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Бұл жазылған мақалада балаларды мектепке дейінгі оқыту дайындығын бағалаудың гигиеналық негіздері мәселесі 
қарастырылуда. Мектепке дейінгі даярлықтың балалар денсаулығына әсерін бағалай отырып, мектепке дейінгі 
дайындықтың ерекшеліктерін анықтау. 
Түйінді сөздер: мектепке дейінгі мекеме, функционалдық дайындық, даму ерекшелігі 
 
Балалардың денсаулығы, олардың өсуі мен дамуы, әлеуметтік-психологиялық бейімделуі көбінесе оның қоршаған 
ортасымен  тікелей байланысынын анықтады [3]. Қазіргі уақытта "мектептегі күйзеліс", "мектеп патологиясы" 
сияқты ұғымдар кең таралған [2,10]. Бала ағзасының жұмыс істеуін анықтайтын өсу және даму процестерінің 
шиеленісі оны ең осал, жағымсыз әсерлерге сезімтал етеді [6]: Балабақшада және мектепте оқу уақыты баланың 
қарқынды өсуі мен даму кезеңімен сәйкес келеді. Ал  осы кезеңде ағза қолайсыз қоршаған орта жағдайларына өте 
сезімтал болады. Бала белсенді өмір сүру уақытының 70% - дан астамын өткізетін мектептегі білім беру ортасы 
денсаулықтың бұзылуының қауіп факторларын қамтиды.  Сол  арқылы физиологиялық функциялардың өзін-өзі 
реттеу тетіктерінің жұмысын қиындатады, аурулардың дамуына ықпал етеді.  
Барлық оқу кезеңінде білім беру жүйесін жаңғырту мектеп оқушыларының денсаулығына әсер етеді [15]. 
Мектептегі оқу үрдісін  заманауи талаптарға сәйкес келтіру балалардың денсаулығын одан әрі нашарлатты. 
Шетелдік ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сәйкес, оқушылардың денсаулық жағдайына теріс әсер ететін 
себептердің арасында: қозғалыс белсенділігінің жеткіліксіздігі, шамадан тыс оқу жүктемесі, дұрыс тамақтанбау, 
жиһаздың бойы мен жасына сәйкес келмеуі және оқу бөлмелерінің  жеткіліксіз жарықтандырылуы. Сондай -ақ 
балалардың, ұстаздар мен ата-аналардың салауатты өмір сүру салты туралы білімінің жеткіліксіздігі. Денсаулық  
мәдениетін қалыптастыру бойынша мектептің жетекші қызметінің жеткіліксіздігі болып табылады. 
Балаларды мектепке дайындау жүйесі Еуропаның барлық дерлік елдерінде ұсынылған. Ресей, Германия, Болгария, 
Венгрия осы бағыттағы ең маңызды тәжірибеге ие. Онда  бұл мәселе мемлекеттік деңгейде қарастырылады [1-4]. Әр 
баланың өзіндік физиологиясы, өзіндік даму ерекшеліктері және оқу қабілетінің ерекшелігі бар. "Дайын емес" 
баланы мектепке жіберу оны керісінше балабақшада немесе үйде "шамадан тыс ұстау" сияқты кері әсері жоғары 
болады. Балалардың 6 жастан бастап мектепке ауысу тенденциясы 7 жастағы баланың психикалық 
сипаттамаларының мектеп жағдайларына сәйкес келмеуі мәселесін тудырады. Париждегі ЮНЕСКО штаб-пәтерінің 
ерте балалық шақ бағдарламалары департаментінің мәліметі бойынша, мектепке дейінгі білімі бар балалар үйде 
мектепке дайындалып жатқан құрдастарына қарағанда 1-ші сыныпта жақсы оқып қана қоймайды, сонымен бірге 
одан әрі мұқият білім алады, жақсы жұмыс істейді және қылмыс аз жасайды [В.Т.Кудрявцев, 2005]. 
Балаларды мектепке дайындау-бала  өмірінің барлық салаларын қамтитын маңызды көлемді мемлекеттік  міндет. 
Мектепке дайындық – бұл баланың физикалық, психологиялық, моральдық, психикалық дайындығы [5, 7]. Мектеп 
жасына дейінгі балалардың дайындық топтарында жүйелі оқытуға функционалдық дайындығын ескере отырып, 
оқу-әдістемелік бағдарламаны жетілдіру, оңтайлы гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету бойынша қолайлы 
жағдайлар жасау мәселесін шешу өзекті мәселе болып табылады. 
Қазіргі педагогикалық ғылымның ғылыми айналымына жаңа анықтама – мектепке дейінгі білім кіріп отыр. Ол  
қазіргі кезде терминологиялық немесе түсіндірме сөздіктерде көрсетілмеген. Дегенмен,  қазір балаларды мектепке 
дайындау, білім берудің үздіксіздігі, мектепке дейінгі және мектеп жұмысындағы сабақтастық, мектептегі жетілу, 
мектептегі алдын алу сияқты классикалық терминдер бар. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі дайындық терминінің 
болуын ешкім жоққа шығармайды. Бұл ретте балаларды мектепке дейінгі даярлау – бұл мектеп кезеңіндегі білім 
беру сапасын ғана емес, сонымен қатар өскелең ұрпақтың өмір сүру сапасы мәселесі екенін атап өткен жөн. Бұл 
дайындық баланың үйлесімді дамуы мен тәрбиесі, оның денсаулығын сақтау және нығайту үшін жағдай жасауға 
бағытталған іс-шаралар кешенін қамтиды. [11]. 
Мектепке дайындық – бұл физикалық, зияткерлік, психологиялық және жеке дайындық сияқты компоненттердің 
бірлігі. Яғни, әріптерді, сандарды және оқу мен санау дағдыларын білуден басқа, балаға жоғарғы мектепке дейінгі 
жаста да мыналар қажет [8]: 
- коммуникативтік және әлеуметтік дағдыларды меңгеру, яғни ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынас 
жасай білу, түсіну және,  ең бастысы, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды күнделікті өмірде 
қолдана білу, өркениетті әдістермен өз позициясын қорғай білу және орынсыз агрессияны көрсетпеу немесе, 
керісінше, шамадан тыс ұялшақтық; 
- мектептегі оқу үрдісінің мағынасын түсіну, білім алудың не беретінін, мектепте оқу тәртібін түсіну, оң мотивация, 
оқуға деген ықылас; 
-  өз қалауы бойынша тапсырмамен жұмыс істей білу, өз іс-әрекеттерін ұйымдастыру, жоспарлау және олардың 
салдары үшін жауап беру; 
- ерікті назар, қиял, танымдық белсенділіктің, қоршаған орта туралы белгілі бір білім мен идеялардың болуы; 
- өз-өзіне деген оң көзқарас; 
- жазу қабілетін дамыту,сөйлеуді дамыту үшін де қажетті дамыған ұсақ моториканың болуы; 
- себеп-салдарлық байланыстарды талдай, жіктей, анықтай білу; 
- жақсы дене дайындығы, қозғалысты үйлестіру. 



Мектепке дейінгі даярлықтың маңызды қағидаты баланың жеке тұлға болып бағдарлануы болып табылады. Осы 
қағидаға сәйкес, басты құндылық –баланың өзі, оның әр түрлі қажеттіліктері мен оларды қанағаттандыру. Баланы 
мақсатты түрде  мектепке дейінгі даярлаудың мәні баланың балалық шағының сақталуында. Оның  оқу іс-әрекеті 
үшін рухани, зияткерлік және физикалық платформа құрылады.танымдық  қажеттіліктер қанағаттандырылады 
және осы негізде жан-жақты даму жүзеге асырылады [11]. 
Мектепке дейінгі дайындықтың мақсаты – болашақ бірінші сынып оқушыларына бірдей білім беру мүмкіндіктерін 
ұсыну. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары дамып келе жатқан білім беру және пәндік-кеңістіктік ортаның және 
психологиялық-педагогикалық және медициналық білімі бар мамандардың қатысуымен көрінетін арнайы кәсіби 
бағдарланған әлеуетке ие. Ұстаз өз мамандығына байланысты балалардың физиологиялық, психологиялық және 
басқа да ерекшеліктерін, белгілі бір жас кезеңдерінде олардың өзіндік ерекшелігі мен даму әлеуетін біледі. Яғни, 
ұстаз өзінің ісін білумен, қоғам алдында өскелең ұрпақты тәрбиелеу және оқыту туралы өз пікірін білдіруге 
қабілетті және моральдық құқыққа ие [9]. Олардың негізгі қызметі – балаларды тәрбиелеу, дамыту және оқыту. Ал 
мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналары  мұндай деңгейге ие бола бермейді. Демек, егер мектепке дейінгі 
(немесе мектепалды - 5-6 жас) білім міндетті болса, қисынды. Бұл жағдайда бірінші сыныпқа барған кезде балаларға 
бірдей бастапқы мүмкіндіктерге кепілдік берілуі мүмкін. Бірақ, өкінішке орай, қазіргі кезде Қазақстанда балаларды 
мектепалды даярлау өзекті мәселелердің бірі болып отыр.  
Әлемнің көптеген елдерінде мектепке дейінгі білім үздіксіз білім берудің міндетті бастапқы құрамдас бөлігі болып 
табылады. Мәселен, Францияда ХХ ғасырдың аяғынан бастап мектеп туралы заң күшіне енді. Онда  мектепке дейінгі 
тәрбие мен мектеп арасындағы сабақтастықты қамтамасыз ету шаралары қарастырылған. Бүгінгі таңда аналар 
мектептерінде және мектептер жанындағы балаларға арналған сыныптарда мектепалды білімді 5 жастан 6 жасқа 
дейінгі барлық балалар алады. Мектепке дейін бір жыл бұрын Финляндиядағы барлық балалар мектепке дейінгі 
білім беру жүйесінің мекемелерінде тәрбиеленуде. АҚШ-та мектепке дайындық нормасы – мектепке дейінгі білім 
беру мекемелеріне бару болып табылады. Жапонияда 5-6 жастағы балаларды мектепке толық дайындауға арналған 
жылдық мекемелері бар. Израильде мектепке дайындық үшін балабақшадағы үлкен топқа бару міндетті болып 
табылады [11]. 
Білім беру қызметін жүзеге асырудағы назар таным үрдісіне аударылуы керек. Оның  тиімділігі толығымен баланың 
танымдық белсенділігіне байланысты. Бұл мақсатқа ойдағыдай жету білім мазмұнының қалай оқытылатынына 
және игерілетініне байланысты: жеке немесе ұжымдық, авторитарлық немесе гуманистік жағдайларда, психикалық 
үрдістерге немесе баланың жеке әлеуетіне сүйене отырып, репродуктивті немесе белсенді оқыту әдістерін қолдана 
отырып. Мектепке дейінгі дайындықтың тиімділігін арттыру үшін мектепке дейінгі жастағы бала белсенді жеке 
ұстанымға ие бола алатындай және өзінің іс-әрекетіне, оның ішінде оқытудың субъектісі ретінде толық көрсете 
алатын психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау маңызды болып табылады. Басқаша айтқанда, балаларға 
білім алу үрдісінде тікелей танымдық іс-әрекеттің нәтижелерімен алмасуға және оларды талқылауға мүмкіндік беру 
керек [12]. 
Қазіргі уақытта ең өзекті мәселелердің бірі бірінші сыныптағы балаларды жүйелі оқыту мен оқу үрдісін 
ұйымдастыру факторларының кешенді әсер ету жағдайларына бейімдеуі болып табылады. Қазіргі мектептегі білім 
беруде оң тенденциялар байқалды: 
- бастауыш білім берудегі педагогикалық тәсілдердің вариативтілігі қалыптасуда; 
- педагогтардың шығармашылық ізденіс еркіндігі пайда болды, оны мемлекеттік саясат қолдайды; авторлық 
мектептер құрылуда, шетелдік тәжірибе пайдаланылуда; 
– ата-аналарға педагогикалық жүйені таңдауға мүмкіндік берілді, ата-ананың өзін-өзі тануы өсуде; 
- баланың даралығын педагогикалық қолдау, білім беруде өзінің траекториясын құру, денсаулықты сақтау және 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігі барған сайын мойындалуда. 
Дегенмен, балалардың денсаулығы мен көңіл-күй әл-ауқатының көрсеткіштері қанағаттанарлықсыз (мектептегі 
нашарлау кең таралған). Бірінші сыныпқа барған балалар денсаулығының бастапқы деңгейінің төмендігі олардың 
оқу жүктемелеріне бейімделу үрдістеріне теріс әсер етеді, психикалық шиеленістің одан әрі өсуіне, өмірлік 
белсенділік деңгейінің төмендеуіне және созылмалы аурулардың пайда болуына алғышарттар жасайды [Э.М. Казин, 
Н.Э. Касаткина].  
Бастауыш мектеп "шеберлік мектебі" емес, баланың білім берудегі алғашқы тәжірибесі – өз күштерін сынау орны, 
жеке әлеуетін ашу кеңістігі және өсу мектебі болуы керек. Ұйымдастырылмаған балалардың көбеюіне байланысты 
(мектепке дейінгі білім беру мекемелері арқылы балаларды мектепке дайындығының болмауы) мектепте оқуға 
жетілмеген балалардың саны өсуде. Мектепалды даярлық бұл құбылысты реттеуге мүмкіндік береді және баланың 
мектепке бейімделу дәрежесі артады [14]. 
Жоғарыда айтылғандардың бәрінен қорытындылайтын болсақ,  біз мектеп жасына дейінгі балаға мектепке 
дайындалуға қол ұшын бергіміз келсе,ең алдымен, бұл дайындықтың мәні балада білімнің, дағдылардың (оқу, жазу, 
санау және т.б.) едәуір мөлшерін жинақтау ең басты мақсат емес екендігін түсінуіміз қажет.Жоғарғы мектеп жасына 
дейінгі баланы оқуға емес, мектеп өміріне даярлау керек. Сонымен, мектепке дейінгі дайындықтың міндеті – мектеп 
жасына дейінгі баланың әр күні толыққанды өтуіне, саналы, мазмұнды өмір сүруіне, адам өмірі мен табиғаттың 
әртүрлі салаларына белсенді енуіне жағдай жасау болып табылады. Бала тұлға ретінде нақты білім, білік және 
дағдылардың арсеналын қолдана білуі керек. Сонымен қатар, бүгінгі таңда мемлекеттік заңнамалық деңгейде 
мектепалды және бастауыш буындардың сабақтастығы мен келешегін қамтамасыз ету өте маңызды болып отыр. 
Бұл үшін үздіксіз білім беру жүйесінде жаңа аралық білім беру буынын, яғни, «мектепке дейінгі білім берудің» 
міндетті болуын баса айтып көрсету керек. 
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Резюме: В дaннoй cтaтьe paccмaтpивaeтcя пpoблeмa дoшкoльнoгo oбучeния дeтeй. Oцeнить влияниe дошкольной 
подготовки на здоровье детей, а также выяснить oсoбeннocти дoшкoльнoй пoдгoтoвки. 
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Resume: This article discusses the problem of preschool education for children. Assess the impact of preschool training on the 
health of children, as well as find out the features of preschool training 
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