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ТӨМЕНГІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ   
ҮРЕЙ ДАМУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін: Қазіргі стресті және жағымсыз  сыртқы  экологиялық  жағдайда өз-өзіне  сенімсіз,  эмоциональды тұрақсыз  
үрейлі  балалар  саны  өсуде.  А.И. Захарова, Н.В. Имеладзе, Л.М. Прихожан  жұмыстарында  адам  үнемі  қобалжығанда 
– үрей  пайда  болады деп  айтылған. Көптеген  авторлардың  зерттеулерінің  анализі  бойынша бала  үрей  бір  
жағынан,  психодинкамикалық  табиғаты  бар,  екінші  жағынан  социализацияның  нәтижесі  болып  табылады. 
Психологтардың  пікірінше   оқушылардың оқу   процесінде  жоғары  үрей  деңгейі  байқалады.  Осы  проблеманы  
зерттеу  нәтижесінде  үрей  деңгейі  мен  баланың  оқу  үлгеріміні  бір – бірімен  тығыз  байланысты екендігі  
анықталған. Мектепке келген балалардың оқу процеске бейімделу процесі үрей процеспен тығыз байланысты. Алайда 
төменгі сынып оқушылардың үрейдің даму деңгейі қалай оқу процесске және үлгеріміне әсер етеді әдебиет материал 
жеткіліксіз. 
Түйінді сөздер: үрей, үлгерім, психофизиология, эмоция, психодинамика.  
 
Кіріспе. Үрей деп әртүрлі  жағдайда  көрініс  беретін,  
адамның  жеке  психологиялық ерекшелігі. Адам 
әртүрлі себептерге қобалжығанда үрей пайда болады.  
Үрей нерв жүйесінің әлсіздігінен пайда болады. 
Үрейдің даму деңгейі адамның темпераментіне де 
байланысты. Үрей әр кезде немесе белгілі бір 
жағдайда немесе эмоциональды және физикалық 
жүктемеден кейін пайда болуы да мүмкін. Үрейдің 
жоғары деңгейі психологиялық, ауыр соматикалық  
аурулармен  ауырған адамдар да, сау адамдарда да 
байқалып отырады [1-4]. 
Көптеген авторлар, үрейленуді қатты психологиялық 
қысымдағы күй – «стресстің» құрамды бөлігі деп 
есептейді. Стресс күйін зерттеген, көптеген 
психологтар, оның анықтмасына түрлі дәлелдеулер 
енгізді. Мысалы, А.А. Суворова лабораториялық 
жағдайда стресті зерттеді. Ол стресті, адамға қиын 
және жағымсыз жағдайлар әсер еткенде туындайтын 
күй деп айтқан  болатын [5-10]. 
Қазіргі стресті және жағымсыз сыртқы экологиялық 
жағдайдағы үрей деңгейі баланың тұлға ретінде 
қалыптасуын анықтайды. Оның көптеген негізгі 
тұлғалық қасиеті осы кезеңде қалыптасады. Олардың 
қалыптасуы, баланың келесі даму кезеңдеріне 
байланысты. Қазіргі уақытта өз-өзіне сенімсіз, 
эмоциональды тұрақсыз үрейлі балалар саны өсуде. 
Сондықтан  балалар  үрейі  және оны коррекциялау 
өте ауқымды проблема болып табылады [11]. 
В.М. Лстапова, В.К. Вилюнас, К.Э. Изард, Н.Д. Левитов, 
Ч.Д. Спилбергер сияқты көптеген  психологтар үрей 
проблемасымен жұмыс жасаған. Бірақ та 
А.И. Захарова, Н.В. Имеладзе, Л.М. Прихожан 
жұмыстарында адам үнемі қобалжығанда – үрей  
пайда  болады деп айтылған. Көптеген  авторлардың 
зерттеулерінің анализі бойынша бала үрей бір 
жағынан, психодинкамикалық табиғаты бар, екінші 
жағынан социализацияның нәтижесі болып 
табылады. Үрей мен қорқынышты бала кезінде 
коррекциялауға болады. Осы проблеманы  зерттеу 
нәтижесінде үрей деңгейі мен баланың оқу үлгеріміні 
бір-бірімен тығыз байланысты екендігі анықталған. 
Психологтардың  пікірінше оқушылардың оқу 
процесінде жоғары үрей деңгейі байқалады. Алайда 

үрей оқу процесін эффективті белсендіреді, себебі 
үрей есті, зейінді активтендіреді [12-15]. 
Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 
обьектілері – 15 ұл-балалар, 6-7 жас; 13 қыз –балалар, 
6-7 жас. Барлық  балалар  орташа  табыстағы,  толық  
отбасынан. Зерттеу жұмыстары оқушылардың  ата – 
аналарының  рұқсатымен  жүргізілді.  Балалар  
М.Мәметова атындағы орта мектептің оқушылары 
болып табылады. 
Зерттеу жұмыстары келесі  методикалармен  
жүргізілді: Тест үрей Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, тест 
«Жаңбыр  астындағы  адам», тест Ч.Д. Спилбергер, 
Ю.Л. Ханин. 
1. Тест үрей Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.   
Экспериментті  материал    мөлшері  8,5 * 11 см  
болатындай  14  суреттен  тұрады.  Әрбір  суретте  
төменгі  сынып  жасындағы   оқушының  өміріндегі  
қалыпты  жағдайлар  көрсетілген [16-20]. 
Әрбір суреттің екі  нұсқасы бар:  қыздар  үшін ( 
қыздардың суреті), ал  ұлдар  үшін (ұлдардың суреті)  
көрсетілген.  Суретте  баланың  басы  салынбаған,  
тек  бастың  формасы  көрсетілген. Әрбір сурет  
қосымша баланың екі бас формасы салынған 
суретпен қамтылған. Бір суретте  баланың қуанышы,  
екіншісінде мұңы  бейнеленген. 
2. Тест «Жаңбыр астындағы адам». Бұл  жұмыстың  
орындалуы  қарапайым.  Әрбір оқушыға А4 қағаз 
беріледі. Балаларға А4 параққа жаңбыр астындағы  
адам  тақырыбына  сурет  салуға  нұсқау  беріледі. 
Суреттер  дайын  болғанда  салынған  кейіпкердің  
немесе  адамның  көңіл-күйіне (мұңды,  көңілді), 
кейіпкердің   қорғану  факторларына  көп  көңіл  
бөлінілуі  қажет [21-25]. 
3. Тест Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин. Зерттеу 
анкетасында бала  берілген  сұрақпен келісетін болса  
«+»  белгісі, ал  егерде  келіспесе «-» белгісі  
қойылады. 
1. Тез  шаршайсыз   ба? 
2. Сабырлысыз ба? 
3. Кез-келген  тапсырмаға  мазаланасыз ба? 
4. Тапсырманы  орындаған  кезде қысыласыз  ба? 
5. Ұялшақсыз  ба? 
6. Келеңсіз  жағдайдың  болатынын әрдайым  
сезінесіз бе? 
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7. Тез  қызарасыз  ба? 
8. Қорқынышты  түсті  көп  көресіз  бе? 
9. Қолыңыз  суық  және  ылғалды  болып  тұра ма? 
10. Басыңыз  көп  аура  ма? 
11. Қобалжығанда  көп терлейсіз  ба? 
12. Тәбетіңіз төмен  бе? 
13. Жаман  уйықтайсыз  ба,  ұйқыға  кетуіңіз  қиын  
ба? 
14.  Көп  қорқасыз  ба? 
15. Көңіл-күйіңіз  тез түседі  ма? 
16. Көп  жылайсыз  ба? 
17.  Ұзақ  күте  аласыз  ба? 
18. Жаңа  істі  бастай  аласыз  ба? 
19. Өз  күшіңізге  сенімдісіз  ба? 
20. Қиындықтан  қорқасыз  ба? 
Зерттеу  көрсеткіштерін  шығару  үшін  «+»  белгісі  
саналады.  Егерде  анкетаның  көрсеткіштері  
келесідегідей  болса: 
 15 – 20  бал  аралығында  болса,  баланың  үрей  
деңгейі  жоғары; 

 7 – 14 бал  аралығында  болса,  баланың  үрей  
деңгейі орташа; 
 1-6 бал аралығында  болса  баланың  үрей  деңгейі  
төмен [26-30]. 
 
Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 
Бірінші тәсілдерімен алынгаң көрсеткіштер 
субъективті және жете танылмаған. Зерттеу 
көрсеткіштері бойынша үрей индексі қыз-балаларда  
жоғары. Қыз-балалардың үрей индексі - 58,0±6.7 
шартты бірлік. Ал ұл – балалардың үрей индексі - 
48,6±15,7. Қыз  балалардың үрей индексі  ұл  
балалардың үрей  индексінен  10 шартты  бірлікке  
жоғары. Ал үрей  дему деңгейінің  көрсеткіші  қыз – 
балаларда - 3,31 шартты бірлік, ұл – балаларда 2,6 
шартты бірлік. Бұл көрсеткіштер  қыз-балалардың 
үрей  даму  деңгейі  жоғары  екенін  көрсетеді (сурет 
1). 
 

 

 
Сурет 1 – Төменгі  сынып  оқушылардың  субъективты 

бағалау тәсілдермен анықталған үрей  индексі 
Үрей даму деңгейін екінші рет тест арқылы 
анықталды.  Екінші тәсілдермен  алынгаң 
көрсеткіштер объективты, көрнектілі және 
көрсеткіштер анық. Тест арқылы анықталған зерттеу  
нәтижесінің  көрсеткіштері  бойынша  үрей  деңгейі  
қыз  балаларда  жоғары: қыздардың үрей деңгейі – 

13,8±3,7 шартты бірлікті, ұлдардың үрей деңгейі – 
9,7±2,1 шартты бірлікті құрайды, айырмашылығы – 
4,1. Екінші  үрей даму деңгейін  анықтау   методикасы  
қыздардың  үрейдің  даму  деңгейінің жоғары 
дәрежесін көрсетті (сурет-2). 
 

 
Сурет 2 – Төменгі сынып оқушылардың ұлдар мен қыздардың үрей даму деңгейі 

Төменгі сынып оқушылардың  субьективті  бағалау  

тәсілімен  анықталған  үрей  индексі 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

ҮИ

ҮД

п
а
р

а
м

е
тл

е
р

шартты бірлік

қыздар

ұлдар

Төменгі  сынып  оқушылардың  ұлдар  мен  қыздардың  үрей даму  

деңгейі

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ҮИ ҮД

шартты  бірлік

п
ар

ам
ер

тл
ер

ұлдар

қыздар



 

Зерттеу  нәтижесінің көрсеткіштері бойынша үрей 
процесіне қарсы тұратын қорғау факторларының 
даму деңгейі қыз – балаларда  1,6±0,8  шартты  бірлік, 
ал ұл-балаларда 1,0±0,7 шартты бірлік. Төменгі 
сынып жастағы қыз-балалардың  үрейдің даму 
дәрежесі ұл-балалардікімен  салыстырғанда  жоғары  
болғанына  қарамастан, қыз-балалар үрей 
факторларына  бейімделген  және олардың  
қорғаныш  факторлары жоғары. Үрей  индексі  және  
үрейдің даму  дәрежесі қыз- балаларда  жоғары, 
бірақта үрей  факторларына  қарсы  қорғаныш  
факторларыда қыз-балаларда жоғары. Үрей 
факторларға дайын болу және қорғау әрекетін 
жоспарлау нәтижесінде келесі көрсеткіштер шықты. 

Қыз - және  ұл –балалардың қорғау әрекетін 
жоспарлау көрсеткіштер анықталынды, зерттеу  
нәтижесі  бойынша қыз-балаларда 0,6±0,1 шартты 
бірлік, ал ұл-балаларда 0,4±0,04 шартты  бірлік. 
Төменгі сынып жастағы ұл-балалардың  үрей  
факторларына  бейімділігі  төмен  болғанына  
қарамастан,  зерттеу  көрсеткіштері  бойынша ұл-
балалардың  үрей факторларынан қорғану жоспары 
жоғары  болды, бұл  олардың   психологиялық 
жағынан  үрей факторларына  қорғануға  дайын  
екенін  көрсетеді. Ал қыз-балалар қорғаныс 
жоспарлары төмен, бұл олардың психологиялық 
тұрақсыздығын  көрсетеді (сурет 3) 

 

 
Сурет 3 – Төменгі сынып  оқушылардың  үрейге  қарсы  тұратын  

қорғау  факторлардың  даму  деңгейі 
 
Кесте 1 – Балалардың  оқу-үлгерім  дәрежесі мен  үрей  даму  деңгейін  салыстыру 

Көрсеткіштер Қыз-балалар Ұл-балалар 

Үрей индексы, 
шартты бірліктер 

58,0±6.7 48,6±15,7 

Үрей даму деңгейі, 
шартты бірліктер 

13,8±3,7 9,7±2,1 

Қорғау факторлар, 
шартты бірліктер 

1,6±0,8 1,0±07 

Қорғау әрекет жоспары, 
шартты бірліктер 

0,4±0,04 0,6±0,1 

Оқу-үлгерімі, ұпай 4,6 3,4 

 
Төменгі  сынып  оқушылардың  оқу  үлгеріміне үрей 
даму деңгейін зерттеу жұмыстарының 
көрсеткіштерін  ала  отырып,  ары  қарай  біз  
оқушылардың  оқу  үлгерімін анықтау үшін оқу 
журналын пайдаландық. Оқу  журналын  зерттеу  
барысында  қыз - балалардың  оқу  үлгерімі  4,6 ұпай, 
ал  ұл - балалардың  оқу  үлгерімі  3,4 ұпай құрайды.   
Алайда, зерттеу жұмыстары қыз-балалардың  оқу  
үлгерімі ұл-балалардың  оқу  үлгерімімен  
салыстырғанда  жоғары  болғанына  қарамастан    
үрей индексы   58,0±6.7, үрей деңгейі 13,8±3,7, қорғау 
факторлар 1,6±0,8, қорғау жоспары   0,4±0,04  шартты 
бірлікті құрайды. Бұл көрсеткіштер ұл балалардың  
көрсеткішімен  салыстырғанда  жоғары.  Ұл  
балалардың үрей индексы 48,6±15,7, үрей деңгейі  
9,7±2,1, қорғау факторлар 1,0±07, қорғау жоспары    
0,6±0,1 шартты  бірлікті  құрайды.  

Сонымен,  қыз-балаларда  үрейдің  даму  деңгейі  
жоғары, жаңа  факторларға  дайындық  дәрежесі  
төмен,  бірақта  оқу- үлгерімі  жоғары.  Ал  ұл – 
балалардың   үрей  даму  деңгейі  де,  оқу  үлгерімі  де  
қыз- балалармен  салыстырғанда  төмен. 
Қазіргі  уақытта  үрей  мәселесі  өте  ауқымды  
проблема  болып  табылады.  Көптеген  ғалымдардың  
айтуынша  үрей  мен  баланың  оқу  үлгерімі  бір-
бірімен  тығыз  байланысты.  Бірақ,  кейде   үрей  
балаға  тек  теріс  жағынан  емес  ,  сонымен  қатар  оң  
жағынанда  әсер  ете  алады.  Мысалы, баланың  оқу  
үлгерімі  жақсарады [5]. Психо-педогогикалық  
әдебиеттерді  зерттеу  нәтижесінде,  мектептегі  оқу  
үлгерім  проблемасының  үш  негізгі  факторын  атап 
өтсек болады: оқушыларға қойылатын талаптар, 
оқушылардың психологиялық,  физиологиялық  
мүмкіндіктері,  оқушылардың  мектептегі  және 

Төменгі сынып оқушылардың үрейге қарсы туратын 
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мектептен тыс әлеуметтік жағдайлары. Осы зерттеу 
жұмысында үрейдің оқушыларға  теріс әсері  
зерттелінді. Зерттеу үшін  төменгі  сынып 
оқушылары  таңдалынды,  себебі  бастапқы  білім осы 
кезеңдерде қалыптасады.  
Қорытынды. Төменгі  сынып  жастағы  қыз-
балалардың үрей индексы, үрей даму деңгейі  ұл – 
балалардікімен  салыстырғанда жоғары. Төменгі  
сынып  жастағы  ұл-балаларда үрей факторларына 

қарсы  тұратын қорғау әрекетін жоспарлау және үрей 
факторларына дайын болу деңгейі жоғары. Төменгі  
сынып  жастағы  балаларында  жоғары үрей индексы, 
үрей даму деңгейі жоғары  үлгеріміне сәйкес келеді. 
Сонымен  қыз-балаларда  үрейдің  даму  деңгейі  
жоғары, жаңа  факторларға  дайындық  дәрежесі  
төмен,  бірақта  оқу- үлгерімі  жоғары.  Ал  ұл – 
балалардың   үрей  даму  деңгейі  де,  оқу  үлгерімі  де  
қыз- балалармен  салыстырғанда  төмен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 
Резюме: В современных стрессовых и негативных 
внешних экологических условиях растет число 
неуверенных в себе, эмоционально неустойчивых 
тревожных детей. В работах А.И.Захаровой, 
Н.В.Имеладзе, Л.М. Прихожановой говорится, что 

когда человек постоянно волнуется – возникает 
паника. Согласно анализу исследований многих 
авторов, детская тревога, с одной стороны, имеет 
психодинкамическую природу, с другой-является 
результатом социализации. По мнению психологов, у 



 

учащихся наблюдается высокий уровень 
тревожности в процессе обучения. В результате 
изучения данной проблемы установлено, что уровень 
тревожности и успеваемость ребенка тесно 
взаимосвязаны. Процесс приобщения детей, 

пришедших в школу, к процессу обучения тесно связан 
с процессом паники .  
Ключевые слова: тревога, успеваемость, 
психофизиология, эмоция, психодинамика. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF ANXIETY DEVELOPMENT ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

Resume: In the current stressful and negative external 
environmental conditions, the number of insecure, 
emotionally unstable children with anxiety is growing. In 
the works of A.I. Zakharova, N.V. Imeladze, L.M. Prikhozhan, 
it is said that when a person is constantly agitated, panic 
occurs. According to the analysis of the research of many 
authors, child anxiety, on the one hand, has a 
psychodynamic nature, and on the other-is the result of 
socialization. According to psychologists, there is a high 

level of anxiety in students ' learning process. As a result of 
the study of this problem, it was found that the level of 
anxiety and the child's academic performance are closely 
related. The process of adaptation of children to the 
learning process is closely related to the panic process. 
However, the level of anxiety in lower-class students affects 
the learning process and learning outcomes. 
Keywords: anxiety, academic performance, 
psychophysiology, emotion, psychodynamics. 

 
 


