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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ОРТА СЫНЫП МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬДЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: 21 ғасырдың жаһандың мәселелерінің ішінде мектеп жасындағы балалардың психоэмоциональдық және  
физикалық денсаулығы ерекше орын алады. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде қазіргі таңда 
психоэмоциональдық жағдайы дағдарысқа ұшыраған жасөспірімдер мен балалардың саны күннен күнге  көбейіп отыр.  
Оқу  барысының жылдан-жылға күшейтілуі, мектептегі оқу үдерісіне қойылатын талаптардың артуы, жаңа 
бағдарламалардың енуі, отбасылық атмосфера, баланың мұғаліммен, достарымен  қарым қатынасының бұзылуы, 
әлеуметтік ортаның теріс ықпалының салдары жасөспірім оқушылар арасында  психоэмоциональдық үйлесімсіздік 
жағдайларларының орын алуына әкеледі.  
Сондай-ақ 2020 жылдың 1 наурызында ДДҰ-ң covid-19 індетіне байланысты жариялаған пандемия жағдайы көптеген 
әдеби көздерде көрсетілгендей мектеп жасындағы оқушылардың психологиялық және физиологиялық жағдайына өз 
әсерін тигібей қоймады. Оқшаулану және қашықтықтан оқуға көшу форматы дене белсенділігің төмендеуі, 
компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істеу, карантин жүйесіне байланысты отбасындағы материалдық өзгерістердің 
орын алуы баланың көңіл күйінің нашарлауына, жалпы шаршауға, депрессияға, әр түрлі дисфункционды психикалық 
реакцияларға әкелді. Мұның бәрі оқушылардың денсаулығының бұзылуына, психосоматикалық аурулардың пайда 
болуына және таралуына ықпал етеді 
Түйінді сөздер: қашықтықтан оқыту, психологиялық денсаулық, жасөспірімдік жас, оқу жүктемесі, эмоционалдық 
жай-күй,  өзін-өзі оқшаулау жағдайында оқыту; 
 
Соңғы онжылдықта әртүрлі типтегі білім беру 
мекемелерінде оқитын мектеп оқушылары  мен 
жасөспірімдердің денсаулығындағы функцианалдық 
бұзылулар мен созылмалы ауытқулардың жиілеуі 
қазіргі таңда таңда өзекті мәселеге айналып отыр[1]. 
Көптеген ғалымдар психикалық бұзылыстардың 
бастауы бала кезден пайда болатынын өз 
зерттеулерінде көрсетеді. Уақытылы 
мамандандырылған көмек алмаған жағдайда балалар 
мен жасөспірімдерде психоэмоциональдық және 
мінез-құлық бұзылыстарының ауыр түрлері орын 
алуы мүмкін[2].  
Психоэмоциональдық жағдайдың дұрыс 
қалыптаспауы орталық жүйке жүйесінің 
белсенділігін төмендетеді және нейропсихикалық 
стресстің күйі мен жоғары жүйке белсенділігінің 
бұзылуын тудырады[3].  
Жалпы психоэмоционалды жағдай дегеніміз-бұл ағза 
мен адам миында болып жатырған өзгерістердің 
күрделі жиынтығы, оның ішінде физиологиялық 
қозу, сезім, танымдық процестер жатыр. Яғни 
адамның өзін-өзі бағалауы, оның қоршаған ортамен 
және өзімен үйлесім орнатуына байланысты[4 5]. 
Әлеуметтік орта бала психологиясына  әсер ететін 
негізгі факторлардың бірі әрі бірегейі болып 
табылады, сондықтан білім беру мекемелерінде әр 
баланың эмоционалды жағдайын және 
психологиялық денсаулығын сақтау өте маңызды 
болып табылады.[6] 
Білім беру мекемесінде мазасыздық жай күйінің орын 
алуы балалар психологиясындағы ең танымал 
мәселелердің бірі болып табылады. Балалардағы 
мазасыздық жағдайы  ауру ретінде қаралмағанмен, 
нормадан ауытқу болып саналады, яғни белгілі бір 
аурудың бастамасы деп тануға болады[7] 
Мектеп оқушыларында жиі кездесетін мазасыздық 
жағдайы бала өмірінің барлық салаларына теріс 
әсерін тигізеді.  Яғни, тек білім алу жағдайына ғана 
қатысты емес, сонымен қатар қарым-қатынасқа, 
оның ішінде мектепен тыс, денсаулық және 
психологиялық әл-ауқатқа өз әсерін тиізбей 

қоймайды. Ғалымдардың зерттеулері бойынша орта 
сынып оқушылары арасында мазасыздық жағдайы 
90% -ды құрап отыр[8]. 
Зорина И.Г оқу жылындағы мектеп оқушыларының 
психоэмоциональдық ерекшеліктерін анықтау 
мақсатында Челябинск қаласының 7-17 жас 
аралығындағы 28 810 оқушысын зерттеуге алады. 
Зерттеу нәтижесінің қорытындысы бойынша оқу 
жылының басында мектеп оқушыларының тек 5,9% - 
ында реактивті мазасыздықтың жоғары деңгейі 
байқалғаны анықталған. Ал жыл соңына қарай бұл 
көрсеткіш саны 5 есеге артқан. Жоғары мазасыздық 
деңгейі бар оқушыларда қатты күйзеліс, 
эмоционалды стресстің соматизациясы, 
невротикалық бұзылулар мен невроздар қаупі айқын 
көрінген. Оқу жылының соңында мектеп 
оқушыларында реактивті мазасыздықтың 
жоғарылауы  - 7-10 жастағы балалар арасында 2,4 есе, 
11-14 жастағы оқушылар арасында 5 есе, 15-17 
жастағы жасөспірімдер арасында 8 есеге өскен[9]. 
Мектеп оқушыларының 80-90%-ы 
түнгі ұйқының жағдайы мен ұзақтығын дұрыс 
бағалай алмайды, ал түнгі ұйқының төмендеуі 
олардың ағзасына теріс әсер етеді. Сондай-ақ ауада 
серуендеудің орташа ұзақтығы әдетте 15-30 
минуттан аспайды  Пермякованың зерттеуі бойынша, 
мектеп оқушыларының тек 10% - ы сау, 50%-ы 
созылмалы ауытқуларға ие, 40% - ы денсаулық 
көрсеткіштері бойынша қауіп тобына жатады[10].  
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа 
covid-19 коронавирусын пандемия деп жариялауына 
байланысты әлем елдеріндегі барлық білім алушылар 
қашықтықтан оқу форматына ауыстырылды. Әлемде 
2020 жылдың көктемінде 1,3 млрд. бала оқшауланып, 
қашықтықтан оқыту жүйесіне көшірілді[11]. 
Қашықтықтан оқыту форматы Қазақстанға алғаш рет 
енгізілгендіктен, мұндай оқыту әдісіне шұғыл көшуге 
мұғалімдер де оқушылар да дайын болмады. Жалпы 
соңғы деректер бойынша Қазақстанда мектепке 
баратын оқушылар саны 3 млн. 400 мыңды құрайды. 
Соның ішінде оқушылардың  77% - ы қашықтықтан 
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оқу форматына ауысты, бұл шамамен 2,6 млн.оқушы. 
Дәстүрлі форматта оқушылардың 24% оқыды. [12]. 
 
Жалпы қашықтықтан білім беру дегеніміз-
компьютерлер мен телекоммуникациялық 
құралдардың көмегімен толық немесе ішінара жүзеге 
асырылатын білім беру нысаны. [13]. 
   Жалпы әлем елдерінде қашықтықтан оқыту жүйесін 
оқытушылар да, білім алушылар да бірден қабылдай 
алмады. Ең қиыны орта білім беретін мектептерде 
бұл үлкен мәселеге айналды. Педагогикалық білімі 
жоқ ата-аналар, ақпараттық-техникалардың 
жоқтығы, ғаламтор ресустарын пайдалана алмау 
секілді мәселелер күннен күнге айтыла бастады. Бұл 
мәселелер бірінші кезекте балаға ауырлық тигізді[14 
15]. 
COVID‑19 пандемиясы кезінде АҚШ пен Еуропада 
балаларды құтқару ұйымы жүргізген зерттеу 
нәтижесінде, АҚШ — та сұралған балалардың 49% — 
ында алаңдаушылық сезімі, 34% -ында қорқыныш 
сезімі, 27%-ында мазасыздың деңгейі анықталған. Ал 
Финляндияда сауалнамаға қатысқан балалардың 70 
% — ы алаңдаушылық сезімін білдірсе, 55%-ы қатты 
шаршау сезімін хабарлаған. Ұлыбританияда сұралған 
балалардың 20% - ы болашақ туралы алаңдаса, ал 
60% - ы туыстары ауырып қалуы мүмкін деп өз 
қорқыныштарын білдіргн[16]. 
Анонимді онлайн-сауалнама арқылы мамандар 
қашықтықтан оқытуда мектеп жасындағы 
оқушылардың  өздерін қалай сезінгендерін білу үшін 
Ресейдің 5-11 сынып арасындағы оқушылар 
арасында сауалнама жүргізеді. Деректерді талдау 
барысында  мынадай мәселелер анықталды: 
балалардың 68% - дан астамы өзін-өзі оқшаулауға 
байланысты серуендеу уақытының қысқарғанын, 
оқушылардың жартысынан көбі, яғни, 55%-ы 
физикалық белсенділіктерінің төмендегенін атап 
өтті. Үй тапсырмасының шамадан тыс көптігіне 
байланысты дұрыс демалу уақыты мен ұйқы 
режимінің бұзылғанын да айтты. Оқушылардың 
83,8% - де қолайсыз психикалық реакциялар 
байқалған, нақтырақ айтатын болсақ, оқушылардың 
42,2% — ында депрессиялық көріністердің  орын 
алуы байқалған. Сондай-ақ астениялық күйде болған 
оқушылардың көлемі -41,6% ды, гиперкинетикалық 
реакцияларда болған балалар саны — 29,2% - ды 
құраған [17]. 
Ал Украинада "украиндықтардың карантиндегі 
психоэмоционалды жағдайы" зерттеуіне сәйкес, 
респонденттерде карантин жағдайында мектеп 
оқушыларында депрессия, мазасыздық, күйзеліс, 
шаршау, ұйқының бұзылуы секілді көптеген 
жағдайлар тіркелген. Карантинде болудың 
психологиялық жайлылығын бағалау балалар мен 
жасөспірімдерде - 5,71 құраған (1-ден 10-ға дейінгі 
шкала бойынша)[18]. Оргилес пен Моралестің 
Испания мен Италияда жүргізген зерттеулеріне 
сәйкес қашықтықтан оқыту жүйесі оқушылардың 
психоэмоциональдық жағдайына теріс әсер 
еткендігін баяндады. Яғни сауалнама нәтижелері 
бойынша мектеп оқушыларының 77%-ында ата-
анамен түсініспеушілік, 55%-ында ашуланшақтық, 
39%-ында мазасыздық, 35%-жүйке жүйесінің 
шаршауы, 36%-ы жалғыздық сезімін сезінген. [19]. 
(2020).  Doslidzhennia  „Molod  na  karantyni:  dani  U-
Report  
Ukraine ta viddil zdorovia UNICEF” [Research „Youth in 
quar- 

antine:  data  U-Report  Ukraine  Department  of  Health  
and  
UNICEF”].  http://knowledge.org.ua/uk/molod-na-
karantini/.  [in  
Ukrainian]  
(2020).  Doslidzhennia  „Molod  na  karantyni:  dani  U-
Report  
Ukraine ta viddil zdorovia UNICEF” [Research „Youth in 
quar- 
antine:  data  U-Report  Ukraine  Department  of  Health  
and  
UNICEF”].  http://knowledge.org.ua/uk/molod-na-
karantini/.  [in  
Ukrainian]  
Польшада жүргізілген бірқатар зерттеулер пандемия 
жағдайыныңмектеп оқушыларының  психикикалық 
денсаулығына теріс әсер еткендігін анықтап отыр. 
Сауалнамадан алынған нәтиже бойынша 
оқушылардың оқуға ынтасы жоғалған, оқуға 
немқұрайлы қарайтындығына, бас ауруына, 
мазасыздыққа, шаршауға, жалғыздыққа 
шағымданған[20]. 
Ал Қытайда жүргізілген зерттеулерде 
жасөспірімдердің 44%-ында қашықтықтан оқыту 
жүйесінде мазасыздық белгілері болған[21]. 
Абдрахманованың  «COVID 2019 мектеп 
оқушыларының көзімен қашықтықтан білім беру 
мәселелері» атты мақаласының зерттеуіндегі 
мәліметтерге сәйкес, респонденттердің 55% - ы 
қашықтықтан оқыту кезеңінде ұйқы сапасының 
нашарлауына байланысты проблемаларға тап 
болғанын атап өтті. Сонымен қатар, респонденттер 
психологиялық жағдайдың нашарлауын атап өтті — 
65% - ы ашуланшақтық деңгейінің жоғарылағанын, 
93% - ы-шамадан тыс жұмыстың субъективті сезімін 
білдірді [22]. 
Абаскалова Н. П-ның «COVID дағдарыстық 
жағдайындағы білім алушылардың»  психологиялық 
денсаулығының мәселелері атты ғылыми зерттеу 
нәтижесінде қашықтықтан оқыту білім 
алушылардың 70% - дан астамында теріс 
эмоцияларды көрсеткен.  Ашып айтатын болсақ, өзіне 
көңілі толмау (67%), сенімсіздік (57%), қорқыныш 
(38%), ашуланшақтық (59%) және т.б. Филлипс 
сауалнамасын қолдана отырып жүргізілген зерттеу 
нәтижелерінде  оқушыларының 54% - ы қалыпты 
деңгейден жоғары мазасыздықты сезінген; 9 және 11-
сынып оқушыларының 48% - ы және 68% - ы 
әлеуметтік күйзелісті бастан кешірсе, 9-сынып 
оқушыларының 62% - ы және 11-сынып 
оқушыларының 53% - ы қашықтықтан білім беру 
кезінде білім беру процесінде жетістікке жетуге 
кедергі келтіретін қолайсыз факторлар бар деп 
санаған[23]. .  
В. В. Минаков өзінің мақаласында компьютерлік 
ойындарды ойнау, компьютерді оқыту құралы 
ретінде пайдалану, оқушыларды интернет желісінде 
жұмыс істеуге тарту, қашықтықтан білім беруде жаңа 
оқу әдіснамасы мен компьютерлік 
телекоммуникацияны базаға негізделген технология 
ретінде дамыту – мұның бәрі адамның психикасы мен 
жеке ерекшеліктеріне зиянды әсерін тигізетіндігін 
атап өтті. Сонымен бірге, автор жаңа ақпараттық 
ортаның әсерінен және ондағы өзара әрекеттесу 
ерекшелігінен туындаған жайттар бірқатар 
психологиялық ісіктердің пайда болуына және 
адамды әртүрлі ауруларға шалдықтыратынын 
зерттеген[24]. 



Компьютерге тәуелділігі бар оқушыларда 
мазасыздық пен шыдамсыздық деңгейі және 
депрессия сезімдері айқын байқалды. Мазасыздық 
және депрессия шкаласы (HADS) бойынша тестілеу 
деректерін талдау кезінде кибер тәуелді болған 
мектеп оқушыларының аффективті белгілерінің 
басым көпшілігінде мазасыздық депрессиясы бар 
екенін анықтады, яғни  346 оқушының 111 – і-32 % 
деңгейді көрсетті. Кибер тәуелділіктің және айқын 
мазасыздық-депрессиялық бұзылулар байқалған 
оқушылардың саны 31 %-ды көрсетті. Және кибер 
тәуелділіктің  даму қаупі 11 жастан 13 жасқа дейінгі 
жасөспірімдік кезеңде орын алатындығын 
анықталады[25]. 
Жалпы сандық технология әлеуметтік-мәдени 
құбылыстың маңызды құралы болып табылады, 
алайда бұл оқушының психикалық дүниесіне, 
медниеті мен әлеміне қатты әсер етеді [26 27]. 
Американдық Challenge Success білім беру ұйымы NBC 
телеарнасымен бірге АҚШ-тағы 12 жалпы білім 
беретін мектептің 10 мыңнан астам оқушысына 
сауалнама жүргізді. Зерттеу нәтижесінде үй 
жағдайында білім алған оқушылардың 84% - ында 
жүйке сарқылу белгілері, бас ауруы, ұйқы мәселесі 
және басқа да ауыр күйзеліс белгілері байқалған. Бұл 
көрсеткіштер мектепке баруға мүмкіндігі бар 
балаларда 68%-ды құрады[28]. 
Көптеген психологтар оқушылардың қашықтан білім 
алу форматында   оқи бастағаннан бастап 
психологиялық қасиеттерінің өзгеруін атап өтті. 
Мұндай оқу жүйесінде оқушылар ынталандыру мен 
оптимистік көзқарас көздерін,  тірі адаммен қарым-
қатынас жасау, оның бет-әлпетін бақылау мүмкіндігі, 
эмоциялар және т. б. алу сияқты негіздерді іздейді. 
Яғни оқушы мен мұғалімнің арасында жеке тікелей 
байланыстың болмауы баланың эмоционалды жай-
күйіне әсер етеді [29]. 
Жалпы қазіргі таңда адамадар үшін  сандық орта 
қауіпті болуы мүмкін екендігі туралы объективті 
деректер көбірек түсуде [30 31].  
Әдеби зерттеулер көрсеткендей сандық ортаға ұзақ 
уақыт немесе жиі жүгіну, яғни әрбір 15 минут сайын 
ғаламторды үзбей қарау балаларды сандық аутизм 
құбылысына әкелсе,  ересектерде деменцияның 
дамуына ықпал етеді, сонымен қатар сыни ойлау 
қабілетінің жоғалуына және есте сақтаудың 
төмендеуіне, өмірді шындықты ажырату секілді  
ауытқуларды тудыруы мүмкін [32 33]. 
Пандемия жағдайына байланысты оқушыларға білім 
беру процесін қашықтықтан ұйымдастыру 
жағдайында мектептерде бірқатар мәселелер 
туындады, бұл жағдай педагогтарға да, ата аналар 
мен балаларға да біраз қиындықтар тудырды. 
Қашықтықтан оқу жүйесіне ауысқалы сабақ оқыту 
мәселесі барысында, немесе оқшаулану салдарынан 
бір-бірінен жалығу ата-ана мен бала арасында 
конфликтер, келіспеушіліктер туындады. Өзін-өзі 
оқшаулау, әсіресе балалардың  психологиялық 
денсаулығына айтарлықтай әсер етті. Өмірдің 
әдеттегі ырғағы бұзылып, бала жаңаша оқу процесіне 
бейімделу керек болды[34]. 
Баланың үй жағдайындағы ата-анасынан зорлық-
зомбылық (ата-ананың бір біріне немесе балаға 
балағат сөздер айтуы ұрып-соғу, қорлау) көруі 
баланың психологиясына өте қатты әсерін тигізеді. 
Тіпті бұл жағдайлар өзінің травматикалық ізін 
қалдырады [35]. 
Отбасындағы мұндай қатынастар  көбінесе мектеп 
жасындағы  балалар мен жасөспірімдердегі нашар 

үлгерімінің қозғаушы механизмі болып табылады. 
Мұндай қолайсыз атмосфера  баланың дұрыс 
қалыптаспауы мен  дамуына жағдай жасайды. 
Осының әсерінен  балада эмоциональдық сфераның 
бұзылуы,  зейіннің бұзылуы,  ата-анамен қарым 
қатынастың бұзылуы орын алады.  Сонымен қатар, 
оқуға деген теріс көзқарас,  өз қабілеттеріне деген 
сенімсіздік,  өзін-өзі бағалаудың төмендеуі, себепсіз 
қорқыныш, ұйқының бұзылуы,  шаршау сияқты 
психикалық бұзылыстарды дамытады[36] 
Ата-аналарға баланың қашықтықтан білім беру 
сапасы мен бос уақытын ұйымдастыру үлкен 
жауапкершілік және психологиялық жүктеме 
әкелді[37]. 
Урбанов пен Жариковтың «Сандық кеңістіктегі бала 
мен отбасы: қазіргі заманның сын-қатерлері» атты 
зерттеуіне байланысты Калининград облысындағы 
мектеп оқушыларының  ата-аналарынан сауалнама 
алынады. Сауалнама қорытындысының нәтижесі 
бойынша респонденттердің 43%-ы-цифрландыру  
отбасындағы  психологиялық ахуалға,отбасылық 
өмір салтына, отбасы ішіндегі қарым қатынасқа әсер 
етеді деп жауап берген. Және  білім беру жүйесін 
цифрландыру нәтижесінде  балалар тұйық, 
бұрынғыдай ашылып сөйлемейтіндігін, отбасындағы 
қарым қатынастың бұзылғандығын айтты[38]. 
Өздеріңіз білетіндей, балалар көбінесе өз 
сұрақтарымен ата-анасына барғысы келмейді, бірақ 
жауап пен кеңес алу үшін компьютерлік ақпараттық 
жүйелерге жүгініп, оларды қанағаттандыратын 
жауапты тез және моральдық шығындарсыз алады. 
Көбінесе бұл ата-ана беделіне нұқсан келтіреді және 
ата-аналар мен балалар арасында ұзақ мерзімді 
сенімді қарым-қатынас орнатуды қиындатады. 
Балаларда эмпатияның жетіспеушілігі және оның 
отбасына қатысу сезімін жоғалту байқалады[39] 
Богданованың «қашықтықтан оқытудың 
оқушылардың үлгеріміне әсері» атты зерттеуінде ата 
аналардан балаларының дистанционды оқыту 
жағдайындағы өзгерістерістерін бағалау бойынша 
сауалнама алған. Нәтижесінде балалардың 94,8% 
құрдастарымен және мұғалімдермен жеке қарым-
қатынастың болмауынан зардап шекті.  
Қашықтықтан оқыту кезінде үйде жалғыз болған 
және оқушылардың 41,9% -ы үшін мектеп 
бағдарламасына және техникалық қиындықтарға 
ата-аналары  көмектесе алмаған. Сондай-ақ ата-
аналардың көпшілігі оқыту мәселесінде оқу 
бағдарламасын өздері де түсіне алмағанын жеткізді 
Балаларымен шиеленістердің орын алуы  47,3% -
ында орын алған[40] 
Иркутск гимназияларының бірінде жүргізілген 
зерттеуге қашықтықтан оқыту форматына 
байланысты сауалнамаға оқу сабақтарын жүзеге 
асыратын 134 мұғалім қатысқан. Сауалнама нәтижесі 
бойынша респонденттердің 32,3 % – ы қашықтықтан 
оқыту оқушылардың психологиялық жағдайын 
төмендетеді десе, 24,6% - ы бұл жағдай мұғалімдердің 
де психологиялық қауіпсіздігін төмендетеді дейді[41] 
АҚШ та қашықтықтан оқыту кезінде мектеп 
жасындағы оқушыларда бірқатар мәселелер орын 
алған. Бұл әсіресе жағдайы нашар отбасыдан шыққан 
балаларға қатты ықпал жасады. Пандемия жағдайы 
материалдық әлеуетке қатты әсер етті, соның 
әсерінен  балалар еңбегінің өсуі,  кәмелетке 
толмағандардың некелеріне,  коммерциялық секске, 
балаларды оқытуға  ата аналық инвестициялардың 
қысқаруына, үйдегі зорлық-зомбылыққа  қатысты. 
Бұл әсіресе кедей отбасылардың балаларына, 



кедейлігі жоғары елдер мен аймақтарға қатты әсер 
етеді. Ұзақ мерзімді перспективада білім теңсіздігі 
табыс теңсіздігіне айналды[42] 
Соңғы 10  жылдың ішіндегі ТМД елдеріне жүргізілген  
мектеп оқушыларының  эмоциональды жағдайын 
зерттеу төмен нәтижелерді көрсетті. Айта кететін 
болсақ, эмоциональды күйзеліс пен  депрессия 
жағдайына ұшыраған 13-17жас аралығындағы 
жасөспірімдер 40%-көрсетіп отыр. Бұл қиын уақытта 
ата-аналармен эмоционалды қарым-қатынастың 
жоғалуы немесе айтарлықтай нашарлауы бірінші 
орынға шығатыны белгілі болды[43] 
Ата-аналардың маскүнемдігі немесе құмар 
ойындарына тәуелділігі-бұл отбасын ғана емес, 
сонымен бірге баланың психикалық тепе-теңдігін 
бұзатын ең күшті дисфункционалды факторлардың 
бірі. Мұндай отбасыларда балаларды толық 
тәрбиелеу мен оқытуда мүмкін болмайтын жағдай 
қалыптасады: үнемі жанжалдар, ақша үшін ұрыс, 
дөрекілік, ата-аналардың зорлық-зомбылығы, 
қарым-қатынастың болмауы-мұның бәрі балалардың 
психикалық шектеулеріне және психофизикалық 
дамымауына әкеледі. [44] 
Қазіргі жасөспірімдердің эмоционалды депрессиясы 
әлеуметтік дамудың кешеуілдеуіне, мінездің 
қақтығысына және, сайып келгенде, қоғамдағы 
бейімсіздікке әкеледі[45 46]. 
Көптеген зерттеулерге байланысты пандемия 
жағдайында балалар мен ата-аналарға тиісті 
медициналық, психологиялық, әлеуметтік және 
педагогикалық қолдау көрсетілмегені анық болды. 
Бұл жағдай мектеп оқушыларын қашықтықтан оқыту 
жағдайында оқу процесінің барлық субъектілері үшін 
денсаулыққа байланысты мәселелердің туындау 
қаупін азайту мақсатында алдын алу шараларының 
қажеттілігін көрсетеді [47]. 
Өзін-өзі оқшаулау және қашықтықтан оқыту 
жағдайындағы эмоционалды күйзелістер 
оқушылардың психикалық денсаулығына әсер етті: 
мектеп жасындағы оқушылардың 83,8%-ында 

психикалық шекара бұзылыстары орын алса, 13,4% - 
ында осы қашықтықтан оқыту форматына  бейімделе 
бастады [48] 
Зерттеулер көрсеткендей, пандемия білім беру 
процесінің шамадан тыс қаттылығы мен икемсіздігін 
анықтады, бұл күрделі және өзгеріп жатқан әлемге 
білім берудің маңыздылығын қамтамасыз етуде 
айтарлықтай кедергі болды. Қолданыстағы 
инфрақұрылымдық мүмкіндіктер, цифрлық 
ресурстар мен құралдар, әдістемелік шешімдер 
цифрлық технологиялар мен дистанциялық 
форматқа көшу білім алушылар мен педагогтер үшін 
тиімді әрі ыңғайлы ету үшін жеткіліксіз болып 
шықты[49]. 
Технологияның білім алуда жағымды жақтары 
болғанымен, ол кейбір мектеп жасындағы балаларда 
кибер тәуелділікті арттырды. Бұл жағдай әрбір 
нәрсеге тез бейімделетін жастар үшін кибершабуыл 
сияқты жаңа қауіптер 
тудыруы мүмкін. Жасөспірімдердің 10% - дан астамы 
соңғы екі айда кем дегенде бір рет кибершабуылдың 
құрбаны болғанын айтады. Қазіргі таңда 
жасөспірімдердің психикалық әл – ауқатына қатысты 
мәселелер өте өзекті мәселеге айналып отыр, өйткені 
психикалық денсаулық – бұл салауатты жастықтың 
қажетті құрамдас бөлігі болып табылады[50] 
Қорытындылай келе, пандемия жағдайында 
халықтың денсаулығын сақтау үшін қашықтықтан 
оқыту жүйесі тиімді болып отыр. Алайда,  біз әдеби 
көздерді талдай отырып бұл оқыту жүйесі мектеп 
оқушыларының психоэмоциональдық жай-күйіне 
теріс әсер ететіндігін байқап отырмыз. Бұған себеп, 
күн тәртібінің бұзылуы, мектептегі оқу үдерісіне 
қойылған талаптардың жоғарылауы, пандемия 
жағдайына байланысты үйдегі материальдық 
жетіспеушіліктің балаға әсері, ата-ана мен бала 
арасындағы қақтығыстар т.б жағдайлар себеп болып 
отыр. Осыған байланысты мектеп оқушыларының 
психоэмоциональдық жай күйін ескере отырып, 
дұрыс оқыту жүйесін қарастыру керек деп ойлаймыз. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
1 Толстых Н.Н. Психология подросткового возраста / 
Н.Н. Толстых, А.М. Прихожан. М.: Издательство Юрайт, 
2016. 406 с.Заваденко Н.Н. Тревожные расстройства у 
детей и подростков // Фарматека. 2016. № 4—16. 
C. 28—34 
2 М.В. Злоказова, Н.В. Семакина П43 Пограничные 
психические расстройства у детей и подростков: 
учебное пособие / сост. М.В. Злоказова, Н.В. Семакина 
– Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России, 2016. – 111 с. 
3 Savina E., Mills J.L., Atwood K. & Cha J. Digital media and 
youth: A primer for school psychologists // 
Contemporary School Psychology. 2017. № 21. Pp. 80—
91. doi: 10.1007/s40688-017-0119-0 
4 Прохоров, А. О., Юсупов, М. Г. Функциональные 
структуры познавательных состояний [Текст] / А. О. 
Прохоров, М. Г. Юсупов // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Психология и 
педагогика. – 2017. – Т. 14. – № 4. – С. 400-450 
5 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Столяренко В.Е. 
Психология и педагогика. Ростов-н/Д. : Феникс, 2016. 
636 с. 
6 Завьялова А.Н. Бочанцева Л. И. Ишимский 
педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» 

7 «Исследование уровня тревожности у подростков» 
Ноговицына Надежда Михайловна1, Лис Ярослава 
Олеговна1 Педагогический институт Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования “Северо-
Восточный федеральный университета имени М.К. 
Аммосова, Якутск 2019 стр 338-341 
8 Зорина И.Г. Особенности психоэмоционального 
состояния школьников в течение учебного года // 
Российский педиатрический журнал. – 2014. – №2. – С. 
47-50. 
9 Психологические аспекты трудностей учения в 
школе : [учеб. пособие] / М. Е. Пермякова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-
т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 124 с. 
10 Проблема здоровья учащихся средней школы в 
условиях дистанционного обучения на фоне 
пандемии covid-19 мұсабек меруерт ильясқызы1, 
ташенова гульнара казкеновна1 Номер: 11-3 (67) Год: 
2020 Страницы: 146-150  УДК: 57.612.66/.68+37 
11 Viner RM, Russell SJ, Croker H et al. School closure and 
management practices during coronavirus outbreaks 
including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet 
Child Adolesc Health. 2020; 4: c 397-404 
12 Куликова Е. В., Сорока Е. Г. Дистанционное 
обучение как технологическое решение электронно-



образовательной среды вуза // Вестник Сибирского 
института бизнеса и информационных технологий. – 
2017. – № 1 (21). – С. 108–113. 
13 Куликова Е. В., Сорока Е. Г Дистанционное 
обучение как технологическое решение электронно-
образовательной среды вуза // Вестник Сибирского 
института бизнеса и информационных технологий. – 
2017. – № 1 (21). – С. 108–113. 
14 Gibbs et al (2019). Delayed Disaster Impacts on 
Academic Performance of Primary School Children. Child 
Development, July/August 2019. Vol. 90, no 4: 1402—12. 
(in English). 
15  Save the Children (2020). Children at risk of lasting 
psychological distress from coronavirus lockdown’: Save 
the Children. 2020. Available at: 
https://reliefweb.int/report/ world/children-risk-
lasting-psychological-distress-coronavirus-lockdown-
save-children. Accessed: 17.06.2020 
16 Особенности жизнедеятельности и самочувствия 
детей и подростков, дистанционно обучающихся во 
время эпидемии новой коронавирусной инфекции 
(covid-19) В.Р. Кучма, А.С. Седова 2020 c 4-23 
17 (2020).  Doslidzhennia  „Molod  na  karantyni:  dani  U-
Report Ukraine ta viddil zdorovia UNICEF” [Research 
„Youth in quar-antine:  data  U-Report  Ukraine  
Department  of  Health  and UNICEF”].  
http://knowledge.org.ua/uk/molod-na-karantini/.  [in 
Ukrainian] 
18 Orgilés, M.,  Morales,  A.,  Delvecchio, E., Mazzeschi, C.,  
&  Espada,  J.  P. (2020). Immediate psychological effects  
of the COVID-19 quar-antine in youth from Italy and Spain 
19 Długosz, P. (2020). Neurotic coronavirus generation? 
The report from the second wave of research on the 
students from Kraków.10.13140/RG.2.2.19991.8080 
20 Zhou, S. J., Zhang, L. G.,  Wang, L.  L., Guo,  Z. C., Wang, J. 
Q.,  Chen, J. C., ...  & Chen, J.  X. (2020).  Prevalence and 
socio-demographic correlates of  psychological health  
problems  in  Chinese  adoles-cents  during  the  outbreak  
of  COVID-19.  European  Child  & Adolescent Psychiatry, 
1-10 
21 А. Р. Абдрахманова, Проблемы дистанционного 
образования в период пандемии коронавирусной 
инфекции нового типа COVID 2019 глазами 
школьников (результаты анкетного опроса). №10 
2020. 2020;10.  
22 Проблемы психологического здоровья 
обучающихся в современной кризисной ситуации 
covid Научная статья Абаскалова Н.П.* ORCID: 0000-
0002-7989-8356, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Новосибирск, Россия 
Международный научно-исследовательский журнал ▪ 
№ 2 c104 
23 Психологические особенности лиц, склонных к 
нехимическим формам зависимого поведения  
Деревянко Юлия Петровна1, фгаоу ВПО 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»  2016 Страницы: 
324-330 
24 Ю.А. Касьянова, Л.В. Бекенева Определение 
влияния компьютерной зависимости на 
формирование тревожно-депрессивных расстройств у 
школьников 2019 Страницы: 26-31 
25 Курицына Г. А. Сущностно-содержательные 
характеристики дистанционного обучения в вузе // 
Вестник Бурятского государственного университета. 
Образование. Личность. Общество. – 2016. – № 2. – С. 
26–39. 
26 Пьянников М.М. К вопросу об истории 
дистанционного образования // Ученые записки 

Забайкальского государственного университета: 
электрон. науч. журн. 2020. № 5. С. 119–124. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-ob-istorii-
distantsionnogo-obrazovaniya  
27 Уровень стресса школьников повысился на 
дистанционном обучении — опрос Уровень стресса 
школьников повысился на дистанционном обучении 
— опрос (yandex.kz)  мед портал журналы 
28 Аналитическая записка: COVID-19 и 
необходимость принятия мер по охране психического 
здоровья 1 3 м а я 2 0 2 0 г о д а   организация 
объединенных наций 
29 Прохоров А. О. Образ психического состояния. – М. : 
Изд-во ИП РАН, 2016. – 245 с 
30 Курпатов А. Складка времени. СПБ., 2016. 236 с 
31 Kegel L.C., Brugger P., Frühholz S., Grunwald T et al. 
Dynamic human and avatar facial expressions elicit 
differential brain responses. Soc. Cogn. Affect. Neurosci., 
2020, Mar 30. pii: nsaa039. DOI: 10.1093/scan/nsaa039 
32 Samaha M., Hawi N.S. Relationships among 
smartphone addiction, stress, academic performance, and 
satisfaction with life. Comput. Hum. Behav., 2016, vol. 57, 
pp. 321–325. 
33 Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса адаптации обучающихся в условиях 
дистанционного обучения  Никишина Юлия 
Александровна старший преподаватель 
Региональный центр практической психологии и 
инклюзивного образования ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт развития образования» г. 
Саратов e-mail: cppiio@yandex.ru Голубева Алевтина 
Александровна педагог-психолог высшей категории 
МАОУ лицей № 1  Вестник Саратовского областного 
института развития образования 2020 c 245 
34 Иванова, Е. А. Семья как фактор психологического 
здоровья детей / Е. А. Иванова, А. Е. Иванова. — Текст 
: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — 
№ 46 (284). — С. 385-387. 
35 Изучение направленности психолого-
педагогического консультирования в школе в период 
режима самоизоляции Монжиевская В. В., Ружников 
М. С Педагогика. Вопросы теории и практики 
Pedagogy. Theory & Practice ISSN 2686-8725 (print) 
2020. Том 5. Выпуск 5. С. 598-603 
36 Урбанович Л. Н., Жариков Д. С., Снопок М. С. 
Ребенок и семья в цифровом пространстве: вызовы 
современности // Научно-методический 
электронный журнал «Калининградский вестник 
образования». — 2020. — № 4 (8) / декабрь. — С. 24-
30. — URL: https:// 
koirojournal.ru/realises/g2020/23dec2020/kvo403/ 
37 Кулагин Д. Ю., Пустоваченко Н. Н. Первые итоги 
реализации проекта «Цифровая образовательная 
среда» в Калининградской области // Научно-
методический электронный журнал 
«Калининградский вестник образования». — 2020. — 
№ 4 (8) / декабрь. — С. 42-48 
38 ОНФ представил итоги опроса оценивших 
дистанционное обучение родителей и школьников 
https://onf.ru/2020/04/14/onf-predstavil-itogi-oprosa-
ocenivshih-distancionnoe-obuchenie-roditeley-i-
shkolnikov/ 
39 Богданова, Д. И. Влияние дистанционного 
обучения на успеваемость школьников / Д. И. 
Богданова. — Текст : непосредственный // Молодой 
ученый. — 2021. — № 3 (345). — С. 38-40. — URL: 
https://moluch.ru/archive/345/77718/ 
40 Готовность  педагогов к обеспечению 
психологической безопасности в условиях 

https://yandex.kz/turbo/medportal.ru/s/mednovosti/uroven-stressa-shkolnikov-povysilsya-na-distantsionnom-obuchen/
https://yandex.kz/turbo/medportal.ru/s/mednovosti/uroven-stressa-shkolnikov-povysilsya-na-distantsionnom-obuchen/
https://yandex.kz/turbo/medportal.ru/s/mednovosti/uroven-stressa-shkolnikov-povysilsya-na-distantsionnom-obuchen/
https://moluch.ru/archive/345/77718/


дистанционного обучения скорова лариса 
владимировна1, качимская анна юрьевна Иркутский 
государственный университет  Год: 2020 Страницы: 
145-152      УДК: 378.016 
41 Они учились при COVID-19: спасет ли школьников 
“дистанционка”?Айман Жусупова, Политолог, эксперт 
Института мировой экономики и политики (ИМЭП) 
Образование при эпидемии коронавируса - 
Ekonomist.kz 
42 Кулькова И.А. Влияние пандемии коронавируса на 
демографические процессы в России // Human 
Рrogress. 2020, Том 6, Выпуск 1. URL: 
http://progresshuman.com/images/2020/Tom6_1/Kulk
ova.pdf, свободный. DOI 10.34709/IM.161.5. 
43 Диагностика эмоционального благополучия 
школьников: профилактическая работа с семьями в 
социально опасном положении: учебно-методическое 
пособие / М.Ю. Михайлина, Я.К. Нелюбова. – Саратов : 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – 64 с. ISBN 978-5-9980-0349-
3 
44 Al'tbah, F. J., & Hans, de Vit. (2020). Informacionnye 
tekhnologii v kontekste COVID-19: povorotnyj moment? 
[Information technology in the context of COVID-19: A 
turning point?]. Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanie 
[International higher education], 103, 6–8. (In Russ.). 
45 Данилков А. А. Стрессирующие факторы 
личностного развития детей в современной системе 
образования и воспитания // Научные исследования 
и образование. – 2017. – № 3 (27). – С. 9–1 
46 Popov, V. L., & Aleksandrova, T. V. (2020). Integrativy 
kak forma obucheniya personala v usloviyah realizacii 
nacional'nogo proekta «Proizvoditel'nost' truda i 
podderzhka zanyatosti» [Integratives as a form of 

personnel training in the context of the implementation of 
the national project "Labor productivity and employment 
support"]. Vestnik universiteta (Gosudarstvennyj 
universitet upravleniya) [University Bulletin (State 
University of Management)], 6, 28-35. (In Russ.) 
47 Уроки «стресс-теста». Вузы в условиях пандемии и 
после нее. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tsu.ru/ upload/medialibrary/add/uroki-
stress_testa-vuzy-v-usloviyakhpandemii-i-posle-nee.pdf 
(дата обращения: 20.08.2020). 4. Поддержка ЮНЕСКО: 
Образовательный ответ на COVID-19. [Электронный 
ресурс]. URL: https://en.unesco. 
org/covid19/educationresponse. (дата обращения: 
20.08.2020).  
48  Обучение продолжается: ЮНЕСКО объединяет 
международные организации, гражданское общество 
и партнеров из частного сектора в широкую 
Коалицию по вопросам образования. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ru.unesco. 
org/news/obuchenieprodolzhaetsya-yunesko-
obedinyaet-mezhdunarodnye-organizacii-grazhdanskoe-
obshchestvo (дата обращения: 17.08.2020). 
49 Копенгаген (Дания), 19 мая 2020 г. ЕРБ ВОЗ | 
Центр СМИ - Отчет ВОЗ о поведении европейцев в 
возрастной группе 11–15 лет в отношении здоровья 
свидетельствует о росте числа подростков, которые 
беспокоятся о своем психическом здоровье (who.int) 
50 Boukhris, M., Hillani, A., Moroni, F., Annabi, M. S., 
Addad, F., Ribeiro, M. H., et al. (2020). Cardiovascular 
implications of the COVID-19 pandemic: a global 
perspective. Can. J. Cardiol. 
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30464-
5/fulltext  

 
ÄDEBİETTER TIZIMI 

 
1 Tolstyh N.N. Psihologiя podrostkovogo vozrasta / N.N. 
Tolstyh, A.M. Prihojan. M.: İzdatelstvo rait, 2016. 406 
s.Zavadenko N.N. Trevojnye rasstroistva u detei i 
podrostkov // Farmateka. 2016. № 4—16. C. 28—34 
2 M.V. Zlokazova, N.V. Semakina P43 Pogranichnye 
psihicheskie rasstroistva u detei i podrostkov: uchebnoe 
posobie / sost. M.V. Zlokazova, N.V. Semakina – Kirov: 
FGBOU VO Kirovskii GMU Minzdrava Rossii, 2016. – 111 s. 
3 Savına E., Mılls J.L., Atwood K. & Cha J. Dıgıtal medıa and 
youth: A prımer for school psychologısts // 
Contemporary School Psychology. 2017. № 21. Pp. 80—
91. doı: 10.1007/s40688-017-0119-0 
4 Prohorov, A. O., supov, M. G. Funksionalnye struktury 
poznavatelnyh sostoяnii [Tekst] / A. O. Prohorov, M. G. 
supov // Vestnik Rossiiskogo universiteta drujby 
narodov. Seriя: Psihologiя i pedagogika. – 2017. – T. 14. – 
№ 4. – S. 400-450 
5 Stolяrenko L.D., Samygin S.İ., Stolяrenko V.E. Psihologiя 
i pedagogika. Rostov-n/D. : Feniks, 2016. 636 s. 
6 Zavяlova A.N. Bochanseva L. İ. İşimskii pedagogicheskii 
institut im. P.P. Erşova (filial) FGAOU VO «Tmenskii 
gosudarstvennyi universitet» 
7 «İssledovanie urovnя trevojnosti u podrostkov» 
Nogovisyna Nadejda Mihailovna1, Lis Яroslava Olegovna1 
Pedagogicheskii institut Federalnogo gosudarstvennogo 
avtonomnogo obrazovatelnogo uchrejdeniя vysşego 
obrazovaniя “Severo-Vostochnyi federalnyi universiteta 
imeni M.K. Ammosova, Яkutsk 2019 str 338-341 
8 Zorina İ.G. Osobennosti psihoemosionalnogo sostoяniя 
şkolnikov v techenie uchebnogo goda // Rossiiskii 
pediatricheskii jurnal. – 2014. – №2. – S. 47-50. 
9 Psihologicheskie aspekty trudnostei ucheniя v şkole : 
[ucheb. posobie] / M. E. Permяkova ; M-vo obrazovaniя i 

nauki Ros. Federasii, Ural. feder. un-t. – Ekaterinburg : 
İzd-vo Ural. un-ta, 2015. – 124 s. 
10 Problema zdorovя uchaihsя srednei şkoly v usloviяh 
distansionnogo obucheniя na fone pandemii covıd-19 
mūsabek meruert ilяsqyzy1, taşenova gulnara 
kazkenovna1 Nomer: 11-3 (67) God: 2020 Stranisy: 146-
150  UDK: 57.612.66/.68+37 
11 Vıner RM, Russell SJ, Croker H et al. School closure and 
management practıces durıng coronavırus outbreaks 
ıncludıng COVID-19: a rapıd systematıc revıew. Lancet 
Chıld Adolesc Health. 2020; 4: c 397-404 
12 Kulikova E. V., Soroka E. G. Distansionnoe obuchenie 
kak tehnologicheskoe reşenie elektronno-obrazovatelnoi 
sredy vuza // Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i 
informasionnyh tehnologii. – 2017. – № 1 (21). – S. 108–
113. 
13 Kulikova E. V., Soroka E. G Distansionnoe obuchenie 
kak tehnologicheskoe reşenie elektronno-obrazovatelnoi 
sredy vuza // Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i 
informasionnyh tehnologii. – 2017. – № 1 (21). – S. 108–
113. 
14 Gıbbs et al (2019). Delayed Dısaster Impacts on 
Academıc Performance of Prımary School Chıldren. Chıld 
Development, July/August 2019. Vol. 90, no 4: 1402—12. 
(ın Englısh). 
15  Save the Chıldren (2020). Chıldren at rısk of lastıng 
psychologıcal dıstress from coronavırus lockdown’: Save 
the Chıldren. 2020. Avaılable at: 
https://relıefweb.ınt/report/ world/chıldren-rısk-
lastıng-psychologıcal-dıstress-coronavırus-lockdown-
save-chıldren. Accessed: 17.06.2020 
16 Osobennosti jiznedeяtelnosti i samochuvstviя detei i 
podrostkov, distansionno obuchaihsя vo vremя epidemii 

https://ekonomist.kz/author/zhussupova/
https://ekonomist.kz/zhussupova/obrozovanie-distancionka-shkola-koronavirus-karantin/
https://ekonomist.kz/zhussupova/obrozovanie-distancionka-shkola-koronavirus-karantin/
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30464-5/fulltext
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30464-5/fulltext


novoi koronavirusnoi infeksii (covıd 19) V.R. Kuchma, A.S. 
Sedova 2020 c 4-23 
17 (2020).  Doslıdzhennıa  „Molod  na  karantynı:  danı  U-
Report Ukraıne ta vıddıl zdorovıa UNICEF” [Research 
„Youth ın quar-antıne:  data  U-Report  Ukraıne  
Department  of  Health  and UNICEF”].  
http://knowledge.org.ua/uk/molod-na-karantını/.  [ın 
Ukraınıan] 
18 Orgılés, M.,  Morales,  A.,  Delvecchıo, E., Mazzeschı, C.,  
&  Espada,  J.  P. (2020). Immedıate psychologıcal effects  
of the COVID-19 quar-antıne ın youth from Italy and Spaın 
19 Długosz, P. (2020). Neurotıc coronavırus generatıon? 
The report from the second wave of research on the 
students from Kraków.10.13140/RG.2.2.19991.8080 
20 Zhou, S. J., Zhang, L. G.,  Wang, L.  L., Guo,  Z. C., Wang, J. 
Q.,  Chen, J. C., ...  & Chen, J.  X. (2020).  Prevalence and 
socıo-demographıc correlates of  psychologıcal health  
problems  ın  Chınese  adoles-cents  durıng  the  outbreak  
of  COVID-19.  European  Chıld  & Adolescent Psychıatry, 
1-10 
21 A. R. Abdrahmanova, Problemy distansionnogo 
obrazovaniя v period pandemii koronavirusnoi infeksii 
novogo tipa COVID 2019 glazami şkolnikov (rezultaty 
anketnogo oprosa). №10 2020. 2020;10.  
22 Problemy psihologicheskogo zdorovя obuchaihsя v 
sovremennoi krizisnoi situasii covıd Nauchnaя statя 
Abaskalova N.P.* ORCID: 0000-0002-7989-8356, 
Novosibirskii gosudarstvennyi pedagogicheskii 
universitet, Novosibirsk, Rossiя Mejdunarodnyi nauchno-
issledovatelskii jurnal ▪ № 2 c104 
23 Psihologicheskie osobennosti lis, sklonnyh k 
nehimicheskim formam zavisimogo povedeniя  
Derevяnko liя Petrovna1, fgaou VPO «Belgorodskii 
gosudarstvennyi nasionalnyi issledovatelskii universitet»  
2016 Stranisy: 324-330 
24 .A. Kasяnova, L.V. Bekeneva Opredelenie vliяniя 
kompternoi zavisimosti na formirovanie trevojno-
depressivnyh rasstroistv u şkolnikov 2019 Stranisy: 26-
31 
25 Kurisyna G. A. Sunostno-soderjatelnye harakteristiki 
distansionnogo obucheniя v vuze // Vestnik Burяtskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie. Lichnost. 
Obestvo. – 2016. – № 2. – S. 26–39. 
26 Pяnnikov M.M. K voprosu ob istorii distansionnogo 
obrazovaniя // Uchenye zapiski Zabaikalskogo 
gosudarstvennogo universiteta: elektron. nauch. jurn. 
2020. № 5. S. 119–124. URL: 
https://cyberlenınka.ru/artıcle/n/kvoprosu-ob-ıstorıı-
dıstantsıonnogo-obrazovanıya  
27 Uroven stressa şkolnikov povysilsя na distansionnom 
obuchenii — opros Uroven stressa şkolnikov povysilsя na 
distansionnom obuchenii — opros (yandex.kz)  med 
portal jurnaly 
28 Analiticheskaя zapiska: COVID-19 i neobhodimost 
prinяtiя mer po ohrane psihicheskogo zdorovя 1 3 m a я 
2 0 2 0 g o d a   organizasiя obedinennyh nasii 
29 Prohorov A. O. Obraz psihicheskogo sostoяniя. – M. : 
İzd-vo İP RAN, 2016. – 245 s 
30 Kurpatov A. Skladka vremeni. SPB., 2016. 236 s 
31 Kegel L.C., Brugger P., Frühholz S., Grunwald T et al. 
Dynamıc human and avatar facıal expressıons elıcıt 
dıfferentıal braın responses. Soc. Cogn. Affect. Neuroscı., 
2020, Mar 30. pıı: nsaa039. DOI: 10.1093/scan/nsaa039 
32 Samaha M., Hawı N.S. Relatıonshıps among 
smartphone addıctıon, stress, academıc performance, and 
satısfactıon wıth lıfe. Comput. Hum. Behav., 2016, vol. 57, 
pp. 321–325. 
33 Psihologo-pedagogicheskoe soprovojdenie prosessa 
adaptasii obuchaihsя v usloviяh distansionnogo 

obucheniя  Nikişina liя Aleksandrovna starşii 
prepodavatel Regionalnyi sentr prakticheskoi psihologii i 
inklzivnogo obrazovaniя GAU DPO «Saratovskii oblastnoi 
institut razvitiя obrazovaniя» g. Saratov e-maıl: 
cppııo@yandex.ru Golubeva Alevtina Aleksandrovna 
pedagog-psiholog vysşei kategorii MAOU lisei № 1  
Vestnik Saratovskogo oblastnogo instituta razvitiя 
obrazovaniя 2020 c 245 
34 İvanova, E. A. Semя kak faktor psihologicheskogo 
zdorovя detei / E. A. İvanova, A. E. İvanova. — Tekst : 
neposredstvennyi // Molodoi uchenyi. — 2019. — № 46 
(284). — S. 385-387. 
35 İzuchenie napravlennosti psihologo-pedagogicheskogo 
konsultirovaniя v şkole v period rejima samoizolяsii 
Monjievskaя V. V., Rujnikov M. S Pedagogika. Voprosy 
teorii i praktiki Pedagogy. Theory & Practıce ISSN 2686-
8725 (prınt) 2020. Tom 5. Vypusk 5. S. 598-603 
36 Urbanovich L. N., Jarikov D. S., Snopok M. S. Rebenok i 
semя v sifrovom prostranstve: vyzovy sovremennosti // 
Nauchno-metodicheskii elektronnyi jurnal 
«Kaliningradskii vestnik obrazovaniя». — 2020. — № 4 
(8) / dekabr. — S. 24-30. — URL: https:// 
koırojournal.ru/realıses/g2020/23dec2020/kvo403/ 
37 Kulagin D. ., Pustovachenko N. N. Pervye itogi realizasii 
proekta «Sifrovaя obrazovatelnaя sreda» v 
Kaliningradskoi oblasti // Nauchno-metodicheskii 
elektronnyi jurnal «Kaliningradskii vestnik obrazovaniя». 
— 2020. — № 4 (8) / dekabr. — S. 42-48 
38 ONF predstavil itogi oprosa osenivşih distansionnoe 
obuchenie roditelei i şkolnikov 
https://onf.ru/2020/04/14/onf-predstavıl-ıtogı-oprosa-
ocenıvshıh-dıstancıonnoe-obuchenıe-rodıteley-ı-
shkolnıkov/ 
39 Bogdanova, D. İ. Vliяnie distansionnogo obucheniя na 
uspevaemost şkolnikov / D. İ. Bogdanova. — Tekst : 
neposredstvennyi // Molodoi uchenyi. — 2021. — № 3 
(345). — S. 38-40. — URL: 
https://moluch.ru/archıve/345/77718/ 
40 Gotovnost  pedagogov k obespecheni psihologicheskoi 
bezopasnosti v usloviяh distansionnogo obucheniя 
skorova larisa vladimirovna1, kachimskaя anna revna 
İrkutskii gosudarstvennyi universitet  God: 2020 Stranisy: 
145-152      UDK: 378.016 
41 Oni uchilis pri COVID-19: spaset li şkolnikov 
“distansionka”?Aiman Jusupova, Politolog, ekspert 
İnstituta mirovoi ekonomiki i politiki (İMEP) Obrazovanie 
pri epidemii koronavirusa - Ekonomıst.kz 
42 Kulkova İ.A. Vliяnie pandemii koronavirusa na 
demograficheskie prosessy v Rossii // Human Rrogress. 
2020, Tom 6, Vypusk 1. URL: 
http://progresshuman.com/ımages/2020/Tom6_1/Kulk
ova.pdf, svobodnyi. DOI 10.34709/IM.161.5. 
43 Diagnostika emosionalnogo blagopoluchiя şkolnikov: 
profilakticheskaя rabota s semяmi v sosialno opasnom 
polojenii: uchebno-metodicheskoe posobie / M.. 
Mihailina, Я.K. Nelbova. – Saratov : GAU DPO «SOİRO», 
2017. – 64 s. ISBN 978-5-9980-0349-3 
44 Al'tbah, F. J., & Hans, de Vıt. (2020). Informacıonnye 
tekhnologıı v kontekste COVID-19: povorotnyj moment? 
[Informatıon technology ın the context of COVID-19: A 
turnıng poınt?]. Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanıe 
[Internatıonal hıgher educatıon], 103, 6–8. (In Russ.). 
45 Danilkov A. A. Stressiruie faktory lichnostnogo razvitiя 
detei v sovremennoi sisteme obrazovaniя i vospitaniя // 
Nauchnye issledovaniя i obrazovanie. – 2017. – № 3 (27). 
– S. 9–1 
46 Popov, V. L., & Aleksandrova, T. V. (2020). Integratıvy 
kak forma obuchenıya personala v uslovıyah realızacıı 
nacıonal'nogo proekta «Proızvodıtel'nost' truda ı 



podderzhka zanyatostı» [Integratıves as a form of 
personnel traınıng ın the context of the ımplementatıon of 
the natıonal project "Labor productıvıty and employment 
support"]. Vestnık unıversıteta (Gosudarstvennyj 
unıversıtet upravlenıya) [Unıversıty Bulletın (State 
Unıversıty of Management)], 6, 28-35. (In Russ.) 
47 Uroki «stress-testa». Vuzy v usloviяh pandemii i posle 
nee. [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.tsu.ru/ 
upload/medıalıbrary/add/urokı-stress_testa-vuzy-v-
uslovıyakhpandemıı-ı-posle-nee.pdf (data obraeniя: 
20.08.2020). 4. Podderjka NESKO: Obrazovatelnyi otvet 
na COVID-19. [Elektronnyi resurs]. URL: 
https://en.unesco. org/covıd19/educatıonresponse. (data 
obraeniя: 20.08.2020).  
48 Obuchenie prodoljaetsя: NESKO obedinяet 
mejdunarodnye organizasii, grajdanskoe obestvo i 
partnerov iz chastnogo sektora v şiroku Koalisi po 

voprosam obrazovaniя. [Elektronnyi resurs]. URL: 
https://ru.unesco. org/news/obuchenıeprodolzhaetsya-
yunesko-obedınyaet-mezhdunarodnye-organızacıı-
grazhdanskoe-obshchestvo (data obraeniя: 17.08.2020). 
49 Kopengagen (Daniя), 19 maя 2020 g. ERB VOZ | Sentr 
SMİ - Otchet VOZ o povedenii evropeisev v vozrastnoi 
gruppe 11–15 let v otnoşenii zdorovя svidetelstvuet o 
roste chisla podrostkov, kotorye bespokoяtsя o svoem 
psihicheskom zdorove (who.ınt) 
50 Boukhrıs, M., Hıllanı, A., Moronı, F., Annabı, M. S., 
Addad, F., Rıbeıro, M. H., et al. (2020). Cardıovascular 
ımplıcatıons of the COVID-19 pandemıc: a global 
perspectıve. Can. J. Cardıol. 
https://www.onlınecjc.ca/artıcle/S0828-
282X(20)30464-5/fulltext 
 

 
 

Н.Ж. Шарипова, Қ.Қ. Тогузбаева, Э.И. Кусайынова, А.К. Текманова  
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» 

 
 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Резюме: Среди проблем глобализации 21 века особое 
место занимает психоэмоциональное и физическое 
здоровье детей школьного возраста. В результате 
научно-исследовательской работы в настоящее время 
все больше подростков и детей с психоэмоциональным 
состоянием. 
Усиление учебного процесса из года в год, повышение 
требований к учебному процессу в школе, внедрение 
новых программ, семейная атмосфера, нарушение 
отношений ребенка с учителем, 
друзьями, последствия негативного влияния 
социальной среды приводят к возникновению 
психоэмоциональной дисгармонии среди подростков. 
Также ситуация с пандемией, объявленная ВОЗ 1 
марта 2020 года в связи с эпидемией covid-19, не 
повлияла на психологическое и физиологическое 

состояние школьников, как указано во многих 
литературных источниках. Формат самоизоляции и 
перехода на дистанционное обучение снижение 
физической активности, длительная работа за 
компьютером, возникновение материальных 
изменений в семье, связанных с системой карантина, 
привели к ухудшению настроения ребенка, общей 
усталости, депрессии, различным 
дисфункциональным психическим реакциям. Все это 
способствует нарушению здоровья школьников, 
возникновению и распространению 
психосоматических заболеваний 
Ключевые слова: дистанционное обучение, 
психологическое здоровье, подростковый возраст, 
учебная нагрузка, эмоциональное состояние, обучение 
в условиях самоизоляции; 
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PSYCHOEMOTIONAL STATE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN DISTANCE LEARNING 

 
Resume: Among the problems of globalization of the 21st 
century, a special place is occupied by the psycho-emotional 
and physical health of school-age children. As a result of 
research work, there are now more and more teenagers 
and children with a psychoemotional state. 
Strengthening the educational process from year to year, 
increasing the requirements for the educational process at 
school, the introduction of new programs, the family 
atmosphere, the violation of the child's relationship with 
the teacher, friends, the consequences of the negative 
influence of the social environment lead to the emergence 
of psychoemotional disharmony among adolescents. 
Also, the situation with the pandemic, announced by WHO 
on March 1, 2020 in connection with the covid-19 epidemic, 

did not affect the psychological and physiological state of 
schoolchildren, as indicated in many literary sources. The 
format of self-isolation and the transition to distance 
learning reduced physical activity, prolonged work at the 
computer, the occurrence of material changes in the family 
associated with the quarantine system, led to a 
deterioration in the child's mood, general fatigue, 
depression, and various dysfunctional mental reactions. All 
this contributes to the violation of the health of 
schoolchildren, the emergence and spread of psychosomatic 
diseases 
Keywords: distance learning, psychological health, 
adolescence, educational load, emotional state, learning in 
self-isolation; 
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