінің жалпы деңгейі (жалпылау, салыстыру, 

объектілерді  классификациялау қабілеті);
	ойлау әрекетінің өзінділігі;
	балалардың оқу әрекеті элементтерін меңгеруі;
	қарапайым математикалық түсініктерді, ана тілін, сауаттың 

алғашқы негіздерін меңгеруде  білім, білік, дағдылардың аясының кең 
болуы.

Е. Н. Ращикулина ойлау процесінің тұтастық идеясын және 
ойлаудың вербалдық компоненттерін (Р. Арнхейм, Л. М. Веккер, Л. А. 
Венгер және т.б.), сол сияқты ойлау принциптері – табиғатбейнелеушілік, 
мәдениетбейнелеушілік және толықтырушылық принциптерін негізге 
алып мектепте оқуға интеллектуалдық дайын болу көрсеткіштерін атап 
көрсетті. 

Одан басқа, мектепте оқуға интеллектуалдық дайын болу 
көрсеткіштерін  жасағанда  ол  Н. Н. Поддьяковтың бала ойлауының 
өзіндік даму идеясын ескерді.  Бала ойлауының өзіндік даму идеясы, 
біріншіден, әрбір ойлау қадамы қандай да бір нәрсені түсіндіргенде, 
жаңа, тиянақты нақты білім берген жағдайда, екіншіден, білім жаңа 
диффуздық, «анық емес», танылатын объектінің аса белгілі емес 
жақтарын көрсететін интуитивтік білімнің туу негіздері болған 
жағдайда болады. 
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    Интеллектуалдық дайын болу көрсеткіштері
        Бейнелік компонент     Вербалды компонент
1. Көпбейнелі қасиеттерді 
қабылдау қабілеті, заттың 
белгілері

1. Заттардың әртүрлі қасиеттерін 
санау қабілеті, олардың 
маңыздыларын анықтау

2. Бейнелік негіздегі көру есі 2. Сөйлеу негізіндегі есту есі

3. Бар зат (құбылыс) туралы бар 
түсінікті жалпылау қабілеті

3. Таныс немесе өзі сұрыптаған 
терминдердің көмегімен көптеген 
жекелегке ұғымдарды жалпылау 
қабілеті

4. Ойлау операцияларының, 
аналогияның, салыстырудың, 
синтездің дамуы

4. Ойлау операциясының, 
классификацияның, анализдің 
дамуы

5. Эвристикалық ойлау 5. Ойлаудың сыншылдығы

Мектепте оқуға интеллектуалдық дайын болу көрсеткіштеріне 
мұндай көзқарас, біріншіден, баланың интеллектуалды мүмкіндігін 
бағалағанда біржақты болып кетпеуге көмектеседі. Екіншіден, 
критерийлердің мұндай үйлесімі мектеп жасына дейінгі ойлау 
ерекшелігін ескеруге, яғни мектепке дейінгі балалық шақты өзіндік 
бағалауға мүмкіндік береді.  

Мектепте оқуға баланың интеллектуалдық дайын болуын дамыту 
процесінде мынадай әдіснамалық ережелерді есте ұстау қажет:

•	 танымның толыққанды процесін ұйымдастыруда мектеп жасы-
на дейінгі балалардың ойлау түрлерінің барлығының біртұтастығын, 
ассиметриялық үйлесімділігін ескеру;

•	 мәнді тану процесінің екі аспектісі бар: логикалық-
дискурсивтік – вербалды, саналы түрде түсіну, сол сияқты интуитивтік-
иррационалдық – ойлаудың бейнелік процестеріне негізделген болжам-
мен байланысты;

•	 ұғымның  жалпылық, қайталанбас, оралымды, кезеңдік, жүйелілік, 
рефлексивтік сияқты белгілерінде көрінетін мазмұндық-нәтижелілік және 
процессуалдық жақтары бар. Ұғымның бұл қасиеттері мектеп жасына 
дейінгі балалардың ойлауында ондағы жетекші және эмоционалдық ком-
поненттерге байланысты өзіндік ерекшеліктері болады;

•	 баланың ойлауында өзіндік доминанта жасайтын, таным 
процесіне қызығушылық пен мүдделілікті қуаттайтын оқу материалы-
на көзқарасын ескеру;  
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•	 мектепте оқуға интеллектуалды дайын болуды дамыту әдістері 
баланың әрекетіндегі таңбалық-символикалық құралдарды ойлаудың 
бейнелік және вербалдық компоненттерін байланыстырушы буындары 
ретінде пайдалану арқылы бейненің, сөздің және әрекеттің бірлігіне 
сүйенеді;

•	 мектепте оқуға интеллектуалды дайын болу баланың таным іс-
әрекеті тәсілдерін дамытуды көздейді.

Сонымен, танымдық іс-әрекеттің, танымдық қызығушылықтың, 
баланың ойлау тәсілдерінің жалпы даму деңгейінің бірлігі, өзін қоршаған 
дүние туралы,  қарапайым оқу әрекеті туралы жүйеленген түсініктерінің 
жеткілікті қорының болуы, мектепте оқуға интеллектуалдық дайын 
болудың жоғарыда аталған көрсеткіштерін ескеру, балалардың бірінші 
сыныпта материалды меңгеруге  интеллектуалдық дайын болуына 
жағдай жасайды.

Мектепте оқуға тұлғалық дайын болу баланың мектепке дейінгі 
балалық шағының соңына қарай  оның жаңа әлеуметтік көзқарасына 
белсенді түрде қабылдауына және мұғалімдермен, сыныптас жолдаста-
рымен адамгершілік негізде өзара қарым-қатынас орнатуына жағдай 
туғызатын адамгершілік тәртібін, еркін, моральдық қасиеттері мен 
саналылығын дамытудың деңгейіне қол жеткізуде көрініс табады. 

Мектепке адамгершілік-рөлдік дайын болу мазмұны жеке тұлғаға 
қойылатын талаптармен және баланың көзқарасына қарай оның 
тәртібімен анықталады.

Жеке тұлғалық дайын болу ересек оқушының тұлғалық тәртібінің 
дамуының белгілі деңгейінде көрінеді. Бұл орайда басты көрсеткіш 
мектепке дейінгі балалық шақ бойы дамып келе жатқан баланың өз 
әрекеті мен тәртібін еркін басқару қабілеттілігі болып табылады.

Мектепке тұлғалық дайын болуды қалыптастыру үшін ересек 
оқушының тұлғалық тәртібінде өзіндік, жинақылық және тәртіптілік 
сияқты тұлғалық қасиеттерінің болуы маңызды.

Мектепке тұлғалық дайын болудың басқа бір маңызды компоненті  
ережелерге сай баланың үлкендермен және құрбыларымен қарым-
қатынас орнату білігі болып табылады.

Мектепке тұлғалық дайын болу, сол сияқты баланың адамгершілік 
сезімі мен санасының белгілі бір даму деңгейімен (баланың 
адамгершілік тәртібінің қоғамдық маңыздылығын, өз қылықтарын 
бағалау қабілеттерінің дамуын түсінуі, жауапкершілік, әділеттілік 
сезімін қалыптастыру) сипатталады.

Мектепке тұлғалық дайын болу құрамына мектепке дейінгі 
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баланың еңбекке көзқарасын білдіретін бірнеше қасиеттер кешені 
(еңбек етуге ынта-ықыласы, жақсы және ұқыпты орындалған 
жұмыстан қанағаттанғандық сезімі, айналасындағылардың еңбегіне 
сыйластықпен қарау, қажетті еңбек дағдыларын, өзіне-өзі қызмет 
көрсету және ұжымдық еңбек ету дағдыларын меңгеру) енеді.

Сонымен, баланың мектепке тұлғалық дайын болуы бастапқы 
жеті жылғы өмірде адамгершілік-еріктік дамудың белгілі бір 
қорытындысындай болады. Ол мектепте оқыту тұрғысынан тұлғаның 
басты қасиеттерін және баланың тәртібін қамтиды, олар жина-
лып баланың мектептің жаңа жағдайына бейімделуіне қажетті 
алғышарттарды, мұғалімге және оқушыларға тиісті қарым-қатынасты 
құрайды.

Балалардың мектепке әлеуметтік дайын болуы тұлғалықпен 
тығыз байланысты. Дегенмен бұл компонент көбінесе баланың қарым-
қатынастың, өзара әрекеттестіктің жаңа типіне дайын болуын көрсетеді. 
Оны үлкендермен еріктік-контекстік қатынас және құрбыларымен 
кооперативтік-жарыс қатынас орнатуға сұраныс, дайын болу және 
қабілеттілік деп түсінген жөн. Әлеуметтік дайын болуға сол сияқты 
баланың оған жаңа бірқатар міндеттер жүктейтін, талаптар қоятын 
және артықшылықтар беретін жаңа әлеуметтік позицияны қабылдауын 
жатқызуға болады.

Мектепке мотивациялық дайын болу әртүрлі классификацияларда          
мектепке дайын болудың психологиялық, тұлғалық және әлеуметтік 
дайын болуының құраушысы ретінде жүреді. Баланың мектепке 
мотивациялық дайын болуының маңыздылығы бұл компонентті дербес 
етіп шығаруда. Мектепке көшу кезеңінде баланы басқаратын негізгі мо-
тив жүйесіне танымдық, әлеуметтік, бағалау ойын және сыртқы мотив-
тер енеді.

Оқу-танымдық мотивтер – жаңа білімге ынталылық, оқуға деген 
құлық, жаңаны білу, сабақта мұғаліммен және балалармен танымдық 
мақсатта өзара іс-әрекет жасау («Жаңаны білу үшін мектепке барғым 
келеді»).

Әлеуметтік мотивтер – баланың оқушы рөлінің қоғамдық 
маңыздылығын түсінгендігіне негізделген («Менің мектепке барғым 
келеді, себебі оқу керек және маңызды»).

Бағалау мотивтері – үлкендердің жоғары бағасын, қолдауын және 
сенімін алуға ұмтылысы («Мектепке барғым келеді, өйткені мені 
мақтайды, «бестіктер» аламын).

Позициялық  мотивтер мектеп өмірінен тыс жердегі мүдделермен 
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байланысты («Мектепке барғым келеді, өйткені онда үлкен балалар, 
маған  портфель сатып әпереді» және т.б.).

Мектепке қарағанда сыртқы мотивтер («Мектепке барғым келеді, 
өйткені  мамам айтты»).

Болашақ оқушылардың  мотивациясында аталған мотивтердің 
бәрі дерлік қатысады. Бұл топтардың әрқайсысы бала үшін оқытудың 
мектептік сатысына көшуде жағымды мотивация жасайды. Мектепке 
мотивациялық дайын болудың көрсеткіші танымдық және әлеуметтік 
мотивтердің басымдығы болып табылады.  Бұл жағдайда бала оқудың 
әлеуметтік және тұлғалық маңызын түсінеді, жаңаны білуге дайын бо-
лады және талпынады.

Сонымен, балалардың мектепте оқуға дайын болуы – бірнеше 
компоненттерді қамтитын біртұтас, кешенді білім алу. Жалпы дайын 
болу арнайы дайын болумен бірігеді. Олардың бірлігі баланың жаңа 
әлеуметтік жағдайға, құрбыларының ұжымына кіруіне мүмкіндік 
туғызады. Баланы мектепте оқытудың тиімділігі көбінесе олардың 
дайындық деңгейімен анықталады. Мектепте оқуға дайын болу – 
мектеп жасына дейінгі баланы жанұя мен отбасында тәрбиелеу мен 
оқытудың басты нәтижесі. Ол мектептің балаға қоятын талаптар 
жүйесімен анықталады. Бұл талаптардың сипаты оқушының жаңа 
әлеуметтік-психологиялық позициясының ерекшеліктеріне,  оның 
орындауға дайын болуға тиісті жаңа міндеттеріне байланысты.

Мектепке дейін білім беру педагогтарына  балаларды мектепте 
оқытуға дайындау процесінде біліктілік қажет және оның нәтижелерін 
анық көре білуі тиіс, бұл процесте  педагогикалық іс-әрекетті байқап, 
соған сәйкес оған тиісті түзетулер енгізе алуы керек.

9.5 «Отбасы – мектепке дейінгі мекеме – бастауыш мектеп» 
жүйесіндегі сабақтастық

Баланың мектептегі алғашқы айлары бейімделу 
қиыншылықтарымен байланысты. Ол арқылы барлығы, тіпті мек-
тепке жақсы дайын болған баланың өзі де өтеді. Бұл қиыншылықтар, 
ең алдымен, күн тәртібіне, мектеп ережелерін сақтауға, оқудың 
күрделілігіне  байланысты болады. Мұның бәрі проблема туғызады, 
оның үстіне балалардың еркін әрекетке қабілеті өте төмен болады. Бұл 
қиындықтарды болдырмаудың жолы мектепке ұдайы қызығушылық 
тудырып отыру, сабақтарды жағымды эмоциялармен толтырып оты-
ру қажет. Бейімделуде үлкен қиындықтарға дарынды балалар мен 



172

психикалық дамуы тежелген балалар кездеседі. Оларға ерекше, дара 
қарым-қатынас керек.

Мектеп жасына дейінгі бала үшін оқушының бейнесін қалай тар-
тымды және мазмұнды етуге болады? Мектеп және айналасындағылар 
жөніндегі білім ғана маңызды емес, мұғалім мен балалардың, 
баланың құрбыларымен қарым-қатынасының бірлігіне, серіктестігіне  
негізделген біртұтас жүйе  қажет, сонда ғана білім дұрыс бола-
ды. Серіктестік дағдыларына балалар да, үлкендер де үйренуі тиіс.  
Ғалымдар Г. А. Цукерман, Н. К. Поливанованың, С. Н. Жиенбаеваның 
пікірінше, оқу бірлестігі:

•	 симметриялы емес, яғни бала үлкендерді қайталамайды;
•	 үлкенге жақын арадағы олардың бірге істейтін жұмысының оқу 

мақсатын нұсқайтын баланың таным белсенділігіне негізделген;
•	 баланың мұғалімге өзінің қиындықтарына шағымданып емес, 

жаңа білім алудың нақты сұраныстарын  айтуды көздейді.
Мектеп жасына дейінгі балалардың мектепке келуімен байланысты 

олардың қарым-қатынас аясында, әсіресе ата-аналарымен қатынаста 
қайта өзгерістер болады. Енді бала оның мектептегі жұмыс табыстары 
немесе сәтсіздіктері тұрғысынан бағаланады. Басқаша айтқанда, ата-
ана сүйіспеншілігі кейде баланың мектептегі істеріне тәуелді болады. 
Егер бәрі дұрыс болса, оны жақсы көреді, егер олай болмаса – ұрсады. 
Басқа адамдармен қарым-қатынасы да өзгереді. Баладан мектеп тура-
лы сұрайды, оны мектепте оқығандағы жетістіктері мен кемшіліктері 
тұрғысынан бағалайды. Бұл танымдық қабілеттің өшуіне ықпал етеді; 
мектеп оқушысы рөліндегі өзін-өзі тар мағынада түсінуі қалыптасады. 
Осылайша өзін-өзі бағалау ерекшеліктері, оның оқу нәтижесінен 
тәуелділікке байланысты ерекшеліктер пайда болады.

Дайын болудың тұлғалық, әлеуметтік, интеллектуалдық және басқа 
да компоненттерін қалыптастыру үшін, мектеп жағдайына бейімдеуді 
жемісті қамтамасыз ету үшін мектепке дейінгі мекеме мен мектептің 
өзара әрекетінің сабақтастық тетігін жасау маңызды.

Мұндай тетікті жасауда сабақтастық принципі жетекші рөл 
атқарады, ол педагогтарды оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, түрлерін, 
әдістерін байытуға бағытталады және балалармен жұмыстың барлық 
кезеңдерінде жағымды нәтижелерді жинақтайды. Сабақтастық мек-
тепке дейінгі мекеме мен мектепте білім беру процесінің кезеңдерінің 
арасындағы байланыстың сипатын алдын ала анықтайды және бұл 
процестің ары қарай даму логикасын алдын ала көруге мүмкіндік береді. 
Бір жас кезеңінен екінші жас кезеңіне өткенде баланың сұраныстары, 
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оның белсенділік сипаты күрделіленеді, жаңа функциялар әртүрлі 
іс-әрекеттерді орындайды. Сонымен бірге баланың өсуі қолда бар 
«жүк»-тің (денсаулығы, дене, психикалық, тұлғалық, интеллектуалдық 
деңгейі, әлеуметтік дамуы және т.с.с.) негізінде жүреді, бұл мектепке 
дейінгі мекеме мен мектептің сабақтастық байланыс орнатуында ерек-
ше маңызды болады.

Білім беру мекемелерінің жұмысындағы сабақтастықтың 
құрылымы күрделі. Мұнда В. И. Логинова бірнеше бағыттарды бөліп 
көрсетеді:

•	 мектепке дейін және мектеп кезеңдерінде оқыту мен 
тәрбиелеудің мақсаттарының, мазмұнының, түрлерінің, әдістерінің, 
құралдарының арасындағы сабақтастық;

•	 мектепке дейінгі мекеме мен мектептің жұмыс бағыттарының 
арасындағы сабақтастық (білімдік, тәрбиелік, дамытушылық);

•	 педагогикалық талаптар мен мектеп жасына дейінгі ересек 
балалар мен кіші балаларды оқыту мен тәрбиелеу жағдайларының 
арасындағы сабақтастық;

•	 мектепке дейінгі мекемелер мамандарының (тәрбиешілердің, 
психологтың, логопедтің, қосымша білім беру педагогының және 
т.б.)  іс-әрекеті мен бастауыш мектеп мұғалімдерінің арасындағы 
сабақтастық;

•	 мектепке дайындау және бейімдеуде тәрбиелеушілердің ата-
аналарымен сабақтастық жұмыстарын жүргізу.

Мектепке дейінгі мекеме мен мектептің педагогикалық 
жұмысындағы сабақтастық бірыңғай білім беру кеңістігін жүзеге 
асыруға жағдай жасайды, балаларды мектепте оқуға бейімдеуде 
бірқатар психологиялық қиындықтарды болдырмайды, балалардың 
жаңа жағдаяттарға табиғи түрде енуін қамтамасыз етеді. Мектепке 
дейінгі мекеме мен мектепте педагогикалық процестің бала тұлғасын 
жан-жақты дамытуға бағытталғандығы сабақтастықты орнатудың өзегі 
болып табылады.

Мектепке дейінгі мекеме мен мектептің жұмысындағы 
сабақтастықты қамтамасыз етудің ұйымдастыру-педагогикалық басты 
шарттарының бірі балаларды мектепке дайындауды қамтамасыз ететін 
іскерлік серіктестік орнату болып табылады.

«Балабақша-мектеп» жүйесіндегі сабақтастық аспектілері
Педагогикалық ағарту жұмыстарының ақпараттық-ағартушылық 

аспектісі мектепке дейінгі ересек және кіші жаста мұғалімдер мен 
тәрбиешілерді білім беру процесі міндеттерімен таныстыруды; білім беру 
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бағдарламаларының мазмұнын зерттеуді; бұл жастағы топтардағы бала-
ларды дамыту, тәрбиелеу, оқыту ерекшеліктерін зерттеуді қарастырады. 
Серіктестік түрі – біріккен педагогикалық кеңестер, семинар-практи-
кумдар, балаларды дамыту, мектепке бейімдеу қиындықтары, мектепке 
дайын болудың диагностика әдістері мәселелері жөнінде лекциялар.

Әдістемелік  аспект  мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш 
мектептегі білім беру ісінің түрлерімен және әдістерімен бір-біріне та-
ныстыру, негізгі оқу пәндері бойынша сабақтарды ұйымдастырудың 
түрлері, әдістері, құралдарының арасында сабақтастық орнату. 
Серіктестік түрлері – мектепке дейінгі мекемедегі және бастауыш 
мектептегі сабақтарға өзара қатысу, талдау, талқылау; дербес әдістемелер 
бойынша семинар-практикумдарға қатысу; озат педагогикалық 
тәжірибемен бөлісу; оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны, түрлері, әдістері 
мен құралдарының арасындағы сабақтастықты қамтамасыз етуге нақты 
ұсыныстар жасау жөніндегі әдістемелік мәжілістер өткізу.

Практикалық аспект, бір жағынан, мұғалімдердің мектепке 
дейінгі мекемедегі өздерінің болашақ оқушыларымен алдын ала таны-
суында, екінші жағынан – бірінші сыныпта оларды оқыту процесінде 
тәрбиешілердің өз бітірушілеріне бас-көз болуында көрініс таба-
ды. Бұл мұғалімге өз тәрбиеленушілерін – олардың мінез-құлық,  іс-
әрекет ерекшеліктерін ертерек білуіне мүмкіндік береді – ол бірінші 
сыныпта  педагогикалық процесті ұйымдастыру үшін қажет болады. 
Тәрбиешілер мектепте балаларға барғанда олардың бейімделу процесін, 
оқуы мен тәрбиесіндегі жақсы және жағымсыз жақтарын көре ала-
ды. Бұл мектепке балаларды дайындау процесіндегі артықшылықтар 
мен кемшіліктерді айқындауға көмектеседі, өзінің педагогикалық 
жұмысына тиісті түзетулер енгізуіне мүмкіндік береді. Серіктестік түрі 
– өзара қатысу.

Жүйелі өзара байланысты жүргізілген педагогикалық жұмыс 
пен бейімделу нәтижелері бойынша мектепке дейінгі мекеме маман-
дары мен мұғалімдердің педагогикалық мәжілісі өткізіледі, оның 
қорытындысында мектепке дайындау процесін жетілдіру, «балабақша 
- бастауыш мектеп» жүйесінде сабақтастықты қамтамасыз ету және 
психологиялық-педагогикалық, ұйымдастырушылық, әдістемелік және 
мектепке дайындауда сабақтастықтың басқа да жағдайларын жасау 
жөнінде практикалық ұсыныстар қабылданады.
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9.6 Баланы мектепке дайындау процесіндегі отбасы

Адамзаттың мыңдаған жылдық тарихында жас ұрпақты 
тәрбиелеудің екі тармағы қалыптасты: отбасылық және қоғамдық. 
Бұл тармақтардың әрқайсысының өз алдына тәрбие жөніндегі бір 
әлеуметтік институт бола тұрып, бала тұлғасын қалыптастыруда ерек-
ше мүмкіншіліктері бар.

Ерте уақыттан бері тұлғаның қалыптасуындағы бастысы: отбасы 
немесе қоғамдық тәрбие (балабақша, мектеп) деген талас пікірлер бар. 
Кейбір ұлы педагогтар отбасының пайдасына ыңғайланады, басқалары 
басымдықты қоғамдық мекемелерге береді. Мысалы, Я. А. Коменский  
анасының қолы мен аузынан білім жинағын ана мектебі деп атады. Ана 
сабақтары – оқу кестесіндегі үзіліссіз, демалыссыз және каникулсыз. 
Баланың өмірі неғұрлым жан-жақты және мағыналы болған сайын, 
солғұрлым ана қамқорлығының аясы кеңи түседі.

Заманауи ғылым бала тұлғасын дамыту үшін шығынсыз отбасы 
тәрбиесінен бас тарту мүмкін емес екендігін куәландыратын көптеген 
деректерді біледі, себебі оның күші мен ықпалдылығы ешқандай, 
тіпті балабақша мен мектептегі өте жоғары деңгейде деген тәрбиемен 
салыстыруға келмейді.

Мектеп – баланың және отбасының өміріндегі жаңа саты. Бала да, 
ата-ана да жаңа статус алады. Баланың мектепте жақсы оқуы көбінесе, 
оның қаншалықты дайындалғандығына байланысты. Көпшілік 
жағдайда мектепке дайындық дегенді баланың жазуды, оқуды, санау-
ды үйрену деп түсінеді. Бала әріптерді буынмен қойып, сөз құрастырса 
ата-ана оған өте риза болады. ал мектепте оқуға дайындық деген 
– ол мүлдем басқа екендігін ойламайды. Мектепке дайын болуды 
қалыптастыру мамандардың да, балалардың ата-аналарының да қатты 
назар аударуын қажет ететін кешенді проблема.

Отбасымен жағдайда баланың мектепке дайын болуын 
қалыптастырумен Т. А. Березина, Т. И. Бабаева шұғылданды. Олар  
психологиялық және әлеуметтік дайын болуды, психофизиологиялық 
функциялардың дамуын, отбасы жағдайындағы танымдық іс-әрекетті 
қарастырды. Көптеген  авторлар жанұяда оқу іс-әрекетінің мотиваци-
ясын қалыптастыру қажеттігін көрсетті. Ф. А. Сохин баланы мектепке 
отбасында дайындау заңдылықтарын қарастырды.

Баланы мектепке дайындау – педагогиканың, заманауи білім 
берудің  аса бір маңызды және өзекті проблемаларының бірі. 
Балаларды тәрбиелеу, өмірінің алғашқы күнінен бастап бала тұлғасын 
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қалыптастыру – ата-ананың негізгі міндеті. Отбасы балаға ықпал етеді, 
өмірге араластырады. Баланың басты тәрбиешілері - ата-аналары. 
Мектепке дейінгі жастағы бала үшін жанұя – оның өмірін қоғамдық 
ортамен байланыстыратын бірінші және негізгі буын және бұл өте 
маңызды. Заманауи отбасы әлеуметтік ортаның ықпалымен емес, тек 
қана өзінің ішкі өмірімен өмір сүруі мүмкін емес.

Ата-ана бала үшін бірінші мұғалім және еліктеу үлгісі бола-
ды. Баланың адамгершілік-еріктік аясын қалыптастыруда (бала 
тұлғасын жан-жақты қалыптастырудың маңызды шарты) отбасына 
жетекші рөл беру маңызды. Баланың адамгершілік-еріктік тұрғыда 
тәрбиеленгендігінен оның мектепте жақсы оқуы ғана емес, өмірлік 
ұстанымының қалыптасуы да байланысты. Дегенмен мектепке дай-
ын болу ұғымы баланың тек қана адамгершілік-еріктік қасиеттерінің 
қалыптасқандығын қамтып қана қоймайды, басқа элементтерді де 
қатыстыратын білім, білік, дағдылардың белгілі бір жиынының болуын 
да қарастырады. Бұған  мотивациялық та, тұлғалық та дайындық, еріктік 
және интеллектуалдық, «оқушының ішкі ұстанымы» кіреді. Басты 
нәрсе көптеген ата-аналар үй жағдайында баланы балабақша педагогта-
рындай мектепке дайындай алмайды. Көбінесе ата-аналар баланы мек-
тепке дайындаймын деп  тәртіптің «қате сценарийін» таңдайды, соның 
салдарынан балаларда мектепке деген дұрыс көзқарас қалыптаспайды, 
қорқыныш пен күйзеліс пайда болады. Үйде тәрбиеленген балалар 
бірінші сыныпқа «оқушының ішкі ұстанымының» оқуға құлықсыз 
және оқу іс-әрекеті жөніндегі дұрыс емес түсініктерімен келеді.

Сонымен, баланың мектепке дайын болуының ең оңтайлы нұсқасы 
отбасы мен мектепке дейінгі мекеменің өзара тығыз әрекеті, баланы 
мектепке дайындаудың барлық аспектілері бойынша серіктестігі бо-
лып саналады. Тәрбиеші өз жұмысында отбасы көмегіне, ал ата-ана-
лар – өз жұмысын жалпы нәтижеге – баланы мектепке дұрыс және 
толық дайындауға жету үшін балабақша жұмысымен келісіп жүргізуі 
тиіс, өйткені бұл тек ата-ана мен балабақша жұмысының бірлігі мен 
серіктестігі жағдайында ғана мүмкін болады.

Баланы мектепке дайындауда ата-ананың рөлі зор: жанұяның ере-
сек мүшелері ата-ананың да, тәрбиешінің де және мұғалімнің де фун-
кияларын атқарады. Бірақ ата-аналардың бәрі мектепке дейінгі меке-
меден қол үзгендіктен баласын мектепте оқуға, мектеп бағдарламасын 
меңгеруге дайындауды толық, жан-жақты қамтамасыз ете алмайды. 
Балабақшасында болмаған балалардың мектепке дайындық деңгейі 
балабақшаға барған балалардікінен төмен болады. «Үй» балаларының 
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ата-аналарының мектепке дейінгі мекемеге барған, балабақшада 
мектепте сабақтарда арнайы дайындалған балалардың ата-анала-
рына қарағанда әрқашан мамандармен кеңесуге мүмкіндіндігі бола 
бермейді де, оқу-тәрбие процесін өзінше құрады. Дайындау кезінде 
олар басты назарды арнайы дайындықты қалыптастыру жағына (оқи 
білу, жаза білу және т.с.с.) аударады да, ал өзінділік, тиянақтылық, 
жауапкершілік, жинақылық сияқты қасиеттерді тәрбиелеуге аса бір 
үлкен маңыз бермейді. Ойлау, адамгершілік, еріктік, эстетикалық 
және дене даму дайындығын қалыптастыруға аз көңіл аударылады. 
Балалардың мотивациялық, оқу білігі мен қасиеттерінің қалыптасуында 
қайшылықтар байқалады. Дегенмен барлық ата-аналар балаларды мек-
тепке дайындау проблемасына кездеседі, бірақ бәрі бірдей оны шеше 
алмайды.

Қазіргі кездің жанұясы жағдайында баланы мектепке дайындау-
ды ұйымдастыру жөнінде ата-аналар үшін кешенді материалдар мен 
ұсыныстардың жеткіліксіздігі байқалады, соның салдарынан мектеп-
ке дейінгі мекемеге бармаған балаларды мектепке дайындау мәселесі 
туындайды. Қолда бар ата-аналарға арналған құралдардың кешенді 
сипаты жоқ, балаларды мектепке дайындаудың жекелеген тұстарын 
ғана қарастырады, ол ата-аналарға тұтас процесті көруге мүмкіндік 
бермейді.

Баланы отбасы жағдайында мектепке дайындау аса қажет. Оның 
жемісті болуы бірқатар ұйымдастырущылық-педагогикалық шарттар-
ды орыдауды қарастырады.

Басты шарты – баланың отбасы мүшелерімен тұрақты бірлестігі.
Баланың қиыншылықтарды жеңе білуін қалыптастыру. Баланы 

бастаған ісін міндетті түрде аяқтауға үйрету қажет. Көптеген ата-аналар 
баланың оқуға қаншалықты құлықты екенін түсінеді, сондықтан оған 
мектеп туралы, мұғалім мен мектепте алатын білім туралы айтып береді. 
Осының бәрі мектеп туралы жағымды көзқарас туғызады. Ары қарай 
баланы оқудың оңай емес екендігі жөнінде дайындық жүргізеді. Бұл 
қиындықтарды жеңуге болатындығын түсіну баланың сәтсіздіктерді 
дұрыс түсінуіне себеп болады.

Үлкендер баланың сабақтарын, ойынын, шамасы келетін 
жұмыстарды және басқа да іс-әрекеттерін басқаруы, мадақтауы 
ұйымдастыруы тиіс. Ата-аналар баланы мектепке дайындауда баланың 
жеке өзіндік іс-әрекетінің маңызды екендігін түсінуі керек. Сондықтан 
баланы мектепке оқуға дайындаудың рөлін тек сөзбен нұсқау беру 
дәрежесінде түсінбеу қажет.

12–7463
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Баланы мектепке дайындаудың және жан-жақты дамытудың тағы бір 
қажетті шарты, М. М. Безрукихтің пікірінше, жетістікке жету. Үлкендер 
балаларға міндетті түрде жетістікке жететіндей іс-әрекет жағдайын жа-
сауы керек. Бірақ жетістік шынайы, мақтау – оған тұрарлықтай болуы 
тиіс.

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке дайындауда эмоционалдық-
еріктік сфераны байыту, сезімді тәрбиелеу, жаңа жағдайға бейімделе 
білуі ерекше орын алады. Өзіндік сананың өсуі өзін-өзі бағалауда айқын 
көрінеді, яғни бала өзінің жетістіктерін басқалардың бағалауына қарай 
отырып, өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін қалай бағалайтындығын 
көрсетеді. Бұл мектепке психологиялық дайын болу көрсеткіштерінің 
бірі болып табылады. Өзін-өзі дұрыс бағалаудың негізінде соған сәйкес 
мадақтау және ескертулер жасау көзқарасы қалыптасады.

Таным қызығушылығын қалыптастыру, іс-әрекетті және 
эмоционалдық-еріктік сфераны байыту – мектеп жасына дейінгі 
балалардың белгілі бір білімді, білікті, дағдыларды жақсы меңгеруінің 
алғышарттары болып табылады. Өз кезегінде, қабылдауды, ойлауды, 
есті дамыту баланың білім алу тәсілін қалай меңгергендігіне, оның 
қызығушылығының бағытталғандығына, жүріс-тұрысының еркіндігіне 
байланысты.

Баланы мектепке дайындағанда ата-аналар оны салыстыруға, 
қорытынды жасауға және жалпылауға үйретеді. Ол үшін бала оқып 
берген  кітапты, үлкендердің әңгімесін мұқият тыңдауға, өз ойын 
дұрыс және жүйелі айтып беруге, сөйлемді сауатты құруға үйренуі 
тиіс. Оқығаннан кейін баланың қалай түсінгендігін анықтау керек. Бұл 
оқығанын талдауға, баланы адамгершілікке тәрбиелеуге, сонымен бірге 
қисынды жүйелі сөйлеуге үйретеді, сөздік қорында жаңа сөздер болу-
ын қамтамасыз етеді. Балалардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда 
ата-аналардың өнегесінің маңызы үлкен. Ата-аналардың күшімен  және 
олардың көмегінің нәтижесінде бала дұрыс сөйлеуге үйренеді,  яғни ол 
мектепте оқуға, жазуға дайын.

Мектепке келген баланың эстетикалық талғамын дамыту керек, бұл 
жерде ең басты рөл отбасына тиесілі. Эстетикалық талғам баланың на-
зарын күнделікті өмір құбылыстарына, айналадағы тұрмыстық заттарға 
аудару процесінде де дамиды.

Отбасында ойын әрекеттерін дамыту мен жетілдіруге ықпал ету 
қажет. Баланың ойлауы мен сөйлеуінің дамуы көбінесе ойынның даму 
деңгейіне байланысты. Ойында орын басу процесі дамиды, бала оны-
мен мектепте математиканы, тілді оқығанда кездеседі. Бала ойнай жүріп 
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өз әрекеттерін жоспарлауға үйренеді, бұл келешекте оқу іс-әрекетін 
жоспарлауға көмектеседі.

Сурет салу, жабыстыру, қию, құрастыруды білуі керек. Осыларды 
жасау арқылы бала өз әсерін, эмоционалдық күйін бейнелей отырып, 
шығармашылығынан қуаныш алады. Сурет салу, құрастыру, жабыстыру 
баланы айналасындағы заттарды көре білуге, талдауға, олардың түрін, 
түсін, пішінін, шамасын, бөліктерінің қатынастарын дұрыс қабылдауға 
көмектеседі. Бұл бір мезгілде баланы жүйелі іс-қимыл жасауға, өз 
ісін жоспарлауға, олардың нәтижелерін берілгенімен салыстыруға 
мүмкіндік береді. Барлық осы білік мектепте аса қажет болады.

Баланы оқытып тәрбиелей отырып, сабақты көңілсіз, жағымсыз, ата-
аналардың балаға мәжбүрлеуі және баланың өзіне де керексіз әрекетке 
айналдырмау керек. Ата-аналармен қарым-қатынас, оның ішінде 
бірлескен жұмыс балаға ләззат және қуаныш әкелуі тиіс, танымдық 
белсенділігін арттыруы, оқу-танымдық мотивация қалыптастыруы 
қажет.

Баланың ақыл-ойына артық жүк түсіруден қорқатын ата-аналар 
дұрыс жасамайды. Сол сияқты, баланың санасына көп мөлшердегі 
әртүрлі және жасына сай келмейтін «ақылды» деректермен салмақ 
түсіру де дұрыс емес. Ата-аналар бала жыл сайын дамиды деп 
есептейді. Тексергенде олардың жеңіл, үстірт, шашыраңқы, ал кітап 
кейіпкерлері жөнінде үлкендерден естігендерін айтады. Тіпті өмірлік 
жағдаяттарда бәрін білгіш сияқтанып көрініп, үлкендерден естіген 
дайын сөздерін мағынасын түсінбей қайталай береді. Баланың білуге 
құштарлығын алғашқы күннен бастап байқап және оларға түсінікті де-
ректер арқылы мектеп «ертеңіне» дайындаған ата-аналар дұрыс жасай-
ды. Балаларын тәрбиелей бастағанда, олар негізінен болашақ мектеп 
оқушысын дайындай бастайды: оның алдыңғы жинақтаған тәжірибесі  
оқудың жемістілігін анықтайды.

Баланы мектепке дайындау – бұл тек қана белгілі бір түсініктер санын 
қамтамасыз ету емес, оның оқуға психологиялық дайындығын – жаңаны 
білуге ынтасы мен сұранысын, еңбексүйгіштігін, тиянақтылығын, наза-
рын, есін, логикалық ойлауын, ерік күші қабілетін қалыптастыру. Ал 
бұл арнайы сабақтар жолымен ғана емес, айналадағы өмірмен танысу 
нәтижесінде – ойындарда, еңбекте, үлкендермен және құрбыларымен 
қарым-қатынаста қалыптасады. Мектепке дайындау кешенді жұмысты 
талап етеді: өсіп келе жатқан ақыл-ой белсенділігі есебінен баланың 
«ақылды» болуына, қол жетімді білімнің белгілі бір қорын, сол сияқты 
алған психологиялық қасиеттерін жинақтауға көмектесу керек.
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Заманауи отбасы баланы мектепке дайындауға толыққанды 
жауапкершілікке дайын емес, себебі ол педагогикалық сауаттылықтың 
тиісті деңгейін жеткілікті меңгермеген. Мектепке оқуға дайындаудың 
оқу, жазу, санаудан басқа да көптеген түрлері болатындығын кез кел-
ген ата-ана біле бермейді. Бүгінгі күнде біздің елімізде балаларды 
дамытудың көптеген орталықтары бар, мектепке дейінгі мекемелер 
жанынан қысқа мерзімді топтар, мини-орталықтар, мектептер жа-
нынан дайындық курстары және басқа да мекемелер ашылып жатыр, 
онда баланы мектепке дайындаумен мамандар айналысады. Бірақ, 
біздің пікірімізше, ата-аналар баланы мектепке дайындауды тұтас 
педагогтарға жүктеп қоймаулары керек. Баланы мектепке дайындауды 
неғұрлым толыққанды қамтамасыз ету үшін  жұмыс екіжақты жүруі 
тиіс.

Сонымен, мектепке дейінгі балалық шақта баланың дамытуда 
үлкендердің әрекетінің рөлі үлкен. Ол балаларға әлеуметтік тәжірибені 
жеткізуші функциясын орындайды. Баланың мектепте оқуы оны мек-
тепке дайындау процесін ұйымдастырудағы үлкендердің мотивациясы 
мен дайындығына байланысты.

Отбасы жағдайында баланы мектепке дайындауда ата-аналардың 
қиыншылықтарын, сол сияқты бұл дайындықтың мақсаттары мен 
міндеттерін, баланы мектепте оқуға дайында түрлерін талдай келе,  Т. И. 
Бабаева, Т. А. Березина отбасында жүзеге асырылуға қажетті бірқатар 
міндеттерді көрсетеді. Ол функциялар мыналар:

Баланы мектепке дайындаудағы отбасының мотивациялық функци-
ясы -мектепте оқуға, жаңаны білуге, адам өміріндегі мектепте оқудың 
маңыздылығын түсінуге баланың мотивациясы. Бұл баланың мектеп, 
мұғалім, оқу әрекеті, оның әлеуметтік рөлін білу негізінде болады.

Отбасының интеллектуалдық функциясының мәні балаларға 
қоршаған орта жөнінде қандай да бір білім жүйесін беру: тыңдауға, 
жауап беруге, қорытынды жасауға, сұрақтар беруге, объектілерді 
салыстыруға, оларды жіктеуге, олардың ерекше белгілерін анықтай 
білуге, нұсқауға сәйкес және өз ойынша әрекет жасауға үйрету; та-
ным процестерін дамыту (қабылдау, ойлау, елестету, еске ұстау). Бұл 
құраушылардың барлығы мектеп жасына дейінгі баланың мектепте 
оқуға дайындау компоненттері болып табылады.

Жанұяның әлеуметтік функциясы баланы үлкендермен және 
құрбыларымен қарым-қатынас жасауға, тәртіп нормалары мен 
ережелерін саналы түрде түсінуге, балалар тобының мүддесі мен салт-
тарына бағыну білігін қалыптастыруға, басқалармен бірігіп жұмыс істей 
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білуге, мектеп үшін қажетті тұлғалық қасиеттерін көрсетуге (мақсатқа 
жетуге ұмтылушылық, табандылық, жауапкершілік, өзбеттілік) үйрету.

Жанұяның ұйымдастырушылық функциясы баланы мектепке дай-
ындау процесі, педагогикалық әдебиеттерге, диагностика нәтижелеріне 
сүйене отырып өз әрекеттерін жүйелеу; баланы мектепке дайындауға 
көмектесетін білім беру мекемесін, консультациялық орталықты таңдау.

Баланы мектепке дайындаудағы отбасының өзіндік білім алу 
функциясы балаларды мектепке дайындауда ата-аналардың негізгі 
психологиялық-педагогикалық білімді және дайындаудың әр түрлерін да-
мытуды бағалау әдістемелерін (адамгершілік-еріктік, интеллектуалдық, 
физикалық, психологиялық, сөйлеу) өздігінен меңгеруі; ата-аналардың 
өздігінен педагогикалық білім алуы балаларды мектепке дайындау са-
пасын арттыруға, оның жан-жақты бағытталуына ықпал етеді.

Балаларды мектепке дайындау процесінде ата-аналар саналы түрде, 
ал кейде көбінесе, ситуациялық жағдайда, жоғарыда аталған функци-
яларды жүзеге асырады. Бірақ баланы мектепке жүйелі түрде дайын-
дайтын қосымша білім беретін басқа да мекемелердің бар екендігін 
ұмытпау керек (балаларды дамыту орталықтары, мектептердегі 
дайындық сыныптары, мини-орталықтар). Олар да белгілі бір функ-
цияларды орындайды: балаларды мектепте оқу мотивациясын, оның 
барлық компоненттерін қалыптастырады,  (оқу, танымдық, әлеуметтік); 
интеллектуалдық функциясын – қоршаған орта туралы білім береді, та-
ным процестерін дамытады.

Анықталған функцияларға сәйкес жанұяда мектеп жасына дейінгі 
ересек балаларды мектепке дайындау процесін ұйымдастыру пробле-
масын шешу үшін ата-аналар үшін мынадай  педагогикалық ұсыныстар 
жасауға болады.

Мотивациялық функцяларды жүзеге асыру барысында: 
•	 мектеп туралы, мектепте сабақтағы тәртіп ережелері, сабақтың 

өзі  туралы, мектеп құрал-жабдықтары туралы айтып беріңіз;
•	 баланы мектепке саяхатқа апарыңыз (мүмкіндігінше өз баратын 

мектепке), мүмкін болса болашақ мұғалімімен таныстырыңыз;
•	 баланың мектеп оқушысы ретіндегі жаңа әлеуметтік позицияны 

қабылдауына дайындығын қалыптастырыңыз;
•	 оқу-маңызды қасиеттерін қалыптастырыңыз (оқу мотивтері; 

көру арқылы талдау; оқу міндетін қабылдауы; кірісу дағдылары; 
графикалық дағдысы; іс-әрекетін реттеуінің еріктілігі; оқи алатындығы);

•	 баламен сөйлескенде көп заттардың атын, белгілерін атаңдар, 
олармен қалай жұмыс істеу керек екендігін айтыңыздар;
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•	 оның достарының бірімен немесе мектепке барып жүрген ере-
сек туыстарымен сөйлесіңіздер.

Интеллектуалдық функцияларды орындағанда мыналар қажет:
	баламен тек қана сюжетно-рөлдер, конструктивтік ойындар 

емес, дамытушы ойындар да ойнау керек;
	баланы үнемі кітапханаға апарып тұрыңыз;
	баламен танымдық кітаптар оқып, оқығаныңызды талдаңыз;
	баланың танымдық – қабылдау, ес, ойлау, елестету процестерін 

дамыту;
	баланың сұрақтар беруге ұмтылысын, білуге құштарлығын 

мадақтау;
	балада жаңа әсерлердің туындауына, олар жөнінде айтып бере 

алуына қамқорлық жасау;
Егер отбасында мынадай жағдайлар болса, әлеуметтік функция 

қамтамасыз етіледі:
•	 басқа балалармен ойынын мадақтаса;
•	 үлкендермен қатынасын мақұлдаса;
•	 баламен қоғамдағы тәртіп нормалары мен ережелері туралы 

сөйлессе;
•	 ережелерге сәйкес үлкендермен және құрбыларымен өзара 

қарым-қатынас орнату білігін дамытса;
•	 қажетті тұлғалық қасиеттерді тәрбиелесе (мақсатқа жетуге 

ұмтылушылық, табандылық);
•	 баланың өз күшіне сенімін ұялату, өзін-өзі бағалауының 

төмендеуіне жол бермеу. Ол үшін баланы жиі-жиі мақтап тұру, ешқашан 
да жіберген қателері үшін ұрыспау, нәтижені жақсарту үшін тек оны 
қалай жөндеуді көрсету керек.

Ұйымдастырушылық  функция іске асады, егер ата-аналар:
	баламен ұдайы шұғылданса;
	балаға нақты және анық талаптар қойса;
	құбылыстарға қарапайым және ұғымды түсініктер берсе. Анық, 

айқын, нақты грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлессе;
	бала шаршағанда немесе көңіл-күйі болмаған кезде бірнәрсе 

істеуге мәжбүрлемесе;
	шыдамдылық көрсетсе, баланың ойын бөлмесе, бала айтып 

біткенше бұрылып кетпесе;
	мектепке дайындауда жақсы нәтижелерге жету үшін бала 

қосымша білім беру мекемесіне барса (балаларды дамыту орталығы, 
мектептегі дайындық сыныбы).
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Өз бетімен білім алу функциясын орындау үшін:
•	 ата-аналарға мектепке дайындау, оның түрлері, компоненттері, 

әдістері, әдістемесі жөнінде өз білімдерін көтеруі қажет, яғни өздік 
білімін көтерумен шұғылдануы тиіс;

•	 өздік білімін көтеру үшін педагогикалық және әдістемелік 
әдебиеттерді пайдалануы керек;

•	 әлеуметтік әдебиеттің көмегімен баланың жас ерекшеліктерін 
зерттеуі тиіс;

•	 мектепке өздігінен дайындалғанда баланың тұлғалық 
ерекшеліктерін ескеруі үшін арнайы диагностиканы, баланың мектепке 
дайындық деңгейін анықтау мақсатында тестерді пайдалану қажет;

•	 арнайы ойындар мен әдістемелер арқылы психофизиологиялық 
функцияларды (фонематикалық есту, ұсақ моторика, кеңістіктікті 
бағдарлау, координация) дамыту керек;

•	 баланы мектепке дайындау жөнінде мамандармен кеңесіп оты-
ру қажет.

Сонымен, баланы мектепке дайындау процесі – кешенді және жан-
жақты. Мектепке дайындықтың әр түрін қалыптастыру міндеттері 
жанұяның, мектепке дейінгі мекемелердің, бастауыш мектептің, ар-
найы топтардың және мектепке дейінгі мекемеге бармайтын балаларды 
дайындау орталықтарының өзара әрекетінің бірлігінде. 

9.7 Балаларды мектепке дайындаудын  психологиялық-
педагогикалық проблемалары

Балаларды мектепке дайындау аспектісінде бірқатар проблемалар 
бар. Бұл проблемалар мен қайшылықтарды шешу отбасы мен мектепке 
дейінгі мекемеде мектеп жасына дейінгі баланы мектепке дайындаудың 
теориясы мен практикасын қалыптастыруды дамытудың қозғаушы 
күші болады. Проблемаларды шартты түрде екі топқа бөлуге болады: 
ұдайы, білім беруді дамытудың кез келген кезеңіндегі өзекті пробле-
ма, мұны шешу педагогикалық жұмыстың барлық кезеңдерінде жүзеге 
асырылып отыруы тиіс; ситуациялық сипаттағы проблемалар, олар өз 
шешімдерін нақты уақытша ситуацияларда татбуды талап етеді. 

Бірінші топтың кейбір проблемаларын көрсетейік.
	Мектепте оқуға көшу үшін оңтайлы жас кезеңін анықтау про-

блемалары.
	Баланы мектепке нәтижелі бейімделуді қамтамасыз ету пробле-

малары  (биологиялық, әлеуметтік).
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	Мектепте және балалар бақшасында баланы жалпы және ар-
найы дайындау сапасын көтеру проблемалары.

	 Мектепке дейінгі мекемеге бармайтын балаларды мектепке 
білім беру мекемелерінің (орталықтар, қысқа мерзімді топтар) балама-
лы балабақшаларында дайындау проблемалары. 

	«Балабақша - мектеп» жүйесінде дайындаудың сабақтастығын 
қамтамасыз ету проблемалары.

	Баланы мектепке дайындаудың барлық түрлерін кешенді диагно-
стикалауды қамтамасыз ету проблемалары (кезеңділік, толыққандылық, 
жан-жақтылық).

	Мектепке жалпы және арнайы дайындауды жүзеге асырудағы 
педагогикалық кадрлар  проблемалары; тәрбиешілер мен бастауыш 
мектеп мұғалімдерінің жұмысының сабақтастығын жүзеге асыру про-
блемалары; бұл аспектідегі баламен жұмыстың отбасымен өзара әрекеті 
проблемалары.

	Балаларды мектепке дайындағанда олардың жеке 
ерекшеліктерінен туындайтын проблемалар («солақай» балалар, да-
муында ауытқулары бар балалар, дарынды балалар, алты жасарлар, 
физикалық және психикалық даму ерекшеліктері бар балалар).

	Баланы мектепте оқуға дайындағанда оның қандай да бір 
компоненттерінің болмауымен немесе жеткіліксіз қалыптасқандығынан 
туындайтын проблемалар.

	 Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындағанда ата-
аналар мен педагогтардың теориялық және әдістемелік материалдардың 
көптігінен оларды дұрыс таңдай білу қажеттілігімен байланысты про-
блемалар; дайындау процесі ретіндегі нәтиже ретіндегі мектепке 
дайындықтың мәнін ашатын көзқарастардың әртүрлілігімен байланы-
сты проблемалар.

Бұл проблемалар кешенін жалғастыра беруге болады. Бұлардың 
әрқайсысынан дербес проблемалар бөліп алуға болады. Бұл тізім 
педагогикалық процестің нақты ішкі және сыртқы шарттары-
на негізделген, отбасы жағдайының ерекшеліктеріне және басқа 
да факторларға байланысты дайындықтың жеке проблемаларымен 
толықтырылуы мүмкін.

Тақырыпты аяқтай келе, оны ашуды толық аяқтадық деп айтуға 
болмайтындығын атап көрсетеміз. Тақырып ауқымды, оның қосымша 
өз бетімен зерттеуді және мектепке дейінгі мекемелер мамандарының 
саналы түрде ойлануын қажет ететіндей көптеген аспектілері бар. 
Ұсынылған әдебиеттермен өзіндік жұмыстарды, практикалық тап-
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сырмаларды орындау бұл тақырыпты терең түсінуге, алған білімді 
практикалық сабақтарда қолдануға, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізгенде, білім беру мекемелеріндегі педагогикалық қызметінде, 
ата-аналармен жұмыс жүргізуде көмек болады.

Өздік жұмыс үшін тапсырмалар
1. Сөздікті жаңа терминдермен толықтырыңыздар, олардың 

арасындағы байланысты анықтаңыздар.
2. Балалар психологиясы курсынан мектеп жасына дейінгі ере-

сек балалардың даму ерекшеліктерін көрсетіңіздер. Баланы мектепке 
дайындау тиімді болу үшін оларды қалай пайдалану керек екендігін 
түсіндіріңіздер.

3. Базалық балабақшадағы дайындық тобына барыңыздар. Видео 
немесе фотокамераның көмегімен топтағы ортаның толық бейнесін 
құрыңыздар. Оқу аймағы тұрғысынан ортаны, оның толықтығын, 
мектепке дайындаудың әр түрлерін қалыптастыратындай қолда бар 
құралдарын бағалаңыздар. Сабаққа қатысыңыздар және баланы мек-
тепке дайындаудың педагогикалық әдістері мен тәсілдерін бөліп 
көрсетіңіздер.

4. «Баланы мектепке дайындауда бала іс-әрекетінің әр түрінің 
әлеуеті» атты кесте құрыңыздар. Оны ұсынылған әдебиеттерді пайда-
ланып толтырыңыздар.

5. «Отбасы жағдайында баланы мектепке дайындауды ұйымдастыру. 
Отбасы  мен мектепке дейінгі мекеменің байланысы» тақырыбына ата-
ана жиналысына баяндама мәтінін дайындаңыздар. Кіші топта бұл 
тақырып бойынша көшпелі папкалар жасаңыздар.

6. Баланы мектепке дайындауда мектепке дейінгі мекеме мен ба-
стауыш мектептің өзара іс-әрекет мүмкіндіктерінің, бұл жұмыста 
сабақтастықты қамтамасыз ету кестесің жасаңыздар. Кестенің атын 
қойып, олардың байланыстарын бағдар-сызықтармен  көрсетіңіздер. 
Кестені құру үшін мына әдебиеттерді пайдаланыңыздар: Дошкольная 
педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. – б.2. т.7. 
Формы связи детского сада и школы.

7. Мектепке дейінгі ересек жастағы балалармен жұмыс процесіндегі 
мектепке дейінгі мекеме мамандары мен мектептің өзара іс-әрекетінің 
жылдық жоспарын жасаңыздар, бұл процесті ата-аналармен байланы-
сты көрсетіңіздер.

8. Базалық балабақшада педагогтардың баланы мектепке дай-
ындауды диагностикалау үшін пайдаланатын материалдарымен 
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танысыңыздар. Бұл мәселені өздіктеріңізден теориядағы орнын 
қарастырыңыздар. Тапсырманы орындау үшін диагностикаға байланы-
сты әдебиеттерді пайдаланыңыздар.

Ұсынылатын әдебиет
1. Айзман Р. И., Жарова Г. Н. и др. Подготовка ребенка к школе. – 

М., 1991.
2. Божович Л. И. Отношение дошкольников к учению как психоло-

гическая проблема // Вопросы психологии школьников. – М., 1951.
3. Буре Р. С. Готовим детей к школе. – М., 1987.
4. Вазина В. Я. Воспитание целеустремленности поведения у детей 

в игровой деятельности. – Горький, 1985.
5. Готовность к школе/ Под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1995.
6. Коломинский Я. М., Панько Е. А. Учителю о психологии детей 

шестилетнего возраста. – М., 1988.
7. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе. – М., 1991.
8. Максименко С. Д. Изучение учителем психологического разви-

тия шестилетних учащихся. – Киев, 1984.
9. Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая 

готовность ребенка  к  школе. – М., 2002.
10. Подготовка детей к школе в семье / Под ред. Т. А. Марковой, Ф. 

А. Сохина. – М., 1976.
11. Психолого-педагогический словарь/ Под ред. П. И. Пидкасистого. 

– М., 1999.



187

10-ТАРАУ
ДАМЫТУШЫ ОРТА ЖӘНЕ ОНЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

МЕКЕМЕДЕ ЖОБАЛАУ

Жоспар

10.1 «Орта», «дамытушы орта», «білім беру ортасы» ұғымдарының 
мазмұны.

10.2  Тұлғаны дамытуда және мектеп жасына дейінгі баланың іс-
әрекетінде ортаның маңызы.

10.3 Мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі дамытушы ортаның 
негізгі сипаттары.

10.4 Дамытушы ортаны жобалау. Мектеп жасына дейінгі бала үшін 
оны құру принциптері.

10.5 Мектепке дейінгі мекемеде дамытушы ортаны құрудың зама-
науи тұжырымдамалары. 

10.6 Шетелдерде мектеп жасына дейінгі мекемеде балаларды да-
мыту ортасын  жобалау.

10.1 «Орта», «дамытушы орта», «білім беру ортасы» 
ұғымдарының мазмұны

Заманауи мектепке дейінгі білім беру жүйесін жетілдіру мектеп-
ке дейінгі мекемеде мектепке дейінгі балалық шақ түсінігі адамның 
өмірінің негізін қалаушы және басты кезеңі ретінде байланыстырылады; 
қарым-қатынасты гуманизациялау жүйесі «бала-қоршаған әлем»; білім 
беруді мектепке дейінгі жастағы баланың тұлғалық даму жағдайларын 
қамтамасыз етуге бағдарлау, олардың бұл сатыда жеке тәжірибе алуы.

Мектепке дейін білім беруге әлеуметтік сұраныс пен жүйенің 
бүгінгі жайының арасындағы, мектепке дейінгі мекемедегі қазіргі 
жағдай мен ол жөніндегі балалардың, педагогтар мен ата-аналардың 
идеалды түсінігінің арасындағы қайшылықтар мамандарды балалар-
ды әртүрлі іс-әрекет субъектісі ретінде дамытуға жетектейтін мектеп-
ке дейін білім беруді жүзеге асыру технологияларын іздестіруге себеп 
болды.

Бұл ізденістер контекстіндегі маңызды аспект мектепке дейінгі ме-
кемеде, жанұяда, бүтін социумда баланы дамыту ортасын оңтайландыру 
проблемасын шешу болып табылады. Баланы дамытуға әжептәуір 
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деңгейде тұқым уалаушылық, орта, тәрбие және басқа да факторлар 
әсер етеді. Дегенмен бала өмірінің алғашқы күнінен бастап қоршаған 
ортасы ынталандырады, тежейді немесе физикалық, психикалық, 
әлеуметтік, тұлғалық дамуы бейжай дәрежеде болады.

Психологтардың (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн және т.б.) деректерінше, орта адам дамуының күшті 
факторы болып табылады, адамды қоршаған кеңістік, индивидтің да-
муы мен ісінің  тікелей белсенділік аймағы деп қарастырылады.

Психологиялық-педагогикалық сөздік ортаға мынадай анықтама 
береді: «Орта – адамды қоршап тұрған және онымен организм мен 
тұлға ретінде өзара ықпалдастықта болатын жағдайлардың жиы-
ны». Орта ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Қоршаған орта – адам-
ды қоршап тұрған ортаның түрі, ол физикалық және әлеуметтік болып 
бөлінеді. Ішкі орта организмнің күйімен анықталады және организмнің, 
жеке тұлғаның түрлі жүйелерінің өзара тәуелділігінде көрінеді. П. И. 
Пидкасистый, тұлғаның ортамен өзара әрекетінде оның өзгерістері 
ортаның өзгерістеріне тәуелді екендігін, тәрбие процесінде ескеруді та-
лап ететіндей қайшылықтар туғызатынын атап көрсеткен.

Дамытушы орта дегеніміз не? Осы ұғымның мазмұнын ашайық.
В. А. Петровскийдің анықтамасы бойынша дамытушы орта – ар-

найы ұйымдастырылған баланың өздігінен білім алуына және дамуына 
жағымды әсер етуге қабілетті баланы қоршаған кеңістік. 

М. Н. Полякова дамытушы орта – табиғи, өте жайлы, ыңғайлы, 
тиімді ұйымдастырылған, әртүрлі сенсорлық қоздырғыш және ойын 
материалдарымен толтырылған жағдай деп көрсетеді.

«Дамытушы заттық орта, - деп көрсетеді С. Л. Новоселова, - 
бұл  баланың рухани және физикалық бейнесінің даму мазмұнын 
функционалды модельдейтін іс-әрекетінің материалдық объектілер 
жүйесі. Байытылған орта баланың түрлі іс-әрекетін қамтамасыз етудің 
әлеуметтік және табиғи құралдарының бірлігін көздейді». Бұл ортаның 
негізгі элементтеріне С. Л. Новоселова архитектуралық-ландшафтық 
және табиғи-экологиялық объектілерді; көркемдік студияларды, 
ойын, спорттық алаңдарды және олардың жабдықтарын; ірі габаритті, 
баланың бойына сай конструкторларды; ойыншықтардың тақырыптық 
жиынтықтарын, құралдарды; оқыту мен тәрбиелеудің аудиовизуалдық 
және ақпараттық құралдарын жатқызды.

Р. Б. Стеркина баланы дамыту ортасын  материалдық-техникалық, 
санитарлық-гигиеналық, эстетикалық, эргономикалық (эргономи-
ка – адам іс-әрекетін затта жобалауды қамтамасыз ететін және және 
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оның функционалдық қасиеттері туралы ғылым) кешені ретінде 
қарастырады;  эргономиканың деректерінің негізінде мектепке дейін 
білім беру мекемесінде балалар мен үлкендердің өмірін ұйымдастыруды 
қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайларды 
дизайнерлік жобалау жүзеге асырылады. Айтылған жағдайлар адамның 
өмірлік сұранысын қанағаттандыруға, оның қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған. Одан басқа олар 
рухани және әлеуметтік сұраныстарына – танымдық, эстетикалық, жал-
пы мәдениеттік, басқа адамдармен қарым-қатынастағы сұраныстарына 
бағдарланған.

В. А. Ясвин, баланың оқуы мен дамуына ортаның әсерін тал-
дай келе, «білім беру ортасы» ұғымына осы біз айтқан пікірге ұқсас 
түсінікке келеді. Ол: «Білім беру ортасы – бұл тұлғаның берілген үлгі 
бойынша қалыптасуына әсер мен жағдайлар, сол сияқты оның дамуы 
үшін әлеуметтік және кеңістіктік заттық ортада болатын мүмкіндіктер 
жүйесі» деп жазды. Бұл анықтама «дамытушы орта» ұғымымен 
мөлшерлес келеді. Бірақ тұлғаның  әлеуметтік берілген «үлгі бойын-
ша» даму мағынасы көбінесе бұл ортаға енген субъектінің өзіндік 
даму мағынасының айырмашылықтарын жояды. Дамытушы ортаның 
мағынасы оның баланың іс-әрекетін ынталандыруда, белсенділендіруде 
тұлғаға заттардың, ойыншықтардың, жағдайдың және т.б. қосалқы 
әсерінде. Бұл ортаның мақсаты (динамикалық, белсенді, тәрбиелеуші, 
үйретуші) – баланы өзіне тән іс-әрекетінің субъектісі ретінде дамы-
ту, айналасындағы адамдармен және  айналаны танып білу үшін өзін 
қоршап тұрған заттар әлемімен өзара ықпалдастық субъектісі ретінде 
дамыту. Ол әсердің тура, «көзге ұрып тұрған» пайдасын бермейді, 
жағдай жасау арқылы түрлі іс-әрекетті жеделдендіреді. Бұл мектепке 
дейінгі баланың физикалық, психикалық және тұлғалық дамуы үшін 
басты шарт болып табылады. П. Ф. Лесгафтың зерттеулері ортаның 
баланың жеке ерекшеліктеріне қарай генетикалық көрсеткіштерін 
реттейтін іргелі жүйелі фактор ретінде жүретіндігін көрсетті.

Психологиялық-педагогикалық зерттеулерді белсенділендіру білім 
беру мекемелері мен жанұяда дамытушы орта құрудың теориясы мен 
практикасы саласында 20 ғасырдың 60-шы жылдарымен байланысты. 
Әрине, неғұрлым ертерек кезеңде оқытуды, тәрбиелеуді және дамыту-
ды оңтайландыру жағдайларын негіздейтіндей мектепке дейінгі педа-
гогикада зерттеулер болған жоқ деу қате болар еді (К. Д. Ушинский, 
Е. И. Тихеева, Е. И. Флерина, Е. В. Водовозова, Н. К. Крупская, А. В. 
Запорожец, А. П. Усова).
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«Заттық-дамытушы орта» термині педагогтардың сөздігінде 20 
ғасырдың 80-ші жылдарында пайда болды, бірақ зерттеу проблемала-
ры аясында одан әлдеқайда ертеректеу жүргізіле бастады.  1960 жылы 
мектепке дейін тәрбие беру ҒЗИ-ты ашылды,  1968 жылы осында 
дидактикалық құралдар, ерте жастағы балаларға (С. Л. Новоселова)  
және мектепке дейінгі балаларға (Н. Н. Поддьяков) арналған 
ойыншықтар жүйесі жасалады.  Мектеп жасына дейінгі балалар үшін 
ойыншықтарды, мебельдерді жобалау жұмысы 1970 жылдарда мек-
тепке дейінгі тәрбие ҒЗИ-ты мен БОҒЗИ-мен, МВХПУ-дың мебель 
кафедрасымен және т.б. бірігіп жалғастырылды. Дамытушы ортаның 
көрнекті компоненттерімен қатар оны отбасы мен мектепке дейінгі 
мекемелерде қалыптастырудың жаңа принциптері жасалды (Н. Н. 
Поддьяков, Л. А. Парамонова, С. Л. Новоселова, Н. Т. Гринявичене, Е. 
В. Зворыгина). 1980-ші жылдардың екінші жартысында «Компьютерлік 
ойын кешенінің» тұжырымдамасы мен жүйесі құрылды. Мектепке дейін 
білім беру практикасына енген жаңа ақпараттық технологиялар бұл 
жастағы балалардың мүмкіндіктері мен сұраныстарын зерттеуге назар 
аударуды, дамытушы жүйе ретінде заттық орта құрудың нұсқаларын 
іздестіру қажеттілігіне алып келді.

Еуропалық Батыста, Т. В. Фуряеваның деректері бойынша, заттық-
дамытушы орта құрудың жаңа нұсқаларын іздестіру 20 ғасырдың 
70-80 жылдарына келеді. Бірінші іздестіру моделі профессорлар Х. 
Эрлер және  Л. Эрлердің инициативасымен құрылған «Иесвекан» экс-
перименталды балабақшасы болды. Ол кәсіптік білім алатын студент-
тер үшін педагогикалық шеберхана ретінде құрылды. Осы мекемеде 
жасалған топтарды құру және балалар үшін басқа да орындарды жасау 
жөніндегі көптеген жаңалықтар Германияның және басқа да Европа 
елдерінің балабақшаларының практикасында қолданыс тапты. 1980-ші 
жылдардың ортасында ғалымдар, профессорлар В. Мальке, Н. Шварте 
балабақшасын барынша кеңінен жабдықтау тұжырымдамасын жаса-
ды. Бүгінде дамытушы ортаны жобалағанда батыс мамандары мына-
дай идеядан бастау алады: балабақша – балалардың өмірлік кеңістігі, 
онда аз топтарда ойын үшін жағдай жасауды, күн тәртібінде қозғалыс 
белсенділігін арттыруды, белсенді жағымды-эмоционалдық көңіл-күй 
жасауды қамтамасыз ету қажет.

Мектепке дейін білім берудегі заманауи жағдаяттар мамандардың  
мектепке дейінгі жаста баланы дамыту ортасын құрудың маңыздылығын 
жеткілікті түрде түсінуімен сипатталады, оны ұйымдастырудың түрлі 
тәсілдері мен принциптері анықталған (О. Артамонова, С. Л. Новоселова, 
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В. А. Петровский, Н. Н. Поддьяков, М. Н. Полякова және т.б.). 20 
ғасырдың 90-шы жылдарының ортасында дамытушы заттық ортаның 
тұжырымдамасы жасалды, ол оны жасаудың маңыздылығын және мек-
тепке дейінгі балалық шақтың әртүрлі жас кезеңдері үшін жобалау 
мүмкіндіктерін негіздеді. Бұл бағыттағы ғылыми ұсыныстар мектепке 
дейінгі білім беру мекемелері, жанұя және тұлғаны әлеуметтендірудің 
басқа да институттары жағдайында бұл проблеманың практикалық 
шешу жолдарын іздестіруді өзекті мәселе етіп қойды.

Мектеп жасына дейінгі балаларды дамытуда заттық ортаның 
маңыздылығын көрсетейік, сол сияқты әртүрлі авторлардың анықтаған 
қажетті сипаттамалары мен принциптеріне тоқталайық.

10.2 Тұлғаны дамытуда және мектеп жасына дейінгі баланың іс-
әрекетінде ортаның маңызы

Педагогика мен психологияда дамытушы ортаның әсеріндегі 
адам танымдық және тұлғалық дамудың жоғары деңгейін меңгереді 
деген сөзсіз қағида бар. Толыққанды үйлесімді даму үшін балалар 
үлкендердің назарының, мейірімді және мазмұнды қарым-қатынастың 
қажеттілігіне мұқтаж болып қана қоймайды, сонымен бірге баланың 
алған тәжірибесін бекітуді қамтамасыз ететіндей заттық ортаны да 
қажет етеді. Әрбір іс-әрекет қандай да бір сұранысты қанағаттандыруға 
қызмет етеді (өмірлік, танымдық, қоғамдық). Бұл үшін балаға қызықты 
мақсаты бар объектілер керек (бас қатыру ойындары, кедергілер жолағы, 
компьютерлік дидактикалық бағдарлама және т.с.с.). «Дамытушы 
орталардың басты белгісі оның проблемалылығы болып табылады», 
- деп көрсетеді С. Л. Новоселова. Бала орта объектілерімен жұмыс 
істейді, бірқатар практикалық міндеттерді қояды және шешеді. Жақсы 
дамытушы ортада бірден табылмайтын ақпараттар толық болмайды, 
баладан ізденісті, шығармашылық белсенділікті талап етеді. Даму орта-
сы жүйелі болуы керек, яғни балалардың жасына, іс-әрекет мазмұнына, 
тәрбиелеу және оқыту мақсаттарына, жобалық мәдениеттің негізгі 
принциптеріне сай болуы керек.

Арнайы ұйымдастырылған орта іс-әрекетке белсенділік әсерін 
көрсетуге, өздігінен оқуға ықпал етуге, түрлі іс-әрекет субъектісі ретінде 
баланың қалыптасуын жетілдіруге, аяғынан тұруды қамтамасыз етуге, 
өз іс-қимылын еркін таңдай және бағыттай білуге қабілетті. Мұндай 
орта өз әлеуетін көрсетіп бағалай білуге мүмкіндік береді, мақсаттылық 
пен бағыттылықты, жинақылықты, өз ісі мен әрекетінің нәтижелері 
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үшін жауапкершілікті қалыптастырады, шығармашылық қабілетті аша-
ды, дамудың қазіргі сәтіндегі мүдделер мен сұраныстарға қарай әрекет 
етуге мүмкіндік туғызады. Түрлі іс-әрекеттерге қатыстыру, түрлі ма-
териалдармен таныстыру, өз инициативасымен бос кезінде,  педагог 
шектемеген уақыт көптеген тәртіптік проблемаларды шешеді, жанұя 
мен балаға мектепке дейінгі мекемеде уақытының мазмұнды өтуіне 
кепілдік береді.

Сонымен, орта тұлғаның қалыптасуы мен дамуының, сол сияқты 
оған тән іс-әрекет түрлерінің қозғаушы күші рөлін атқарады. Ол 
қабілеттің, мектеп жасына дейінгі баланың субъективтік қасиеттерінің 
жан-жақты қалыптасуына ықпал етеді, оның даралығын көрсетеді, 
белсенділік түрлерін жеделдетеді, топта жағдайлы психологиялық аху-
ал туғызады. Дамудың лайықты ортасының болуы мектепке дейінгі 
білім берудің тұлғалық-бағдарлық моделінің қажетті шарты болып та-
былады.

10.3 Мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі дамытушы 
ортаның негізгі сипаттары

Заманауи мектепке дейін білім беру мекемесі, егер олар бұл саты-
да мамандардың жұмысын реттейтін негізгі нормативтік құжаттарға 
қайшы келмесе, білім беру бағдарламаларын таңдауда, балаларды да-
мыту жағдайын жасағуда ерікті. Сонымен бірге балалардың сапалы 
білімге құқығын қамтамасыз ету үшін дамытушы ортаның негізгі сипат-
тарын анықтау қажет, олар мектепке дейінгі мекеменің педагогикалық 
ұжымының жеке даралығына және оны «идеалды» мектепке дейінгі 
мекеме деген түсінікке қарамастан қарастырылуы керек.

М. Н. Полякова «Балалық шақ» бағдарламасын жасаушылар 
тұрғысынан мынадай сипаттарды бөліп көрсетеді.

Жағдайдың жайлылығы мен қауіпсіздігі.
Қамтамасыз ету жолдары: үй жағдайының тиімділігі; балалардың 

белсенділігі аумақтарының арасындағы шекараны  болдырмау (ойын, 
оқу, театралдық); кеңістікті балалардың өзінің өзгерту мүмкіндігі; 
баланың іс-әрекет үшін орын таңдау мүмкіндігі; орынды түрлі жарықпен 
безендіру; жайлы орналасу үшін кілем жапқыштардың болуы және ды-
бысты сіңіру; балалардың басқа бөлмелерде өздігінен жұмыс жасауы 
үшін орын дайындау (ұйықтайтын бөлмеде, қабылдау бөлмесінде, сту-
дияларда, кітапханада).
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Сенсорлық әсерлердің байлығын қамтамасыз ету.
Қамтамасыз ету жолдары: түстің, түрдің, шамасының, 

материалының көптүрлілігін бейнелейтін заттарды іріктеу. Бұл контек-
сте тұрмыстық заттар, табиғи заттар, жай материал, ойын үшін табиғи 
заттар, костюмдер, түрлі бағыттағы конструкторлар болуы керек.

Мектеп жасына дейінгі балалардың өзіндік даралық іс-әрекетін 
қамтамасыз ету.

Қамтамасыз ету жолдары: кеңістікті баланың ортаға кіруіне 
мүмкіндік беретін арнайы іріктелген материалмен толтыру, әртүрлі 
әрекетті,  материалдарды таңдау, қызықты объектінің айналасы-
на басқа балалармен және педагогпен бірігу. Мұның нәтижесі іспен 
шұғылданғандық, берілгендік, ұйымдасқандық, шығармашылдық ат-
мосферасын туғызу.

Зерттеу, үйрету мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.
Қамтамасыз ету жолдары: заттармен эксперимент жасау үшін, өз 

бетімен және педагогтың жетекшілігімен тәжірибе қою үшін жағдай 
жасау, осылар арқылы әртүрлі жағдайда заттардың қасиеттерін, са-
пасын, ерекшеліктерін танып білу; орта объектілерінің ішіндегі және 
инициативаны дамытушы проблемалық элементтердің болуы, таным 
процестері, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі.

Топтағы барлық балалардың таным іс-әрекетіне қатысу 
мүмкіндіктері.

Қамтамасыз ету жолдары: толық және балалардың жас 
ерекшеліктеріне, білім беру процесінің мақсаттары мен міндеттеріне 
және басқа да факторларға қарай өзгертіліп отыратын жеткілікті 
мөлшерде түрлі заттық материалдардың, белсенділік зонасының болуы 
(ойын, қозғалғыш, танымдық, көркемдік, еңбек).

Топта дамыту ортасын жасағанда педагог мыналарды орындауы тиіс:
•	 нақты түсінген тұжырымдамалық психологиялық-

педагогикалық идеяларға сүйену, дамытушы орта компоненттерін 
қалыптастырудың заманауи тұжырымдамаларын білу;

•	 мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 
әдістемесін меңгеру;

•	 мектепке дейінгі мекемедегі қазіргі қолданыстағы  дамыту орта-
сына, оның негізгі мақсаттарына, мазмұнына, жетекші түрлеріне және 
оқыту мен тәрбиелеу әдістеріне сәйкес белгілі бір талаптар қоятын 
білім беру бағдарламасын ескеру;

•	 балалардың жас және жеке ерекшеліктері мүмкіндіктеріне, 
бейіміне, даму деңгейіне қарай бағдарлау;
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•	 өздерінің қабілеттерін, бейімін, мүддесін пайдалану;
•	 топ ортасын жобалағанда және құрғанда балалар мен ата-

аналардың мүмкіндіктерін және талап-тілектерін қарастыру.
Ортаның ұсынылған сипаттарының болуы оны жобалағанда  

педагогтың еркіндігі мен шығармашылдығын шектемейді, мектепке 
дейінгі мекеме бейнесін жасауда бағдар болады, бұл процесс негізгі 
тұжырымдамалық позицияларды анықтайды.

10.4 Дамытушы ортаны жобалау. Мектеп жасына дейінгі бала 
үшін оны құру принциптері

Педагогикалық жоба – бұл жоспарланатын және іске асырылатын 
амалдардың, белгілі бір мақсаттарға жету үшін қажетті шарттар мен 
құралдардың жүйесі. Мектепке дейін білім беру жүйесін жобалағанда 
мамандар оларға, білім беру бағдарламасының педагогтарының 
біліктілігіне мемлекеттік нормативтік талаптарды ғана қоймай, со-
нымен бірге мектепке дейінгі мекемеде тәрбиеленушіні қоршаған 
ортаның қажетті сипаттарын анықтайды. Ортаны жобалау алдында 
бала тұлғасын жобалау – орта білімнің бастауыш кезеңіне көшкенде 
оның дамуының қажетті нәтижесін жобалау. Мектеп жасына дейінгі 
бала тұлғасын педагогикалық жобалау – уақытты, оның жас және 
жеке мүмкіндіктерін, жанұя мен мектепке дейінгі мекемедегі нақты 
жағдайларды ескере отырып, оны дамытудың мүмкін болатын 
нұсқасын суреттеу және жасау.

Дамытушы орта жобасы мектепке дейін білім беру жүйесінің 
әлеуметтік сұранысын ескере отырып жасалады, қарастырылып 
отырған сатыдағы мемлекеттік стандартқа сүйенеді, аймақтық, 
ұлттық, мәдени, климаттық жағдайларға қарай нақтыланады. Орта 
оның тұлғаға тәрбиелеушілік, оқытушылық, дамытушылық және 
баланың іс-әрекетіне әсері тұрғысынан қарастырылады. Мектепке 
дейінгі мекеменің дамытушы ортасына мектепке дейінгі мекеме-
де қабылданған білім беру бағдарламасының талаптары ерекшелік 
береді. Ондағы қойылған мақсаттар, міндеттер, ұсынылатын балалар-
мен жұмыс мазмұны, түрлері және әдістері оны тиімді түрде жүзеге 
асырудың қажетті (өзіне тән) шарттарын анықтайды.

Сонымен бірге, мектепке дейінгі мекеменің ерекшелігіне 
қарамастан мектепке дейін білім берудің жалпы міндетті стандар-
тында белгіленген мектепке дейінгі барлық мекемелер орындауға 
міндетті баланың даму ортасына қойылатын талаптардың нормативтік 
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құжаттар кешені бар. Онда  «балабақша орнын және алаңын заттық-
кеңістіктік ұйымдастыру баланың мүддесі мен сұранысына, ал оның 
элементтері (жабдығы, ойындар, ойыншықтар, дидактикалық ма-
териал) – оның дамуына қызмет етуі тиіс» деп атап көрсетілген. 
Топтық орындардың құрылымы балаға ойынға және ойыншықтарға, 
материалдарға еркін қолы жетуін қамтамасыз етуі тиіс. Кеңістіктің 
жабдықталуы мен ұйымдастырылуы балалардың уақытпен шек-
телмеген қозғалыс белсенділігі мүмкіндіктерін қарастыруы керек, 
баланың біріккен және жеке іс-әрекетіндегі сұранысты қамтамасыз 
етуі тиіс.  Ойын бұрыштарының жиі өзгеруімен қатар іс-әрекеттің 
басқа түрлері үшін де орын алаңын жасау, зат-орынбасарлар ретінде 
пайдалануға болатындай табиғи материалдармен толықтыру    керек. 
Материалдар балалардың жасына сай болуы тиіс, білім беруге замана-
уи талаптарды ескеріп толықтырылуы керек. Мектепке дейінгі меке-
меде педагогикалық процесте көптеген функциялар орындайтын ком-
пьютерлер басым орын алуы қажет. Мектепке дейінгі мекеме ортасын 
үй жағдайына жақындастыру балалардың эмоционалдық жайының 
жақсы болуына ықпал етеді, оларда сенімділік және қорғалғандық 
сезімі ұялайды.

Мектепке дейінгі мекемелерді аттестациялау мен 
аккредитациялағанда даму ортасын бағалай отырып, сараптау ко-
миссиясы «Мектепке дейінгі мекемедегі материалдық-техникалық 
және балалардың медициналық-әлеуметтік жағдайларын бағалау 
критериилеріне» сүйенеді. Критерийлер екі блокқа бөлінген. 
Бірінші блок 3 жасқа дейінгі бала үшін дамытушы ортаны бағалау 
критерийлерін құрайды, екінші блок 3 жастан 7 жасқа дейінгі бала 
үшін дамытушы ортаның критерийлерін қамтиды. 

Мектепке дейінгі мекмелердің дамытушы ортасын жобалау 
бағдары ретінде оны құру принциптері де жүреді. Мектепке дейінгі 
педагогикада оған анықтама беруде, идеялық тұрғыда негіздеуде 
және практикаға енгізуде әртүрлі көзқарастар бар. В. А. Петровский 
мен М. Н. Полякова ұсынған принциптер мазмұнын анықтаудағы екі 
көзқарасты көрсетейік.

Дамытушы ортаны құру принциптері.
Дамытушы ортаны құру принциптерінің мазмұны (В. А. 

Петровский)
Дамытушы ортаны құру принциптерінің мазмұны (М. Н. 

Полякова)
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1. Арақашықтық принципі – үлкендер мен баланың өзара 
әрекетіндегі  позициялар:

- қарым-қатынастағы серіктестік;
- оңашалану мүмкіндігі.
2. Белсенділік, өзінділік және шығармашылдық принциптері:
- балалар іс-әрекетінің өзіндігі мен шығармашылдығы үшін жағдай;
- баланың іс-әрекет нәтижелерін сыйлау.
3. Тұрақтылық принципі – қоршаған кеңістіктің 

динамикалылығы: топтық орындарда ортаны жайлы етіп өзгерту 
мүмкіндігі.

4. Комплексиялау және ыңғайлы аймаққа бөлу принциптері:
- белсенділіктің қиылыспайтын сферасын құру;
- функционалды орындар дайындауды ұйымдастыру.
5. Әр бала мен үлкен адамның эмоционалдық жағдайының 

жақсы болу принципі: оңашалану бұрыштары, әр бала үшін жеке 
кеңістік.

6. Ортаны эстетикалық тұрғыда ұйымдастыруда үйреншікті 
және ерекше  элементтерді үйлестіру принципі: өнердің әр түрінде 
эстетика санаттарын үйлестіру.

7. Әр балаға ортаның ашықтық-жабықтық принципі: қоғамға, 
табиғатқа, мәдениетке, өзінің  «Мен»-іне ашықтық.

8. Ортаның компоненттерін қалыптастырғанда және оны 
толтырғанда жыныстық және жас айырмашылықтарын ескеру 
принципі.

1. Баланың сұранысына сыйластық принциптері (қозғалыстағы, 
қарым-қатынастағы, танымдық, қолдаудағы, өз беттілігіндегі сұраныс):

- еркін кеңістіктің болуы;
- жабдықтың қолжетімділігі және оның көптүрлілігі;
- топтық орындардың аймақтарға икемді (қатаң емес) бөлінуі.
2. Баланың пікіріне сыйластықпен қарау принципі: ортаны құрғанда, 

оны өзгерткенде, байытқанда балалардың пікірлнрі мен ұсыныстарын 
ескеру.

3. Заттық-кеңістіктік ортаның функционалдылық принциптері:
- балалар талап еткен және әртүрлі дамытушы функциялар орын-

дайтын материалдар мен жабдықтарды жинақтау;
- уақыттың ағымына сәйкес материалдардың өзара 

ауыстырылымдығы;
-   құралдар көпфункционалды, комбинаторлық, нұсқалы болуы 

тиіс.
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4. Білім берудің озықтық сипаты: топтық орындарда материалдардың 
15%-ы келесі жас сатысындағы балаларға бағытталуы керек (диагно-
стика үшін негіз, дамудың әртүрлі деңгейіндегі балаларға бағдарлау 
мүмкіндігі, танымдық белсенділікті жеделдету).

5. Ортаның динамикалық-статикалық принциптері:
- орта жағдайлы, тартымды бола отырып баланың өзгеруіне қарай 

өзгеруі тиіс;
- баланың ортаны өзгертуге өзі өзгеріс енгізе алатындай, оны өзіне 

ыңғайлайтындай мүмкіндігі болуы керек.
Айтылған көзқарастарды талдай келе, олардың кейбір ортақ 

тұстарын, көптеген принциптердің мазмұны жағынан үндес екендігін 
атап көрсету қажет. Олар педагогикалық іс-әрекеттің гуманистік 
бағытталғандығы, балаларды тұлғалық-бағдарлық тәрбиелеу мен оқыту 
мақсаттарын жүзеге асыруды көздейтіндігі, мектеп жасына дейінгі 
балалардың тұлғасын және іс-әрекетін дамыту үшін көпфункционалды 
кеңістік құру. Дамытушы ортаны құру принциптерін анықтаудағы 
әртүрлі көзқарастың болуы мектепке дейінгі мекеме педагогтарына 
өз көзқарасын білдіруге және соның негізінде дамытушы шарттардың 
оңтайлы кешенімен қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады.

Баланың даму ортасын жобалау процесі үздіксіз, оны аяқталды деу-
ге болмайды. Мектеп жасына дейінгі бала өседі, дамиды, барлық салада 
онда өзгерістер болады (мотивациялық, физикалық, интеллектуалдық, 
коммуникативтік, креативтік). Баламен бірге оны жаңа белсенділік 
түрлеріне жетелейтін қоршаған кеңістік өзгереді. М. Н. Полякова педагог 
құрған бастапқы орта өз функцияларын екі айда орындайтындықтарын, 
одан кейін оның түрленіп өзгеретінін айтады. Оның үстіне статикалық 
кезең бойы баланы қоршаған кеңістікке түрлі өзгерістер енгізіп тұру 
қажеттігін атап көрсетеді.

Мектеп жасына дейінгі балалардың даму ортасын жобалағанда және 
құрғанда педагог мынаны түсінуі керек. «…балалардың өмір сүретін 
ортасындағы жағдай оларды тәрбиелеуде еш нәрсемен салыстыруға 
келмейтін зор рөл атқарады. Орта жағдайы әсер етпейтін тәрбиенің 
ешқандай жағы жоқ, баланың тікелей нақты қоршаған ортасының 
тәуелді емес қабілеті жоқ…» - деп көрсетеді Е. И. Тихеева.

10.5 Мектепке дейінгі мекемеде дамытушы ортаны құрудың зама-
науи тұжырымдамалары

Мектепке дейінгі мекемеде дамытушы ортаны мақсатты бағытты, 
педагогикалық тұрғыдын ақталған жобалау мамандардың ортаның 
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тұлғаға тәрбиелік, оқытушылық, дамытушылық әсерін және қазіргі 
заманғы балалардың іс-әрекетін айқын түсінудің негізінде жүзеге асы-
рылуы тиіс. Бұл процесте түрлі факторлар кешенін есепке алу қажеттілігі 
мектеп жасына дейінгі балалар үшін дамытушы орта құрудың жалпы 
тұжырымдамасын жасаудың маңызының жоғары екендігін көрсетеді. 
Ол педагогиканың онымен сыбайлас ғылымдардың ғылыми негізделген 
деректеріне сүйенуі тиіс, оған қойылатын неғұрлым жоғары талаптар-
ды ескеруі керек және жергілікті жерлерде педагогтардың нақты білім 
беру мекемелерінің ерекшеліктеріне бағытталған шығармашылығына 
кең жол ашып беру қажет.

Тұжырымдама – жобалау түрі, ол арқылы негізгі көзқарас, 
жүйені құрудың жетекші ойы баяндалады. Оған оны негіздейтін тео-
рия қосылады, қарастырылатын құбылыстың түсініктемесі енгізіледі, 
жүйені тікелей ұйымдастырудың теориялық қағидалары беріледі.

Мектепке дейінгі педагогикада дамытушы ортаны жобалаудың 
тұжырымдамалақ негізін жасау С. Л. Новоселованың, Л. М. Кларинаның, 
В. А. Петровскийдің, Л. П. Стрелковтың, М. Н. Полякованың және 
т.б. аттарымен байланысты. В. А. Петровскийдің басшылығымен 
жасалған тұжырымдамада мектепке дейінгі мекемеде дамытушы орта 
құрудың маңызы мен принциптері анықталған, оны іс жүзіне асырудың 
нұсқалары ұсынылған.

М. Н. Полякова мектепке дейінгі мекемеде дамыту ортасының жал-
пы сипаттамасын анықтаған, онда дамытушы ортаны құру принциптері 
берілген, бұл принциптерді педагогикалық практикаға енгізу мектепке 
дейін білім беруді гуманизациялауды қамтамасыз етеді.

С. Л. Новоселованың жетекшілігімен Мәскеу аймақтық «Астана-лық 
білім беру» бағдарламасы аясында біртұтас тұжырымдама жасалды, ол 
тұжырымдаманың ғылыми психологиялық-педагогикалық негіздерін; 
балалық шақтың дамытушы заттық ортасының тұжырымдамасының 
негізгі қағидаларын; мектепке дейінгі мекемеде дамытушы заттық орта 
жүйесінің базалық компоненттерін негіздеуді қамтыды.

Тұжырымдамамен дамытушы ортаның базалық компоненттерін 
жобалау жөнінде әдістемелік ұсыныстар бірге жүреді.

Мынадай сұрақтарға жауап бере отырып, С. Л. Новоселованың 
тұжырымдамасына қысқаша сипаттама берейік: мектеп жасына дейінгі 
балалар үшін дамытушы ортаны жобалағанда педагог қандай теориялық 
негіздерге сүйенуі тиіс? Ортаның маңызды компоненттерін іріктей оты-
рып нені ескеруі керек? Тұлғаны қалыптастыру және балалардың іс-
әрекеті үшін, олардың субъективтік қасиеттері үшін олардың қайсысы 
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қажетті (базалық)? Бала толыққанды, жан-жақты даму үшін орта қандай 
қандай негізгі талаптарға сай болуы тиіс?

Тұжырымдаманың ғылыми психологиялық-педагогикалық 
негіздері

Тұжырымдама әрекеттік-жас ерекшелікке негізделеді және 
іс-әрекетінің заттық сипатының заманауи түсініктеріне, баланың 
психикалық және тұлғалық дамуы үшін маңыздылығына  сүйенеді. 
С. Л. Новоселова іс-әрекет  өзінің іс-әрекет тәжірибесі субъектісінің 
қорытындысына байланысты өзінің психологиялық мазмұнын 
үнемі өзгертіп тұратындығын пайымдаған. Іс-әрекеттің бала әлемін 
қалыптастыратын қорытынды тәжірибесі қандай да бір іс-әрекетте 
нақты істің мақсаттарына жету жағдайында бағдарды анықтап қана 
қоймайды, оның келесі мазмұнын байытады (А. В. Запорожец, П. Я. 
Гальперин, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина). Іс-әрекет психиканы құрады, 
әрекетсіздік тұлғаны депривацияға, оның мүмкіндігін шектеуге әкеліп 
соғады.

Бала дамуының күшті байытушы факторы –  әлеуметтік-мәдени 
айналасы және оның заттық ортасы. Әрбір бала өзінің дамуында 
сөзсіз жанұяның, оның тұрмысының, мәдени артықшылықтарын және 
үлкендердің іспен шұғылданатындығын, бос уақыт мазмұнын көреді. 
Мектепке дейінгі мекеме білім беру орталығы ретінде «бағдарланған» 
мәдениет зарядын алып қана қоймайды, балалардың өмірін түрлі 
жағдайларда байытып жүрген мөлтек ауданның, қаланың, ауылдың 
мәдени ахуалын да, олардың іс-әрекет және эмоционалдық-құндылық 
қатынастарындағы тәжірибесін де көреді. Әр жас сырттан өзі үшін 
керектіні алады.

Іс-әрекетті құраушы фактор болып оның пәні есептеледі. Іс-әрекет 
пәні (оның мотиві,  А. Н. Леонтьев бойынша) әжептәуір материалдық 
және  идеалдық нәрсе болуы мүмкін. Сәбилік кезде мотив пен пән 
бірге болады. Ары қарай пән қоғамдық-берілген мәнді айқындайды, 
және іс-әрекет мотиві заттың өзі емес, оның атқаратын қызметі бола-
ды, кейіннен оның түрлену маңызы, мүмкіндігі болады. Бір мезгілде 
пәннің функциясы өзгереді. Баланың өсу процесінде іс-әрекет мотиві 
мен пәннің функциясының бұл ауысуы, С. Л. Новоселованың пікірінше, 
балабақшада дамытушы ортаны құру негізі болып табылады.

Балалық шақтың дамытушы ортасының негізгі қағидалары
Ерте балалық шақтан бастап баланы толыққанды дамытудың ба-

сты тетігі баланың іс-әрекеті, оның сан алуан түрлері болып табылады. 
Тәрбиенің әртүрлі кезеңінде іс-әрекет түрлері жетекші есебінде жүреді. 
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Баланы толыққанды дамытуды қамтамасыз ету үшін дамытушы заттық 
орта мен үлкен адамдардың балалармен мазмұнды қарым-қатынасы 
қажет.

Дамытушы заттық орта, С. Л. Новоселова көрсеткендей, - бұл бала 
іс-әрекетінің, рухани және физикалық бейнесін дамытудың мазмұнын 
функционалды түрде модельдейтін материалдық объектілерінің жүйесі. 
Байытылған орта дегеніміз - баланың сан алуан іс-әрекетін қамтамасыз 
ететін әлеуметтік және табиғи құралдардың бірлігі. Бұл ортаның негізгі 
элементтеріне архитектуралық-ландшафтық және табиғи-экологиялық 
объектілер; көркемдік студиялары, ойын, спорттық алаңдар және 
олардың жабдықтары; ірі габаритті, баланың бойына мөлшерлес мас-
штабты  (бойына шақ) конструкторлар; ойыншықтардың, құралдардың 
тақырыптық жинақтары; оқыту мен тәрбиелеудің аудиовизуалды және 
ақпараттық құралдары жатады.

Дамытушы орта білім беру мекемелерінің әртүрлі типтерінде: 
яслиде, балабақшасында, балалардың бос уақыттарын өткізу 
орталықтарында және т.с.с., сол сияқты дамуында ауытқуы бар 
балалардың реабилитациялық мекемелерінде өзіндік ерекшеліктерге 
ие болады.

Балалар мекемелерінің құрылысын салуды жобалағанда студиялар, 
шеберханалар, тірі бұрыш, компьютерлік кешендер және т.с.с.  орынды 
қарастыру қажет. Олар ғимараттың ішінде де, даладағы алаңдарда да 
бала іс-әрекетіне қажетті барлық жабдықтармен, ойын және спорттық 
алаңдармен, көгалдандырылған аулалармен толық қамтамасыз етілген 
болуы тиіс.

Халыққа білім беру мекемелерінің қызметі балалар алаңдарын, 
аулалардағы ойын алаңдарын, саябақтарды салуға, оларда штаттағы 
мамандарды ұстауға арналуы тиіс.

Тұжырымдама нұсқалы дамытушы ортаның дизайн-жобаларын 
және балалар үшін арнайы орындар жасауды қарастырады.

Дамытушы ортаға қойылатын талаптар
Ортаның дамытушы сипаты. Ол объективті, өзінің мазмұны мен 

қасиеттері арқылы, баланың шығармашылдық іс-әрекетіне жағдай жа-
сауы керек, физикалық және психикалық даму мақсаттарына қызмет 
етуі, ақпаратты және мектеп жасына дейінгі баланың жуық арадағы 
даму зонасына бағытталған болуы керек. Ортаның дамытушы функ-
циясы  баланың қарапайым іс-әрекет түрінен неғұрлым күрделі түріне 
көшуіне ықпал ететін дәстүрлі және жаңа, өзгеше компоненттердің 
есебінен қамтамасыз етілуі тиіс.
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Ортаның бала іс-әрекетінің когнитивтік (танымдық) құрылымына 
сәйкес болуы, яғни ортада балаға белгілі және зерттеуге жататын 
проблемалық компоненттер болуы керек.

Ортаның нұсқалылығы. Мектепке дейінгі мекеменің типіне, 
мақсаттары мен білім мазмұнына, мәдени дәстүрлеріне қарай орта 
қайталанбас түрге енеді. Бұл материалдардың көптігімен, көркемдік-
бейнелік шешіммен, оның  компоненттерінің ауқымдылығымен 
қамтамасыз етіледі.

Орта функционалдық сенімділік және қауіпсіздік деңгейінде жайлы 
болуы керек. Орта компоненттері – мөлшерлес масштабты және балалр 
мен үлкен адамдардың іс-әрекетінің макро- және микрокеңістігімен 
өлшемдес болуы тиіс.

Бала іс-әрекетінің объектілері мен құралдары, олардың  эстетикалық 
және гигиеналық көрсеткіштері ғылыми негізделген сипатта болуы 
қажет.

Іс-әрекеттің көшпелі және тұрақты құралдары мен объектілерінің 
болуы әрбір балаға іс-әрекетті, оны орындаудың қарқынын, мерзімін 
және шарттарын өз бетімен таңдауға мүмкіндік жасайды.

Мектепке дейінгі мекемені архитектуралық-жоспарлау шешімі 
әртүрлі жастағы және әрекетті меңгеруде әртүрлі деңгейдегі  
балалардың біріккен іс-әрекеті үшін жағдай туғызуды,  жергілікті 
этнопсихологиялық, мәдени-тарихи және табиғи-климаттық жағдайды 
ескеруді қарастырады.

Білім беру мекемесінде заттық орта жүйесі отбасы, тұрғын 
мөлтекаудан жағдайларымен сәйкес болуы тиіс.

Заттық ортаның барлық компоненттері мазмұны, масштабы, 
көркемдік шешімі жағынан бір-бірімен байланысты болуы керек.

Заттық орта бала іс-әрекетінің объектісі мен құралы ғана емес, 
педагогикалық процесс мәдениетін жеткізуші болып табылады, 
педагогқа шығармашылық үшін мүмкіндік жасайды, тұлғалық-кәсіптік 
өзін-өзі сыйлауды қолдауға қызмет етеді. Қазіргі кезде қажетті дамыту-
шы заттық ортаның жеткіліксіздігінен  іс-әрекетті депривация жасауға 
жол берілмеуі керек. Заттық вакуум жағдайында баланың жаңаны 
білуге ынтасы жойылады, аптия туындайды.

Баланың шығармашылық дамуының үлкен резерві мектепке дейінгі 
балалық шаққа балалардың ойындары мен басқа да іс-әрекет арқылы 
енетін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану болып табылады.

Мектепке дейінгі мекеменің дамытушы ортасын жобалау 
мемлекеттік, қалалық деңгейлерде жасалуы керек.



202

Дамытушы заттық ортаның базалық компоненттері
Балалық шақтың дамытушы ортасын жобалауға талаптың жоғары 

болуы мектепке дейінгі мекеме басшылары мен педагогикалық ұжымға 
тиісінше жауапкершілік артады. Жобалағанда ортаның біртұтас 
жүйесін құрайтын  базистік компоненттері болатындығы ескерілуі 
керек. Базистік компоненттер топтық орындарды ғана емес, басқа да 
функционалдық кеңістікті қамтуы тиіс. Түрлі базалық компонент-
тер педагогикалық процесті формалды ұйымдастыруға мүмкіндік 
бермейді. Тұжырымдама аясында балалар үшін мектепке дейінгі 
мекеменің функционалдық орындары үлкендерге арналған орындарды 
да есептегенде қолжетімді болуы керек. Кейбір жекелеген орындарға 
(әдістемелік кабинет, тамақ жасайтын бөлме) бару шектеулі болуы тиіс, 
бірақ жабық болмауы керек. Балалар мекемелері ата-аналар үшін де өз 
таланттарын кеөрсете алатындай мәдени орталыққа айналуы тиіс.

Мектепке дейінгі мекеменің заттық дамытушы ортасының базалық 
компоненттері мыналар:

•	 топтық орындар;
•	 компьютерлік-ойын кешені;
•	 балалар кітапханасы, видеотека;
•	 дизайн-студия;
•	 музыкалық және  и театр-би кешені;
•	 дене шынықтыру-сауықтыру кешені;
•	 мектепке дейінгі мекеме жанында аула-саябақ;
•	 аула-саябақта жануарлар ұстау орындары;
•	 қысқы бақ және жануарлар ұстау үшін бұрыштар;
•	 мектепке дейінгі мекеменің архитектуралық бейнесі және 

сыртқы көрінісі;
•	 мектепке дейінгі мекеменің аула-саябағының және ғимаратының  

территориясына кіреберісі;
•	 баспалдақ марштары және рекреациялар;
•	 балалар мен үлкендер үшін жалпы асхана;
•	 мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің демалатын бөлмесі;
•	 әдістемелік кабинет;
•	 меңгерушінің кабинеті;
•	 психологтың кабинеті;
•	 медициналық кабинет;
•	 балалар мекемесінің тұрмыстық жағдайын қамтамасыз етуге 

арналған орын;
•	 қосымша орындар.
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Көрсетілген орындар дамытушы ортаның заманауи тұжырымдамасы 
аясында педагогикалық процесті толыққанды ұйымдастыру үшін 
қажетті (базалық) болады. Оларды жоспарлауға және жабдықтауға 
мамандардың (эргономистердің, дизайнерлердің, психологтардың, 
педагогтардың) ерекше назары керек.

Белгіленген базалық компоненттер дамытушы ортаны құрудың 
көпнұсқалылығының негізін құрайды. Әрбір жобаға барлық компо-
ненттер немесе олардың бөлігі кіруі мүмкін. Мектепке дейінгі меке-
ме жұмысының  практикасында жүйелілікті, масштабы мен стилінің 
бірлігін сақтай отырып заттық орта мазмұнының біртіндеп өсуі жаңа 
элементтерді енгізу арқылы байытылуы мүмкін. Сонымен бірге 
орта азфункционалдылықпен, артық заттармен толтырылмауы тиіс. 
Оның міндеті – әрбір баланы  қызықты, пайдалы іспен шұғылдануды 
қамтамасыз ету.

Баланың даму ортасын жобалағанда бала үш кеңістікте: оның қол 
қимылымен (масштаб «көз-қол»), бойы мен үлкендердің заттық әлемімен 
шамалас әрекет болмай, жан-жақты дамыту мүмкін болмайтындығын 
ескеру керек. Ендеше, мектепке дейінгі мекемеде баланы дамыту орта-
сы бала әрекет жасайтын заттық ортаның үш масштабы болуы керек.

Дамытушы орта өзінің мүмкіндіктерін баланың осы ортада 
үлкендермен қарым-қатынасының арқасында ашады. С. Л. Новоселова: 
«Үлкен адамдардың дайындығынан, біліктілігінен, олардың балаларға 
мейірімділік мен мүдделілік  қарым-қатынасынан заттық ортаның 
әсерлілігі, баланың өз іс-әрекетінде оны меңгергісі келетіндігі және 
меңгере алатындығы белгілі болады» деп көрсетеді. Мектепке дейінгі 
мекеменің түрлі базалық компоненттерінің жобаларының нұсқалары С. 
Л. Новоселованың жұмысының маңызды бөлігін қояды. 

10.6   Шетелдерде мектеп жасына дейінгі мекемеде балаларды да-
мыту ортасын  жобалау

Шетелдерде мектепке дейінгі мекемелерді жобалау (көбінесе 
европалық мектепке дейінгі білім беру қарастырылады) баланы 
қорғаушы, сақтандырушы, дамытушы және динамикалық орта жасауға 
бағдарланған. Дамытушы орта құруда шетел тұжырымдамасы аясын-
да қоғамдық орын архитектурасы әрбір тәрбиеленушінің әлеуметтік 
және дара дамуын жеделдетуі керек. Ол үшін табиғи және жасан-
ды элементтерді біріктіру қажет, бірдей дизайн мен стильден, үш 
масштабты пәндік орта құру қажеттілігі жөнінде көбінде қазақстан 



204

тұжырымдамасымен үндес арнайы балалар әлемін құрудан бас тар-
ту керек. Дегенмен  қазақстандық педагогикада ортаның бірыңғай 
жүйеқұрушы діңгегіне, стиліне, көркемдік шешіміне бағыну қажеттігі 
көрсетіледі. Дамытушы кеңістік құру бірқатар принциптер мен та-
лаптарды ескере отырып ғылыми негізделген тұжырымдама негізінде 
жүзеге асырылады. Шетел педагогикасында дамытушы орта құру 
тұжырымдамасы қандай?

Бізге қажетті тұжырымдаманың негізін құрайтын жеткілікті 
мөлшерде Т. В. Фуряева терең жазып суреттеген мектепке дейінгі 
балалық шақ ортасының қажетті және функционалдық сипаттамасын 
негіздеуі. Тұжырымдаманың негізін құрайтын пункттеріне тоқталайық. 
Топтық бөлме кеңістігін құрастыру дегеніміз - оны акустикалық және 
оптикалық тұрғыды бірінен бірі бөлек аумақтарға бөлу. Ол үшін жыл-
жымалы керегелер, мебель, өсімдіктер, жалюзи, маталар пайдаланы-
луы мүмкін. Құрылымдық безендіруге тік жазықтықтар да жатады: 
биіктіктер, баспалдақтар, галереялар. Балалар іс-әрекеті аясына негізгі 
топ бөлмесіне тиісті барлық орындар (гардеробтар, фойе, холл, көмекші 
орындар) қамтылады.

Үлкендер балаларды арнайы бөлмелерде ғана емес, топта да бо-
латын түрлі деңгейдегі жабдықтар, турниктер, конструкциялар арқылы 
олардың барынша қозғалыс жасауын қамтамасыз етуі тиіс. Қолда 
бар қозғалмалы иілгіш элементтермен қоса балаларға бөлмені өз 
талғамдарымен безендіру және өзгерту құрылымын жасауға мүмкіндік 
берген жөн болады (қорапшалардан, картоннан құрылыс салу). Үлкендер 
балалардың жасаған керегеге, матаға, орамалға, жамылғышқа, теріге 
және т.с.с. бекітілетін ілгегі бар, палаталық типтегі конструкцияларын 
мақтаған дұрыс болады. Балалар топта болып жатқан жағдайды байқай 
алуы үшін жабатын матаның жартылай көрініп тұратын болғаны жөн. 
Палаталық типтегі құрылыстарда зерттеу, эксперимент жасау (радио- 
және электр жабдықтарымен), табиғи, лақтыру материалдарымен 
ойын, онда коллекциялар жинау (түймелер, тастар, ракушкалар және 
т.б.) қарастырылуы мүмкін.

Ойын аумағын жасағанда оның міндеттерін анықтауда 
жасандылыққа жол бермеу керек (мысалы, ас дайындайтын ойын 
бөлмесінде балалар үлкендердің басшылығымен ас үй заттары-
мен жұмыс істеуді үйренеді, тамақ ішу мәдениетіне дағдыланады, 
қарапайым салаттар дайындауы мүмкін).

Топта қол өнеріне, сурет салуға арналған орын болуы керек (жабы-
стыру, сурет салу, музыкалық өнерге және т.с.с.).
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Арнайы бұрыштардан басқа топтық орындарда барлық бала-
лар үшін еркін қолжетімді көпфункционалды аумақ қарастырылуы 
керек. Бұл орын тыныш жерде орналасуы тиіс, отыратын орындар-
мен жабдықталған, оқу, байқау, эксперимент жасау материалдарымен 
қамтамасыз етілген болуы керек. Ол топтың барлық балаларының ара-
ласуы үшін: оқу, айтып беру, келіспеушіліктерді шешу, жоспарларды 
талқылау және басқа да бірге істейтін жұмыстар үшін қажет. Оның 
қасына қуыршақтармен ойнайтын бұрышты орналастыру ұсынылады. 
Топтық бөлменің ортасында міндетті түрде мебельмен толтырылып 
қоймаған балалар еркін қозғала алатындай кеңістік қалдырылуы тиіс.

Соңғы кезде балабақшасы практикасында көпдеңгейлі (екі- және 
үшқабатты)  аумақ жасау үрдісі орын алды.

Моторлық функцияларды дамытудан басқа барлық заттық-
кеңістіктік орта бала қиялын, елестетуін оятуға, тосын оқиға атмосфе-
расын құруға (жасырын бұрыштар, қараңғы туннель, үңгір және т.с.с.) 
бағытталған болуы керек.

Балабақшасын жабдықтаудың заманауи тұжырымдамасында топ 
бір бөлме емес, бас және көмекші бөлмелерді, жуынатын бөлмелерді, 
туалетті, заттарды сақтайтын бөлмені және кіреберісті қамтитын белгілі 
бір бірлік ретінде қарастырылады. Қосалқы және ойын материалдарын 
сақтау бөлмесі балалар ұқыптылықпен қараған жағдайда балалардың 
қарамағында болуы да мүмкін. Киім шешетін орынның, оның ішінің, 
керегесінің, еденінің пайдалану мүмкіндіктеріне мұқият қараған жөн.

Жуынатын бөлмеге ерекше назар аударған жөн, оны сумен ойнау 
үшін және эксперимент жасау үшін, су бұрышын жасау үшін (су асты 
ұлуы, өсімдіктері, ракушкалары бар бақша) пайдалануға болады.

Орындарды, интерьерді, декорацияларды, өсімдіктердің орналасу-
ын, терезелерді жарықпен, түрлі түстермен, акустикалық безендіруді 
ойластыру ұсынылады. Жайлы және ертегідей жағдай туғызу үшін 
түрлі түсті әйнекті пайдалануға болады. Жарықтандырудың бірнеше 
режимі болуы тиіс: толық, жартылай қараңғылау. Түс гаммасын 
таңдағанда көзге ұрып тұратын түстерден аулақ болу керек. Топтың 
кеңістігін шамадан тыс толтырмау маңызды, оның басты заттары бала-
лар шығармашылығының өнімі болуы тиіс.

Балалардың мазасыздануы мен жайсыздығын болдырмау үшін 
материалдарды көп мөлшерде пайдалануға болмайды. Заманауи ин-
терьер мен табиғат әлемін біріктіру балаларда үйлесімді, жайлылық, 
қорғалғандық сезім ұялатады.

Қарапайымдылық, шынайылық, нанымдылық балалар өмірінің 

14–7463
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ортасын кеңістіктік-заттық тұтастығын қалыптастырудың бастапқы 
принциптері ретінде қарастырылады.

Маңыздысы көшеде алаң жабдықтау болып табылады. Алаңда 
міндетті түрде мыналар болуы тиіс: су, жылға, құм, от жағатын орын, 
өрмелейтін ағаш, тікенсіз және улы емес бұталар, негізгі қозғалыс 
түрлері үшін жабдықтар (лабиринт, төбешік, тумбалар, турниктер, аспа-
лы канаттар, байқау мұнаралары). Бормен сурет салу үшін міндетті түрде 
асфальтпен жабылған орын болуы керек. Құрастыру үшін ірі табиғи 
материал болғаны жөн (ағаш кесінділері), қораптар, шиндар. Алаңды 
безендірудің басты мағынасы – түрлі іс-әрекетті белсенділендіру, 
балалардың қиялы мен шығармашылдығын,  физикалық дамуын ояту.

Тұжырымдаманың ең басты қағидасы бала мен үлкендер әлемінің 
серіктестігін дамытуға ұсыным беру. Кіреберіс, холл, гардеробтық 
орындар, айналаны жабдықтау қарқынды түрде ата-аналардың мекеме-
де көбірек болуына, қызметкерлермен, басқа да ата-аналармен қарым-
қатынас жасауына әсер етуі тиіс.

Сонымен, шетелдерде мектепке дейінгі мекемелердің дамытушы 
ортасын жобалау проблемасын қарастыра келе, бұл процесті әртүрлі 
деңгейдегі мамандар (инженерлер, архитекторлар, дизайнерлер, пе-
дагогтар) жүзеге асырады және әбден құрылған, ғылыми негізделген 
тұжырымдамаға негізделетіндігін атап өтеміз. Мектепке дейінгі балалық 
шақтың заттық ортасын жобалау мәселелері ары қарай зерттеуді қажет 
етеді, оны теория мен практикада тұрғыда құрудың жаңа нұсқаларын 
іздестіру жүзеге асырылып жатыр.

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар
1. Сөздікті жаңа терминдермен толықтырыңыздар. Олардың арасы-

на байланыс орнатыңыздар.
2. «Заттық-кеңістіктік орта, оның мектеп жасына дейінгі балалардың 

тұлғасын және іс-әрекетін дамытудағы рөлі» атты проспект жазыңыздар   
(проспектің көлемі 1,5-2 бет).

3. «Дамытушы ортаны құру принциптері» атты кесте 
құрастырыңыздар. Кестеге бұл принциптердің  кем дегенде екеуіне  
түсініктеме беріңіздер.

4. Мектепке дейінгі мекеме мен жанұяның дамытушы ортасын 
құрудың көрнекті мысалдарын дайындаңыздар. Тапсырманы орын-
дау үшін педагогикалық практикадағы суреттеріңізді, «Обруч», 
«Дошкольное воспитание», «Детский сад» және басқа да журналдар-
ды пайдаланыңыздар. Көрнекті материалды қажетті компоненттер 
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тұрғысынын мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту ортасын құру 
мен оған қойылатын талаптарды ескеру тұрғысынан талдау жасаңыздар.

5. Мектепке дейінгі мекеме қызметінің бір саласының (ойын, 
көркемдік, спорттық және т.б.) авторлық жобасын (жеке немесе топтық) 
жасаңыздар.
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ҚОСЫМША
 1-қосымша

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ 
МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-

ӘЛЕУМЕТТІК  ЖАҒДАЙЛАРЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 
(ДАМЫТУШЫ ОРТА, ҚАУІПСІЗДІК, БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫН 

ҚОРҒАУ)

1. Сәбилік жастағы балаларды дамыту үшін дамытушы орта 
құру ( 2 айлықтан 1 жасқа дейін).

1.1. Сәбилер болатын бөлме балаға үлкендермен тұрақты түрде олар-
ды көріп байқап тұратындай, жалғыз жеке қалып қалудан жайсыздықты 
сезінбейтіндей визуалды қатынас жасап тұруға мүмкіндікті қамтамасыз 
етеді.

1.2. Бөлмеде манеж немесе қауіпсіздігін сақтау үшін қажетті басқа 
да жабдықтар болады.

1.3. Еңбектеп жүретін балалар үшін бөлменің едені жылыланған 
болады.

1.4. Топта отырып ойнайтын ойындар үшін жабдық болады 
(қозғалмалы орындықтары бар столдар және т.б.).

1.5. Балалардың қозғалыс белсенділігін дамытуға арналған 
жабдықтар болады (горка, әткеншек, тренажерлар, ходуноктар және 
т.б.).

1.6. Манежде, баланы орайтын үстелде және бөлмеде баланың бой-
ымен көрсететін айна болады.

1.7. Бөлмеде өздері және үлкендермен бірге қабылдау үшін әдемі 
суреттер, ойыншықтар болады.

1.8. Балаларды зерттеу және манипуляциялау іс-әрекетті дамыту 
үшін  қажетті материалдармен қамтамасыз етеді (қанық боялған, дыбыс 
шығаратын түрлі ойыншықтар; құламайтын қуыршақтар және басқа 
адам түріндегі қуыршақтар; үй шаруасындағы заттар: қасықтар, бояу-
лар, катушкалар, қиындылар және т.с.с.).

1.9. Кішкентай балалардың төсектерінің жанына баланың қолы 
жететіндей жерге сылдырмақ ойыншықтар ілінеді.

1.10. Топта мазмұнды ойыншықтар болады (балалар мебелі, ыдыс-
аяқ және т.б.).

1.11. Балалар музыкалық аспаптары, дыбыс шығаратын 
ойыншықтар болады.
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1.12. Пластинкасымен күйтабақ немесе магнитофон болады.
1.13. Суреттері бар кітапшалар, бор, бояу, түрлі түсті карандаштар, 

қатырғы қағаз.
1.14. Бөлмеде ойнау үшін, музыкаға ілесіп билеу үшін, 

ойыншықтарға еркін қол жеткізулері үшін  қозғалыс кеңістігі болады.
2. Ерте жастағы балалар үшін дамытушы орта құру ( 1 жа-

стан  3 жасқа дейін).
2.1. Бөлмеде балалардың танымдық дамуына қажетті ойын мате-

риалдары болады (мозаикалар, матрешкалар, пирамидалар, әртүрлі 
геометриялық формадағы тесіктері  және соған сәйкес тығындары 
бар панельдер, әртүрлі мөлшердегі қорапшалар, қақпақты банкілер, 
түрлі түсті текшелер, доптар, машинкалар және т.б.; суреттері бар 
кітапшалар).

2.2. Балалардың сюжеттік ойындары үшін ойын материалдары 
(түрлі өлшемдегі қуыршақтар мен жануарлар, қуыршақтардың киімдері, 
ойын жиһазы, түрлі әртүсті құрылыс материалдары, ойыншық теле-
фондар, қуыршақ театрының декорациялары, жасалмаған материалдар: 
текшелер, таяқшалар, мата қиындылары және т.б.) болады.

2.3. Ойын материалы және балалардың музыкалық дамуы үшін  
қажетті жабдықтар (ойыншық музыкалық аспаптар; аудиовизуалды 
құралдар: пластинкалары бар күйтабақ немесе магнитофон) болады.

2.4. Балалардың өнімді шығармашылдық іс-әрекет материалда-
ры мен жабдықтары болады (қағаз парақтары мен альбомдар, бояғыш 
қалам, бояулар, карандаштар, фломастерлер, түрлі түсті бор, пласти-
лин, балшық, әртүрлі материалдармен жұмыс істейтін, бормен сурет 
салу үшін үстелдер,   пластилинмен жұмыс істеу үшін астына қоятын 
сүйеніш, су құятын банкалар) болады.

2.5. Барлық материалдар жұмысқа жарамды: карандаштар ұшталған, 
фломастерлер жаңа, бояғыш қаламдар дұрыс және таза болады.

2.6. Серуендегенде ойнайтын ойыншықтар (шелектер, күректер, 
қалыптар, қалақтар) болады.

2.7. Балалардың жүрісі мен басқа да қозғалыстарын дамыту үшін 
керекті ойындар мен жабдықтар болады (домалататын, лақтыратын, 
ойыншықтар; горкалар, тренажерлер, орындықтар) болады.

2.8. Әр бала өзінің көңілі сүйетін ойыншықпен ойнауы үшін 
және басқа балаларға кедергі жасамауы үшін ойыншықтан бөлмеде 
тақырыптық принциппен орналастырылады.

2.9. Бөлмеде балалардың бірігіп ойнауы үшін орын (үстелшелер, 
ойыншықтарды іліп қоятын кеңістік) бар.
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2.10. Барлық ойыншықтар мен материалдарға балалардың қолдары 
жетеді.

2.11. Бөлме керегесі ашық қанық түсті картинкалармен, гүлдермен 
безендірілген.

2.12. Топ бөлмелерінде қызметкерлер дайындаған ерекше 
дидактикалық материалдар (сенсориканы. Нәзік моториканы дамыту 
үшін, сюжеттік ойындар үшін) болады.

 3. 3 жастан 7 жасқа дейінгі балалар үшін дамытушы орта құру.
3.1. Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды жан-жақты дамыту 

үшін  дидактикалық құралдар мен жабдықтар болады.
3.2.  Аудиовизуалдық құралдар  (слайдтары бар диапроекторлар, 

пластинкалары бар күйтабақтар, кассеталары бар магнитофондар, эпи-
диаскоптар) болады.

3.3. Альбомдар, балаларлы әсерлендіру үшін көркем әдебиет бола-
ды.

3.4. Топтарда дидактикалық ойындар (лото, домино, суреттер 
жинағы), балаларды әртүрлі іс-әрекетте дамыту үшін түрлі сюжеттік 
ойындар және ойыншықтар («Айболит», балалар телефоны, түрлі 
дыбыстық ойыншықтар)  болады.

3.5. Интеллектуалдық дамыту үшін ойындар (шахматтар, дойбы-
лар) болады.

3.6. Сенсорлық дамыту үшін ойыншықтар мен жабдықтар болады.
3.7. Көрнекі және  иллюстративтік материал болады.
3.8. Балалардың жеке және біріккен белсенділігін дамыту үшін 

жағдай жасалған (оның ішінде «оңашалану бұрыштары).
4. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың денсаулықтарын 

сақтау, нығайту үшін барлық жағдайлар жасалған.
4.1. Емдеу және аурудың алдын алу жұмыстарын жүргізу үшін 

медициналық жабдықтар болады (тубус-кварц құрылғысы, фитотера-
пия үшін жабдықтар, электрофорез, ауаны  озондау жабдықтары) бо-
лады.

4.2. Медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілген арнайы 
орындар (тіс дәрігері, процедуралық, физиотерапевтикалық кабинет-
тер, балаларды медициналық тексеруден өткізетін кабинет, изолятор) 
болады.

4.3. Сауна бар.
4.4 Фитобар бар.
5. Мектепке дейінгі мекемеде балалармен түзету жұмыстарын 

жүргізетін арнайы орын болады:
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5.1. Логопед кабинеті.
5.2. Психолог кабинеті.
5.3. Психологиялық сергіту кабинеті.
5.4. Басқалар.
6 Мектепке дейінгі мекемеде балалардың көркемдік-эстетикалық 

дамуы үшін барлық жағдай жасалған.
6.1. Изостудия үшін арнайы жабдықталған орын бар.
6.2. Бөлмені эстетикалық безендіру балалардың көркемдік дамуын 

қамтамасыз етеді (картиналар, гравюрлер, халықтық шығармалар экс-
позициялары; мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің, балалардың, 
ата-аналардың авторлық жұмыстарының көрмесі; гүлдер).

6.3. Топтарда балалардың қолдары жететін жерлерде сурет салуға, 
жабыстыру мен аппликацияға, көркемдік еңбекке (түрлі форматтар 
мен түсті қағаздар, пластилин, бояулар, сурет салатын қаламдар, ка-
рандаштар, түрлі түсті борлар, табиғи және лақтыратын материалдар 
және т.б.)  қажетті материалдар болады.

7. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың театрланған іс-
әрекетін дамыту үшін барлық жағдай жасалған.

7.1. Театрланған іс-әрекет үшін арнайы орын бар.
7.2. Қосалқы орындар бар (костюмерлік, гримерлік және т.б.).
7.3. Театрлардың неше түрлері бар (би-ба-бо, көлеңкелі, стол 

үстілік және т.б.).
7.4. Сахналау мен спектакльдерді ойнау үшін түрлі жабдықтаулар 

бар (қуыршақтар жинағы, қуыршақ театры үшін шымылдықтар, ко-
стюмдер, маскалар, театр атрибуттары және т.б.).

7.5. Топтарда атрибуттар, сюжеттік-рөлдік, режиссерлік ойындар, 
ойын-драматизация үшін костюмдердің элементтері, сол сияқты олар-
ды дайындауғаматериалдар болады.

8. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың музыкалық іс-әрекетін 
дамыту үшін барлық жағдай жасалған.

8.1.  Музыкалық зал бар.
8.2. Музыкалық аспаптар бар (пианино, рояль, аккордеон және 

т.б.).
8.3. Балалар музыкалық аспаптары бар (бубендер, сылдырмақ 

ойыншықтар, металлофондар және т.б.).
8.4. Музыкалық дидактикалық ойындар және құралдар (оның 

ішінде альбомдар, ашық хаттар, слайдтар және т. б.).
8.5. Топтарда музыкалық бұрыштар бар.
8.6. Топтарда музыкалық ойыншықтар бар.
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8.7. Музыкалақ орта жасалған (музыка сабақпен бірге жүреді, 
режимдік сәттер музыкамен жалғасады, жатқызғанда бесік жыры ай-
тылады).

9. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың конструктивтік іс-
әрекетін дамыту үшін барлық жағдай жасалған.

9.1 Топтарда ұсақ (үстел үсті) және ірі (едендік) құрылыс матери-
алдары бар.

9.2. Топтарда түрлі конструкторлар бар (ағаш, металл, пластмасса, 
түрлі тәсілдермен жалғастырылған тетіктер).

9.3. Мозаикалар, танграммалар, қиылатын картинкалар бар.
9.4. Лақтыратын материал және көркемдеп құрастыру үшін табиғи 

материал  бар.
10. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың экологиялық 

мәдениетін дамыту үшін барлық жағдай жасалған.
10.1. Көрнекті құралдар, экологиялық мәдениетті дамыту үшін 

иллюстративтік материал (альбомдар, картиналар жинағы, муляждар, 
дидактикалық ойындар және т.б.) бар.

10.2. Топтарда көгалдандыру бұрыштары  (өсімдіктер бөлмесі) 
бар.

10.3. Мектепке дейін білім беру мекемесінде жануарлар бар 
(құстар, балықтар, тасбақа және т.б.).

10.4. Алаңда өсімдіктерді өсіру және күту үшін жағдай жасалған ( 
бақ, бақша, гүлзарлар, жемістер және т.б.).

10.5. Тірі табиғатқа жабдықталған арнайы орын (қысқы бақ, 
зообұрыш және т.б.) бар.

10.6. Алаңда орман бұрышы бар.
10.7. Алаңда экологиялық жол бар.
10.8. Басқалар.
11. Мектепке дейінгі мекемеде тарих пен мәдениетте адам ту-

ралы түсінікті дамыту үшін барлық жағдай жасалған.
11.1. Кітаптар мен ашық хаттар жинағы, репродукциялар 

комплектілері, әртүрлі халықтың тарихымен, мәдениетімен, еңбегімен, 
тұрмысымен, адамзаттың техникалық жетістіктерімен таныстыратын 
ойындар мен ойыншықтар бар.

11.2. Өлкетану бұрышы бар («Там», тұрмыс бөлмесі және басқа).
11.3. Халықтық тұрмыстық заттардың үлгілері бар.
11.4. Ұлттық костюмдердің, ұлттық костюмдегі қуыршақтардың 

үлгілері бар.
11.5. Көркем әдебиет бар (әлем халықтарының ертегілері мен 
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аңыздары,  антикалық, библиялық, евангельдік сюжеттердің, Құранның 
көп тараған басылымдары және т.б.).

11.6. Топтарда жол қозғалысы ережелерімен таныстыратын 
үстелдік-баспа және дидактикалық ойындар болады.

11.7. Алаңда  қаланың көлік ортасын модельдейтін автоқалашық 
болады.

11.8. Басқалар.
12. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың физикалық дамуына 

барлық жағдай жасалған.
12.1. Спорт залы бар.
12.2. Жүзу бассейні болады.
12.3. Алаңда су шашу (шалпылдату) бассейні бар.
12.4. Топтарда балалардың физикалық белсенділігі үшін инвен-

тарь мен жабдықтар, массаж үшін (мини-стадиондар, спорттық инвен-
тарь, массаж кілемшелері, төсеніштер, тренажерлар т.с.с.) болады.

12.5. Алаңда балалардың физикалық белсенділігі үшін спорттық 
инвентарь (доптар, обручтар, шаналар, лыжылыр, велосипедтер және 
т.б.) болады.

12.6. Алаңда балалардың физикалық дамуы үшін жағдайлар 
жасалған (стадиондар, жүгіру жолы, кедергілер жолағы, спорттық-
ойын жабдықтары, секіру үшін шұңқырлар және т.б.) болады.

12.7. Басқалар.
13. Мектепке дейінгі мекемеде балаларда қарапайым  

математикалық түсініктерді қалыптастыру үшін барлық жағдай 
жасалған.

13.1. Топтарда балаларды санауға үйрету үшін, заттың шамасы 
мен пішіні түралы түсініктерін қалыптастыру үшін демонстрациялық 
және үлестірім материалдары бар. 

13.2. Балалардың сан туралы түсініктерін қалыптастыру үшін ма-
териалдар мен жабдықтар (цифрлар кассасы, таразы, өлшегіш стакан-
дар және т.б.) бар.

13.3. Кеңістік (стендтер, схемалы тақталар және т.б.) және уақытша 
(күнтізбелер, сағаттар – құмсағат, күнсағат,  циферблаты бар сағат және 
т.б.) түсініктерін дамыту үшін материалдар бар.

13.4. Компьютерлік класс жабдықталған.
13.5. Басқалар.
14. Мектепке дейінгі мекемеде балаларда жаратылыстану-

ғылыми түсініктерді дамыту үшін барлық жағдайлар жасалған.
14.1. Демонстрация және балалар эксперименті  материалдар мен 
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құралдар (глобустар, карталар, макеттер, ашық хаттар мен иллюстра-
циялар жинағы, үстелдік-баспа ойындары, магниттер, көзілдірік, лупа-
лар және т.б.) бар.

14.2. Балалар эксперименті үшін бұрыштар (оның ішінде құммен 
және сумен ойнайтын ойындар үшін және т.б.) бар.

15. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың сөйлей білуін 
дамытуға барлық жағдай жасалған.

15.1. Балалар үшін кітапхана бар.
15.2. Шет тілін оқу үшін  арнайы орын бар (оның ішінде 

жабдықталған лингафондық кабинет).
15.3. Қызметкерлер мен ата-аналар үшін кітапхана бар.
15.4. Тіл дамыту жөнінде картиналар мен үстелдік-баспа 

ойындарының жинақтары.
15.5. Басқалар.
16. Мектепке дейінгі мекемеде балалардың ойын әрекеті үшін 

барлық жағдайлар жасалған.
16.1. Ойын үшін арнайы жабдықталған орын («ертегілер бөлмесі») 

бар.
16.2. Алаңдарда ойын жабдықтары бар.
16.3. Топтық бөлмелерде, киім шешінетін орындарда, ұйықтайтын 

бөлмелерде ойын үшін кеңістік және ойын жабдықтары бар. 
16.4. Мектепке дейінгі мекемелердетүрлі ойындар үшін 

ойыншықтар: сюжеттік-рөлдік, жылжымалы, спорттық, дидактикалық 
және басқалары бар.

16.5. Топтарда заттар-орынбасарлар ретінде пайдалануға арналған 
материалдар болады.
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