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PSYCHOLOGICAL SUPPORT  
OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Abstract. In the article it is considered principal directions, objectives and peculiarities of psychological 

support of younger school children with a mental retardation. 
The problem of assistance to children with mental retardation (CMR) has become significantly important in 

recent years. Especially sharply it is defined the significant growth in the number of children with mental and 
somatic development last decades. Noticeable place among those there are children with a mental retardation. 
Moreover, there is a tendency of growth of their numbers every year.  

Mental retardation is a special type of mental development of children, which is characterized by immaturity of 
individual mental and psychomotor functions and psyche in general. It is formed under the influence of genetic, 
social, environmental and psychological factors.  

On the first place the system of psychological assistance to children with mental retardation does not put the 
defect, it puts the formation and development of the whole personality of a child, which is able to focus their efforts 
under the guidance of adults for compensation of disorders and the realization of their potential possibilities of a 
successful joining into the social environment.  

At the same time, children with mental retardation need to develop social competence, communication skills 
with others. Overcoming of social isolation, the expansion opportunities of random interaction with peers is an 
essential condition of positive changes in the development of such children, also the improvement of their abilities to 
learning.  

Psychological support of the personal development of the child in the educational process is a system of 
professional work of the various specialists in the creation of conditions for the harmonious development of 
personality and successful learning.  

Besides, the article describes the most effective forms of psychological support, which includes the work with 
children, parents and teachers in the variety of types and kinds of schools facilities.  

Thus, the study of the psychological support of younger school age with mental retardation has an integrated 
system of psycho-pedagogical conditions, which are promoted to the successful adaptation, rehabilitation and 
personal growth of children in society. 

Key words: Mental retardation, psychological support, diagnosis, correction, up-bringing, teaching, 
development. 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 
Аннотация. Мақала кіші мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген балаларды қолдаудың негізгі 

бағыттарын, міндеттері мен ерекшеліктерін қарастырады.  
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Психикалық дамуы тежелген балаларға көмек беру мəселесі соңғы жылдары маңызы зор болып келеді. 
Соңғы он жыл көрсеткіші бойынша, дамуында психикалық жəне соматикалық бұзылыстары бар балалар 
санының өсуі байқалады. Осы балалардың ішінде психикалық дамуы тежелген балалар анық көрсетіледі.  

Психикалық дамуы тежелуі – бұл баланың психикасының немесе жеке психикалық жəне 
психомоторлық функциясының жетілмеуін сипаттайтын, тұқымқуалаушылық, əлеуметтік жəне 
психологиялық факторлардың əсерімен қалыптасатын психикалық дамуының ерекше түрі. 

 Психикалық дамуы тежелген балаларға психологиялық көмек көрсету жүйесінде маңызды орында 
кемшілік емес, бала тұлғасының толықтай дамуы мен қалыптасуы, ересектердің көмегі арқылы өзінің күш-
жүгерін, мүмкіндіктерін əлеуметтік ортаға бейімделуін жүзеге асырауы болып табылады.  

Психикалық дамуы тежелген балалардың өздерінде бір уақытта қоршаған ортамен қарым-қатынас 
дағдысымен, əлеуметтік құзыреттілігін дамыту қажет. Əлеуметтік оқшаулауды жеңу, өз құрдастарымен 
өзара əрекеттесуде ерікті мүмкіндіктерін кеңейту мұндай балалардың дамуында позитивті өзгеруіне, оқуға 
қабілеттерін жетілдіруде маңызды жағдай болып табылады.  

Білім беру процесінде баланы индивидуалды дамытуда психологиялық қолдау – бұл əртүрлі 
мамандардың кəсіби əрекетіндегі тұлғаның үйлесімді дамуы мен нəтижелі оқуына жағдай жасайтын жүйе. 

Сонымен қатар, мақалада психологиялық қолдаудың əртүрлі мектептерде балалармен, ата-аналар жəне 
педагогтармен жүргізілетін жұмыстардың тиімді формалары талқыланады.  

Осылайша, кіші мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген балаларды психологиялық қолдауды 
зерттеу балалардың социумда жақсы бейімделуіне, тұлғалық дамуы мен сауығуына əсер ететін, 
психологиялық-педагогикалық жағдайлардың жүйелі жиынтығын құруына септігін тигізеді. 

Тірек сөздер: «психкалық дамуы тежелген», «психологиялық қолдау», «диагностика», «түзету», 
«тəрбие», «оқыту», «дамыту» 

 
Кіріспе. Психикалық дамуы тежелген балаларға көмек беру мəселесі соңғы жылдары маңызы 

зор болып келеді. Соңғы он жыл көрсеткіші бойынша, дамуында психикалық жəне соматикалық 
бұзылыстары бар балалар санының өсуі байқалады. Осы балалардың ішінде психикалық дамуы 
тежелген балалар анық көрсетіледі.  

Психикалық дамудың тежелуі – психикалық бұзылыстардың кең таралған түрінің бірі. 
Психикалық дамудың тежелуі – бұл баланың психикасының немесе жеке психикалық жəне 
психомоторлық функциясының жетілмеуін сипаттайтын, тұқымқуалаушылық, əлеуметтік жəне 
психологиялық факторлардың əсерімен қалыптасатын психикалық дамуының ерекше түрі [1]. 

Психикалық дамуы тежелген балаларға психологиялық көмек көрсету жүйесінде маңызды 
орында кемшілік емес, бала тұлғасының толықтай дамуы мен қалыптасуы, ересектердің көмегі 
арқылы өзінің күш-жүгерін, мүмкіндіктерін əлеуметтік ортаға бейімделуін жүзеге асырауы болып 
табылады.  

Негізгі бөлім. Соңғы жылдары Мəскеу маманы М.Р.Битянова жəне Питерлік практик-
психологтар Г.Бардиер, И.Рамазан жəне Т.Чередникова кең ауқымда «психологиялық қолдау» сөз 
тіркесін қолдана бастады [5]. Қолдау идеологиясы баланың мəселелерін ол үшін шешу емес, 
керісінше, өмірлік жолында саналы, жауапты жəне өзіндік таңдауға жағдай жасау. Психолог 
баланың қасында дос жəне көмекші ретінде болуы тиіс. Бала əр уақытта одан көмек сұрай алады, 
бірақ психолог баланың орнына барлығын істейді деген мағынаны бермейді. Психологиялық 
қолдаудағы психологтың міндеті – балаға өзбетінше мəселені шешуге қолайлы жағдай жасау.  

 Балаға көмек көрсетуге бағытталған қолдау концепциясы Ресейде 90-шы жылдардың 
ортасында дами бастады. Оның негізінде білім беру жүйесінде мамандандырылған мекемелерде 
психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссия жұмысының тəжірибесі болып табылады. 
Еуропалық елдерде, анығырақ айтқанда, Бельгияда қолдау мағынасы негізінде балалар мен 
жастардың дамуында білім беру процесі мен жанұялық тəрбие мəселесімен тəжірибе жүзінде 
айналысатын «мектеп психологиясы» ұғымы түсіндіріледі [2]. Дамуында ақаулары бар балалар 
санының өсуі білім беру жүйесінде қолдау қызметінің қамтамасыз етуін қажет етеді.  

Педагогикада «қолдау» мағынасына бірнеше анықтамалар беріледі: 
Қолдау – бұл баланың əрбір жасерекшелік кезеңде дамуына, оқуына жəне тəрбиесіне 

əлеуметтік-психологиялық жағдай жасауына бағытталған, кəсіби іс-əрекет жүйесі. Қолдау 
(психологиялық-педагогикалық, дефектологиялық) – бала дамуында деструктивті мəселелерді 
шешуге жəне пайда болуын ескерту мақсатында балаларға əрекетті көмекті қамтамасыз ететін, 
білім беру жүйесіндегі мамандандырылған əрекет [3]. 
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Оқыту-тəрбиелеу процесіндегі баланы психологиялық-педагогикалық қолдаудың мақсаты 
баланың қалыпты дамуын қамтамасыз ету, баланың əлеуметтену, оқыту, дамуындағы өзекті 
міндеттерді шешуде: оқудағы қиыншылықтар, кəсіби маршрут таңдауда, эмоционалды-ерік 
аймағының бұзылуында, өзінің құрдастарымен, мұғалімдермен, ата-анасымен қарым-
қатынасындағы мəселелерге көмек көрсету болып табылады. 

Балаларды психологиялық қолдаудың негізгі функциясы – баланың мінез-құлқының жағымды 
жақтарына сүйене отырып жұмыс жүргізу.  

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізгі бағыттары: бала дамуындағы мəселенің 
туындауына ескерту; дамыту, оқыту жəне тəрбиелеудегі өзекті міндеттерді шешуде балаға көмек 
көрсету; индивидуалды білім беру бағдарламаларын психологиялық қамтамасыз ету; 
педагогтардың, ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін дамыту. 

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың міндеттері:  
• Балаға сыныпта эмоционалды жағымды микроклимат құру. 
• Баланың дамуындағы интеллектуалды, эмоционалды жəне мінез-құлқын индивидуалды 

ерекшеліктерін зерттеу. 
• Ерекше түзету бағдарламаларын, іс-əрекеттерінің арнайы түрін ұйымдастыруды қажет 

ететін балаларға көмек көрсету. 
• Дамуындағы ақауларды ерте диагностика мен түзету жұмыстарын уақытылы жүргізіп 

отыру. 
• Бала дамуы мен тəрбиесі туралы сұрақтар бойынша ата-аналармен, тəрбиешілердің 

психологиялық құзыреттіліктерін көтеру. 
Психикалық дамуы тежелген балалармен түзету жəне дамыту жұмыстарын ұйымдастыруда 

төмендегi бірқатар мəселелер басты назарда болып, қатаң ескерілуі тиіс: баланың қоршаған ортаға 
бейiмделуге қабілеті; баланың мiнез-құлқындағы, жүріс-тұрысындағы ерекшелiктері; баланың 
өзін-өзi бағалау деңгейі; баланың қоршаған ортаға сеніммен немесе сенбеушiлiкпен қарауы; 
баланың өз күшiне деген сенімділігі немесе сенiмсiздiгi; баланың белсендiлiк деңгейі. 

Психикалық дамуы тежелген балаларды психологиялық қолдау - бұл баланың дамуында 
түзету мен жандандыруға бағытталған арнайы жағдай қалыптастыратын кəсіби іс-əрекет. Бұл іс-
əрекет негізінде бір-бірімен өзара байланысты 2 міндетті бөліп көрсетуге болады: 

Диагностикалық қолдау. Психикалық дамуы тежелген психологиялық диагностика, даму 
бұзылысының диагностикасы маңызды тобы болып табылады. Педагог-психолог жұмысы кезінде 
баланың: оқуы, ойлау əрекеті түрлерінің танымдық əрекеттердің құрылымына қатынасы жəне 
сөйлеу, потенциалды мүмкіндіктерінің бағасы мен дамудың дифференциалды диагностикасын 
жүргізуге болатын тесттер қолданылады. Психикалық дамуы тежелген балалардың əртүрлі 
категориялары ойлау əрекетінің түрлеріне қарай нақты ажыратылады.  

Психикалық дамуы тежелген балалар танымдық мүмкіндіктерге байланысты ақыл-ойы кем 
балалардан күштірек, бірақ олар ерікті-эмоционалды аймағы бойынша қиындықтар кездеседі. 
Психикалық дамуы тежелген балаларда ерікті-эмоционалды реттеу кешірек қалыптасады, 
невроздың жоғары деңгейі, коммуникативтік əрекетінің бұзылысы байқалады [7]. 

Индивидуалды жəне топтық сабақтар бағдарламасының жүзеге асуы. Психикалық дамуы 
тежелген балалармен түзету-дамыту жұмыстары əртүрлі іс-əрекет түрлерін ауыстырғанда, сабақ-
тарды əртүрлі формаларда өткізу кезінде, физикалық жəне психикалық шамадан тыс шаршау бол-
мау үшін балалармен индивидуалды жəне топтық жұмыстардың уақыттарын мөлшерлеу негізінде 
құрылады. Балалармен жүргізілетін психологиялық жұмыстар жасына, қиындық деңгейі бойынша 
дамыту бағдарламалары қолданылады. Балалардың эмоционалды дамуы мəселелерін өз жұмыста-
рында қарастырған А.В.Запорожец айтқандай, ересектермен жəне құрбыларымен немесе қоршаған 
ортамен эмоционалды қарым-қатынастың кемістігі тұлғалық дамуда қауіпті бұзылыстарға əкеледі [5]. 

Оқу-тəрбие процесінде психолог психологиялық қолдауды жүзеге асыруда келесідей 
жұмыстарды жүргізеді: оқушылармен индивидуалды жəне топтық алдын алу, диагностикалық, 
кеңес беру, түзеті жұмыстарын; педагогтармен жəне ата-аналармен балалардың жалпы білім 
беретін мекемедегі дамуы, оқуы жəне тəрбиесі жайлы эксперттік, кеңес беру жəне ағартушылық 
жұмыстарын; білім беру мекемесінде психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестерінің 
жұмыстарына қатысады. 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 6. 2016  
 

 179 

Диагностикалық бағыт. Диагностикалық бағыттың жұмысы өзіне баланың психикалық 
дамуының динамикасы мен түзетудің жүйелі кезеңдерін қарастырады. Диагностикалық 
бағыт: баланы алғашқы дефектологиялық тексеру; баланың психикалық дамуының динамикасын 
жүйелі түрде кезең бойына бақылау; баланың даму деңгейіне əсер еткен əдіс-тəсілдер мен 
таңдалған бағдарламаның тиімділігін анықтау; оқушының жеке ерекшіліктерін, танымдық 
қызметін, ерік-жігер саласын, отбасындағы тəрбиелік жағдайдың даму ерекшеліктерін зерттеу; 
жалпы білім беретін мектептің бағдарламасын меңгерудің деңгейін анықтау; компенсаторлық 
мүмкіндіктерді іздеп табу; баламен жұмыстың бағыттарын айқындау мен бала дамуындағы 
ауытқулардың алдын алу [3]. 

Сонымен диагностика мынадай міндеттерді шешуге бағытталады: 
Баланы алғашқы тексеру. Оның мақсаты: баланың жақын даму аймағы мен актуалды даму 

аймағын, оқу барысындағы қиыншылықтардың себептері мен механизмдерін анықтау.  
Баланы динамикалық тексеру - оқыту процесінде оқушының даму деңгейіне таңдалған 

оқытудың түрі, əдістері мен тəсілдердің сəйкестігін анықтау, баланың даму динамикасын бақылап 
отыру мақсатында жүргізіледі. Динамикалық тексеру жылына екі рет жүргізіледі. 

Кезеңдік диагностика- бұл диагностиканың түрі баламен жүргізілген түзете-дамыту 
жұмысының баланың оқутанымдық қызметіне тигізген əсерінің тиімділігін анықтауға мүмкіндік 
береді. Түзете-дамытудың бағдарламасының игеру деңгейінің нəтижесін бағалағанда баланың 
білім - білік дағдылары игеруге қажет танымдық қабілетінің қаншалықты қалыптасқандығына ғана 
емес, баланың игерген білімін берілген мəселеде өз бетімен қаншалықты қолдана алатынына көңіл 
бөлінеді. 

Ағымдық диагностика – бұл диагностика əртүрлі мамандар тарапынан (психолог, логопед, 
сынып жетекшісі, пəн бойынша ұстаздардың) сұрау бойынша жүргізіледі. Бұл диагностиканың 
белгілі бір өткізу уақыты болмайды. Ол жыл бойына сұрау бойынша жүргізіледі. 

Баланы психологиялық-педагогикалық қолдаудағы диагностикалық бағыттың тағы бір негізгі 
міндеттерінің бірі – бастапқы кезеңде баланың алда кездесетін қиыншылықтары мен оқу 
процесінде бүгінгі күні бар қиыншылықтардың себебін, механизмін анықтау болып табылады. 

Диагностикалық жұмыстың негізгі қағидалары: жанжақтылық, кешенділік, жүйелілік, 
тұтастық. Аталған қағидаларды ескере отырып əр психологиялық-педагогикалық қызметінің 
маманы өз бағыты бойынша балаға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді. Мұғалім-
дефектолог, психолог, логопед диагностиканы 12 бағыт бойынша жүргізеді: сенсорлы-перцептивті 
жағдай; зейіні; есте сақтауы; ойлауы; сөйлеу ерекшеліктері; өзін-өзі бағалауы; ерік-жігері; 
психомоторлық жағдайы; əлеуметтік-тұрмыстық жағдайы; оқу біліктілігі; еңбек біліктілігі; 
коммуникативтілігі [4]. 

Тексерудiң нəтижелерiн талдау баланың одан əрi дамуының болжамын анықтап, əр оқушыға 
оқыту процесінде тиiмдi əдiстерді іріктеп, түзете-дамыту жұмысының мазмұнын анықтауға 
мүмкіндік береді. Диагностиканың нəтижесі баланың тек өзекті даму аймағының даму деңгейін 
ғана анықтау емес, баланың жақын даму аймағы деңгейін бағалап баланың ықтимал 
мүмкіндіктеріне бағытталады. 

Түзету-дамыту бағыты. Бала дамуының ерекшеліктерін жəне консилиум шешімімен білім 
беру мекемелерінде психолог түзету-дамыту жұмыстарының бағыты мен құралдарын анықтайды.  

Психикалық дамуы тежелген балалармен психологтың жүргізетін түзету-дамыту 
жұмыстарының негізгі бағыттары: 

- Эмоционалды-тұлғалық аймағының дамуы жəне оның кемшіліктерін түзету; 
- Танымдық əрекеттерінің дамуы жəне жоғары психикалық функциялардың мақсатты 

бағытталып қалыптасуы; 
- Іс-əрекет пен мінез-құлықты еркін реттеуді қалыптастыру. 
Ақаудың құрылымымен оның айқындылық дəрежесіне байланысты түзету жұмысының 

мазмұны анықталады [5]. 
Баламен жүргізілген диагностиканың қорытындысы түзете-дамыту жұмысы бойынша мы-

надай бағыттарды айқындап берді: сенсорлық жəне сенсомоторлық дамуын қалыптастыру; кеңі-
стік-уақыт түсініктерін қалыптастыру; пішін мен көлем, түсті қабылдауын қалыптастыру; салыс-
тыру, талдау, жинақтау, қорытындылау, жалпы ойлау операцияларын қалыптастыру; зейіннің 
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тұрақтылығын, зейін шоғырлануын дамыту; көру, есту арқылы есте сақтауын дамыту; психомоторлық 
дамуды жүзеге асыру мен сөйлеу тілін, сөздік қорын арттыру. 

Айқындалған бағыттар негізінде балаға түзете-дамыту бағдарламасы құрылады. Түзете – 
дамыту бағдарламасы баланың танымдық қабілеттерін дамытуға, баланың дамуындағы бос 
орынды толтыруға бағытталады. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін баланың жеке жас 
ерекшеліктері, қабылдау деңгейі ескеріліп, əр тақырыпқа тапсырмалар тізбегі даярланады. Баламен 
жеке жұмыс сабақтан тыс уақыттарда өтеді [6]. 

Эмоционалды-тұлғалық аймағының дамуы жəне оның кемшіліктерін түзету. Психикалық 
дамуы тежелген балалардың көпшілігі қоршаған ортадағы балалармен жəне ересектермен өзара 
қарым-қатынастағы қиындықтармен көрінетін əлеуметтік қабілеттердің жетіспеушілігі тəн. Бұл 
жетіспеушілік эмоционалды реттеу мəселесімен байланысты.  

Танымдық əрекеттерінің дамуы жəне жоғары психикалық функциялардың мақсатты 
бағытталып қалыптасуы. Танымдық қызметтерді дамыту мектептегі психолог жұмысының 
дəстүрлі бағыты болып табылады. Ол танымдық белсенділікті ынталандыратын, тұрақты 
танымдық мотивацияны; зейіннің дамуы; естің дамуы; қабылдаудың дамуы; кеңістікті жəне 
уақытты қабылдау; сенсомоторлы координацияны, ойлау əрекетінің қалыптасуы: ойлау 
белсенділігін ынталандырушы, ойлау операцияларының қалыптасуы, ойлау процесстерінің 
икемделігін қалыптастырушы құрал ретінде болжайды. 

Психикалық дамуы тежелген балаларда танымдық əрекеттерінің саналы өзін-өзі реттеудің 
қалыптасуындағы психолог жұмысы бірнеше бағыттар бойынша жүзеге асады: іс-əрекет мақсатын 
қою; əрекеттерді жоспарлау; əрекет тəсілдерін анықтау жəне сақтау; іс-əрекеттің барлық 
кезеңдерінде өзін-өзі бақылауды қолдану; іс-əрекет процесі мен нəтижесі туралы ауызша есеп 
беру; əрекет процесін жəне нəтижесін бағалау. 

Іс-əрекет пен мінез-құлықты еркін реттеуді қалыптастыру. Мектептегі оқытуда өзін-өзі 
реттеу аймағы маңызды орынға ие. Өзінің мінез-құлқының мүмкіндіктерін дамыту – баланың 
мектепке дайындығын анықтайтын маңызды кезеңдердің бірі.  

Əлеуметтік-бейімдеу бағыты: баланың əлеуметтенуіне, қоршаған ортаға бейімделуіне жағдай 
жасау; баланы шығармашылыққа тарту; баланы мектепішілік, мектеп аралық мереке, ісшараларға 
қатыстыру; баланы əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлауға үйрету; мектепте өзін еркін сезінуге, өзін-
өзі басқара білуге, өзі өмір сүретін ортаны толық бағдарлай білуге үйрету [10]. 

Кеңес беру – ағартушылық жəне алдын алу бағыты. Бұл бағыт бойынша педагогтар мен ата-
аналарға психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту мен тəрбиелеуге байланысты көмек 
беріледі. Психолог балалардың жасерекшелік жəне индивидуалды-типтік ерекшеліктеріне, 
психикалық жəне соматикалық жағдайларына қарай ұсыныс беріп, мұғалімдердің кəсіби 
құзыреттілігінің өсуіне септігін тигізетін мерекелік іс-шаралар өткізіп, ата-аналарды түзету-
тəрбиелік міндеттерді шешу жұмыстарына қосады.  

Психологтың педагогтармен өзара əрекеттерін ұйымдастыру. Психикалық дамуы тежелген 
балалардың потенциалды мүмкіндіктерінің белсендірудің маңызды шарттары болып, педагогтың 
психологиялық құзыреттілігі: əдептілік, такт, оқу-танымдық əрекетті жүзеге асыруға балаға көмек 
көрсете білуі, жеңістерді жəне жеңілістердің себептерін сезіну жəне т.б. болып табылады [4].  

Педагогтардың психологиялық ағартушылық жұмыстардың негізгі міндеттері балалардың 
тұлғалық жəне когнитивті дамуының «күшті» жəне «əлсіз» жақтарын көрсету болып табылады. 
Педагогтарды психологиялық ағартудың түрлері əртүрлі болуы мүмкін: психикалық дамуы 
тежелген баланың дамуының жəне оның білім берудегі ерекше қажеттіліктерінің негізгі мəселелері 
бойынша мұғалімдермен семинарлар жəне сабақтар өткізу; педагогикалық консилиумді 
ұйымдастыру; арнайы тақырыптағы ата-аналарға жиналысын, индивидуалды кеңес беру жəне т.б. 
жүргізу.  

Психологтың ата-аналармен өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру. Түзету-дамыту 
жұмыстарын сəтті өткізуде барлық мамандардың қатысуымен қатар, ата-аналар тарапынан да 
қолдау қажет.  

Ата-аналармен жұмыстың формасы мен мазмұны олардың қарым-қатынасқа түсу деңгейімен 
анықталады. Психикалық дамуы тежелген балалармен жүргізілетін психотүзету жұмыстарының 
нəтижесі көптеген құрауыштармен қамтамасыз етіледі, солардың ішіндегі ең маңыздысы жан-
ұямен педагогикалық өзара əрекет [8]. 



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 6. 2016  
 

 181 

Психикалық дамуы тежелген баланың ата-анасы түзету-дамыту жұмыстарының белсенді 
қатысушы болуы, баласының мүмкіндіктеріне жəне түзету-дамыту жұмыстарының оң нəтижесіне 
сену маңызды. Өзара əрекеттің бастапқы кезеңінде жұмыстың нəтижелі түрі ретінде индивидуалды 
кеңес беру болып табылады. Ол бірнеше кезең бойынша жүргізіледі.  

Бірінші кезеңнің міндеті ата-аналармен сенімділік қарым-қатынас орнату болып табылады. 
Келесі кезең индивидуалды кеңес беру баланы жан-жақты зерттеулердің қорытындысы бойынша 
жүргізіледі. Психолог ата-аналарға түсінікті формада балаларының ерекшеліктерін, оның жа-
ғымды қасиеттерін көрсетіп, қандай арнайы сабақтар керектігін, үй жағдайында қалай дайындалу 
жайлы түсіндіреді. Ата-аналармен жұмыс сонымен қатар, тақырыптық кеңес беру, семинарлар-
практикумдар жəне т.б. топтық түрде де өткізіледі.  

Əдістемелік-ұйымдастырушылық бағыт. Бұл бағыт бойынша мектеп психологының əрекеті 
консилиумдерге, əдістемелік бірлестіктерге, педагогикалық кеңестерге материал жинақтау, атал-
ған іс-шараларға қатысу, сонымен қатар құжаттарды дайындау [4].  

Қорытынды. Мамандардың оқыту түзету процесінде əдістемелік нұсқауларды дұрыс жəне 
жоғары деңгейде ұйымдастыруына байланысты психикалық дамуы тежелген балаларды өз жасын-
дағы балалардың даму деңгейіне жеткізуге болады. Білім беру мекемесінде оқитын психикалық 
дамуы тежелген балалар əр уақытта нəтижеге жету үшін бақылаудан тыс қалмауы қажет. Пси-
холог, сынып жетекшісі, ата-ана тығыз байланыста болған жағдайда баламен жүргізілетін жұмыс 
нəтижелі болады, яғни баланың өз-өзіне деген сенімділігін арттыру арқылы түзете дамыту жұмыс-
тарын жүргізу тиімді.  

Дамуы баяу балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру, оқу материалын жай бөліп 
қоймай, керісінше жалпы дамуға бағытталған жаңа бағдарлама (баланың қоршаған ортаға бейім-
делуі, мінез-құлық ерекшеліктері, өзін-өзі төмен бағалауы, қоршаған ортаға сенбеушілікпен қа-
рауы, өз күшіне деген сенімсіздігі, белсенділігі төмен) құруды талап етеді.  

Мамандардың кеңесімен əр баланың кемістігінің ерекшелігіне сəйкестендіріліп құрастырыл-
ған арнайы түзету-дамыту əдістемелерін қолдану жақсы нəтиже береді. Есте болатын жағдай, қал-
ыптастыру, дамыту процестерінде ата-анасының, отбасы мүшелерінің балаға дұрыс көзқарасының, 
оны аялап жақсы көріп, жетістіктеріне өздері де баланы да сендіріп, жігерлендіруі өте қажет. 

Осылайша, қазіргі кезде психологиялық қолдау балалармен жүргізілетін түзету-дамыту 
жұмыстарының əртүрлі əдістерінің жиынтығы ғана емес, баланың дамуы, оқуы, тəрбиесі жəне 
əлеуметтенуіндегі міндеттерді шешетін, көмек беретін жəне қолдайтын технология кешені болып 
табылады.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления, задачи и специфика психологического 

сопровождения младших школьников с задержкой психического развития.  
Проблема помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) приобрела в последние годы особую 

актуальность. В последние десятилетия особенно остро обозначилась проблема существенного роста числа 
детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. Значительное место среди этих детей 
занимают именно дети с ЗПР, причем год от года наблюдается тенденция роста их численности. 

Задержка психического развития - это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся 
незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 
влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов.  

В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое место ставят 
не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной направить свои усилия под 
руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей 
успешного вхождения в социальную среду. 

Одновременно у самих детей с задержкой психического развития необходимо развивать социальную 
компетентность, навыки общения с окружающими. Преодоление социальной изоляции, расширение 
возможностей произвольного взаимодействия со сверстниками является существенным условием 
позитивных изменений в развитии таких детей, совершенствования их способностей к обучению. 

Психологическое сопровождение индивидуального развития ребёнка в образовательном процессе – это 
система профессиональной деятельности различных специалистов по созданию условий гармоничного 
развития личности и успешного обучения. 

Также в статье рассмотрены наиболее эффективные формы психологического сопровождения, 
включающие работу с детьми, родителями, педагогами в учреждениях различных типов и видов школ.  

Таким образом, исследование психологического сопровождение младшего школьного возраста с зпр 
оказывает созданию комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Ключевые слова. «задержка психического развития» (ЗПР), «психологическое сопровождение», 
«диагностика», «коррекция», «воспитание», «обучение», «развитие». 
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