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I. КІРІСПЕ  

 

МОДУЛЬ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ  

Осы модуль сізге өз рөліңіздің маңыздылығын және үйге барып қарау бағдарламасын жүзеге 

асыру кезінде және жекелеген адамдармен, отбасылармен, қауымдастықтармен және 

мекемелермен жұмыс жасау кезінде кәсіпқойлық танытуға қатысты міндетіңіздің түсінуге 

көмектеседі. 

1-сурет. Кәсіби рөлдің өлшемдері 

 Модуль аяқталған соң, сіз: 

• Сіз сияқты мамандар 

балалардың және отбасылардың 

өмірінде атқаратын маңызды 

рөлін зерделей және түсіндіре 

аласыз. 

• Патронаж жұмысын сәтті 

орындауға қажетті кәсіби 

тәжірибенің нақты элементтерін 

атай аласыз. 

• Денсаулық сақтау және 

өзге секторлардың мамандары 

арасында тиімді жұмыс пен 

байланысты сақтап тұратын 

қағидаларды анықтай аласыз. 

• Кішкентай балалардың мүдделері үшін алаңдаушылық білдіруге және шара қолдануға 

қолданылатын әдістерді түсіндіріп бере аласыз.  

НЕГІЗГІ ИДЕЯЛАР  – ОСЫ ТАҚЫРЫП БІЗ ҮШІН  НЕЛІКТЕН МАҢЫЗДЫ? 

Жергілікті қауымдастықтарды нығайту адамдардың тек қана тіршілік етіп және ұзақ өмір 
сүріп қана қоймай, жақсы өмір сүруін қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Ерте балалық 
шақ балалардың өсуіне және дамуына инвестиция салудың керемет мүмкіндігін 
береді.  

• Отбасылармен олар өмір сүретін ортада – олардың үйінде танысу – балаларды қандай 
ресурстар қоршайтынын шын мәнінде түсіну және олардың оқу-үйренуі, дамуы және 
әлеуетін ұтымды іске асыру үшін қауіпсіз, әрі бай орта құру мүмкіндігін береді. 

• Үйге барып қарау кезінде сіз стигмаға (таңба тағуға) жол бермей, балалардың 
денсаулығына және дамуына қатысты білім мен дағдылар ұсына аласыз және 
осылайша оларды өзге мемлекеттік қызметтерді (мысалы, әлеуметтік қызметтерді) 
пайдаланғысы келмейтін немесе пайдалануға қорқатын адамдарға жеткізе аласыз; үйге 
барып қарау арқылы сіз осындай қызметтерді отбасыларға тікелей көрсете аласыз, бұл, 
өз кезегінде, көмек көрсету тұрғысынан көбірек пайдалы болады. 

Жекелеген 
адамдар

Отбасылар

МекемелерҚауымдаст
ықтар
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• Өзіңіздің кәсіби түсінігіңізге және жергілікті қызметтермен байланыстарыңызға сүйене 
отырып, отбасылардың мүдделерін қорғай отырып және тиісті мамандарға жолдай 
отырып, сіз ұрымтал отбасылар және ауқымы кеңірек қолдау көрсету инфрақұрылымы 
арасын байланыстырып тұратын маңызды буынға айнала аласыз. 

• Балалардың дамуын сүйемелдеу мақсатында әмбебап алдын алу моделіне сәйкес 
жұмыс жасай отырып, өзіңіздің кәсіби ұмтылыстарыңызды жүзеге асыра аласыз, яғни, 
кішкентай балалардың және отбасылардың өміріне оң өзгеріс алып келе аласыз; бұл істе 
сізге барлық адамдардың өмірінің құндылығын мойындаумен, жақсы денсаулық 
қалыптастырумен және отбасының өміріне әсер ететін түрлі жағдайларды түсінумен 
байланысты құндылықтар бағыт-бағдар сілтейтін болады.   

• Отбасылармен өзара сенімге негізделген қарым-қатынасты өрбіту үшін кәсіпқойлық 
қағидалары негізінде жұмыс жасау және өз қызметіңіздің ұнамды кәсіби бедел-
бейнесін қалыптастыруға күш салу ерекше маңызды. Бұл отбасыларды жергілікті 
қоғамда иммунизация сияқты халық денсаулығын жақсартуға бағытталған қызметтерді 
және бағдарламаларды пайдалануға итермелеуге негіз болады. 

• Сіздің рөліңіз үнемі балалардың мүдделерін естен шығармай, олардың қажеттіліктеріне 
ауқымы кеңірек отбасы және жергілікті қоғам аясында назар аударта отырып, барлық 
балалармен жұмыс жасауды көздейді. Сіз мықты тұстарды және адами ресурстарды 
анықтау үшін отбасы мүшелерімен жұмыс жасайтын боласыз. Олар жергілікті қоғамда 
өмір сүреді және жақын маңда өмір сүретін отбасыларды танып, білген соң, сіз жергілікті 
қоғамда қолдау көрсетудің жаңа желілерін дамытуға көмектесе аласыз. 

• Ең соңғысы, кәсіби маман ретінде сіз қолда бар ресурстармен қауіпсіз жұмыс жүргізуді 
қамтамасыз ету үшін мекемелердің ережелеріне және нормаларына сай жұмыс істейсіз. 

 

 

Патронаж қызметкері ретінде ретінде сіз отбасылармен бірге ұзақ сапар шегесіз. 
Бұл – сізге басқа адамдардың өмірі туралы бірегей білім беретін және олардың 
ауыртпалықтарын азайтуға және сіз болмасаңыз, жүзеге аспай қалуы ықтимал 
мүмкіндіктерді тудыруға шынайы мүмкіншілік беретін керемет және мәртебелі 

рөл. 

Кішкентай балалар, олардың отбасылары және қоғам үшін жасап жатқан бар еңбегіңізге 
алғыс білдіреміз! 
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II. АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ:  СІЗДІҢ РӨЛІҢІЗ ЖӘНЕ  КӘСІБИ 

ҰМТЫЛЫСТАРЫҢЫЗ  

Балалар арасындағы өлім-жітімді азайтуда айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда, балаларға 

толық даму әлеуетіне жетуге, кейінгі өмірінде созылмалы сырқаттардан аулақ болуға және 

орнықты даму мен әлеуметтік әділдікке жол тартуға көмектесу үшін балалардың тіршілік етуіне 

және дамуғына бағытталған бағдарламалар өзара байланысты болуы қажетi. 

Әйел жүктілігі кезінде және баланың ерте балалық шағында үйге барып қарау балалар әлеуетін 

толығымен іске асыра алуы үшін теңсіздікті азайтудың, балалардың денсаулығын 

жақсартудың және оларға көмектесудің маңызды стратегиясы болып табылады. Үйге барып 

қарау арқылы сіз: 

• оқу-үйренуге және ұсыныс-кеңес алуға мүмкіндік бересіз; 

• барлық отбасылардағы нәрестелерге көрсетілетін қамқорлық пен күтімді арттыра және 
олардың өміршеңдігіне септесе аласыз; 

• қажеттіліктерді анықтай аласыз және анықталған қауіп-қатерлер және ұрымталдыққа 
сәйкес шара қолдана аласыз; 

• көрінбейтінді көрінетін ете аласыз. 

Бірақ, бұл патронаж қызметкерлерінің біліктілігі және кәсібилігі өте жоғары болуын талап етедіii. 

Бүгінгі таңда бүкіл әлемдегі патронаж мейірбикелері кішкентай балалары бар отбасыларда 

денсаулықты нығайтуға және адами әлеуетті дамытуға септесуге бағытталған қызметтер 

көрсетеді. Алайда, олардың білім деңгейі, нақты міндеттері және мамандықтарының атауының 

өзі әр елде әртүрлі болып келеді. Мысалы, жұмысы балалар айналасында шоғырландырылған 

денсаулық сақтау қызметкерлері келесідей аталуы мүмкін: 

• Ұлыбританияда, Даниядаiii және Норвегиядаiv медициналық патронаж қызметкерлері 
(health visitors);  

• Солтүстік Америка елдерінде, Ирландиядаv және Жапониядаvi мемлекеттік денсаулық 
сақтау жүйесінің мейірбикелері (public health nurses) (PHN);  

• Австралиядаvii және Швецияда балалар мейірбикелері (child health nurses);  

• Бельгиядаviii әлеуметтік мейірбикелер (social health nurses);  

• Бұрынғы Югославияның кейбір елдеріндеix патронаж мейірбикелері (patronage nurses).  

Халықтың өзгермелі қажеттіліктерін x  ескеру үшін қазіргі уақытта Еуропада отбасылық 

мейірбике (family health nurse - FHN) мамандығы сынама жоба ретінде іске қосылды. Оның 

міндеттері барлық отбасы мүшелері және барлық жас топтары айналасына шоғырландырылған, 

сондықтан, оның рөлі бар міндеті кіші жастағы балалардың денсаулығын бақылаумен 

шектелетін патронаж мейірбикелерінің рөліне қарағанда, әлдеқайда жалпы міндеттермен 

сипатталады. 

Патронаж мейірбикелерінің мамандықтарының атауларындағы және атқаратын 

міндеттеріндегі айырмашылықтар елдер арасында да айырмашылықтар сөзсіз болатынын 

білдіреді. Сондықтан, осы модульде ұсынылатын қазіргі міндеттер (рөлдер) және жаңа рөл 

арасындағы айырмашылықтар әртүрлі елдерде сан түрлі болады. Бірақ, біз барлығынан ортақ 
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айырмашылықты көретін боламыз, ол – жаңа патронаж қызметкерлерінің жұмысын атқару 

барысында белсенді және бастамашыл болатыны және кәсіби шешімдер қабылдайтыны. Жаңа 

рөлдерінде патронаж қызметкерлеріне басым міндеттерін, күнделікті кестесін, сонымен қатар, 

отбасыларға өзекті және қажетті көмек көрсетілуін қамтамасыз ету үшін қашан және кіммен 

кездесетінін жоспарлау үшін көбірек дербестік қажет болуы мүмкін. Төменде осы рөл 

ауқымының қаншалықты кең екенінің сипаттамасы келтірілген және сіз патронаж қызметкерінің 

осы жаңа рөлінен қазір не күтетініңіз туралы ойлана аласыз. 

Патронаж қызмектерінің жан-жақты рөлі  

Жалпы кәсіби рөл (міндеттер) өте кең ауқымды, себебі, ол патронаж қызметкерлерінің бала 

өміріне әсер ететін барлық факторлар туралы ойлауын, соынмен қатар, патронаж 

қызметкерлерінің өздеріне не әсер ететіні туралы ойлауын талап етеді. Осы рөлді жалпылау 

үшін оны кәсіби рөлдің өлшемдері тұрғысынан қарастыру пайдалы болады, аталмыш 

өлшемдер: жекелеген адамдар, отбасылар, жергілікті қоғам және мекемелер. Төмендегі 

диаграмманы қараңыз (2-сурет). 

1.1-сурет. Рөл аясындағы оның өлшемдеріне қатысты әрекеттер  

  

Өз бетінше рефлексия жасау 

Осы модульмен жұмыс жасау кезінде сізге рефлексия (іс-әрекеттеріңізді ой елегінен өткізу және 

талдау) үшін күнделік жүргізу қажет; сіз онда не істегеніңіз, не білгеніңіз немесе байқағаныңыз 

туралы ойларыңызды жазып отырасыз. Ойларыңыз және тәжірибеңіз туралы, не ұнағаны 

туралы, нені жақсы істегеніңіз және нені одан да жақсы істей алуыңыз мүмкін екені туралы 

жазыңыз. 

• Патронаж қызметкерінің кәсіби рөлінен не күтетініңіз туралы ойланыңыз. 

Ақпаратпен бөлісу

Құжаттар және жазбалар жүргізу
Мамандармен таныстыру 
жәнеоларға жолдау
Өкілдік ету
Өз әрекеттері үшін есеп беру

•Байланыстар сақтау

•Жалпы қажеттіліктерді анықтау

•Ресурстарға көңіл аудару

•Түсінік пен хабардарлықты 
ынталандыру

•Қарым-қатынастарды түсіну

•Мықты тұстарды және 
ресурстарды анықтау

•Тәрбиелеушімен тілдесу

•Өзара пайдалы әрекеттестік 
моделін жасау

•Шындыққа жанасатын үміт-
талап артуға көмектесу

•Адвокаси ұсыну

Қажеттіліктерді бағалау, 
бақылау және көрсету

Денсаулық туралы ақпарат 
беру

Құрмет, қамқорлық және 
жанашырлық таныту

Кеңестер және ұсынымдар 
беру

Жекелеген 
адамдар Отбасылар

МекемелерҚоғам
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• Ал енді біртұтас қоғамның бір бөлігі болып табылатын және түрлі мекемелердің 

қызметтерін пайдаланатын жекелеген адамдармен және отбасылармен жұмыс жасауда 

өз рөліңізді атқару үшін сізге қажет болатын дағдылар туралы ойланыңыз. 

1-ші Ақпараттық картаны пайдаланыңыз, онда іс-әрекеттеріңізді ой елегінен өткізуге 

қатысты жазбалар жүргізудің үлгісі келтірілген, сол үлгінің көмегімен рефлексия 

күнделігін жүргізе бастайсыз. 

III 1-ТАРАУ 

КӘСІБИ МАҚСАТ  

Үйге барып қарау – патронаж қызметі – өзіндік ерекшеліктерге ие. Аталмыш қызмет әйел 

жүктілігі кезінде және бала туылғаннан кейінгі кезеңде отбасылар және жекелеген адамдар 

айналасында шоғырланады. Патронаж қызметі көрінбейтінді көрінетін етеді. 

Патронаж қызметі үйге барып қарау арқылы жүзеге асырылатындықтан, жағдайды терең 

түсінуге мүмкіндік туады, ал бұл төменде көрсетілгендер үшін жақсы негіз құрады: 

• Шындыққа негізделген бағалау  

• Мықты тұстарды немесе активтерді анықтау  

• Жекелеген адамдармен жұмыс жасау  

• Әдеттегі қиындықтарды еңсеру үшін шаралар қолдану  

• Ата-аналардың қызметтерге тиімді атсалысуыxi 

Білікті патронаж қызметкерлері жеке қажеттіліктерге сай араласу шараларын таңдап береді, 

бірақ, сонымен бірге, экологиялық қағидаларға сәйкес отбасы мекен ететін жерде отбасына 

қажетті қызметтермен байланыс орнатуды қамтамасыз етеді. 

Патронаж қызметкері ретінде сіз 2-суретте көрсетілгендей, барлық «деңгейлермен» 

жұмыс жасайсыз, әрі балаға отбасындағы жағдай, ал отбасына тұрғылықты мекеніндегі және 

одан да кеңірек ортадағы жағдай әсер ететінін түсінесіз. Ал бұл сіздің 2-ші Ақпараттық картада 

сипатталған экологиялық қағидаларға сәйкес жұмыс істейсіз дегенді білдіреді. 

 

 

2-сурет. Әсер етудің және  

ресурстардың экологиялық 

«деңгейлері» 

 

Faamly 

 

 

Қоғам 

Отбасы 

Бала 
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Патронаж қызметкері – осы қызметтің қақ ортасында  

Сіздің мақсатыңыз балаларды қолда бар ресурстармен және көмек көрсететіндермен 

байланыстыруға көмектесе отырып, қоғам ішіндегі барлық «деңгейлермен» жұмыс жасау 

болғандықтан, сізге, патронаж қызметкеріне, осы қызметте орталық орын беріледі. Бұл 3-

суреттегі мысалда көрсетілген, сіз патронаж қызметкері ретінде әріптестеріңізбен бір ұжымда 

жұмыс жасай отырып, келесі әрекеттерді жүзеге асыратын боласыз: 

• Әр отбасымен және әр қызметпен жеке-жеке байланыс орнатасыз (көк сызықтармен 

көрсетілген), 

• Отбасыларды жергілікті қоғамдағы өзге қызметтермен және ресурстармен 

байланыстырасыз (қызғылт сары сызықтармен көрсетілген), 

• Отбасыларды бірін-бірі көмек көзі ретінде пайдалануға көмектесесіз (жасыл сызықпен 

көрсетілген). 

3-сурет. Патронаж қызметкері – осы қызметтің ортасында

 

Отбасылар арасында жаңа қарым-қатынастар дамытуға септесе отырып, сіз әлдеқайда 

мықтырақ қоғам қалыптастыруға көмектесе аалсыз. Кейде осы үдерісті жергілікті қоғамда 

әлеуметтік когезия (ауызбірлік) дамыту деп сипаттайды, сонда қоғам өз мүшелеріне жақсырақ 

қамқорлық көрсете аладыxii.  

Патронаж 
қызметкері

Отбасы
B

Балалар 
орталығы

Мамандардың 
мед.қызметтері

Отбасы
C

Ата-аналар 
немесе 
балалар 
топтары

Отбасы
A

Жерг.қоғамдағы 
баспана
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Іс жүзінде жұмыс жасау үшін қажет құндылықтар  

Жарияланған әдебиет көздеріне жасалған шолуда xiii  патронаж қызметкерлеріне 

жұмысты сапалы етуге және клиенттердің сол жұмысты жылы қабылдауына 

септесетін құндылықтар негізі қажет екені атап өтіледі. Бұл материал 4-ші 

Ақпараттық картада ұсынылған.  

Сіз сол құндылықтар жүйесін үйге барып қарау кезінде өз мінез-құлқыңыз арқылы және 

отбасылармен жұмыс жасау кезіндегі өзара әрекеттестік арқылы көрсетесіз. Осындай 

құндылықтардың артында үш қағида тұр:   

1. Аталмыш құндылықтар денсаулықты қамтамасыз етуге бағытталған – сіз шешім табу 

үшін белсенді бастамашылдық танытасыз және мықты тұстарды анықтайсыз. 

2. Сіз «адам туралы ұмытпай», жұмысыңызды нақты адамның қажеттіліктеріне сәйкес 

түрлендіре отырып және үміт үзбей, басқаларға әрдайым оң көзқараспен қарайсыз 

(адамдарды бағалайсыз).  

3. Сіз әрбір адам белгілі бір жағдайда (адамды қоршаған орта) екенін түсінесіз, 

сондықтан, қажеттіліктерге баға беру кезінде әрдайым жеке жағдайды ескересіз және 

3-суретте көрсетілгендей, барлық деңгейлерде жұмыс жасайсыз. 

Неліктен сіз сияқты адамдар патронаж қызметкері атанады? Ұлыбританияда жүргізілген және 

мейірбикелер неге сол мамандықты таңдағанын анықтауды мақсат еткен «Start and Stay Study» 
xiv зерттеуінің мәліметтеріне сәйкес патронаж қызметкерлері осы рөл барынша бойсұнуды талап 

ететінін және олар отбасылармен жұмыс жасауды мәртебе санайтынын жеткізген. 

Патронаж қызметкері атану үшін білім алып жатқан студент қыздың пікірі: 

• Өмірдегі қиын жағдайларға қасқая төтеп беретін адамдардың мықты қасиеттерін 

көресің.  

Ұлыбританиядағы білікті патронаж қызметкерінің пікірі: 

Барлық отбасылар әртүрлі, бала дүниеге келген 
сайын, «отбасына кіргенде» қобалжисың, 
алдыңда жаңа, әрі қызықты міндет тұрады. Есік 
қоңырауын алғаш рет басқан сәт – жаңа және 
қызықты «сапардың» басталған сәті».  
 
Осында көріп тұрған ашық есік сияқты осы рөл 
сізге адамдардың өміріне кіруге мүмкіндік береді. 
Жүктілік, артынша баланың дүниеге келуі – жаңа 
бастама, патронаж қызметкері үйге кіріп, 
отбасымен танысады, отбасы болашаққа 
апаратын пайдалырақ жолды таңдауы үшін 
оларға жолсерік ретінде қызмет етеді. Осы 
сапардың соңын көру мүмкін болмаса да, 
белгісіздік сынақ сияқты көрініп, одан міндетті 
түрде өтуге қызығушылық туады. Осы фотосуретте 
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жол көлеңке көлегейлеген және күн сәулесі түсіп тұрған жерлермен жүреді. Осы жолмен жүру, 
бәлкім, қараңғылықтан және сенімсіздіктен жарыққа, айқындыққа өтуді білдіретін шығар. 
Патронаж қызметкерінің рөлі ата-аналарға осы жолмен жүріп және сын-тегеуріндерді еңсеріп, 
өсу-өрбуі және нәрестесінің дамуына көмектесе алуы үшін қолдау көрсетуге келіп тіреледі. 
 

Отбасымен бірге сапар шегу  

Сіз, патронаж қызметкері ретінде, отбасымен ұзақ уақыт бойы – жүктіліктен бастап, баланың 

бүкіл ерте балалық шағы бойы - жұмыс жасайсыз (4-сурет). Сіз балаларын оқытып-үйрететін 

және даму кезеңдерінен өтуге көмектесетін ата-аналарға қолдау көрсету үшін өз 

қызметтеріңізді ұсынатын боласыз. 

Рис. 4. Отбасы сапары фотосуреттер түрінде  
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ҮЛГІ 

Отбасының мықты тұстарын анықтау және активтер (мықты тұстар) негізіндегі 

әдістеме. Келесі мысалды талдаңыз – нақты жағдайды зерттеу  

Кейс стади 1 

10 жасқа толмаған төрт баласы бар (жаңа туылған сәбиін қоса) отбасы үш бөлмелі үйді (екі 

жатын бөлмесі бар) жалдап тұрады. Кішкентай балалардың біреуінің (2,5 жаста) арқасына және 

аяқтарына экзема (қышыма) шыққан. Ата-анасы дәріханадан жақпа май сатып алған, бірақ, 

экзема қышытуын тоқтатар емес, баланың ұйықтауына кедергі келтіреді. Анасы негізі толық 

емес жұмыс күні жұмыс істейді, бірақ, қазір нәресте күтіміне байланысты демалыста отыр. Әкесі 

жақында 5 апта бойы жұмыс істемеген, себебі, оған ота жасалған, дегенмен, ол әйеліне үй 

шаруасына көмектесе алған. Әйеліне оған дән риза, себебі, оған «бүкіл үй шаруасын орындау 

қиын болған, бір жағынан – нәресте, екінші жағынан – қышымасынан ұйықтай алмайты екінші 

бала». Отбасында төрт бала болғандықтан, оларды мектепке жөнелту үшін «әріл-берлі 

тынымсыз жүгіруге тура келеді», сонда да балалар мектепке жиі кешігіп барады. 

Патронаж мейірбикесі нәрестеге әдеттегі тексеру жүргізіп, эмоциялық қолдау көрсетті. 

Балалардың үлкені отбасылық дәрігердің қабылдауында болған, ал ата-анаға мектепте орын 

алған оқиғаға байланысты заңгерге баруға тура келген. Осы уақыт ішінде ата-ана мен мектептегі 

мұғалім арасында бірнеше рет жайсыз әңгіме болған, солардың бірінде ата-ана қызбалыққа 

салынған. Отбасы осы ауданға жақында ғана көшіп келген, енді туыстарының қолдауы да 

азайған. Анасының бір-екі құрбысы пайда болған, олар бір-біріне көмек ретінде бір-бірінің 

балаларына қарап бере алады.  

Патронаж мейірбикесі соңғы рет келгенде, анасы көз жасына ерік беріп, сәбиіне жақсы ана 

болмағанынан өзін нашар сезінетінін айтқан. Бала жылағанда, ол не істерін, оны қалай 

жұбатарын білмейді және баласына тиісінше қамқорлық көрсету үшін шыдамдылық жетіспейді 

деп ойлайды. 

Осы сипаттамада біз қиын жағдайда өмір сүретін отбасыны көріп тұрмыз, әсіресе, анасына 

артылған жүк тым ауыр. Патронаж қызметкері қиын жағдайда қалған ата-анамен кездескенде, 

әңгіме түйіткілді мәселелер және қиындықтар айналасында өрбитіні анық, ал отбасының 

жетістіктері мен мықты тұстары сөз болары екіталай. Мұндай әдістеме «кемшіліктерге көп мән 

беретін» әдістеме болып табылады және түйіткілді мәселелер айналасында 

шоғырландырылатын әңгімелерге алып келеді. Балама әдістеме болып отбасында бар мықты 

тұстарға және ресурстарға, оларды мәселелерді ретету кезінде пайдалануға ерекше мән 

беретін «активтерді басты назарға алатын» әдістеме табылады. Денсаулық активтері деген не 

екенін егжей-тегжейлі талдай отырып, (Rotegård et al., 2010)xv жұмысының авторлары  оларға 

«емделушінің тәжірибесі, қалауы және білімі» деген анықтама берген. Осы авторлардың 

түсіндіруінше, мейірбикелер әрбір жағдайда активтер міндетті түрде болатынын түсінгенде, 

көрсетілетін қолдау жекелеген адамның және отбасының қажеттіліктеріне сай келуін 

қамтамасыз ете алады. Бұл адамдардың мықты қасиеттерін бағалауға және оларды 

пайдалануға мүмкіндік бередіxvi. 



 

11 

 

Патронаж қызметкері активтерге көңіл бөлуі үшін оған ата-аналарда бардың барлығын, 

олардың құндылықтарын және олар өздеріне отбасы үшін ненің маңызды деп санайтынын 

түсінетінін және бағалайтынын көрсететін әңгіме жүргізу қажет. Патронаж қызметкері ретінде 

сіз ата-аналарға өздерінің мықты қасиеттерін түсінуге және оларды шешім іздеу үшін және 

өмірлеріндегі қиындықтарды жеңетін іс-қимылдар жоспарын жасау үшін пайдалануға 

көмектесе аласыз. (Whiting et al, 2012)xvii жұмысының авторлары көрсеткендей, бұл әдіс ата-

аналарға: 

• өз жағдайы туралы оң көзқараспен ойлануға,  

• қолдарында бары туралы ойланғанда, шындыққа жақын болуға,  

• жағдайын жалпы қалай түсінетінімен бөлісуге,  

• өздері және өз әлеуеті туралы көбірек білуге көмектеседі. 

 

Жоғарыдағы кейс стадиде сипатталған оқиғадан активтерді анықтаңыз және патронаж 

қызметкерінің іс-әрекеттерін атаңыз (не айта және істей аласыз). 

Ықтимал жауаптар 

Активтер Патронаж қызметкері не айта және 
істей алады  

Ананың жақсы ата-ана болуды қалауы;  

Әкенің үй шаруасына көмектесуге 
дайындығы; 

Пара-пар қызметтер үшін балаға қарап 
беруге дайын достар; 

Ата-ананың баласына қамқорлығы және 
баласына жазатайым оқиға болғанда, ол 
үшін кез-келген әрекетке баруға 
дайындығы; 

Мәселе шешуге дайындық; 

Патронаж қызметкеріне сенім артуға 
дайындық; 

Өз жағдайына өз бетінше талдау жасау; 

Жұмыс, демек, кіріс. 

 

«Аз ұйықтасаңыз да, барлық істі сондай 
жақсы тындырасыз». 

 «Балаларыңызға не қажет екенін жақсы 
түсінесіз». 

 «Басқа аналармен достасып алғаныңыз 
және бір-біріңіздің балаларыңызға қарап 
бере алатындарыңыз керемет. 
Балаларыңыздың да басқа балалармен 
басқа ортада ойнау мүмкіндігі пайда 
болады». 

«Болашаққа қатысты қандай 
армандарыңыз бар?» 

Басқа аналарға көмектескенде, қолынан 
қандай іс жақсы келетінін сұраңыз. 

Патронаж қызметкері ата-анамен бірге 
эко-карта жасап, ата-аналар нені ресурс 
ретінде түсінетінін, жергілікті қоғамда 
басқа қандай ресурстар немесе көмек 
көздерін, мысалы, қайырымдылық баспана 
ұйымы туралы білетінін анықтай алады. 
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ҚОЛДАУ  ҚАЙДА ЖӘНЕ ҚАШАН КӨРСЕТІЛЕДІ? 

Түрлі жағдай/орта  

Сіздің жұмысыңыз балаға әсер ететін барлық деңгейлерде жүргізіледі, сіз, сондай-ақ, одан да 

ауқымдырақ қоғаммен байланыстасыз. Бұл отбасылар сізді түрлі жағдайда көретінін және сізге 

өзіңізді әрбір жағдайда қандай түрде көретініңіз туралы ойлану қажет екенін білдіреді. 

Жағдайды немесе ортаны кәсіби, қоғамдық немесе жеке кеңістік түрінде сипаттауға болады: 

• Емхана – кәсіби орта   

Жергілікті қоғамдағы емхана немесе 

орталық отбасыларды қуана қарсы 

алатынын сезіндіруі қажет, сонда 

отбасылардың олардың материалдық-

техникалық базасын және қызметтерін 

пайдалануға құштарлығы артады. 

Зерттеулер көрсеткендей, қызметтердің 

жақсы пайдаланылуын қамтамасыз ету 

үшін бір рет шақыру жеткілікті – 

отбасылар өздерін қуанышпен қарсы 

алатынын сезінуі тиіс, ал қызметтер олардың мұқтаждықтары үшін өзекті болуы тиісxviii. 

• Жергілікті қоғам – қоғамдық кеңістік 

Саябақ, мектептегі ойын алаңы және т.с.с. – патронаж 

қызметкері отбасыларға «соқтығысып» қалуы мүмкін 

орындар. Бұл жеке кеңістік болмағандықтан, отбасы 

үшін құпия немесе жанына бататын тақырыптар туралы 

айтпаудың қамын жасау керек. Бірақ, осы мүмкіндікті 

пайдаланып, емханаға, ата-ана топтарына шақыруға 

немесе үйге барып қарауды жоспарлауға болады. 

Отбасыны қоғамдық ортада кездестіргенде, сізде ата-

аналарды бір-бірімен таныстыру мүмкіндігі де туады, 

бірақ, мұндай жағдайда ата-аналардың қалауын 

құрметтеу маңызды. 

• Отбасының үйінде – жеке кеңістік 

Үйге барып қарау әмбебап (жалпыға ортақ) озық 

қызметтер көрсетуге негіз болады. Отбасылармен 

олардың өз үйінде танысу сіздің рөліңіздің негізгі шарты 

және сізге әр отбасымен танысу және қарым-қатынас құру 

мүмкіндігін береді (4-ші Ақпараттық картаны қараңыз).   

Үй – өте маңызды кеңістік, онда отбасының 

денсаулыққа қатысты қажеттіліктерін, әлеуметтік 

мұқтаждықтарын білгуе болады, қиын сұрақтар қоюға 
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болады, сонымен қатар, отбасында баланың өсуіне және дамуына септесетін қанадй ресурстар 

бар екенін байқауға болады. Алайда, сіз қонақ болғандықтан, отбасының мәдени 

ерекшеліктеріне және дәстүрлеріне құрметпен қарауға міндеттісіз. 

Рефлексия: Қоғамда желілер құру 

Патронаж қызметкерінің маңызды рөлі балалардың және отбасылардың өмірін 

жақсартуды көздейді. Ішінара осы мақсатқа отбасылар арасында бір-бірімен байланыс орнатуға 

көмектесу арқылы жетуге болады. Осы мақсатты орындау үшін Жергілікті қоғамда желілер құру 

3-ші Ақпараттық картасын қараңыз.  

ІС ЖҮЗІНДЕГІ ЖҰМЫС НЕГІЗДЕРІ  –  ӘМБЕБАП  ОЗЫҚ МОДЕЛЬ  

Патронаж қызметкерлері өз қызметтерін әртүрлі жолмен әр отбасының жағдайына және 

анықталған қажеттілігіне қарай ұсынады. Жасы үшке толмаған балалары бар барлық 

отбасыларға баланы тәрбиелеу және дамыту, баланың ата-анасына бауыр басуын 

қалыптастыру, отбасында қауіпсіз орта болуы қамтамасыз ету және қоғамда көрсетілетін басқа 

қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету тұрғысынан отбасыға қолдау көрсетуге 

бағытталған бірқатар әмбебап (жалпыға бірдей) қызметтер ұсынылады.  

5-сурет. ЮНИСЕФ: Патронаж қызметінің әмбебап озық моделінің нобайы 

 

Кейде отбасының және балалардың аман-саулығы балалардың ерекшеліктерімен, ата-

анасымен байланысты немесе отбасының жағдайынан туындаған факторлар қауіп төндіреді. Біз 



 

14 

 

оларды «ұрымталдық» факторлары деп атаймыз. Бұл бала, ата-ана немесе отбасы үшін әлдене 

нашар физикалық немесе психикалық денсаулық болу қаупін төндіреді, баланың дамуына 

немесе өз-өзінің қамын ойлауына қауіп төндіреді деген сөз. Егер шара қолданбаса, осындай 

ұрымталдық факторлары балалардың толық әлеуетін іске асыра алмау жағдайына алып келуі 

мүмкін. Мұндай жағдайларда кеңейтілген қызметтер ұсынылады. Күрделі қиындықтар 

анықталған жағдайда патронаж қызметкері отбасымен басқа мамандармен кәсіпаралық 

ұжымда бірлесе отырып жұмыс жасайды, осылайша, мамандардың көмегіне қолжетімділікті 

арттырады. 

Айта кеткен жөн, патронаж қызметкері отбасыны керекті маманға жіберген күнде де, әмбебап 

(жалпыға бірдей) қызметтерге үздіксіз қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін онымен үнемі 

байланыста болады. Яғни, отбасы басқа ұйымдардың қызметтерін пайдаланатын болса да, сіз 

отбасымен қарым-қатынастарда тұрақты орталық байланыстырушы буын болатыныңызды 

білдіреді. 

Патронаж қызметіне арналған өңірлік ұсынымдармен танысып шығу үшін ЮНИСЕФ 

әзірлеген «ОШЕ/ТМД елдеріндегі патронаж қызметінің кеңес етілген 

стандарттарын» оқып шығыңыз.  

Іс жүзіндегі жұмыс барысында жүзеге асырылатын негізгі әрекеттер  

Баршаға арналған, бірақ, қарқындылығы жағынан баланың немесе отбасының қажеттіліктеріне 

қарай әртүрлі болуы мүмкін әмбебап озық қызметтер ұсынудың бір бөлігі ретінде патроныж 

қызметкері жүзеге асыратын бірқатар негізгі қарекеттер (әрекеттер) түрлері бар. Олар – суретте 

тізімделген және әмбебап деңгейде ақпарат пен ұсыным беруден басталып, кейін 

қиындықтарды анықтау және артынша, күрделік қажеттіліктер болып жатса, өзге қызметтерді 

тарту арқылы шара қолдануға ұласады. 

Төменде келтірілген 2-ші нақты жағдайдың (кейс стади) сипаттамасын оқып шығыңыз: 

Патронаж қызметкері сәбиіне 2 апта толған анамен кездесу туралы келісіп алу үшін оған 

қоңырау шалды. Телефон арқылы сөйлесу кезінде патронаж қызметкері үйге барып қарауға 

қосымша оны аптасына 3 рет таңертең жергілікті қоғамдағы орталықтан көруге болатынын 

түсіндірді, сол орталықта ол сәбилерге күтім көрсету бойынша кеңестер береді және ата-

аналарға орталық арқылы қол жеткізуге болатын басқа да жергілікті қызметтер туралы айтып 

береді. Бірақ, ана үйге келіп қараудың қажеті жоқ екенін, себебі, «өздері-ақ бар істі 

тындыратынын және көмектесетін достары көп екенін» айтты. Келес аптада осы ана патронаж 

қызметкерімен кездесу үшін жергілікті орталыққа келді, оған баланы «жылағанын тоқтатып, 

қалай ұйықтатуға» болатыны туралы кеңес керек екен. Патронаж қызметкері анадан жағдайы 

қалай екенін сұрады, сол сәтте ол жылап қоя берді. Патронаж қызметкері ананың жанында 

байсалды кейіппен отырып, өте сыпайы түрде баласына анасының құшағында болған 

ұнайтынын айтты, ал анасына баласын қайта-қайта емізе бергендіктен, әл-дәрмені қалмай 

қалатынын топшылады. Содан соң, ол үйге барып қарауды ұсынды, сол кезде оңашада анасы 

баласын қалай емізетінін бақылауға жеткілікті уақыты болады. Ана ұсынысты қабылдады, 

осылайша, кездесу келесі күнге жоспарланды. 
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Өзін-өзі бағалау 

 

Сіз анықтай алатын өзге негізгі әрекеттерді 
атаңыз. 

 

Атаған әр әрекет бойынша оның кәсіби 
патронаж қызметкерінің жұмысы үшін 
неліктен маңызды екенін түсіндіріңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі әрекеттердің мысалдары арасында келесілер болуы мүмкін: 

Өзіңізді таныстыру: = егер ата-ана сіздің олармен байланысқа шығуыңыздың нақты себебін 

түсінбесе, күдікшілдікке бой алдырып, ұсыныстан бас тартуы мүмкін. 

Қолжетімділікті қамтамасыз етіңіз: = егер патронаж қызметкерімен белгілі бір уақытта 

кездесу мүмкін болса, ол туралы ақпарат ауыздан-ауызға тарап, басқа ата-аналар ол 

туралы жақсы пікірде болады. Патронаж қызметкерінің жергілікті қоғамды және 

отбасыларға қолжетімді ресурстарды жетік білгені пайдалы болады.  

Жұмсақ және байсалды сөйлеңіз: = алғашқы әсер маңызды! Не айтатыныңызға және қалай 

айтаныңыңызға көңіл бөліңіз. Дауыс екпіні, ырғағы, сөзсіл тілдесу белгілері – бет әлпеті 

ата-аналарды әңгімеге тарту және шынайы қызығушылығыңызды көрсету үшін маңызды. 

 

 Іс жүзіндегі жұмыс барысында жүзеге асырылатын негізгі әрекеттер  

Өз-өзіңізді тексеру үшін «Жергілікті қоғамда желілер құру» тапсырмасын орындау 

үшін таңдап алған үш отбасы туралы ойлаңыз. Патронаж қызметінің әмбебап озық моделінің 

бір бөлігі болып табылатын негізгі әрекеттердің тізімін пайдаланып, неліктен осы әрекет 

маңызды екенін және неліктен осы әрекеттер өзара байланысты және бір-бірімен 

қиылысатынын жазыңыз: 
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Іс жүзіндегі 
жұмыс 
барысында 
жүзеге 
асырылатын 
негізгі әрекеттер 

Ол неліктен 
маңызды? 

Жоғарыда сипатталған 
отбасылардың қайсысы 
үшін осы әрекет аса 
өзекті болатынын және 
неліктен өзекті екенін 
жазыңыз  

Осы негізгі әрекетті 
жүзеге асыру үшін сіз 
жұмыс жасай 
алатын/пайдалана 
алатын жергілікті 
қоғамдағы қызметтер 
немесе ресурстар  

мысал 

Ақпарат беру 

мысал 

Отбасында таңдау 
жасау және нақты 
ақпарат негізінде 
шешім қабылдау 
мүмкіндігі болады. 

мысал 

2-ші отбасы үшін өзекті, 
себебі, олар жақында ғана 
осы ауданға көшіп келді 
және осында олардың 
туыстары да, достары да 
жоқ; осы аудан және 
осындағы қызметтер 
туралы мүлдем білмейді. 

мысал 

Ата-аналарға және 
балаларға арналған 
ойын топтары. 

Ұсыным беру 

 

 

 

 

  

Кеңес беру 

 

 

 

 

  

Қолдау көрсету 

 

 

 

 

  

Мониторинг 
жүргізу 

 

 

 

 

  

Скрининг жүргізу 

 

 

 

 

 

  

Анықтау 

 

 

 

   

Байланыстыру/ 

жолдау 

 

 

 

  



 

17 

 

 

Хабардар ету 

 

 

 

 

 

  

 

КӘСІПҚОЙЛЫҚ  

Бұл нені білдіреді 

Кәсіби жұмыс тәжірибесі патронаж қызметкерінің не айтатынынан және не істейтінінен көрініп 

тұрады. Патронаж қызметкерінің басқалармен өзара әрекеттестігінде көрсететін мінез-құлқы 

мен әрекеттері оның абырой-беделіне және басқалары оны қалай түсінетініне әсер етеді. 

Кәсіпқойлық көрсету үшін қажет қасиеттер мен мінез-құлық адамдарда айтарлықтай ерте бойы 

көрсетуі мүмкін, бірақ, оларды білім алуды жалғастыру және жұмыс ортасында кәсіби 

даярлықтан өту барысында да дамытуға болады. Жұмыс кезіндегі түрлі жағдайдарда қандай 

мінез-құлық түрлері лайықты болатынын түсіну үшін жеке бас үлгісі негізінде тиісті модельдер 

жасап шығару өте маңызды. 

Денсаулық сақтау мамандары арасында жүргізілген зерттеуде Ұлыбританияның денсаулық 

сақтау кеңесіxix кәсіпқойлықты келесідей түсіндіреді: 

«…бұл – біртұтас ұғым, көп өлшемді және көп қырлы болып келеді, оған кәсіби сәйкестендіру, 
кәсіби көзқарас және кәсіби мінез-құлық сияқты тұстар кіреді». 

Белгіленген жұмыс тәжірибесінің стандарттарына сәйкес 

жұмыс жасау  

Кәсіби жұмыс стандарттары патронаж қызметкерлеріне 

арналған ұсынымдар болып табылады, олар патронаж 

қызметкерлеріне және басқаларға ортақ түсінік және 

орынды үміт-талаптар жасап шығаруға көмектеседі. Осы 

стандарттарды қызметкерлерге арналған нормалар 

жиынтығы, демек, жұмыс ережелері деп түсінуге болады. 

«Ережелер негізгі ұсынымдар болып табылады және ненің 
лайық, ненің лайықсыз екенін анықтайды, бірақ, нені жасау 
керек, ал нені жасаудың керегі жоқ екенінің түбегейлі тізімі 
емес, мінез-құлық негіздері болып саналады. Нағыз 
кәсіпқойлық не істеуді білуде емес, қашан істеуді білуде 
сияқты»xx. 

Кәсіби стандарттар патронаж қызметкерлеріне кәсіби рөлін тиісінше атқаруға, сенім ұялатуға, 

қауіпсіз жұмыс тәжірибесін көрсетуге және жалпы осы кәсіби қызметтің ұнамды бедел-бейнесін 

қалыптастыруға мүмкіндік туатындай етіп, өзін-өзі басқаруға көмектесу үшін маңызды. 

Қабылданған жұмыс стандарттарына сай жұмыс жасайтын практик маман ретінде сізге: 
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• ережелерді құрметту, бірақ, түсініксіздік туындаса, сұрақ қою керек;  

• өз міндеттеріңіздің/жауапкершілігіңіздің аясын ескеру керек;  

• бірден, кідірместен, іс-әрекеттерде құжат бетіне түсіріп отыру керек; 

• бірге іс-қимылдар жоспарын жасау үшін басқалармен байланыс орнату 

керек;  

• өз әрекеттеріңіз үшін есеп бере алуыңыз керек. 

Жоғарыда аталған әрекеттердің барлығы кәсіби жұмыс жасау нышандары болып табылады. 

Өзге мамандармен бірге жұмыс істеу 

Отбасылардың мүдделеріне сай үздік нәтижелерге жету үшін патронаж қызметкерлеріне 

серіктестікті дамыта отырып, көрсетілетін қамқорлық үйлестірілген және жан-жақты болуы үшін 

өзге мамандармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс жасау қажет. Бұл жағынан, әсіресе, 

мамандар әртүрлі мекемелерде жұмыс жасаса, мақсаттары әртүрлі болса, жұмыстары негізінен 

басқа мәселелерге көбірек көңіл бөлсе, өзін басқа топпен сәйкестендіруге бейім болса, 

қиындықтар туындауы мүмкін. Мұндай жағдайларда байланыс орнату қиынға соғуы мүмкін, әрі 

көп уақыт алуы да ықтимал. Байланыс орнатудағы қателіктер қызметтер көрсету саласында 

және клиенттермен жұмыс жасау кезінде қолайсыз жағдайлар туындаудың негізгі себебі болып 

табылатыны белгілі (Leonard et al., 2004), сондықтан, отбасылардың мүдделерін қамтамасыз ету 

үшін мамандар арасында тиімді байланыс орнату ерекше маңызды. Жақсы байланыс 

орнатылуын қамтамасыз ету электронды пошта, телефон және жеке кездесулер сынды ақпарат 

алмасудың өзара келісілген тетіктерін талап етеді. Жұмыста жақсы байланыс орнатудың 

ұсынылған стратегияларына (Owens, 2009) келесілер кіреді: 

• телефон арқылы байланыс орнату; 

• коммуникациялық журналдар немесе күнделіктер қолдану;  

• отбасымен бірлескен кездесу өткізуді жоспарлау үшін басқа маманды шақыру; 

• тысқары мамандар өткізетін тренингтерге немесе ақпараттық жиналыстарға бару; 

• арнайы немесе кезектен тыс жиналыстарға бару. 

Байланыс орнатуға уақыт бөлу керек болады және өзге мамандардың және секторлардың 

рөлін түсіну үшін барлық мүмкіндіктері пайдаланған абзал. Маманаралық оқытуды (яғни, түрлі 

маман иелерінің қатысуымен) зерттеу көрсеткендей, бірлесіп оқыту әр маманға өзге 

мамандардың рөлін түсінуге көмектеседі, ал бұл жақсы қарым-қатынастарды және мықты 

іскерлік серіктестіктерді дамытуды жеңілдетеді (Darlow et al., 2015).  

Өзге мамандармен және отбасылармен серіктестікте жұмыс жасауға күш салу әркімнің 

жауапкершілігі болып табылады. Патронаж қызметкері ретінде сіз қызметтер сапасы 

жақсаратын болса және отбасына бір септігі тиетін болса, өзге сектормен серіктестікті қалай 

бастай алатыныңызды ойластыру үшін жауаптысыз. Ақпарат алмасу серіктестікте жұмыс 

жасаудың маңызды бөлігі болып табылады, себебі, бұл қажеттіліктерді жақсырақ түсінуге 

септеседі, бағалау жүргізуге көмектесе алады және осылайша, отбасыларды/балаларды 

мамандарға жолдау жүйесін нығайтады. Сондай-ақ, өзге секторлармен жұмыс жасау туралы 

модульді қараңыз. 
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Серіктестікті дамытуға сіз қосатын үлесті саралау үшін келесілер туралы ойланыңыз: 

• Өзге салалардағы немесе секторлардағы 

әріптестеріңізбен белсенді ақпарат 

алмасуға қалай септесесіз? 

 

• Қай әріптестеріңізбен бірге серіктестікте 

жұмыс жасайсыз және серіктестікте 

жұмыс жасаудың ықпалын қалай 

өлшейсіз?  

 

 

Кәсіби бедел-бейне 

Патронаж қызметкері ретінде сіз өзге адамдармен 

(ата-аналармен, жергілікті қоғам мүшелерімен және 

әріптестеріңізбен) тікелей байланысқа түсесіз, ал бұл 

патронаж қызметінің кәсіби бедел-бейнесін жасап 

шығарады. Бұл сіздің телефон арқылы, электронды 

немесе кәдімгі пошта арқылы хабар алысуыңызға 

және адамдармен жүзбе-жүз тілдесуіңізге де қатысты. 

 

Әртүрлі байланыс түрлері басқа адамдарда белгілі бір әсер қалдырады – патронаж қызметі 

туралы түсінігі қалыптасады. Осындай әсер мен түсінік нәтижесінде қалыптасатын бейне өте 

маңызды, себебі, адамдардың осы қызметті қаншалықты бағалайтынына, сенім артатынына 

және кейін ұсынған қызметтерін пайдаланатынына (пайдаланбайтынына) әсер етеді. Егер 

қызмет аз пайдаланылса немесе оны тек кейбір халық топтары ғана пайдаланса, тиімсіз болады. 

Мұндай қызмет ұрымталдықты азайтуда, кішкентай балалардың және олардың 

отбасыларының денсаулығы мен аман-саулығын жақсартуда табысты болмайды. Жақсы кәсіби 

бедел-бейне ата-аналарға көмек шынымен керек болғанда, мысалы, сәби тым көп жылағанда, 

көмекке жүгінуіне септеседі. Егер ата-ана уақытылы көмекке жүгінсе, ашу-ызаның буымен 

ойланбай әрекет етуін, мысалы, ашуға булығып, сәбиді сілкілеуден немесе ұрып-соғудан аулақ 

қылады. Егер ата-ана кәсіби патронаж қызметіне сенім артса және оған кеңес алу үшін жүгіне 

алса, мұндай қауіпті мінез-құлықтың алдын алуға болады. 

Егер біз өзгелермен өзара әрекеттестігімізді саралайтын болсақ, бұл біздің 
қандай кәсіби бедел-бейне қалыптастыратынымызды және адамдардың бізге 
жүгінгісі келетінін/келмейтінін жақсырақ түсінуге көмектеседі. Есіңізде болсын, 
біздің сыртқы келбетіміз және сөйлеу мәнеріміз адамдарға тікелей әсер 

қалдырады, сондықтан, айтқанымызды қалай түсінетініне әсер етеді (сондай-ақ, тілдесу 
туралы модульді қараңыз). 

Келесілерді есте сақтаған жөн: 

• көзбен байланыс орнату; 
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• байсалды және босаң бет әлпеті; 

• дауыс екпіні мен ырғағы; 

• киім ұқыптылығы және жеке бас тазалығы (қол, шаш және бет орамал);  

• қандай сұрақтар қоясыз – ашық немесе жабық? 

• қандай сөздер қолданасыз? 

• берген уәделеріңізді орындайсыз ба? 

• адалдық – сөздерінің денеңіздің қимылдарын сай келе ме? 

• пайым-пікірлеріңіздің адалдығы және ақылға салынып, безбенделуі; 

• өзгелерге (әріптестеріңізге және клиенттерге) құрмет; 

• әлеуметтік желілерді (Facebook желісіндегі парақша) пайдалану. 

 

 

 

ӨЗГЕЛЕРМЕН  ӨЗАРА  ӘРЕКЕТТЕСТІК  

Ғылыми зерттеулерде патронаж қызметкерінің ата-аналармен өзара әрекеттестігінің 

маңыздылығы ерекше атап өтіледіxxi. (Davis et al., 2002)xxii жұмысында ұсынылған ата-аналарға 

кеңес беру моделі жеке мән-мағына құрастыру теориясын қолдана отырып, өзара 

әрекеттестікті түсіндіреді (төменнен қараңыз). 

Егер патронаж қызметкерлері ата-аналардың мінез-құлқын шынымен түсіну үшін оларды 

мұқият бақылайтын және тыңдайтын болса, отбасыларға пайдалы болатындай әрекет ете 

алады.  

Бұл жеке ұстанымдарыңызды (көзқарасыңызды) және пайымдауларыңызды талдап шыққан 

жөн екенін білдіреді – яғни, жағдайға жеке көзқарасыңыздың әсерімен қарап, нәтижесінде ата-

аналардың шынайы реакцияларының және әрекеттерінің орнына, өзіңіз көргіңіз келетінді ғана 
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көретін жағдайды болдырмау маңызды xxiii . Патронаж қызметкері достық пейілмен және 

құрметпен қараса, ал әрекеттері пайдалы болса, ата-аналарды  өзара әрекеттестікке 

итермелейді, себебі, олар оның реакциясын бақылап, патронаж қызметкерінің шыншыл 

екендігінің, ал онымен жұмыс жасау пайдалы болатынның белгісі ретінде түсінеді. (Whittaker et 

al., 2014) xxiv  зерттеушілер жүргізген зерттеулер осының патронаж қызметкері мен отбасы 

арасында едәуір терең қарым-қатынас орнату ықтималдығына септесетінін айғақтайды. 

Егер патронаж қызметкері ата-аналармен және отбасының басқа мүшелерімен өзін осылай 

ұстаса, олар үшін отбасында ұнамды әлеуметтік өзара әрекеттестік дағдыларының үлгісін 

жасайтыны маңызды. 

Тілдесу және кеңес беру – «индикативтік сұхбаттарды» пайдалану  

Отбасылармен тілдесудің маңызды мақсаты - ата-аналарға сәбилерінің және балаларының 

мұқтаждықтарына және қажеттіліктеріне зейін қоюға көмектесу. 

Криспин Дэй, өзі ата-ана және ерте балалық шақ саласындағы маман, әріптестерімен бірге ата-

аналармен сұхбат жүргізу бойынша арнайы ұсынымдар жасап шығарған, ата-аналармен 

аталмыш «индикативтік сұхбаттарды» патронаж қызметкерлері босануға дейін және кейін 

қолдана алады және оларға ата-аналармен жұмыс жасау кезінде серіктестік әдістемені 

дамытуға көмектесе алады. Осы ұсынымдар ата-аналарға және патронаж қызметкерлеріне 

бірлесіп жұмыс жасауға көмектесу үшін жасалған, нәтижесінде ата-аналардың тәжірибесіне зер 

салады, отбасының мықты тұстарын анықтайды, бағалайды және басымдылығын 

жоғарылатады, сонымен қатар, қамқор қарым-қатынастарды нығайту және баланы дамыту 

бойынша артықшылығы жоғары мәселелерді шешу үшін іс-қимылдар жоспары жасалады (Day 

et al., 2014). 

Отбасылармен жұмыс жасау кезінде «индикативтік сұхбатты» қалай пайдалану қажет 

екенінің мысалдары келтірілген 5-ші және 6-шы Ақпараттық карталарды қарап 

шығыңыз. 

«Индикативтік сұхбаттарды» пайдалану кезінде ата-ананың (жұптың) екеуі де қатысқаны дұрыс. 

Егер ана тұрмысқа шықпаған болса немесе жұбы болмаса, сіз оған өзі сенім артатын 

достарының немесе туыстарының біреуін шақыруды ұсына аласыз. «Индикативтік сұхбатты» 

өткізу бойынша ұсынымдарды ата-аналарға қоятын сұрақтар тізімі ретінде пайдаланбаған жөн, 

әйтпесе, ата-аналармен шынымен сұхбат жүргізіп отырған сияқты боласыз; ата-аналарды 

әңгімеге қатыстыру қжет, сонда ғана мұндай сұхбаттар пайдалы болып шығады! Осының 

барлығын дұрыс орындап шығу үшін сізге «индикативтік сұхбатты» өткізу бойынша 

ұсынымдарда тізімделген барлық тақырыптарды жақсы меңгеру керек және әңгіме барысында 

ата-аналардың жауаптарына қарай бір тақырыптан екіншісіне ауыса отырып, ара-тұра сұрақ 

қойып отыру керек. Егер ұсынымдарды дәл осылай пайдалансаңыз, олар сізге және ата-

аналарға маңызды мәселелерді бірге зерттеуге көмектеседі. Ұдайы пайдаланып, тәжірибе 

жинай түскен сайын, сіз ұсынымдарда тізімделген тақырыптарды үйге барып қарау кезінде 

қозғау қажет әдеттегі тақырыптармен және салалармен біріктіре аласыз, сонда ұсынымдарда 

келтірілген барлық тақырыптар бойынша жауаптар алу үшін сізге шамамен 60 минут қажет 

болады. 
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Үйге барып қарау ата-аналардың көзімен  

(Chalmers, 2012)xxv жұмысында үйге барып қарауды және өзара 

әрекеттестікті клиент көзқарасы тұрғысынан қарастыруға кеңес 

беріледі. Егер біреу үйіңізге келуді жоспарласа, кейбіріңіз үшін 

бұл жайт алаңдаушылық тудыруы – үйді, өзіңізді және/немесе 

балаларыңызды дайындауға тырысуға себепші болуы мүмкін. 

Айта кету керек, үйге маман келетініне қатысты алаңдау кейбір 

ата-аналарды (1-ші кейс стадиде сияқты) үйге келіп қарау 

шарасынан бас тартуға немесе оны кейін қалдыруға итермелеуі 

мүмкін.  

Егер үйге маман келетін болса, бұл достардың немесе 

туыстардың келуінен мүлдем өзгеше болады: себебі, байланыс 

орнату бастамасын патронаж қызметкері көтереді, келу 

мақсатын да, ұзақтығын да анықтайтын сол. Бұл ата-аналарға әсер етпей қоймайды, кездесу 

барысында олар патронаж қызметкерінің қарым-қатынасы, ықыласы, білімі және сыртқы 

келбеті туралы ой-пікір қалыптастырады. Ата-аналардың ой-пікірлері қарым-қатынастардың 

қалай өрбитініне және патронаж қызметін қалай қабылданатына әсер етеді. Шындығында 

жақсы қарым-қатынас және тұрақты байланыс ұсыну қызметтерді сәтті көрсетудің аса маңызды 

факторлары болып табыладыxxvi. 

Үйге барып қарау кезінде ата-аналарды зейін қойып, мұқият тыңдауға шақыру керек. Оларды өз 

сезімдеріне талдау жасауға немесе эмоциялық мәселелерін талқылауға итермелеу қажет. Ата-

аналарды осының барлығы, әсіресе, сәбилеріне немесе кішкентай балаларына қараса немесе 

басқа мәселелерге алаңдаса (мысалы, жұмыссыздық, нашар тұрмыстық жағдай және т.с.с.), 

жалықтырып жіберуі мүмкін.  

Егер үйге барып қарау шарасына ата-ана көзімен қараса, патронаж қызметкері кеткеннен кейін 

және оның ата-аналармен сөйлескенінен кейін, олар патронаж қызметкері өздерін тыңдағанын 

және естігенін сезінуі маңызды. (Day et al., 2014) жұмысында атап өтілгендей, тілдесу тиімді 

болуы үшін ата-аналарда негізгі мәселелерді және басымдылықтарды жалпылау мүмкіндігі 

болуы тиіс. Олар патронаж қызметкерінің олардың мықты тұстарын түсінетінін, олардың 

ресурстарын және мәселелерін білетінін, жоспарлар жасауда олармен бірге жұмыс жасауға 

және әрі қарай әрекет етуге дайын екенін сезінуі тиіс. бірақ, ол үшін патронаж қызметкері де, 

отбасы да күш салу тиіс. 
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Үйге барып қарау ата-аналар көзімен 

7-ші Ақпараттық картаны алып, келесі 

жағдайлардың сипаттамасын оқып 

шығып, сұрақтар туралы ойланыңыз. 

Ойларыңызды жазып алыңыз. 

 

8-ші ақпараттық картаны 

пайдаланып, патронаж 

қызметкерлері жағдайды балалар 

және отбасылар үшін қалай жақсы жағына қарай 

өзгерте алатынына қатысты көзқарастарыңызға 

баға беріңіз.  

1-ТАРАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ   

Сіздің патронаж қызметкері ретіндегі рөліңіз маңызды, себебі, сіз отбасыларды 
сабақтастықпен және байланыстармен қамтамасыз ете отырып, осы қызметтің ортасында 
жүресіз. 

 

Патронаж қызметінің айқын кәсіби мақсаты бар – отбасыларға және жекелеге адамдарға, 
әсіресе, өзге қызметтерге қол жеткізе алмайтындарға қызметтеріңізді көрсете отырып, қоғам 
ішіндегі барлық деңгейлермен және топтармен жұмыс жасау. 

 

Қызмет көрсету үшін іс жүзіндегі жұмыс барысында жүзеге асырылатын бірқатар негізгі 
әрекеттер бар. 

Өзіңізді қалай таныстырасыз – сыртқы келбетіңіз қандай, не айтасыз және қалай айтасыз – 
отбасылармен және әріптестермен жұмыс жасау үшін маңызды. 

 

Рефлексияны пайдаланып, отбасылар нені білетініне және әрі қарай даму үшін оларға қандай 
тың білім мен дағдылар керек екеніне талдау жасай аласыз. 
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IV. 2-ТАРАУ 

ҰРЫМТАЛДЫҚ  ЖӘНЕ ӨМІРШЕҢДІК  

Адамдар ұрықталудан бастап, 24 айлық жасқа жеткенге дейінгі уақыт аралығында аса ұрымтал 

болып келеді; кейбір қауіп-қатерлер тәрбиелеушілердің дұрыс тамақтанбауы, жұқпалары (АҚТҚ 

(ВИЧ), жыныстық жолмен таралатын жұқпалар) болуы, есірткі қолдануы және маскүнемдігі, 

нашар психикалық денсаулығы салдарынан туындайдыxxvii.  

 

Кейбір отбасылар және балалар әлдеқайда ұрымтал болуына және қолдауға 

мұқтаж болуына алып келетін бірқатар факторлар бар; олардың ішінде: кедейшілік, 

жеткіліксіз білім, төмен сауаттылық, нашар баспана және зорлық-зомбылық қаупі. 

Осы факторлар жеке тұлға деңгейінде немесе отбасына және жергілік қоғам 

деңгейінде болуы мүмкін. Патронаж қызметкеріне осындай жағдайда қалған 

отбасыларға және балаларға ерте балалық шағында қолдау көрсету үшін білім мен дағдылар 

қажет.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Қоғам деңгейі – қоршаған орта факторлары және әлеуметтік-экономикалық факторлар, 

атап айтқанда, жұмыссыздық, нашар сапалы баспана, төмен білім деңгейі жеке тұлғаның 

аман-сау болу мүмкіндіктеріне ықпал етеді. Осы факторлар уақытша немесе 

ұзақмерзімді және ауыр сипатқа ие болуы мүмкін.  

Отбасы деңгейі – 

отбасының бір немесе 

бірнеше мүшесі 

физикалық немесе 

психикалық денсаулық 

мәселелері немесе ұзақ 

мерзімді мүгедектік 

сияқты факторлардың 

әсеріне шалдығады 

Жеке тұлға деңгейі – 

тұлға өз қамын жасай 
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Өмірде қауіп-қатерлер және қолайсыз факторларға төтеп беру қабілеті өміршеңдік деп 

аталады. Балаларға келсек, олардың өміршеңдігі немесе «қолайсыз факторлар жағдайында 

ұтымды бейімделу қабілеті» xxviii  белгілі бір дәрежеде тәрбиелеушілерімен қарым-

қатынастарының сипатына, тәрбиелеушісінің өміршеңдігіне және жергілікті қоғамдағы 

жағдайғаxxix байланысты болып келеді.  

Қауіп-қатерлерді басқару 

Үйге барып қараудың негізгі мақсаттарының біріне жету үшін, яғни, жақсы денсаулық 

сақталуына, аман-саулыққа және дамуға септесу үшін сізге қауіп-қатерлерді басқару керек. 

Жарақаттану, нашар денсаулық және нашар даму нәтижелері қаупі үш түрлі деңгейде болады: 

• Жеке тұлға деңгейі, мысалы, жүкті әйелдің ішімдікке салынуы ұрықтың алкогольдың 
синдромына, ал шылым шегуі – нәрестенің салмағы аз болуына алып келеді;  

• Қоғам деңгейі, мысалы, иммунизация шарасымен жеткіліксіз қамту қызылша сияқты 
аурулардың белең алуына алып келуі мүмкін; 

• Қоршаған орта деңгейі, мысалы, қалада көлік ағыны қарқынды жолдардың жанында 
тұратын отбасылар ауа ластануынан зардап шегуі мүмкін немесе оларға балаларымен 
таза ауада серуендейтін және ойнататан қауіпсіз орын табу қиын болуы мүмкін. 

Жарақаттанудың, нашар денсаулықтың және нашар даму нәтижелерінің алдын алу әр деңгейде 
әртүрлі әдістемелер қолдануды талап етеді. Осындай әдістемелер арасында: білім, 
ақпараттандыру және назар аудару бойынша қоғамдық науқандар, заңнама және заң 
қолданысы, қоршаған ортаны қалыптастыру және өзгерту (сондай-ақ, үй қауіпсіздігі және ата-
аналар аман-саулығы туралы модульді қараңыз). Көптеген қауіп-қатерлерге қатысты бір 
деңгейден де көп деңгейде, көбінесе үш деңгейде де шара қолданған дұрыс. 

Егер денсаулыққа, аман-саулыққа және қауіпсіздікке қатер төндіретін қауіп 
үлкен және шұғыл болса, сізге жолдау хаттамасына сәйкес кідіріссіз әрекет ету 
және/немесе денсаулық сақтау немесе әлеуметтік қамсыздандыру қызметтері 

тарапынан дереу араласуды талап ету қажет. 

Барлық жағдайлардағы сіздің ең маңызды міндетіңіз – кез-келген жасалған әрекетті құжат 

бетіне түсіру (қолтаңбаңызды, күнін және уақытын қою міндетті). Мұны әрекет жүзеге 

асырылған соң немесе оқиға орын алған соң, бірден жасау керек, сонда барлық жайт нақты 

мазмұндалады. Бұл ақпарат отбасы үшін және туындаған мәселемен жұмыс жасайтын барлық 
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мамандар үшін өте маңызды, себебі, болашақта қызмет және қамқорлық көрсету туралы 

талапқа ықпал етуі мүмкін. 

Сіз балаларға қатыгездік көрсетуді болдырмау туралы модульден балалардың және ұрымтал 

тұлғалардың мүдделерін сақтау туралы көбірек біле аласыз. 

Өміршеңдікке септесу  

Үйге барып қарау кезінде ана мен баланың денсаулығын жақсарту бойынша әрекеттеріңіздің 

бір бағыты болып өміршеңдікті дамытуға септесу табылады. Ондай әрекеттер: 

1) Қауіп-қатерге шалдыққышты азайта алады – мысалы, денсаулықты сақтау туралы 

ақпарат беру және шылым шегуді тоқтату бағдарламасына жаздыру арқылы қолдау көрсету 

ұрыққа немесе сәбиге токсиндер әсер ету қаупін азайтады. Үйде зорлық-зомбылыққа душар 

болатын ананың қауіпсіз жерге көшіп, осылайша стрессті ортадан құтылу мүмкіндігін арттыру 

үшін ақпарат беруге болады. Егер ерлі-зайыпты жұп ұрсысса және бір-біріне «төзе» алмаса, ерлі-

зайыптыларға қолдау көрсету бағдарламалары туралы ақпарат және өзін-өзі ұстау әдістері және 

тиімдірек тілдесуге үйрету туралы ұсынымдар беруге болады. 

2) Ресурстарды және активтерді ұлғайту – ата-аналарға жергілікті қоғамдағы басқа қызметтер 
туралы ақпарат беру. Оларға келесілер кіруі мүмкін:  

• білім алуды және жұмыспен қамтылуды дамытуға қолдау көрсету; 

• бала тәрбиесіне қатысты тақырыптарда әңгімелесетін ата-аналар тобына немесе 
балаларға арналған ойын тобына қосылу үшін ата-аналарға көмектесу; 

• отбасының заң жүзінде құқығы бар кез-келген қаржылық көмек құралдарына 
қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

• кішкентай балалары бар отбасыларға лайықты баспана алуға көмектесу. 

Мұнда ата-аналарға жергілікті қоғамдағы өзге желілермен немесе аадмдармен байланысқа 

шығуға мүмкіндік беретін көмек те жатады, аталмыш адам топтары идеяларын және күш-

қайратын жұмылдыратын жергілікті қоғамның аса мықты активі болуы мүмкін. 

Алдыңғы тарауда айтылып кеткендей, патронаж қызметкері ретінде, сізге өзге мамандармен 

және ата-аналармен серіктестікті дамыту жауапкершілігі артылады. Осындай серіктестік арқылы 

басқа мамандармен отбасының мұқтаждықтары және мықты тұстары туралы өзекті ақпаратпен 

бөлісуге болады. Ұлыбританияда бір-біріне тәуелсіз жүргізілген ұрымтал топтарды зерттеулерде 

(Munro Review, 2011; Francis Inquiry, 2013) отбасылардың мұқтаждықтары «көрінбейтін» және 

оларға көңіл бөлінбейтін жағдайларға жол бермеу үшін ақпарат алмасудың төтенше 

маңыздылығы атап өтіледі. Ата-аналарды ақпарат алмасу үдерісіне араластыру оларға ашылуға 

және өздері туралы ағынан жарылуға көмектеседі, ал бұл, өз кезегінде, мұқтаждықтары 

еленбей қалары анық отбасылардың мүмкіндіктерін кеңейтуге алып келеді (сондай-ақ, өзге 

секторлармен жұмыс жасау туралы модульді қараңыз). 

3) Мықты қорғаныс жүйелерін жұмылдыру және оларды дамуына септесу – ата-ана мен бала 

қарым-қатынасына баға беру және олардың өзара берік бауыр басуына демеу болу; балаға өзін-

өзі қадағалауға – мінез-құлқын және эмоцияларын басқаруға мүмкіндік беретін пайдалы 

тәрбиелеу дағдыларын дамытуға септесу (сондай-ақ, бауыр басу туралы модульді қараңыз). 

Сонымен бірге, сізге отбасының өз активтерін немесе мықты тұстарын түсінуге көмектесу 
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міндеті артылған. Сіз осы міндетті орындауға ата-аналардан ұмтылыстары туралы сұрап және 

олардың ең жақын қарым-қатынастары шеңберінде не бар екенін көріп, кірісе аласыз. Эко-

карта жасау маңызды қарым-қатынастарды және қорғаныс жүйелерін түсіну үшін пайдалы 

болуы мүмкін. Бұл құрал осы тараудың алдағы тұстарында талқыланатын болады. 

 

 

 

ӘРЕКЕТТЕР ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ  

Сіз патронаж қызметкері болғандықтан, отбасыларға барғанда бетпе-бет келуге тура келетін 

жағдайларға қатысты, мысалы, жоқшылық, қатыгездік, тұрмыстық зорлық-зомбылық, 

нашақорлық, маскүнемдік, 

депрессия, төмен сауаттылық, 

босанудан кейінгі ауыр стресс, ер 

азаматтың тастап кету және т.б. 

қатысты тікелей өмірлік тәжірибеңіз 

болмауы мүмкін. Сондықтан, сіз және 

әріптестеріңіз үнемі рефлексиямен 

айналысып, үйге барып қарау 

шараларына талдау жасап, 

сезімдеріңізді жне ойларыңызды 

адал мойындау маңызды. Ал кейін 

сезімдеріңізді нақты деректерден 

ажырату керек. Бұл жұмысыңыздың 

кәсіби болып қалуы үшін маңызды, 

яғни, кемсітуші әрекеттерге және 

отбасыларда байқалатын ұрымталдықты күшейтуге алып келуі мүмкін әділетсіз пайымдама 

жасаудан аулақ болуыңыз қажет. 

Жақында өткен үйге барып қарау шарасы туралы ойланамыз  

Рефлексия журналына қайта оралу уақыты келді  

Жақында үйіне барған отбасы туралы ойланыңыз, күнделігіңізге келесі сұрақтардың жауабын 

жазыңыз: 

– Осы отбасының өмір сүру жағдайына және балаларын тәрбиелеу әдістеріне қатысты не 

ойлайсыз және жеке сезімдеріңіз қандай? 

– Осы отбасының өмірі туралы «деректер» қандай? 

– Сіз отбасымен өзара жақсы әрекеттестік орната алдыңыз деп ойлайсыз ба? 

– Ол неліктен жақсы немесе нашар болғанын айтыңыз. 

– Осы отбасымен келесі рет байланысқа түскенде, нені басқаша жасар едіңіз? 
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Үйге барып қарау кезіндегі қәсіпқойлық  

Үйге барып қарау шамамен 30-60 минут жалғасуы тиіс және мақсаттары мен міндеттері 

тұрғысынан белгілі бір құрылымы және реттілігі болуы тиіс. Алайда, патронаж қызметкері 

ретінде сізде ата-ана мәлімдеген кез-келген мұқтаждыққа қатысты әрекет қолдану мүмкіндігі 

болуы тиіс (үйге барып қарау стандарттарын қараңыз). 

Үйге барып қарау кезінде сіз отбасымен әрдайым сыпайы болуыңыз керек, 
сонымен бірге: 

• мәліметтеріңіз жаңа және өзекті болуы керек;  

• үйге барып қараудың айқын мақсаттары мен міндеттері болуы керек; 

• алдын-ала дайындалуыңыз және үйге барып қарау үшін өзекті барлық ақпарат пен 
ресурстарыңыз болуы керек; 

• келе сала өзіңізді таныстыруыңыз, мекемеңіздің атауын/орналасқан жерін, өз рөліңіздің 
және келгендегі мақсатыңызды айтуыңыз керек; 

• сіз келген мекен-жайда кім тұратынын анықтауыңыз және отбасына қатысы бар басқа 
адамдар, мысалы, енесі немесе қайын енесі, достары туралы мәлімет алуыңыз керек; бұл 
отбасындағы жағдайды түсінуге көмектеседі; 

• байланыс орнату кезінде «бала туралы ұмытпауыңыз» керек (бұл нені білдіретінін 
төменде қарастырамыз). 

 

Бірақ, алдымен өзгелермен өзара әрекеттестігіміз туралы қайта ойланайық. 

Біздің басқа адамдармен өзара әрекеттестігімізге талдау жасау біз қалыптастыратын 

кәсіби бедел-бейнені көруге және сол бедел-бейне басқалардың бізбен істес болуына 

септесетінін түсінуге мүмкіндік береді. Өзара әрекеттестік туралы ойлану үшін және 

әріптестеріңіздің басқалармен өзара әрекеттестігін бақылай отырып, үйрену үшін 9-шы 

Ақпараттық картаны пайдаланыңыз. 

 

 «БАЛА ТУРАЛЫ ҰМЫТПАУ» 

 

 

«Бала туралы ұмытпау» қажеттілігі босану алдындағы психикалық денсаулыққа арналған 
(Slade, 2002) жұмысында талқыланады, әрі онда қиындықтарға тап болған отбасыларға 
ұсыныс-кеңестер беріледі. (Rhodes, 2007) жұмысында осы әдістемені қиындықтарға душар 
болған отбасылармен жұмыс жасау кезінде қолдану ұсынылады және «бала туралы ұмытпау» 
нені білдіретіні және оны қалай істеу керек екені түсіндіріледі.  

Бұл нені білдіреді? 

Ересектермен тікелей жұмыс жасай отырып, баланың мұқтаждықтары туралы ойлау. 

Не үшін осылай істеу керек? 
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Біз неліктен отбасымен жұмыс жасайтынымызды көзден таса қылмау – жұмысыздың 
мақсаты. 

Отбасындағы ересектермен жұмыс жасау кезінде әрдайым баланың мұқтаждықтарын 
және мүдделерін естен шығармау. 

Оны қалай істеу керек? 

Отбасымен сөйлескен соң, бірден рефлексия жүргізуді ереже етіп бекіту.  

Отбасылармен жұмыс жасау кезінде «Бұл бала үшін нені білдіреді?» деген сұрақты қоюды 
әдетке айналдыру. 

 

Отбасындағы баланың жағдайын түсінуге арналған әрекеттер 

Эко-карта адамдар арасындағы және одан да кеңірек ортамен қарым-қатынастарының көзбен 

көруге болатын көрінісі болып табылады. Оны 1978 жылы әлеуметтік қызметкер Энн Хартман 

енгізген, оны әдетте отбасы құрамын және отбасымен байланысы бар барлық өзге маңызды 

адамдарды нақты анықтау құралы ретінде қолданады. Патронаж қызметкері эко-карта жасау 

отбасындағы қарым-қатынастарды анықтаудың пайдалы тәсілі екеніне көз жеткізе алады, эко-

карта жасау барысында ол балалар мен ересектер арасындағы байланыстарды, сонымен қатар, 

көмек көздерін белгілейді. Эко-картаны отбасымен бірге жасауға болады, ал жасалған 

диаграмманы немесе суретті отбасы ішіндегі негізгі қарым-қатынастарды, әсер көздерін және 

мықты тұстарды талқылауға 

итермелуші себеп ретінде пайдалануға 

болады. 

Эко-карта жасау  

Төмендегі нұсқауларды 
пайдалана отырып, өзіңіздің 

эко-картаңызды жасаңыз. Ол сіздің 
отбасыңызбен және достарыңызбен 
қарым-қатынастарыңызды суреттейді. 

Эко-картаны қалай жасауға болады  
1. Бір парақ таза қағаз алыңыз. 
2. Ортасына шеңбер салып, 

ішінде есіміңізді жазыңыз. 
3. Айналасына өміріңіздегі басқа 

адамдарды, мысалы, ер 
азаматыңызды, 
балаларыңызды, ата-
анаңызды, бауырларыңызды, 
достарыңызды және 
жұмыстағы әріптестеріңізді 
бейнелейтін шеңберлер салып, есімдерін жазыңыз.  

4. Әр есімнің жанына осы адаммен қандай байланыста екеніңізді көрсетіңіз: 

ҚҚ = қарым-қатынастарыңыз, мысалы, анаңыз, досыңыз немесе ер азаматыңыз.  
Қ = осы адам көрсететін қолдау, мысалы, эмоциялық, қаржылық, қандай да бір нақты 
көмек.  
Ж = қолдау көрсету жиілігі, мысалы, күнделікті, апта сайын немесе кейде. 
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5. Осы шеңберлер және өз шеңберіңіз арасында нұсқарлар салыңыз, яғни, осы қарым-
қатынас екі тарапқа да пайдалы ма, көрсетіңіз. 

Осындай эко-картаны өзінің баратын балалардың біріне арнап жасаңыз, ата-анасымен, 
тәрбиелеушілерімен және жергілікті қоғамда жұмыс істейтін мамандармен қарым-
қатынастарын көрсетіңіз. 

Отбасының эко-картасын жасау 

Эко-картаны отбасыны және оның қарым-қатынастарын түсіну үшін қолданыңыз. Қағаздың 
ортасына отбасын үлкен шеңбер түрінде салып, ішіне отбасындағы ер адамдарды төртбұрыш 
түрінде, ал әйел адамдарды дөңгелек түрінде белгілеңіз. Үлкен шеңбердің ішіне түрлі 
мекемелерді, ұйымдарды және ғимараттарды, мысалы, шіркеу, мектеп, емхана және т.б. 
белгілеу үшін кішкентай дөңгелектер салыңыз. Содан кейін, олардың арасындағы қарым-
қатынастар қандай екенін сызықтар арқылы көрсетіңіз: 

• Берік = тұтас тік сызық ________ 

• Шиеленіскен = ирек сызық  

• Осал, әлсіз = үзік сызық - - - - - - - - 

• Үзілген = тік таяқшалармен кескіленген сызық _________ 

 

Келтірілген мысалда отбасы 36 және 33 жасар әкеден және анадан, 6 жасар ұлынан, 
4 жасар және 6 айлық екі қыздарынан тұрады. Ұлдары мектепке барғанды 
ұнатпайды, көңілі құлазиды, ол футбол клубына да баруды қойған. Керісінше, 4 

жасар қыздарына мектепке (балабақшаға) барған ұнайды, тәрбиешісімен жақсы қарым-
қатынас орнатқан. 6 айлық балаға тиісінше медициналық көңіл бөлінбеу қаупі бар, себебі, ата-
ана медициналық орталықпен жақсы қарым-қатынас құрмаған. Әкесі фабрикада жұмыс 
істейді, жұмысы тұрақты, бірақ, анасы тек уақытша жұмыс қана істей алады және фабрикамен 
қарым-қатынастары әлсіз. Ананың шіркеумен қарым-қатынастары жақсы, жақсы достары бар, 
бірақ, не бауырлары, не ата-анасы 
жоқ. Күйеуі өзінің қарындасымен 
үнемі жанжалдасып жүреді, 
сондықтан, олардың өзара қарым-
қатынастары отбасында стресс 
тудырады. 

(Жауаптарға қарамастан бұрын) 
жоғарыда келтірілген түсіндірмелерді 
пайдалана отырып, осы қарым-
қатынастарды эко-картада көрсетуге 
тырысыңыз. Мұндай эко-картаны кейін 
отбасының үйіне барып қарау кезінде 
пайдаланып, балалардың тиісті 
медициналық қызметтерге 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 
ата-аналармен қалай жұмыс жүргізу 
керек екенін түсінуге болады. 

Эко-картаны жасау кезінде қиындықтар 
туындаса, оң жақтағы суретке қараңыз.  
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Ал енді өзіңіз жұмыс жасайтын отбасылардың біреуіне арнап, эко-карта салып, оның жергілікті 

қоғамдағы ұйымдармен және мекемелермен байланыстарын белгілеңіз. 

Үйге барып қараудың құрамдас бөліктері  

«Бала туралы ұмытпау» керек екенін есте сақтай отырып, үйге барып қарау қалай 

ұйымдастырылуы тиіс екенін және қандай элементтерден тұруы тиіс екенін ойланыңыз. Үйге 

барып қарауды жоспарлау тапсырмасын орындау үшін 10-шы Ақпараттық картаны 

пайдаланыңыз. 

Төменде үйге барып қарау элементтерінің тізімі келтірілген; аталмыш элементтер әдеттегі 

реттілікпен келтірілмеген. Сіздің міндетіңіз - үйге барып қараудың басымдылықтарына сәйкес 

элементтерді «Реттілік» бағанында қажетті тәртіпте нөмірлеп орналастыру. 

Үйге барып қарау элементтері Реттілігі 

Осы жолы не істелгенін/талқыланғанын, сонымен бірге, келесі рет үйге 
келіп қараудың мақсаттарын қайталаңыз және өзара келісіңіз. 

 

Ананың денсаулығы туралы сұраңыз.  

Ата-ана/тәрбиелеуші баланың дамуына көмектесу үшін қандай әрекеттер 
жасайтынын талқылаңыз. 

 

Қандай іс-әрекеттер жоспарланғанын және алдыңғы келу кезінде 
талқыланған/жоспарланған мәселелерді қайталаңыз. 

 

Осы жолғы келу мақсаттарын талқылаңыз, мысалы, скрининг жүргізу.  

Ата-ана балаға/сәбиге қалай күтім көрсететінін, қалай қарайтынын 
бақылаңыз. 

 

Денсаулыққа қатысты ақпараттық материалдар қалдырыңыз (мысалы, 
парақшалар). 

 

Отбасының өзге мүшелерінің хал-жағдайын сұраңыз.  

Әрекеттерді өзара келісіп алыңыз, мысалы, басқа қызметке/маманға 
жолдау. 

 

Сәбидің/баланың хал-жағдайын сұраңыз.   

Үйге барып қараудың ұсынылған құрылымына сәйкес келесі рет келуді 
өзара келісіп алыңыз (үйге барып қарау стандарттарын қараңыз). 

 

Тамақтану сияқты мәселелерге қатысты сұрақтар қойыңыз.  

Әрекеттерді мекеменің медициналық картасына және отбасына арналған 
жадынамаға тіркеңіз.  

 

Басқа…  

  



 

32 

 

Қаншалық жақсы түсінетініңізді тексеру үшін келесі оқиғаларды оқып шығыңыз.  

№3-ші ОҚИҒАҒА ТАЛДАУ ЖАСАҢЫЗ  

 МАДИНАНЫҢ ОҚИҒАСЫ 

Сіз осы ауданда жақында ғана жұмыс жасай бастадыңыз, ал бүгін осы отбасына бірінші 
рет келіп тұрсыз. Мадина - 28 жаста, 32 жасар Асқар есімді жігітке тұрмысқа шыққан; екі 
балалары бар – Күләш (4 жаста) және Рауан (10 айлық). Бұрынғы патронаж қызметкері 
жүргізген жазбаларда ешбір тұрақты мәселелер немесе алаңдаушылықтар 
көрсетілмеген. Сіз келгенде, Мадина баласы Рауанның басы кішкентай екенін айтты. 
Өзіңіз көріп тұрғандай, баланың басы шынымен денесінің өлшеміне сай келмейтін 
сияқты; сіз Рауанның басын өлшеп, 10-шы өсу центилінде екенін көріп тұрсыз. 
Өлшемдер соңғы рет жасалған құжаттарға сәйкес сәбидің бойы 45-ші центильде, ал 
салмағы 60-шы центильде болған. Мадина қандай да бір алаңдаушылықтары бар екенін 
айтқан жоқ, ал сіз жүргізген тексерістер баланың сөйлеу қабілеті шектелген болса да, 
бойында қандай да бір айтарлықтай даму бөгелістері жоқ екенін көрсетті. Мадина 
күйеуінің немере ағасының басы кішкентай екенін айтты. Мадина көп ешқайда 
шықпайтынын, қала тұрғанды онша ұнатпайтынын, мұнда достарының да аз екенін 
баяндады. 

• Мадинаның оқиғасында баяндалған жағдайда қандай қауіп-қатерлерге 
қатысты шара қолдану қажет?  

 
 

 

 

 

 

 

Алдыңғы бетте тізімделген үйге барып қарау элементтерін қарап, осы отбасына келудегі 

басым мәселелер қандай болатынын айтыңыз. Неліктен? 
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№4-ші ОҚИҒАҒА ТАЛДАУ ЖАСАҢЫЗ  

 ИБРАГИМОВТАР ОТБАСЫ  

Ибрагимовтар отбасы осы ауданға жақында көшіп келген, екі бөлмелі пәтерде тұрады. 
Сіз Мәрия есімді анамен сөйлесіп жатырсыз. Отбасында екі бала бар -  Мұхит (3 жаста) 
және Перизат (14 айлық). Бұл - сіздің осы отбасына бірінші рет келуіңіз. Әңгіме 
барысында отбасы тұрғылықты мекен-жайын енді ғана ауыстырғандықтан, балаларға 
барлық тиісті екпелер жасалмағынын анықтадыңыз (бірақ, екпелердің көпшілігі 
жасалған). Мәрия баласы Мұхитта қышыма бар екенін айтты, оны емдету керек, бірақ, 
үйде дәрі жоқ (көріп тұрғаныңыздай, баланың аяқ-қолындағы терісіне қышыма шыққан, 
бала қолын қаси береді). Анасы қышымаға қатысты тағайындалған дәрігер 
қабылдауына отбасының өмірі күнде-күнде өзгеріп тұратындықтан бара алмағанын 
түсіндірді; күнделік жүргізу де қиын. Ал басқа жағынан баланың дамуына қатысты еш 
алаңдамайды.  

Соңғы 10 айда олар 3 рет қоныс ауыстырған, себебі, күйеуі үнемі жұмыс іздеумен 
жүреді. Мәрия күйеуінің жақсы әке екенін, бірақ, ашулы болғандықтан, балаларға 
айғайлайтынын айтады. Ата-ананың екеуі де дұрыс ұйықтай алмайды; стресске 
шалдыққан, себебі, үнемі ақшаға бола мазасызданады. 

Сонымен қатар, Мәрия қызы Перизатқа қарау да қиын екенін жеткізді, өйткені қызы 
тамақты бұрынғыдай жақсы ішпейді, салмағы да азайып бара жатқан сияқты. Сіз 
Перизатты біраз бақыладыңыз, ол сізге қызығушылықпен қарайтын сияқты. Бала 
белсенді, назар аударғыш, қуана-қуана еденде ойнайды, қуыршағының қолын 
шайнайды, сізге күлімдейді. Мәрия осы ауданда туыстары жоқ екенін, сыртқа тек 
дүкенге барып келу үшін құрбысымен бірге шығатынын айтты. 

• ОСЫ ОТБАСЫНЫҢ МҰҚТАЖДЫҚТАРЫНА ҚАТЫСТЫ ӘРЕКЕТ ЖАСАУ ҮШІН 
ҚАНДАЙ ФАКТОРЛАРДЫ ЕСКЕРУ МАҢЫЗДЫ ДЕП САНАЙСЫЗ? 

 

• СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША, ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ БАСЫМДЫЛЫҚ БЕРУ КЕРЕК? 

 

• ОСЫ ОТБАСЫ СІЗ ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН АУДАНДА ТҰРАТЫНЫН ЕЛЕСТЕТІП, ЭКО-
КАРТА ЖАСАҢЫЗ.   
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Жазбалар жүргізу 

Балалардың және отбасылардың мұқтаждықтарын нақты тіркеу үшін клиент (отбасы) картасына 

олармен жасаған барлық байланыстарыңызды және барлық әрекеттеріңізді жазып қою қажет. 

Ол қолжазба түрінде немесе электронды құжат түрінде болуы мүмкін. Құжаттарды уақытылы 

жүргізу біздің басты кәсіби міндетіміз болып табылады, әрі бізге және басқаларға балалар және 

олардың негізгі тәрбиелеушілері туралы өзекті ақпаратқа қол жеткізуге көмектеседі. Сондықтан, 

жазбалар - қызмет көрсету үшін қажетті ресурс, сонымен қатар, қандай деңгейдегі қызметтер 

ұсынылғанын және көрсетілгенін анықтау үшін талдауға болатын маңызды құқықтық құжат 

болып табылады.  

Сіз патронаж қызметкері ретінде жазбалар жүргізуге қатысты жақсы жұмыс тәжірибесін көрсете 

аласыз, ол үшін келесі әрекеттерді жасау қажет: 

• Отбасы сіздің келген сайын және байланысқа шыққан сайын құжаттарға жазба енгізіп 

тұратыныңызды білуі қажет. 

• Жазбалар және құжаттар құпия болып табылатынын және мұның нені білдіретінін 

түсіндіріңіз. 

• Құжатқа енгізген әрбір жазба нақты деректерге сүйенуі тиіс: не істегеніңізге, 

естігеніңізге, көргеніңізге және сезгеніңізге негізделген нақты деректерді жазып 

отырыңыз. 

• Жаргон, мән-мағынасыз сөз тіркестерін (мысалы, «сүйкімді балақай» сияқты), іске 
қатысы жоқ болжам-жорамалдар, субъективтік пайымдамалар немесе тіл тигізетін 
түсіндірмелер қолданбаңыз. 

• Мүмкін болса, жазбаларды отбасымен бірге жүргізіңіз – сонда олар сіздің құжат бетіне 
нені түсіретініңізді білетін болады. 

• Құжаттарды отбасына барған/байланысқан соң, тез арада толтырыңыз (кейбір елдерде 
заң бойынша жазбаларды 24 сағаттан кешіктірмей жасау белгіленген). 

• Қабылданған шешім туралы ақпаратты жазғанда, шешімнің негіздемесін (себебін) де 

қоса көрсетіңіз.  

• Әрбіз жазбаға қатысты күні, уақыты және сіздің қолтаңбаңыз болуы тиіс (аты-жөніңіз 

баспа әріптермен жазылуы тиіс; аты-жөніңіздің бірінші әріптерін ғана жазып қоймаңыз). 

• Егер іс-қимылдар жоспарын құжатқа тіркейтін болсаңыз, жоспардың Нақты, Өлшенетін, 

Шындыққа жанасатын және қол жеткізерлік, Уақыт жағынан шектеулі болуын 

қадағалаңыз. 

• Жұмыс берушіңіз немесе сіз тіркелген кәсіби ұйым әзірлеген «жазба жүргізу 

стандарттары» жарияланған ба, анықтаңыз; олармен танысып шығуды және жазба 

жүргізу кезінде солардан ауытқымауды қамтамасыз етіңіз. 

• Егер нақты және анық жазбалар жүргізуде қиындықтар туындаса (мысалы, 

компьютерлік жүйе сізді электронды жазбаларға кіргізбесе), міндетті түрде жұмыс 

берушіңізге хабарлаңыз және осындай қиындықтарды шешіп беруін сұраңыз. 

 

 

ОТБАСЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕ МАМАНДАРҒА/МЕКЕМЕЛЕРГЕ 

ЖОЛДАУ  
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Отбасылар өз мәселелерінің шешімдерін табу үшін 

және талпынған нәтижелеріне жету үшін өздері 

күш-жігер жұмсауын қамтамасыз ету мақсатында 

қолдау көрсетуге бағытталған әрекеттер 

мамандардың отбасыларға дайын жауаптар беруге 

тырысуынан гөрі тиімдірек. Бірақ, бұл мүмкін бола 

бермейтін жағдайлар болады.  Анықталған 

қажеттілікті жалғыз патронаж қызметінің күшімен ғана қанағаттандыру мүмкін болмайтын 

жағдайлар да болады. 

Мұндай жағдайларда сіз, патронаж қызметкері ретінде, 

жекелеген адам, отбасы және жергілікті қоғамда 

анықталған қажеттілікпен айналыса алатын өзге 

ұйым/қызмет арасындағы аса маңызды байланыстырушы 

буын болып саналасыз (сондай-ақ, өзге секторлармен 

жұмыс жасау модулін қараңыз). Мұндай жағдайда сіздің 

рөліңіз өзге ұйымға жүгінген уақытта отбасының мүдделерін қорғауға, отбасыны сол ұйымға 

таныстыруға және тиісті ақпаратпен бөлісуге келіп тіреледі. Қажет болса, сіз басқа қызметтер 

алуға жолдама рәсімдеуді де ұсына аласыз. 

Өзге мамандармен кездескенде, сіз, патронаж қызметкері ретінде, мәселелерді кәсіби түрде, 

істің нақты жай-жапсарына сүйене отырып және жеке пікіріңізді немесе қате түсініктеріңізді 

білдіруге жол бермей, көтеруіңіз тиіс. Патронаж қызметкері отбасының мүдделерін қорғай 

отырып және отбасының атынан өкілдік ете отырып, өзге 

денсаулық мамандарына сұрақтар қоюға, олардың кеңестері 

мен ұсынымдарын қабылдап, отбасына жеткізуге қатысты 

барлық өкілеттіктерге ие. 

Сіз, патронаж қызметкері ретінде, отбасы үшін жергілікті 

деңгейде көрсетілетін бірқатар басқа қызметтермен 

байланыстырушы буын рөлін атқаратын боласыз; басқа қызметтерге отбасы туралы белгі бере 

отырып және отбасының мүдделері қорғалуын, құқықтары сақталуын қамтамасыз ете отырып, 

қызметтер мен отбасы арасын біріктіретін көпір іспеттес боласыз. 

Отбасының жағдайын және алаңдаушылығын басқа мамандармен бірге зерделеген соң, сіз 

отбасыға қалай жолдама беру керек екенін және отбасыға қандай да бір кеңесті, араласу 

шарасын немесе қызметті пайдалануға қалай көмектесуге болатынын біліп аласыз. Отбасы 

мүдделерін қорғау рөлі осылайша патронаж қызметкерінің қызметтерге қол жеткізуді 

қамтамасыз еткендегі, жағдайдың өрбуін бақылаудағы, яғни, мәселені анықтап, оны толығымен 

шешкенге дейінгі жұмысының тағы бір тұсы болып табылады. 

Басқа маманға/қызметке жолдауды асылында отбасыға алдын-ала хабарлап, келісімін алып 

барып қана жүзеге асырған жөн. Бұл рәсім жергілікті деңгейде қолданыстағы хаттамаларға 

қарай әртүрлі болуы мүмкін, алайда, әдетте, басқа маманмен байланысқа шығу және құжат 

толтыру (үйге барып қарау мәліметтерін тапсыру және жолдама бланкін толтыру) талап етіледі. 

 Жекелеген 
адамдар 

 

Отбасылар  

 

Ұйымдар  

 

Қоғам 
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Жолдау еш кідіріссіз жасалуы қажет, ал отбасына жолдау барысы туралы хабарлап отыру керек. 

Егер осы мәселені отбасымен талқылау және келісімін алу мүмкін болмай қалса, бірақ, баланың 

қауіпсіздігіне қатер төнсе, бәрібір жолдама беру қажет. Мұндай жағдай баланың аман-

саулығына қауіп төніп, қамқорлық көрсетілмегенде орын алады.  

 

Өзін-өзі бағалау: Отбасы мүдделерін қорғау және өзге мамандарға/мекемелерге 

жолдау 

• Ибрагимовтар отбасының жағдайын мысал ретінде пайдаланыңыз. Осы отбасыныың 

мүдделерін қалай қорғар едіңіз? 

• Ибрагимовтар отбасының жағдайында қайда және неліктен жолдама берер едіңіз? 

• Жолдамадан қандай нәтиже күтуге болады? 

• Қосымша қолдау көрсетілуіне жолдау және қолжетімділікті қамтамасыз ету сәтті шығуы 

үшін қандай қадамдарға бара алар едіңіз? 

ҮЗДІКСІЗ  КӘСІБИ ДАМУ  

Осы модульді оқып, жаттығуларды жасап, сіз өзіңіздің үздіксіз кәсіби дамудағы 
қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін әрекеттер жасайсыз. Осы үдерістің негізгі құрамдас 
бөлігі – бұрынғы әрекеттеріңізді және тәжірибеңізді ой елегінен өткізу (рефлексия), сондай-ақ, 
тағы нені үйрене алатыныңыз туралы ойлану. Рефлексияның осы екінші тұсы осы шақ туралы, 
яғни, қазір не істеп жатқаныңыз туралы ойлануды, әрі ойыңызды, мінез-құлқыңызды және іс-
әрекеттеріңізді қолданыстағы жұмыс тәжірибеңізді күшейту үшін түрлендіруді талап етеді. 

Ережелердің кейбірі сізді басқалардан кері байланыс алуға (пікірін білуге) немесе отбасының 
көзқарасы тұрғысынан үйге барып қарау қандай болып көрінетіні туралы ойлануға итермелейді. 
Басқа адамдардың пікірін есепке алу жағдай туралы әділ және кеңірек түсінік қалыптастыруға 
қолғабыс болады. Болашақта да өзіңізден жұмысыңыз төменде көрсетілгендің үміт-
талаптарына қаншалықты сай келетіні туралы сұрап, ой-сарапқа салу пайдалы болады: 

• сіз жұмыс жасайтын отбасылар, 

• әріптестеріңіз және басшыларыңыз, 

• өзіңіз және өз ойларыңыз бен ұмтылыстарыңыз, 

• сіздің мамандағыңызда жұмыс жасауға қатысты қолданыстағы теориялар немесе 
ғылыми мәліметтер. 
 

Сонымен бірге, сіз үздіксіз білім алуыңызға септесетін өзге әдістерді де пайдалана аласыз: 

әріптестеріңізбен тығыз жұмыс жасау және өзге әдістемелер мен жұмыс тәжірибелерін 

бақылау. Өзге адамға өз әрекеттеріңізді көрсету және оларды түсіндіру мүмкіндігін пайдалану 

да – керемет оқу-үйрену құралы. Ол сізге өзекті мәселелермен танымдық, әрі сарамандық 

деңгейде жұмыс жасауға көмектеседі. Дәл осылайша, сіз басқалардың жұмысын бақылағанда 

және жұмыстың түрлі тұстарын (соның ішінде, қандай да бір шешімдердің себептерін) 

талқылағанда, өзара үйрену мәдениетін қалыптастыруға септігін тигізеді. Кейбір мекемелерде 

патронаж қызметкерлері ағымдағы жағдайларды және сын-тегеуріндерді талдау үшін 

әріптестердің өзара үйрену топтарында немесе тәлімгерлік топтарында жүйелі түрде кездесіп 

тұрады. Мұндай жағдайда топ мүшелері көрсетілетін қолдаудың және әріптестері білдірген 

пікірлердің пайдасын сезінеді. Осындай пікірталастар патронаж қызметкеріне идеяларды және 
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алаңдаушылықтарды зерделеуге және өзі жұмыс жасайтын жағдайға тың көзқараспен қарап, 

түсінуге мүмкіндік береді. 

2-ТАРАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  

Кіші жастағы балалардың денсаулығына, дамуына және аман-сау болуына септігін тигізетін 
кәсіби патронаж қызметкері ретінде өз рөліңізде жекелеген жағдайларды ескере отырып, 
қажеттіліктерді анықтау және қызметтер көрсету үшін тілдесу дағдыларын орынды 
қолдану арқылы отбасыларымен жұмыс жасау барысында қырағылық таныту үшін 
жауаптысыз.  

Осы рөлді атқару кезінде сіз жергілікті қоғамның ресурстарын жақсы пайдалануыңыз және 
қызметтері баланың денсаулығына және дамуына әсер ететін басқа мекемелермен 
байланысуыңыз маңызды. Сіз келесілер үшін жауаптысыз: 

• жұмыс жүктемесін реттеу,  

• әріптестеріңізбен және басқа мамандармен байланыс орнату, 

• құжат жүргізу, 

• іс-әрекеттеріңіз үшін есеп беру, 

• жұмысыңыз қауіпсіз және мақсатына сай болуы үшін үздіксіз кәсіби 
дамуыңызды және аман-сау болуыңызды қамтамасыз ету. 

Патронаж қызмектері ретіндегі рөліңізде табандылықпен, мақтанышпен әрекет етуіңіз және 
сіз арқылы отбасылар сенім арта алатын денсаулық сақтау қызметтерін көрсетуіңіз ерекше 
маңызды. 

 

V. ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУҒА  АРНАЛҒАН ҚОРЫТЫНДЫ  СЫНАҚ  

Осы модульдің қорытындысы ретінде осы өзін-өзі бағалау сынағынан өтуіңізді сұраймыз. 

Осы модульді оқу нәтижелеріне тағы бір рет оралайық. 

1. Ойланып алып, патронаж қызметкерлері балалардың және отбасылардың өмірін 

жақсартуда қандай маңызды рөл атқаратынын түсіндіріңіз. 

a) Осы рөлде сіз үшін қандай құндылықтар маңызды?  

b) Сіз «Бала туралы ұмытпау» үшін не істей аласыз?  

c) Отбасымен қандай қарым-қатынас құрғыңыз келетінін сипаттаңыз.  

 

2. Қызметтерді ойдағыдай көрсету үшін патронаж қызметкерінің іс жүзіндегі 

жұмысына қажет негізгі элементтерді сипаттаңыз.  

a) Отбасылармен байланыс орнатқанда, сізге қандай тұстарға көңіл бөлу керек?  

b) Неліктен сізге отбасы өмір сүретін қоғамды түгелдей жақсы білу қажет?  

c) Қандай факторлар патронаж қызметкерлерінің қызметтерді ойдағыдай 

көрсетуіне әсер етеді? 

d) Отбасына кәсіби бедел-бейне көрсету неліктен маңызды?  
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3. Денсаулық сақтау және өзге секторлардың мамандары арасында тиімді жұмыс 

жасауға және байланыс сақтауға септесетін қағидаларды көрсетіңіз. 

 

a) Неліктен патронаж қызметкеріне басқа мекемелермен байланыс орнату 

қажет болуы мүмкін? Үш түрлі мысал келтіріңіз.   

b) Басқа мамандармен жақсы байланыс сақтау үшін патронаж қызметкерлері 

қандай құралдарды пайдалана алады? 

c) Басқа маманға қандай ақпаратты хабарлау қажет болуы мүмкін? 

 

4. Алаңдаушылық білдіру үшін және балалар мен ұрымтал тұлғалардың мүдделерін 

қорғау үшін шара қолдану қажет болғанда қолданылатын әдістемелерді түсіндіріңіз. 

a) Патронаж қызметкері отбасылармен жұмыс жасау кезінде жеке ой-

тұжырымдарын және әдістемелерін тексеру үшін не істей алады? 

b) Басқа маманға жолдау сәтті аяқталуы үшін қандай әрекеттер маңызды? 

c) Отбасының денсаулығына төнген қатерлерді және балалардың 

мұқтаждықтарын анықтау кезінде патронаж қызметкеріне нені ескеру қажет?  
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I КІРІСПЕ  

МОДУЛЬ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ  

 Осы модульдың мақсаты бала өмірінің алғашқы жылдарының, атап айтқанда, анасы жүкті 

болғаннан бастап, бала үш жасқа толғанға дейінгі уақыт аралығының іргелі маңыздылығы туралы 

білімді арттыру және жаңарту болып табылады. Денсаулыққа, білім алуға және бүкіл өмір бойғы 

мінез-құлыққа әсер ететін нейробиологиялық даму үшін шешуші маңызы бар ми жетілуіне ерекше 

көңіл бөлінеді. 

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, ерте балалық шақта жасалғанның немесе жасалмағанның 

барлығы жеке тұлға деңгейінде адам үшін де, бүкіл қоғам үшін де ұзақмерзімді салдарға алып келеді. 

Кезінде бетін қайтаруға болатын салдарды әбден кеш түзетуге тырысуға әлдеқайда көп қаржы 

жұмсаумен салыстырғанда, балалардың әлеуетін арттыра алатын Балаларды ерте жастан дамыту 

(БЕЖД) бағдарламаларына қаражат құю анағұрлым әділ және экономикалық тұрғыдан тиімді әдіс 

болып табылады.  

Осы модульды аяқтаған соң, тыңдаушы келесі мәселелерді жақсырақ түсінетін болады:  

• Баланың дамуы деген не  

• Өмірінің алғашқы жылдары адамның дамуының негізі қалай қаланады  

• Даму салалары 

• Өмірдің алғашқы жылдары мидың дамуы 

• Кіші жастағы балалар үшін дамытушы, қауіпсіз, ынталандырушы, алдын-ала болжауға болатын 

және ықыласты қарым-қатынастардың маңыздылығы   

 ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ ЖЫЛДАРЫ 

 Ерте балалық шақ адам өміріндегі еі маңызды даму кезеңі болып табылады. 

Сарапшылардың көпшілігі ерте балалық шақ әйел жүкті болғаннан бастап, бала сегіз жасқа толғанға 

дейінгі кезеңді қамтитынына келіседі. Жүкті болғаннан бастап, бала үш жасқа толғанға дейінгі кезең 

мидың өсуі және жұмыс істеуі үшін аса маңызды болып табылады. Сондықтан, балаға құнарлы тамақ 

және медициналық қызметтер, күтім көрсететін негізгі тұлғаға бауыр басу және ынталандыру керек. 

3-6 жас аралығында бала бастапқы сауат және есеп дағдыларын игеруге, топтық іс-шараларға 

қатысуға, өзінің жеке тұлға екенін жақсырақ сезінуге, зерттеуге, құрдастарымен ойнауға және өз-өзіне 

сенімділігін нығайтуға қабілетті; дәл осы кезеңде балалар, әсіресе, тұрмысы нашар отбасынан шыққан 

балалар мектепке дейінгі мекемелерге барудан барынша көп пайда көреді. 6 жасқа қарай балалар 

бастауыш мектепте ресми білім алуға дайын болады. Егер 6-8 жаста мектепке дейінгі білім алудан 

мектепте білім алуға көшу еш қиындықсыз өтсе, балалар мектептегі оқу ырғағына едәуір жеңіл 

бейімделеді, ресми білім алу барысында табысты болып, жетістіктерге жетеді.  Ерте балалық шақ 

орасан зор ұрымталдық және мүмкіндіктер кезеңі болып табылады. Осындай ерекше жылдары 

жасалғанның немесе жасалмағанның барлығы кейін бүкіл өмір бойы тұлғаның денсаулығына, мінез-

құлқына, байланыстар орнату қабілетіне және білім алу мен жұмысқа тұруда табысқа жетуіне әсер етуі 

мүмкін. 



3 

 

Осы "Ерте балалық шақ – шексіз мүмкіндіктер уақыты" модулі балалардың ерте жаста дамуы туралы 

негізгі ақпаратты ұсынады. Мұнда барлық балалар (әсіресе, аса ұрымтал және мұқтаж отбасылардан 

шыққан балалар) және олардың отбасыларының мүшелері оңтайлы өсу және даму үшін қолдауға зәру 

екені туралы баяндайды. Балалар ерте балалық шақта дұрыс дамуы үшін тұрақты, алдын-ала 

болжауға болатын және жылы қарым-қатынастар аясында қамқор күтім көрсету физикалық күтім мен 

тамақтандырудан кем түспейтін маңызға ие.  

Мәліметтер Орталық және Шығыс Еуропа мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ОШЕ/ТМД) 

аймағындағы 29 елдің 12-сінде балалардың жартысы дерлік бойы өспейтіндіктен (бойы өсуінің 

баяулауынан) және кедейшіліктен толық әлеуетін іске асыра алмау қаупіне душар болатынын 

көрсетеді (ЮНИСЕФ, 2011).  Есептеулерге сәйкес бес жасқа толмаған 5,9 млн. балаға толық әлеуетін 

іске асыра алмау қаупі төнеді – яғни, осы жас тобындағы 22 миллион баланың 26 пайызы (ЮНИСЕФ, 

2013). Сондай-ақ, айта кеткен жөн, осы аймақта интернат мекемелерде тұратын үш жасқа толмаған 

балалар саны ең көп; мұндай мекемелерге орналастыру баланың өсуіне және дамуына кесірлі 

ықпалын тигізеді, себебі, балаларға арналған тіпті ең жақсы деген мекемелер нәрестелер мұқтаж 

болатын «бетпе-бет» қамқор күтімді қамтамасыз ете алмайды. 

 НЕГІЗГІ ИДЕЯЛАР  – БҰЛ ТАҚЫРЫП БІЗ ҮШІН НЕЛІКТЕН МАҢЫЗДЫ? 

 

• Бала өмірінің алғашқы жылдары өте маңызды, себебі, олар баланың қалған өмірінің іргетасын 
қалайды. Ерте балалық шақта мінез-құлық, біліктілік және оқу-үйрену модельдері бастау алады 
және бекітіледі; әлеуметтік-орталық факторлар генетикалық тұқым қуалаушылықты өзгерте 
бастайды; ми жасушалары қисапсыз көп болып өседі; және стрессті еңсерудің биологиялық 
жолдары жасалады. 

• Ерте балалық шағында балалар барлығын өмірлерінің басқа кездегісінен жылдамырақ 
үйренеді. Өздерінің әлеуетін толығымен іске асыру үшін олар махаббатқа және бауыр басуға, 
көңіл бөлуге, жігерлендіруге және ақыл-ой еңбегін ынталандыруға, сонымен қатар, құнарлы 
тамаққа және жақсы медициналық қызметтерге мұқтаж болады.  

• Өмірдің алғашқы бірнеше жылы ішінде көрсетілген қамқорлық сапасы, соның ішінде, 
медициналық көмектің, тамақтандырудың, әлеуметтік қарым-қатынастардың және 
ынталандырудың сапасы ми дамуына ұзақмерзімді ықпал етеді.  

• Өмірдің алғашқы жылдары мидың даму қарқыны бүкіл өмір бойғы физикалық және психикалық 
денсаулыққа, білім алуға және мінез-құлыққа әсер етеді.    

• Өмірдің алғашқы жылдарындағы ұнамды тәжірибе ми сәулетін дұрыс салуға қалай септессе, 
ерте балалық шақтағы жағымсыз (немесе ұнамсыз) тәжірибе соны әлсіретіп жібере алады.  

• Балалардың денсаулыққа, тамақтануға, эмоциялық және зияткерлік дамуға қатысты негізгі 
қажеттіліктерін кешенді түрде қанағаттандыратын кіші жастағы балаларды дамыту (КЖБД) 
бағдарламалары балалар үшін кейінгі өмірінде біліктілігін арттыруға және қиындықтарды жеңу 
дағдыларын меңгеруге берік негізбен қамтамасыз етеді.  

• Кіші жастағы балалардың дамуына қолғабыс ету балалардың құқықтарын жүзеге асырудың, 
түрлі топтар (бай мен кедей, қала мен ауыл, негізгі және этникалық азшылықтар) арасындағы 
әлеуметтік-экономикалық алшақтықты азайтуды, сонымен бірге, балаларға да, жалпы қоғамға 
да қатысты әділдікті және инклюзияны ілгері бастырудың ең тиімді стратегияларының бірі 
болып табылады.  
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 II НЕЛІКТЕН ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ - ШАҚ ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕР УАҚЫТЫ  

Ерте балалық шақта кейінгі бүкіл өмір бойғы денсаулықтың, оқу-үйрену қабілетінің және мінез-

құлықтың аса маңызды негіздері қаланады. Өмірінің алғашқы жылдарында балалар тәуелді және 

дәрменсіз нәрестелерден өз бетінше жүріп-тұра алатын, сөйлей алатын және мәселелерді белсенді 

шеше алатын балаларға айналады. Осындай түбегейлі өзгерістер үдерісіне табиғат пен тәрбие, ген 

және қоршаған орта арасындағы күрделі өзара әрекеттестік себепші болады. Балалар өсетін ортаның 

дамытушы қасиеттері және балалардың ата-аналарымен, тәрбиелеушілерімен, отбасымен және 

қоғаммен құратын адами қарым-қатынастары олардың дамуына ең елеулі және ұзаққа созылатын 

әсерлердің бірін тигізеді.  

Баланың дамуы – баланың көру, есту, сөйлеу, қимылдау, ойлау және мәселе шешу қабілетінің бірте-

бірте көріну үдерісі. Барлық балаларда бірдей қабілеттер дамиды, бірақ, генетикалық фонға және 

қоршаған ортадағы жағдайларға қарай әртүрлі жылдамдықпен дамиды. Ананың жасы және жүкті 

болар алдында оның ағзасындағы темір теңгерімі сияқты факторлар да баланың дамуына әсер етеді. 

Балалар тәрбиеленетін әлеуметтік және физикалық орта әдетте олардың білімқұмарлығын, білім 

алуға деген қызығушылығын және өз-өзіне сенімділігін дамыта алу қабілетініне әсер етеді. 

Даму үдерісі белгілі бір уақыт кезеңдерінде жүруі үшін оған нақты ресурстар арнау қажет. Осындай 

ресурстар арнау үшін балаға күтім көрсететін ересектер, соның ішінде, ата-аналар, отбасылар, 

медицина қызметкерлері, мұғалімдер, әлеуметтік қызметкерлер және басқа да тұлғалар жауапты.  

2.1 Даму салалары деген не?  

Өмірінің алғашқы жылдары балалардың бойы ғана емес, салмағы да өседі. Олар бірнеше бағытта 

немесе салада дамиды. Жалпы, осындай салаларға келесілер кіреді: 

• Физикалық даму – қимыл-қозғалысты меңгеру, тепе-теңдікті сақтау және денедегі ірі бұлшық 

еттерді (мысалы, жүгіру, секіру және баспалдақпен көтерілу үшін қажет болатын арқадағы 

және аяқтардағы бұлшық еттерді) және ұсақ бұлшық еттерді (мысалы, ұсақ заттармен іс-

әрекеттер жасау үшін немесе қарындаш ұстау үшін қажет болатын саусақтардағы бұлшық 

еттерді) пайдалану қабілетін дамыту; аталмыш үдерістер сәйкесінше ірі және ұсақ моториканы 

дамыту атауымен белгілі. 

• Әлеуметтік-эмоциялық даму – бұл баланың қарым-қатынас орнату және сақтау қабілеті. Кіші 

жастағы балалар достасуды, топтық ойындарға қатысуды, өзгелерге жанашырлық танытуды, 

ынтымақтасуды, әділдік және белгілі бір әрекеттерді кезек-кезекпен орындау, сонымен қатар, 

әлеуметтік ортада ненің лайықты және лайықсыз екені сияқты ұғымдардың мәнін түсінуді 

үйренеді. Балалар өз-өзіне деген сенімділігін, өзін-өзі құрметтеуді және эмоцияларын 

тізгіндеуді дамытады. 

• Танымдық даму – оқу-үйрену және күрделірек ақыл-ой қабілетінің барған сайын артуы. 

Балалар өмірінің алғашқы жылдары білімқұмарлығы дамиды және олар «қалай?», «қашан?» 

және «неге?» деген сияқты сұрақтар қоюды үйренеді. Балаларда зейін қою ұзақтығы артады, 

олар тапсырмаларға көңіл бөлуді және мәселе шешуді үйренеді, түстерді ажырата бастайды, 

сандар мен әріптерді оқып үйрене бастайды.     
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• Коммуникативтік даму – сөз түсіну, қажеттіліктерін, ойларын және эмоцияларын ауызша 

жетізу қабілеті. Өмірінің алғашқы жылдары балалар былдырлаудан бір немесе екі сөзді қосып 

айтуға көшеді, ал кейін толық сөйлемдерді қолдану арқылы сөйлеп үйренеді. Бала алған 

әсерлерін сипаттауды, өткен, осы және келер шақ туралы әңгімелеуді, әңгімеге қатысуды 

үйренеді. Балада өзіне оқып беретін кітаптардағы әңгімелерді және хикаяларды тыңдауға 

құштарлығы оянады. 

• Бейімделу дағдылары – балада қоршаған ортаға бейімделу және күнделікті қайталанатын іс-

әрекеттерді жасауға үйренісу дағдыларының дамуы. Ерте балалық шақ аяқталарда 

балалардың көпшілігі ересектердің көмегінсіз киіне алады, тамақ іше алады, жуына алады, 

тісін тазалай алады және дәретханаға бара алады. Сонымен қатар, олар тамақтану кезінде 

қасық пен шанышқы ұстауды, ойыншықтарын және кітаптарды жинауға көмектесуді және 

қарапайым тәртіппен өмір сүруді, мысалы белгілі бір уақытта ұйықтауды, ойнауды және 

тамақтануды үйренеді.  

2.2    Даму кезеңдері деген не?  

Алғашқы қадам, алғаш рет күлімсіреу және қолмен «сау бол» деген ишарат білдіру сияқты дағдылар 

даму кезеңдері деп аталады. Балалар ойнағанда, әлденені үйренгенде, сөйлегенде, түрлі мінез 

көрсеткенде және қимылдағанда (еңбектегенде, жүргенде және т.с.с.) даму кезеңдерінен өтеді. 

Балалар түрлі даму салаларындағы даму кезеңдерінен бірдей реттілікпен өтеді. Баланың бойында ірі 

моторика дамуы әдетте келесі ретпен жүреді: аударылудан отыруға, еңбектеуге, тік тұруға, ал кейін 

жүруге ұласады. 

Толығырақ ақпаратты «Даму мониторингі және скринингі» модулінен таба аласыздар.  

2.3 Қандай факторлар баланың ерте жаста дамуына әсер етеді  

 2.3.1          Жақсы тамақтану және тиісті медициналық қызметтер көрсету   

Жақсы тамақтанудың баланың өсуі мен дамуы үшін өмірлік маңызы бар. Жүкті әйелдің және кіші 

жастағы баланың тамағы әртүрлі және құнарлы болуы тиіс. Онда бала ағзасына өсуге көмектесу үшін 

ақуыздар және қажетті майлар, балаға сырқаттарға қарсы тұруға көмектесетін А дәрумені, баланың 

миы дұрыс дамуын қамтамасыз ету үшін йод және баланың ақыл-ой және физикалық қабілеттерін 

қорғау үшін темір сияқты қажетті құнарлы құрамдас бөліктер болуы тиіс. 

Алғашқы алты айда талап еткен сайын тек емшекпен емізу, емізуді екі және одан да көп жыл бойы 

жалғастыру, сонымен қатар, алты айлығынан бастап қауіпсіз және нәрлі өнімдерді уақытылы енгізу 

кіші жастағы балалардың денсаулығына оңтайлы азықпен және пайдамен қамтамасыз етеді. 

Тамақтандыру уақыты – баланың бауыр басуы үшін және оны эмоциялық деңгейде ынталандыру үшін 

маңызды мүмкіндік. 

Дұрыс тамақтандыруды және тиісінше медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету үшін 

патронаж мейірбикесі ата-аналарға және балаға күтім көрсететін тұлғаларға келесілер туралы айтуы 

керек:  
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1. баланың темір және А дәрумені сияқты қоректі заттектерді жеткілікті алуын қалай 

қамтамасыз ету керек; 

2. алты айдан асқан балаларда қаназдықты және паразиттік ауруларды қалай болдырмауға 

болады;  

3. иммунизация және екпе алу кестесін сақтау қажеттілігі туралы;  

4. құрттардан тазарту неліктен маңызды екені туралы;  

5. балалардың арасында кең таралған сырқаттардың қалай алдын алуға және/немесе 

емдеуге болады.  

Екпелерді уақытылы алған, дұрыс тамақтандырылатын, медициналық қызмет көрсетілетін, 

махаббатқа бөленген, күтушілеріне бауыр басқан нәрестелердің тіршілік ету және өркендеу 

мүмкіндіктері жоғарырақ болады. Олар зерттеуге, оқу-үйренуге, әлеуметтік, эмоциялық, 

танымдық, тілдік және моторлық дағдыларды дамытуға зейін қоя алады. 

 2.3.2          Игілікті әлеуметтік орта  

Нәрестелер туыла сала тез үйрену қабілетіне ие. Мейірімді және қамқор ата-анасы болғанда және 

басқа адамдар оларға бауыр басқанда, көңіл  бөлгенде және дамуын ынталандырғанда мейлінше 

жақсы өседі және үйренеді. Бұл кіші жастағы балаларға сенім мен қауіпсіздік сезімін дамытуға 

көмектеседі, ол өз кезегінде, бала есейген сайын бұл сезім өз-өзіне сенімділікке айналады.  

 Балалар махаббатқа бөленгенін және қауіпсіздікте 

екенін сезінгенде, отбасы мүшелерімен және өзге жақын 

адамдарымен өзара әрекеттескенде және ойнағанда, 

барлығын тез үйренеді. Балалармен сөйлескенде, оларға 

ән салып және кітап оқып бергенде, құшақтағанда және 

бауырға қысқанда; өздеріне таныс жүздерді көргенде 

және таныс дауыстарды естігенде, түрлі бұйымдармен 

ойнау мүмкіндігі болғанда, ақыл-ойы тез жетіледі. Егер 

тіпті бала әлі сөздерді түсіне алмаса да немесе балада 

мүгедектік болса да, ата-анасы және тәрбиелеушілері 

баламен сөйлесуі керек, нәрестелеріне және кіші жастағы балаларына ән салып және кітап оқып беруі 

керек. Осындай ерте өзара әрекеттестік эмоциялық, әлеуметтік және тілдік дағдыларды және оқу-

үйрену қабілетін дамытуға септеседі. Осындай өзара әрекеттестік дұрыс тамақтану ағзаға қаншалықты 

маңызды болса, ақыл-ой дамуы үшін де соншалық маңызды. 

Өздерінің сүйіспеншілікке бөленгенін және қауіпсіздікте екенін сезінетін балалар әдетте кейінгі 

өмірінде көбірек табысқа жетеді, себебі, олар өздеріне көбірек сенеді, өздерін жоғарырақ бағалайды 

және өмірлік қиындықтарды оңайырақ жеңеді. Нәрестелер мен кіші жастағы балалар үнемі көңіл 

бөлінуіне мұқтаж. Оларды жалғыз қалдырмаған жөн, себебі, жазатайым оқиғалар орын алу қаупі 

төнеді, ал өзара әрекеттестіктің жоқтығы олардың психикалық қана емес, физикалық дамуын да 

бөгейді. 

Толығырақ ақпаратты «Бауыр басу» және «Ата-ана болу өнері» модульдерінен таба аласыздар.  
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 2.3.3          Ойнау және оқу-үйрену мүмкіндігі   

Ойын туа біткен мінез-құлықтың ажырамас белгісі, сонымен қатар, оқу-үйрену мен дамудың негізгі 

құралдарының бірі болып табылады. Ойын күнделікті өмірлік үдерістерге негізделеді. Бүкіл әлемде 

балалар жалғыз және топтасып ойнайды, белсенді түрде мән-мағына жасап шығарады және қоршаған 

ортаны зерттейді. Балалар ойнайды, себебі, ойнаған көңілді. Ойын арқылы адамдар идеялар табады, 

оларды сынайды және біріктіреді, ақыл-ой және физикалық дағдыларын дамытады.    

Ойындар, құрылымсыз болсын, құрылымды болсын, баланың кейінгі оқу-үйрену дағдыларын және 

басқа да өмірлік дағдыларын дамытудың негізін салады. Ойын балаларға:  

1. білімін, тәжірибесін, білімқұмарлығын және өз-өзіне сенімділігін дамытуға көмектеседі;  

2. түрлі іс-әрекеттерді жасап көру, нәтижелерін салыстыру, сұрақтар қою және мәселелерді 

шешу арқылы оқу-үйренуге көмектеседі;  

3. тіл, ақыл-ой, жоспарлау, ұйымдастыру және шешім қабылдау дағдыларын дамытуға 

көмектеседі;  

4. ата-анасымен және күтім көрсетушілермен 

байланыстарын нығайтуға көмектеседі.  

Осылайша, ойын әлеуметтік біліктілікті, ақыл-

парасатты, тілді және жасампаздықты дамытуға әсер 

ете алады. Балаларды ойнауға және зерттеуге 

ынталандыру оларға мектепке дайындалуға 

көмектеседі.  

Ынталандыру, ойындар және басқа балалармен, ересектермен ойынға қосылу мүмкіндіктері шектеулі 

немесе АҚТҚ (ВИЧ) жұқпасын жұқтырған балалар сияқты созылмалы сырқаттарға шалдыққан балалар 

үшін өте маңызды. Ойнау мүмкіндігінен айырылған балалар өмірлік дағдыларын дамытудың 

маңызды мүмкіндіктерін жоғалтатыны бұрыннан мойындалған. Балаларға дамуына және оқу-

үйренуіне лайықты, алуан түрлі қарапайым ойын материалдары қажет. Су, құм, картон қораптар, ағаш 

кубиктер және қақпақтары бар түбектер дәл дүкеннен сатып алынған ойыншықтар сияқты ойнау мен 

оқу-үйренуге жақсы үйрете алады. 

Толығырақ ақпаратты «Ата-ана бөлу өнері» модулінен таба аласыздар.  

Балалар үнемі өзгеріп отырады және жаңа дағдыларды игеріп отырады. Тәрбиелеушілер осындай 

өзгерістерді байқап, баланың даму бағытына еруі керек. Егер бала қауіпсізідкте болса, онда әлдебір 

жаңа және күрделі іс-әрекет жасап көру оның дамуындағы оң қадам болып табылады. Балаларға 

қырағы көңіл бөлу және оларды қолпаштап отыру олардың дамуына көмектеседі. БҰҰ Бала құқықтары 

туралы конвенциясына сәйкес (БҚК – 31-бап) ойын мәртебесі қорғалатын «құқық» дәрежесіне 

көтерілген, бұл ойынның бала дамуында атқаратын маңызды рөлімен және әлем құрылысының 

құралы ретіндегі әлеуетімен байланысты. 

III ӨМІРДІҢ АЛҒАШҚЫ ҮШ ЖЫЛЫНДА МИ ӨТЕ ШАПШАҢ ДАМИДЫ  
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Алғашқы жылдар, әсіресе, алғашқы үш жыл нәрестенің миы дамуы үшін өте маңызды. Баланың 

көргенінің, сезінгенінің, иіскегенінің, дәмін татып көргенінің немесе естігенінің барлығы миды түйсіну, 

қимылдау, ақыл-ой және үйрену тұрғысынан қалыптастыруға көмектеседі. 

3.1    Дамып келе жатқан ми 

Мидың дамуына генетикалық факторлар әсер етеді, бірақ даму үдерісі қоршаған ортаның сапасына 

қарай өзгереді, себебі, нәрестелер әлі жетілмеген күйде туылады. Биологиялық тұрғыдан олар 

«өмірінің алғашқы тоғыз айы бойы жатырдан тыс ұрық» болып саналады. Олардың миының көлемі 

ересек адамның миының көлемінің шамамен төрттен бір бөлігін құрайды. Туылғанда балада 100 

миллиард бас ми жасушалары немесе нейрондар болады, бірақ олар әзірге тізбектер арқылы өзара 

байланыстырылмаған болады. Бала өмірінің алғашқы үш жылында ми өз жасушалары арасында 

дендриттер арқылы байланыстар орнатады, сонда бір нейрон басқа 15000 жасушаға қосыла алады. 

Дендриттер бір-бірімен жанаспайды; олардың арасындағы аралықтар синапстар деп аталады. Электр 

импульстары нейротрансмиттер деп 

аталатын химиялық заттардың 

көмегімен синапстар арқылы 

өткізіледі. Тізбектер құру және 

нығайту эмоциялардың, 

моториканың, мінез-құлықты 

басқарудың, логиканың, тілдің және жадының негізін құрайды. Көп рет пайдаланылатын тізбектер 

тиімдірек бола түседі, ал пайдаланылмайтындары ғайып болады.  

  

Ерте балалық шақта 

миллиардтаған ми жасушалары 

арасында миллиондаған 

байланыстар орнатылады  

Нейрон  

Синапс  

Дендрит  
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 3.2    Күтім көрсетушінің рөлі 

Өмірдің алғашқы бірнеше жылы ішінде тәрбиелеуші мен бала арасында тығыз өзара әрекеттестікті 

қамтамасыз ету үшін табиғат бізге түрлі-түрлі физиологиялық тетіктер және нейрохимиялық реттеуші 

үдерістер (гормондар және нейротрансмиттерлер) берді. Осылайша, тәуелді болып туылатын бала 

өзінің қалыптасып келе жатқан миының сәулетін дамытуға қажетті алуан түрлі тәжірибе жинай алады. 

Күтім көрсетуді қамтамасыз етуші негізгі тұлға, әдетте анасы мен бала арасындағы жақындық кіші 

жастағы баланың тіршілік етуі және дұрыс дамуы үшін ең маңызды талаптардың бірі болып табылады. 

Осылайша, негізгі тәрбиелеушілер мидың ерте балалық шақтан дамуы барысында аса маңызды рөл 

атқарады, себебі, олар нәрестелер және кіші жастағы балалар үшін негізгі қауіпсіздік, тамақтану, 

ынталандыру және үйрену көзі болып табылады. Олардың ым-ишараты, бет әлпеті және мінез-құлқы 

бала миының дамуын және жұмыс істеуін ынталандырады және реттейді. 

Өмірінің алғашқы күндерінен бастап балалар қарым-қатынас орнатуға дайын, себебі, қарым-

қатынастар мидың ерте балалық шақтан дамуының қозғаушы күші болып табылады. Ми «тәжірибе 

жинауды күтетін» болып жаратылған, яғни, тәжірибе жинауға бағдарламаланған және оны 

қабылдауға даяр деген сөз. Нәресте адамдардың бет-бейнесіне қызығушылық білдіру және басқа 

адамдармен сөзсіз тілдесу қабілетімен туылады. Ересек адам нәрестенің тесіле қарауына көңіл бөлсе, 

оған күлімдесе немесе былдырласа, белгі алмасу тізбегі орнатылады. Осындай белгі алмасу 

нәрестенің ми жүйесін құру және ми тізбектерін қалыптастыру үшін ерекше маңызды болып 

табылады.  Гендер және тәжірибе арасындағы өзара әрекеттестік теннис немесе пинг-понг ойыны 

сияқты, яғни, беру мен алу әрекеттері кезектесіп отырады. Осы ойындағы белсенді компонент болып 

балалар және олардың тәрбиелеушілері арасындағы қайталана беретін өзара әрекеттестік табылады. 

Баланың тәрбиелеушісіне қарым-қатынасы және тәрбиелеушінің балаға қарым-қатынасы бала 

миының сәулетін қалыптастыруда шешуші маңызға ие. Баланың дамуы жөніндегі ұлттық ғылыми 

кеңестің мәлімдемесіне сәйкес «...қарым-қатынастар» қоршаған ортаны адамның дұрыс дамуына 

тигізетін әсерінің «белсенді компоненті» болып табылады. Оларға біліктілікті және аман-саулықты – 

дербес елгезектікті, бірлескен әрекеттерді және өзара әрекеттестікті, сонымен қатар, өзге адаммен 

эмоциялық байланысты дамытуға оңтайлы септесетін қасиеттер кіреді" (NSCDC, 2004, 1-бет).    
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«Мидың дамуы тәжрибеге байланысты» суретінде көрсетілгендей, ми сәулеті тәжірибе жинауға 

тәуелді. Ерте тәжірибе жинау әйел жүкті болған сәттен бастап, бала туылғаннан кейінгі алғашқы 

бірнеше жыл бойы жалғасып, бүкіл кейінгі өмірлік ми сәулетін және биологиялық жүйелерді 

қалыптастырады. Жатыр ішінде-ақ ұрықты қоршаған орта (оған қоректену, ластаушы заттар, есірткі, 

жұқпалар, ананың денсаулығы, аман-саулық және стресс деңгейі кіреді) гендер қаншалықты айқын 

көрініс беретініне және ми сәулеті мен қызметтері қалай бапталатынына әсер етеді. Гендер қоршаған 

ортаны түсінуге тырысады және ағзаның ішкі және сыртқа ортасының ықпалына жауап ретінде түрлі 

құрылымдарды және қызметтерді саралайды. Бұл ұй құрылысына ұқсас, яғни, тиімді құрылымды 

ұстап тұру үшін іргетасты қайда қалау керек екенін анықтаумен бірдей. 

3.3    Қарапайымнан күрделіге  

Үш жасқа қарай ми өз салмағының 80%-на жетеді. Осы жаста балалардың миы ересектердің миына 

қарағанда 2,5 есе белсендірек, әрі осындай жағдай өмірдің алғашқы он жылы бойы сақталады. Кіші 

жастағы баланың миының дамуы балалық шақтағы және ересек өмірдегі физикалық және психикалық 

денсаулыққа, оқу-үйрену қабілетіне және мінез-құлыққа әсер етеді. 

Ғалымдар алдымен мидың негізгі тізбектері қосылып, кейін күрделене беретін байланыстар 

құрылады дейді. Яғни, алдымен қарапайым дағдылар дамиды, ал кейін осы іргетас негізінде 

күрделірек дағдылар қалыптасады. Мысалы, көру мен есту үшін жауап беретін ұғыну-түсіну 

байланыстары сөйлеу қабілетінен ертерек қалыптасады, ал сөйлеу қабілеті тану-білу қабілетінен 

бұрынырақ дамиды. Ми белгілі бір түрде ынталандырылуы тиіс аса маңызды кезеңдер бар. Адамның 

бойында оны ынталандыратын аса маңызды немесе сезімтал кезеңдер ағзаның дамуымен 

байланысты міндеттердің түріне байланысты әртүрлі болады. Мысалы, алғашқы үш-төрт айда ми көру 

және есту қабілеттерін ынталандыруды қажет етеді, бұл баланың бойында сөз тереңдігін және 

дыбыстарын түсіну қасиетін дамыту үшін қажет. Алты ай мен үш жас аралығы – тілдік дағдылардың 
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дамуы үшін ерекше маңызды кезең. Балалардың ақыл-ой жұмысының жоғарырақ деңгейі, мысалы, 

дәлел келтіру және мәселе шешу қабілеті 10 айдан бастап, бастауыш мектептің алғашқы сыныптарына 

дейін дамып, жетіледі. Сезімтал немесе аса маңызды кезеңдерде қажетті түрде 

ынталандырылмайтын балалардың өз әлеуетін толығымен іске асыру ықтималдығы төменірек 

болады.    

«Нейрондық тізбектер төменнен жоғары қарай реттілігімен байланыстырылған (қарапайымнан 

күрделіге)» суреті 

 есту және көру: алғашқы 3-4 ай  

 сөз түсіну: 6 ай-2 жас  

 ақыл-ой және мәселе шешу – 7 ай-10 жас 

  

 

Neural Circuits are Wired in a 
Bottom-Up Sequence 

FIRST YEAR

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Birth (Months) (Years)

Sensory Pathways
(Vision, Hearing)

Language
Higher Cognitive Function

Source: C.A. Nelson (2000) 

Slide by Center on the Developing Child, 
Harvard University

 

Балалар арасында даму ерекшеліктері өте ерте байқалады. Мысалы, бір жасқа толарда нәресте 

миының дауыс дыбыстарын ажырататын бөліктері баламен тілдесуде қолданылатын тілге бейімделе 

бастайды және басқа тілдердегі маңызды дыбыстық ерекшеліктерді өзара ажырата білу қабілетінен 

айырыла бастайды. Харт және Рисли (1995) көрсеткендей, сөз немесе сөздік қор жинау өмірдің өте 

ерте сатысында басталады және түрлі әлеуметтік топтардан шыққан балалардың арасындағы айқын 

айырмашылықтар 36-айлық жаста байқалады. Осы зерттеушілер атап өткендей, отбасы мүшелері 

зияткерлік еңбекпен айналысқан балалар шамамен сағатына 2153 сөз естіген, ал жұмысшылар табына 

жататын отбасылардығы балалар орта есеппен сағатына 1251 сөз естіген, ал кедей отбасындағы 

балалар орта есеппен сағатына 616 сөз естіген. Үш жаста отбасы мүшелері зияткерлік еңбекпен 

айналысқан балалардың сөздік қоры 1100 сөзді құраған, ал жұмысшылар табына жататын 

отбасылардағы балалар 750 сөз және кедей отбасылардағы балалар 500 сөз ғана білген. Дәл осындай 

көрініс дамушы елдерде де анықталған, яғни, әлеуметтік-экономикалық жағдайындағы 

айырмашылықтардың кесірінен 36-72 айлық балалар арасында тілдік дағдыларда барған сайын 
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артып бара жатқан алшақтық байқалады. Балалар мектеп жасына жетіп, мектепке бара бастаған 

сайын осындай айырмашылықтар, егер дер кезінде араласпаса, ұлғая береді. Тілдік дағдыларды 

дамыту ерекше маңызды, себебі, бүкіл дерлік ресми білім беру тіл көмегімен жүзеге асырылады; егер 

ерте балалық шақта қаланған тілдік дағдылар іргетасы әлсіз болса, балалар білімнен мейлінше 

оңтайлы пайда көре алмауы мүмкін.  

 3.4    Стресс әсері 

Ұнамды тәжірибе сау ми сәулетін тұрғызатын сияқты, ерте балалық шақтағы жағымсыз сезімдер оны 

әлсірете алады. Қатыгездік, қамқорлық көрсетпеу және нашар тамақтандыру сияқты стресс 

тудыратын факторлар белгілі бір гендерді қосуға немесе өшіруге алып келуі мүмкін. Бұл адамның 

қалай дамитынына және келесі ұрпаққа не беретініне әсер етеді. Ерте бастан ынталандыру да өте 

маңызды. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) көмегімен балалар миының жұмысын зерттеуде 

зерттеушілер өмірінің алғашқы жылдарын балалар үйінде аса қолайсыз жағдайда өткізген баламен 

салыстырғанда, отбасында дамытушы тәрбие көрген балада жоғары электрлі белсенділік (яғни, 

импульстар) байқалғанын көрсетті. Электр импульстарының жоғарырақ деңгейі төмендегі суретте 

көрсетілгендей, мидың жоғарырақ белсенділігіне нұсқайды.   

Стресс мидың ерте балалық шақтан дамуында маңызды рөл ойнайды. Егеуқұйрықтар сияқты 

сүтқоректілермен жүргізілген зертханалық зерттеулер көрсеткендей, анасы ұрпағына көңіл бөлмесе, 

кішкентай егеуқұйрықтар есейген шағында стресске ауытқушылықпен қараған, мысалы, бұл 

тәуелділіктің даму ықтималдығының артуы түрінде көрініс беруі мүмкін. Кішкентай егеуқұйрықтар 

арасында оларды сипалау түрінде жүргізілген араласу шараларын зерттеу келесіні көрсетті: 

егеуқұйрықтардың өмірінің кейінгі кезеңдерінде тәуелділік орын алу ықтималдығын бар-жоғы екі 

апталық жанасу арқылы ынталандыру көмегімен азайтуға болады екен. Қазіргі уақытта көптеген 

ауруханалар жаңа туылған нәрестелердің денсаулығын жақсартуды ынталандыру үшін сенсорлық 

терапия түрін пайдаланалады. Педиатрлар жақсы біледі, шала туылған балаларға күнделікті 

көрсетілетін емге тамақтандырумен қоса, сипау және жанасу кірсе, олар тез салмақ жинайды.   

Көбінесе «улы стресс» деп аталатын стресстің жоғары деңгейіне шалдығатын балаларда ойлау және 

эмоцияларын тізгіндеу қабілеті бұзылуы мүмкін. Улы стресс бала физикалық немесе эмоциялық түрде 

жазаланғанда, зорлық-зомбылыққа душар болғанда, қамқорлық көрсетілмегенде немесе 

қатыгездікті бастан кешіргенде, жоқшылықта тәрбиеленгенде немесе отбасындағы адамдар 

депрессия сияқты психикалық сырқаттармен ауыратын немесе психобелсенді заттектерді асыра 

пайдаланатын ортада өмір сүргенде пайда болуы мүмкін. Төмен стресс деңгейі балаларға зиян 

келтірмейді, әсіресе, оларға мейірімді және елгезек тәрбиелеуші күтім көрсетсе, мүлдем теріс әсері 

болмайды. Адамдар өмірінің ерте сатыларында шалдығатын стресс түрлері олардың стресске қатысты 

реакцияларын басу және кейінгі өмірінде оларды басқару қабілетін өзгертеді. Осылайша, өмірінің 

алғашқы жылдары жеткілікті қамқоршыл тәрбие ала алмаған ересектерде әдетте стресс тудырған 

жағдайлардан кейін ұзақ уақыт бойы стресс гормондарының тұрақты деңгейлері сақталады. Өмірдің 

бастапқы жылдары жеткілікті ынталандырмау және қамқорлық көрсетпеу мидың дамуына әсер ете 

алады және бүкіл өмір бойғы эмоциялық және танымдық қиындықтарға себепші бола алады. 

Төмендегі «Үлкен ауыртпалықтар ми күшіне әсер етеді» суретінде баламен ұнамды қарым-қатынас 

құрумен (сол жақта) салыстырғанда, ми дамуына шектен тыс немқұрайдылық таныту (оң жақта) ми 

құрылымын қалай өзгертетіні көрсетілген.     
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1. Жағымды стресс – бірқалыпты және қысқа уақытқа созылатын стресс, оның нәтижесінде қысқа 

уақытқа жүректің жиырылу жиілігі артады немесе стресс гормондарының деңгейлерінде болмашы 

өзгерістер пайда болады. Жағымды стресс көздеріне бейтаныс адамдармен кездесуге жүрексіну, 

фрустрацияны (қажетіліктердің мүмкіндіктерге сай келмеуі) жеңу немесе екпе алу сияқты 

жайттарды жатқызуға болады. Жағымды стресс орнықты және қолайлы қарым-қатынастар 

аясында жүзеге асырылатын дұрыс дамудың маңызды және қажетті тұсы ретінде қарастырылады.  

2. Төзерлік стресс – егер тоқтпаса, ми құрылымын бұза алатындай айтарлықтай ауыр стресс, 

бірақ, қолдау көрсетуші қарым-қатынастар есебінен бәсеңдейді, мұндай қарым-қатынастар 

стресске бейімделе отырып, оны жеңуге және оның жойқын салдарын әлсіретуге септеседі. 

Төзрелік стресс көздеріне жақын адамның қазасы немесе ауыр сырқаты, шошытатын жарақаттар, 

ата-ананың ажырасуы немесе табиғат апатын жатқызуға болады. Төзерлік стресс әдетте шектеулі 

уақыт аралығында орын алады, бұл миға ықтимал жойқын салдардан оңалуға мүмкіндік береді. 

3. Улы стресс – қолдаушы қарым-қатынастар жұмсартушы буфер рөлін атқаратын қорғаныш жоқ 

болуынан ауыр және ұзаққа созылатын стресс. Осы стресс түрінің туындау көздеріне физикалық 

немесе эмоциялық зорлық-зомбылықты, үздіксіз қамқорлық жоқтығын, ананың ауыр депрессияға 

шалдығуын, ата-ананың нашақорлығын немесе отбасындағы зорлық-зомбылықты жатқызуға 

болады. Улы стресс ми құрылымын бұзады және өмір бойы оқуда, мінез-құлықта, физикалық және 

психикалық денсаулықта қиындықтар туындауына алып келеді.  

IV ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚҚА САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯ - ЕҢ ТИІМДІ    

Ертеректе айтылғандай, уақыт өте келе пайдаланылмайтын ми тізбектері ғайып болады. Ал 

пайдаланылатын тізбектер нығая түседі, кейін оларды өзгерту қиындай түседі. Икемділіктің 

осылайша азаюы ересек адамның миындағы тізбектер сызбасының бір бөлігін түрлендіруден гөрі, 

кішкентай баланың жетіліп келе жатқан ми сәулетіне ықпал ету оңайырақ және тиімдірек екенін 

білдіреді. Басқаша айтқанда, егер балаларға өмірінің басынан бастап дұрыс физикалық және 
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психоәлеуметтік дамуына септігін тигізетін қолайлы жағдай жасалса, олар жоғарырақ ықтималдықпен 

оңтайлы дамып, әлеуетін толығымен іске асыра алады; егер олар тауқымет көрсе, қамқорлықтың не 

екенін білмесе немесе зорлық-зомбылыққа душар болса, әлеуетін іске асыра алуы екіталай. 

Барлық балалар миының дамуына септігін тигізетін жағдайда өмір сүру мүмкіндігіне ие болуы тиіс. 

Кейбір балалар қосымша қолдауға мұқтаж – оларға тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балалар, 

дамуында бөгелістер бар балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі балалар, ауылдық және шалғай 

аудандарда тұратын балалалар, маргинал топтарға, этникалық азшылық және т.с.с. топтарға жататын 

балалар кіреді.  Ресурстарды балаларға және отбасыларға бағытталған денсаулық сақтау, білім беру, 

әлеуметтік қамсыздандыру және қорғау қызметтеріне жұмсаған жөн, сонда ғана барлық отбасылар 

кіші жастағы балаларының кейінгі бүкіл өміріне берік іргетас қалауды қамтамасыз ете алады. Мұндай 

қызметтер орынды, тиімділігін дәлелдеген стратегиялармен сүйемелденуі тиіс. Ерте балалық шаққа 

инвестиция салу болашақ өмірде кемшіліктерді түзетуге бағытталған қымбат қызметтер көрсету 

қажеттілігінен құтқарады. 

 

Ямайкада жүргізілген зерттеулер ерте балалық шақта тамақтанумен байланысы бар ынталандыру 

және араласу шараларының дамуында бөгелістері бар 9-24 айлық балалардың даму қабілетіне оң 

әсер еткенін көрсетті. Психоәлеуметтік араласу шарасы ойын арқылы «ана-бала» әрекеттестігін 

жақсарту мақсатында екі жыл бойы қоғамдық денсаулық сақтау қызметкерлерінің апта сайын үйге 

келіп қарауын көздеген. Тамақтанумен байланысты араласу шарасы тағамдық қоспалар беруді 

қарастырған. Тағамдық қоспалар қабылдау және психоәлеуметтік ынталандыру шараларымен 

қамтылған бойы өспей алған балалар кәдімгі балалар сияқты жетілген. Айта кету керек, тек 
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психоәлеуметтік ынталандырумен ғана қамтылған балалар тек тағамдық қоспалар қабылдаған 

балаларға қарағанда жақсырақ қарқынмен өскен.  

Ямайкада жүргізілген араласу шараларының үзақмерзімді экономикалық нәтижелерге тигізген әсерін 

эксперименталды бағалау ынталандыру шараларына қатысқан топтың кірістері бақылау 

тобындағыдан 25 пайызға жоғарырақ болып, салыстырылған сау топтың табыс деңгейімен теңескенін 

көрсетті.  Осы зерттеулер кіші жастағы балаларға арналған медициналық қызметтерге кіріктірілген 

ерте балалық шақтағы үйге барып қарау кезінде жүргізілетін араласу шараларының тұрақты 

артықшылықтарының бұлтартпайтын дәлелін ұсынады, аталмыш шаралар мұқтаж балалар арасында 

ұзақмерзімді нәтижелері жақсарту үшін тиімді стратегия болуы мүмкін. Мұқтаж балалармен үйде 

жұмыс жасау кезінде ананың психологиялық функциясын және қоршаған ортадағы ықтимал стресс 

факторларын ескеру қажет. Ең маңызды талап болып араласу шараларын ерте сатыда, жиі, әрі тиімді 

жүзеге асыру қажет екені табылады. 

V ҚАУІП-ҚАТЕРДІ АЗАЙТАТЫН ФАКТОРЛАР – ҚОРҒАУШЫ  ФАКТОРЛАРДЫ КҮШЕЙТУ   

Өмірін басынан-ақ әлсіз мүмкіндіктермен бастайтын балалар кейінгі өмірінде де артта қалады. Ерте 

балалық шақтағы жетістіктердегі кемшіліктер әдетте одан кейінгі жылдары тереңдей түседі.  Осындай 

кемшіліктерді өмірдің бастапқы сатысында, қауіп-қатер факторларын қысқарта және қорғаныс 

факторларын күшейте отырып, азайту өте маңызды. Бүкіл әлемнен жиналған дәлелдер негізінде 

дүние жүзіне танымал "Ланцет" атты медициналық журналдағы мақалалардың бірінде (2011) кейбір 

ең маңызды қорғаныс факторлары, әрі биологиялық және психоәлеуметтік қауіп-қатерлер 

факторлары анықталды (Суретті қараңыз).  Қауіп-қатер факторларының жағымсыз салдары 

отбасының қолдауының және қорғаныс факторларын күшейтудің арқасында жұмсартылуы немесе 

азайтылуы мүмкін. Егер қажетті қолдау көрсетілмесе, баланың даму үдерісі бұзылады (жоғарыдағы 

суреттегі қызыл сызық); алайда, ерте балалық шақта тиісінше қолдау көрсетілсе, баланың бүкіл өмірі 

бойы даму траекториясы қызыл сызықтан көк сызыққа ауысуы мүмкін, бұл жақсы дамитын (жасыл 

сызық) балалардың деңгейіне жақындауды қамтамасыз етеді. 

(Lancet, 2011)  
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Түрлі зерттеулер тиянақты әзірленген және қарқынды ерте ынталандыру бағдарламаларының қауіп-

қатер тобындағы балаларға оң әсер тигізе алатын дәлелдеді. High/Scope Perry Preschool және 

Abecedarian Project ең жиі аталатын зерттеулер шығар. Baker-Henningham және Lopez-Boo (2010) кіріс 

деңгейі төмен елдердегі КЖБД бойынша араласу шараларын қарастырып, бағдарламалардың 

танымдық, әлеуметтік-эмоциялық және алиментарлық (ауқаттық) дамуға, сонымен бірге, мектепте 

оқу нәтижелеріне оң әсер ететінін анықтаған. Есептеулерге сәйкес, дамушы елдердегі бес жасқа 

толмаған 200 миллион бала ерте балалық шақта биологиялық, психоәлеуметтік және қоршаған 

ортадағы қауіп-қатер факторларының әсерінен толық әлеуетіне жете алмайды (Grantham-McGregor 

және басқалары, 2007). Танымдық қарекеттерді жеткілікті ынталандырмау, әрі ананың депрессияға 

шалдығуы мен зорлық-зомбылыққа шалдыққыштығы ең маңызды психоәлеуметтік детерминант 

(анықтаушы фактор) болған. 2007 жылы халықаралық сарапшылар комитеті даму әлеуетінен 

айырылудың алдын алудың немесе жеңілдетудің қажетті құралы ретінде баланың дамуын 

сүйемелдеп отыру үшін сапалы бағдарламалар аса қажет екенін ерекше атап өтті. Олардың 

ұсынымдарына сәйкес, «балаларды және отбасыларды тікелей оқу-үйрену тәжірибесімен 

қамтамасыз ететін, кіші жастағы балаларға және мұқтаж балаларға бағытталған, айтарлықтай ұзақ, 

жоғары сапалы және жоғары қарқынды, әрі отбасыларға қолдау көрсетуді, тиісінше тамақтануды 

және білім алуды қамтамасыз ету жүйелеріне және қызметтеріне кіріктірілген» бағдарламалар ең 

тиімді болып табылады (Engle және басқалары, 2007, 229-бет).  

Барлық балалардың оқи-үйрене және өсе алатын қолайлы үй жағдайында өсуіне септесу бала 

дамуының берік іргетасын қалау үшін ерекше маңызды болып табылады. Баланың дұрыс дамуына 

септесу дәне мектепке дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі табысты стратегияларға кіретіндер: 

I. ата-аналарды балаларымен кітап оқу, бірін-бірі тыңдау және әңгімелесу арқылы өзара 

әрекеттесуге ынталандыру;  
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II. үйде балаға күтім көрсетілуін қамтамасыз ету ортасында оң өзгерістерге жол ашу және ата-

аналар мен балалардың өмірін жақсарту үшін үйге барып қарау арқылы ата-аналарға 

қолдау көрсету; және,  

III. барлық балаларға, әсіресе, қауіп-қатер тобындағы балаларға мектепке дейінгі мекемелерге 

бару мүмкіндігін беру.  

Осы үш стратегия әр адамның әлеуетін төмендете алатын кедейшілік және отбасындағы алауыздық 

сияқты факторлармен күресуге көмектесе алады. Олар балалардың нәтижелерін жақсартуға 

бағытталған КЖБД бойынша кешенді бағдарламалардың аса маңызды элементтері болып табылады. 

Қосымша ақпаратты «Ата-аналардың аман-саулығы» және «Ата-ана болу өнері» модульдерінен 

таба аласыздар.  

VI ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУ – ӘР БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ   

Барлық балалар отбасында тәрбиеленуге, сапалы медициналық көмекке қол жеткізуге, жақсы 

тамақтануға, білім алуға, ойнауға және залалдан, қатыгездік пен кемсітуден қорғалуға құқылы. 

Балалар өз өмірінде әлеуетін толығымен іске асыра алуға мүмкіндігі болатын ортада өсуге құқылы. 

Ата-аналардың, өзге күтім көрсетуші тұлғалардың және отбасы мүшелерінің, қауымдастықтардың, 

азаматтық қоғамның және үкіметтің міндеті осы құқықтардың құрметтелуін, қорғалуын және 

сақталуын кепілдендіру болып табылады. Сіз, патронаж қызметкері ретінде, осы тұрғыдан 

отбасыларға балаларына ең жақсы күтім көрсетуге қатысты ұсынымдар беру, бағыт-бағдар сілтеу 

және қолдау көрсету арқылы маңызды рөл атқарасыз. 

БҰҰ Бала құқықтары туралы конвенциясы (БҚК) бізге әрбір бала «мейлінше мүмкін дәрежеде» даму 

құқығына ие (6-бап) екенін айтады. Ол, сондай-ақ, Конвенцияға қол қойған мемлекеттер «...ата-

аналарға және заңды қамқоршыларға бала тәрбиелеуге қатысты ата-аналық міндеттерін орындауға 

тиісті көмек көрсетуі және балаларға күтім көрсету саласында мекемелерді, нысандарды және 

қызметтерді дамытуды қамтамасыз етуі» тиіс (18.2-бап) дейді. БҚК-ның негізгі қағидалары болып 

кемсітпеу, баланың ең игі мүдделерін қорғау, баланың өмір сүру, тіршілік ету және даму құқығы, 

сонымен қатар, баланың пікірін құрметтеу табылады. 

Ұл балалар мен қыз балалар оқу-үйренуде бірдей әлеуетке ие. Олардың барлығы, жынысына 

қарамастан, көңіл бөлінуіне, бауыр басуға және мақұлдауға бірдей физикалық, эмоциялық және 

әлеуметтік қажеттіліктерге ие. Әкенің балаларды тәрбиелеудегі және күтім көрсетудегі, сонымен 

қатар, олардың құқықтарын қорғаудағы рөлі дәл ананың рөлі сияқты маңызды.   

Әке қызы да, ұлы да ол үшін бірдей маңызды екенін сезінуін қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ, ана 

сияқты, әке де баласының махаббатқа, бауыр басуға, мақұлдауға, қолдауға және ынталандыруға 

мұқтаждығын қанағаттандыруға көмектесе алады. Денсаулық сақтау, білім алу, құқықтық және 

әлеуметтік қызметтер сияқты негізгі қызметтерге қол жеткізу құқығын қамтамасыз ету үшін барлық 

қыз және ұл балалардың туу туралы куәлігі болуы тиіс. 

Қосымша ақпаратты «Әкелерді қатыстыру» модулінен таба аласыздар.   
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 1 «БАЛАНЫ ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТА ДАМЫТУ» (I-тарау КІРІСПЕ) 

  

1. Қай жас аралығы ерте балалық шақ кезеңіне жатады:  

a) 0-5 жас 

b) 3-6 жас 

c) 0-8 жас 

2. Мидың мейлінше оңтайлы дамуы және жұмыс істеуі үшін адам өміріндегі қай жас аралығы ең 

маңызды болып табылады?  

a) Әйел жүкті болғаннан бастап, бала үш жасқа толғанға дейін  

b) 3-6 жас  

c) Кіші мектеп жасы 

d) Орта мектеп жасы 

3. Туылғаннан бастап, үш жасқа дейін баланың миы өсуі және дамуы үшін не қажет?  

a) Жақсы тамақтану 

b) Денсаулыққа дұрыс күтім жасау  

c) Күтім көрсететін негізгі тұлғаға берік бауыр басу  

d) Ынталандырушы орта 

e) Жоғарыда аталғанның барлығы 

4. Балаларға өмірін үздік мүмкіндіктермен бастауын қамтамасыз ету үшін отбасыларға қолдау 

көрсету қызметтеріне инвестиция салу:  

a) мемлекеттің міндеті емес  

b) мемлекет өз азаматтарының аман-саулығы үшін жүзеге асыра алатын ең жақсы 

инвестиция  

c) елдердің көпшілігінде жол бергісіз астамшылық  

5. Дұрыс немесе бұрыс: ОШЕ/ТМЛ аймағындағы балалардың 20%-дан астамына толық даму 

әлеуетіне жете алмау қаупі төніп тұр.  

6. Ерте балалық шақ:  

a) Өте шапшаң өсу және даму кезеңі  

b) Пәктік кезеңі 

c) Стресс және ширығу кезеңі  
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 ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 2  

«ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ - ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕР УАҚЫТЫ» (ІІ-тарау) 

 

1. Анаға алдымен емізу, ал кейін емузіге қосымша ретінде құнарлы заттарға бай қатты тағамдар 

енгізуді бастауға кеңес берілетін баланың жасы, кем дегенде:  

a) 1-апталығында 

b) 3-4-айлығында 

c) 6-айлығында 

d) 12-айлығында 

2. Балаға жақсы тамақтануды және тиісінше медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету 

үшін ата-аналарға/ерте балалық шақта күтім көрсетішулерге не туралы айту керек?  

a) Баланың темір және А дәрумені сияқты құнарлық заттарды жеткілікті түрінде алуын 

қалай қамтамасыз ету керек   

b) Қаназдықты, паразиттердің және құрттардың еніп кетуін қалай болдырмауға болады  

c) Ұлтты иммунизация жоспары шеңберінде баланың барлық екпелерді алу қажет екені 

туралы  

d) Балалар арасында кең таралған аурулардың қалай алдын алуға және/немесе емдеуге 

болады  

e) Жоғарыда аталғандардың барлығы  

 

3. Балалар оқи-үйрене алуы үшін тәрбиелеушілер тарапынан балаларға қатысты нені 

қамтамасыз етуі қажет?  

a) Құрылымдау және тәртіпке салу  

b) Бауыр басу, көңіл бөлу, елгезектік және ынталандыру   

c) Компьютерлік ойындар  

d) Жұмыс жоспарлары 

4. Дұрыс немесе бұрыс: ата-аналар/ерте балалық шақта күтім көрсетішулер нәрестелермен 

сөйлесуі, оларға ән салып беруі және кітап оқып беруі керек. 

5.  Туылғаннан бастап, үш жасқа дейінгі ойындар балалардың қай салаларда дамуына септеседі?  

a) Әлеуметтік біліктілік 

b) Интеллект (ақыл-парасат) 

c) Тіл дамуы 

d) Жасампаздық  

e) Өмірлік дағдылар 

f) Жоғарыда аталғандардың ешқайсысы  

g) Жоғарыда аталғандардың барлығы  
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 3 «МИ ДАМУЫ» (ІІІ-тарауға) 

1.  Жаңа туылған нәрестенің миы ересек адамның миының көлемінің қанша пайызын құрайды? 

a) 10% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 100% 

2. Келесі зат есімдердің анықтамаларын табыңыз: 

1.Нейрондар a) Нейрондар арасындағы байланыстар 

2. Дендриттер b) Белгілер синапстар бойымен қалай 

жіберілетіні  

3. Синапсис c) Жүйке жасушалары  

4. Нейротрансмиттерлер  d) Дендриттер арасындағы кеңістіктер 

  

3. Дұрыс немесе бұрыс: Ми тізбектері пайдаланылмағанда, олар белгілерді әлдеқайда тезірек 

бере алады.  

 

4.  Біз неліктен бала «тәжірибе жинауды күтетін» болып туылады дейміз? 

a) Балалар жылуға мұқтаж 

b) Олар адамдардың бет-жүзіне қызығу қабілетімен туылады  

c) Олар сөзсіз тілдесуді бастайды  

d) b және c 

  

5. Үш жасар баланың миы ересек адамның миының салмағының қанша пайызын құрайды? 

a) 30% 

b) 50% 

c) 80% 

d) 100% 

 

6. Ми дамуының «аса маңызды кезеңдері» – бұл: 

a) Ата-аналар/күтім көрсетушілер нәрестелерінің жанында үнсіз отыруы тиіс кезең 

b) Ата-аналар/күтім көрсетушілер балаларға әліпби үйретуі тиіс кезең  

c) Ми дамуы үшін белгілі бір жолдармен ынталандырылуы тиіс кезең  

7. Баланың тіл тереңдігін және дыбыстарын түсіну қабілетін дамуы үшін аса маңызды кезең:  
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a) Өмірінің алғашқы 3 айы  

b) Бір жастан кейін  

c) Үш жастан кейін 

 

8. Тілдік дағдыларды дамыту үшін аса маңызды болып табылатын жас шамасы қандай?  

a) Туылғаннан бастап, үш айға дейін  

b) Туылғаннан бастап, үш жасқа дейін 

c) Үш жастан алты жасқа дейін 

9. Дұрыс немесе бұрыс: 3 жасында сөздік қоры бай балалар мектеп жақсырақ оқиды. 

10.  Келесі факторлардң қайсысы балаларға улы стресс қаупі төнуін арттыра алады?  

a) Балалардың физикалық және психологиялық қатыгездікке шалдыққыштығы  

b) Балалардың үйде немесе айналасында озбыр мінез-құлық көрсетілуін көруі  

c) Балаларға мүлдем қамқорлық көрсетілмеуі 

d) Анасы немесе әкесі психикалық сырқатқа шалдыққан отбасында тәрбиелену  

e) Жоғарыда аталғандардың барлығы.  

 

11.  Дұрыс немесе бұрыс: Улы стресс балалардың дамуына әсер ете алады.  

 

12.  Кіші жастағы балаларда ұнамды стресс:  

a) Бейтаныс адамдарды кездестіргенде орын алады 

b) Фрустрация сезінгенде орын алады 

c) Оларды ұрғанда орын алады 

d) a және b 

13. Нәрестенің жетіліп келе жатқан миында қажетті байланыстар қалыптастырудан гөрі, ересек 

адамның миындағы байланыстарды өзгерту оңайырақ және тиімдірек, себебі, ересектер түрлі 

оқу-үйрену стратегияларын көптеп меңгеріп алған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 4 «ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУ – ӘР БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ» (VI-тарауға) 

 

1. Қосымша қолдауды қажет етіп қалуы мүмкін балаларға және отбасыларға жататындар:  

a. Кедей отбасынан шыққан балалар 

b. Дамуында бөгелістері бар балалар 

c. Ауылдық жерлерде және/немесе шалғай аудандарда тұратын балалар  

d. Маргинал топтардан немесе этникалық азшылық топтарынан шыққан балалар  

e. Жоғарыда аталғандардың барлығы  

 

2. Кіші жастағы балалар миының дамуына септесетін жағдайда өсе алуына қандай мемлекеттік 

инвестициялар септеседі?  

a. Нәрестелерге фонетика үйрету  

b. Денсаулық сақтау, балаларды және отбасыларды оқыту-үйрету, әлеуметтік 

қамсыздандыру және қорғау   

c. Тамақтандыру бағдарламалары 

d. Елгезек және қамқор ата-ана, қауіпсіз және ынталандырушы орта  

e. «а» нұсқасынан басқасының барлығы  

 

 

3. Дұрыс немесе бұрыс: Патронаж қызметкерлері ата-аналарға әлденені дұрыс істемегінін 

түсіндіру арқылы бала дамуындағы кемшіліктерді азайтуға көмектесе алады.  
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ҚОСЫМША РЕСУРСТАР  

ІІ-тарауға НЕЛІКТЕН ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ – ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕР УАҚЫТЫ?  

• Кіші жастағы балаларды ерте балалық шақта дамыту энциклопедиясы   

Балалардың ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУ маңыздылығы  

http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development/complete-

topic 

• Гарвард университеті жанындағы Баланы дамыту орталығы (CDC/Гарвард)  

InBrief: The Science of Early Childhood Development (Ерте балалық шақта дамыту ғылымы)  

https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA 

• InBrief: The Foundations of Lifelong Health (Бүкіл өмір бойғы денсаулықты сақтау 

негіздері) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M 

ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

• 2 ай (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2mo.html)  

• 4 ай (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html)  

• 6 ай (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html)  

• 9 ай (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-9mo.html)  

• 1 жас (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html)  

• 18 ай (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-18mo.html)  

• 2 жас (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html)  

• 3 жас (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-3yr.html)  

• 4 жас (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4yr.html)  

• 5 жас (http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-5yr.html)  

• Даму кеезңдерін тексеру тізімін жүктеп алу 

(http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf)  

    ҚАНДАЙ ФАКТОРЛАР БАЛАНЫҢ ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕДІ  

• The Science of Early Childhood Development (The Science of ECD) [Ерте балалық шақта 

дамыту ғылымы (ЕБШДҒ)]  

Ерте балалық шақта дамыту ғылымы (ЕБШДҒ) ерте балалық шақтың бүкіл өмір бойғы 

денсаулыққа және аман-саулыққа терең әсер ететіні туралы қосымша ақпарат алуға 

қызығушылық білдірген барлық тараптарға заманауи зерттеулерді қолжетімде етуге 

арналған білім жұмылдыру бойынша бастама болып табылады.  

• Бейнебаян: Long Reach for Early Childhood [Ерте балалық шақтың алысқа апарар жолы] 

http://www.scienceofecd.com/pages/the-long-reach-of-early-childhood 

• Мен қалай үйренемін – баланың даму кезеңдері 

https://www.youtube.com/watch?v=7hn0O_L6lfI  

ІІІ-тарауға ӨМІРДІҢ АЛҒАШҚЫ ҮШ ЖЫЛЫНДА МИ ӨТЕ ШАПШАҢ ДАМИДЫ  

http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development/complete-topic
http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development/complete-topic
https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA
https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-9mo.html
file:///C:/Users/Ltikhonova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5Z5VE2YZ/1%20жас%20(http:/www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-1yr.html)
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-18mo.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-3yr.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-4yr.html
file:///C:/Users/Ltikhonova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5Z5VE2YZ/5%20жас%20(http:/www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-5yr.html)
file:///C:/Users/Ltikhonova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5Z5VE2YZ/Даму%20кеезңдерін%20тексеру%20тізімін%20жүктеп%20алу%20(http:/www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf)
file:///C:/Users/Ltikhonova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5Z5VE2YZ/Даму%20кеезңдерін%20тексеру%20тізімін%20жүктеп%20алу%20(http:/www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf)
http://www.scienceofecd.com/pages/the-long-reach-of-early-childhood
https://www.youtube.com/watch?v=7hn0O_L6lfI
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Келесі бейнесюжеттерді қараңыздар 

• 1-ші негізгі тұжырымдама – Тәжірибе ми сәулетін салады  

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 

• 2-ші негізгі тұжырымдама – Баламен өзара әрекеттему ми тізбектеріндегі байланыстарды 
қалыптастырады   
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 
 

• 3-ші негізгі тұжырымдама – Улы стресс дұрыс дамуды бұзады   
https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw 
 

• Ми-қаһарман 
https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4 

 

СТРЕСС ӘСЕРІ 

• Гарвард университеті жанындағы Баланы дамыту орталығы (CDC/Гарвард)  

http://developingchild.harvard.edu  

 

• Кіші жастағы балаларды ерте балалық шақта дамыту энциклопедиясы  

Ми дамуы туралы ақпараттық парақшалар: 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-structure.pdf 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-stimulation.pdf 

 

• Өзгермелі ми - http://changingbrains.org/ 

Орегон штаты Университетінің жанындағы Ми дамуы зертханасы ми икемділігі, қиял, 

көру қабілеті, тірек-қимыл аппараты, зейін, тіл, кітап оқу, математика, музыка, 

эмоциялар және оқу-үйрену туралы тегін бейнебаяндар сериясын ұсынады.  

 

• Балаларды ерте балалық шақта дамыту маңыздылығы - Брукингс Институты  

https://www.youtube.com/watch?v=7qmkxytBeDs  

Кіші жастағы балаларды дамыту (КЖБД) әйел жүкті болғаннан бастап, баланың 

бастауыш мектепке барғанға дейінгі кезеңді қамтиды және оның аясына физикалық 

аман-саулық, сонымен қатар, танымдық, тілдік және әлеуметтік-эмоциялық даму 

кіреді. КЖБД-ға инвестиция салу - бақыттырақ балалар, тең құқылы қоғам кепілі, әрі 

болашақта көп шығын шығудың алдын алады. 

VI-тарауға ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУ – ӘР БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ  

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw
https://www.youtube.com/watch?v=s31HdBeBgg4
http://developingchild.harvard.edu/
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://changingbrains.org/
https://www.youtube.com/channel/UCi7jxgIOxcRaF4Q54U7lF3g
https://www.youtube.com/watch?v=7qmkxytBeDs
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• Human rights for children and women: How UNICEF helps make them a reality UNICEF, 1999 

[Права человека для женщин и детей: Как ЮНИСЕФ помогает сделать их реальностью, 

ЮНИСЕФ, 1999], құжатты келесі сілтеме арқылы көріп шығуға болады:  

http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf  

• Bernard van Leer & UNICEF (2006). [Бернард ван Лее Қоры және ЮНИСЕФ (2006).] №7 

Жалпы тәртіптегі ескертуге түсіндірме: "Баланың құқықтарын ерте балалық шақта 

жүзеге асыру". Нидерланды: BvLF  

http://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf  

БҰҰ Бала құқықтары туралы конвенциясы 18 жасқа дейінгі барлық балаларға қатысты 

қолданылады, алайда, оны жүзеге асыру сөз кіші жастағы балалар туралы болғанда 

ерекше қиындықтар тудырады. Бұл кітап балалардың құқықтарын ерте балалық шақта 

жүзеге асыру бойынша нұсқаулық болып табылады. Ол БҰҰ Бала құқықтары комитетінің 

№7 Жалпы тәртіптегі ескертуіне негізделген. 

• Негізгі ақпарат – Біріккен Ұлттар Ұйымының баланың демалуға, бос уақытын өткізуге, 

ойнауға, ойын-сауық шараларына, мәдени өмірге және өнермен айналысуға құқығы 

туралы №17 Жалпы тәртіптегі ескертуі (31-бап), құжатты келесі сілтеме арқылы көріп 

шығуға болады:  

http://www.ipausa.org/pdf/IPASummaryofUNGCarticle31_FINAL .pdf  

 І-МОДУЛЬДІҢ БАРЛЫҚ ТАРАУЛАРЫ БОЙЫНША ҚОСЫМША РЕСУРСТАР  

КЖБД саласындағы заманауи тақырыптар туралы есептер, мақалалар, веб-сайттар және 

бейнематериалдар түрінде онлайн материалдар және ресурстар ұсынылған бірқатар веб-сайттар бар. 

Біз сіздерге келесілерін көріп шығуға кеңес береміз: 

• Кіші жастағы балаларды дамытудың озық тәжірибесі орталығы (CEECD)  

http://www.excellence-earlychildhood.ca  

Канадада негізі қаланған осы орталықтың жұмысы кіші жастағы балаларды анасы жүкті 

болғаннан бастап, бала бес жасқа толғанға дейін дамуы туралы білімімізді орталық жариялаған 

Кіші жастағы балаларды ЕРТЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН ДАМУты энциклопедиясы арқылы жетілдіруге 

бағытталған. 

www.child-encyclopedia.com  

www.enfant-encyclopedie.com  

www.enciclopedia-crianca.com  

www.enciclopedia-infantes.com  

 

• Ми дамуы туралы ақпараттық парақшалар: 

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-structure.pdf  

http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-

development-in-children-stimulation.pdf  

 

• Гарвард университеті жанындағы Баланы дамыту орталығы (CDC/Гарвард) 

http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/pub_humanrights_children_en.pdf
http://www.bernardvanleer.org/publication_store/publication_store_publications/a_guide_to_general_comment_7_implementing_child_rights_in_early_childhood/file
http://www.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf
http://www.ipausa.org/pdf/IPASummaryofUNGCarticle31_FINAL.pdf
http://www.excellence-earlychildhood.ca/
http://www.child-encyclopedia.com/
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-structure.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/eyes-on-brain-development-in-children-stimulation.pdf
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http://developingchild.harvard.edu  

Бұл – ерте балалық шақ ғылымы, араласу шараларын түсіну, инновациялар, әлемдегі 

балалардың даму мәселелері және ұзақмерзімді денсаулық негіздері туралы керемет ресурс. 

Орталық мамандар ерте балалық шақ ғылымы туралы не білетіні және қоғам осы салада не 

түсінетіні және не істейтінін арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған медиа-өнімдердің 

кең ауқымын ұсынады. 
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INBRIEF СЕРИЯСЫ 

INBRIEF сериясында кіші жастағы балаларды дамыту ғылымы және ерте балалық шаққа қатысты 

бағдарламаларды бағалау бойынга соңғы ғылыми зерттеулердің және таныстырылымдардың 

қысқаша түйіндемесі қамтылған. Парақшаның екі жағында да ақпарат ұсынылған осы бір беттік 

түйіндемелер қосымша  бейнематериалдар сериясы түрінде де қолжетімді.   

• InBrief: The Science of Early Childhood Development (Ерте балалық шақта дамыту ғылымы)  

https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA 

• InBrief: The Foundations of Lifelong Health (Бүкіл өмір бойы денсаулықты сақтау негіздері) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M 

• InBrief: Балалардың дамуына қолайсыз факторлардың тигізетін әсері  

https://www.youtube.com/watch?v=chhQc0HShCo 

• InBrief: Қараусыздық туралы ғылым  

https://www.youtube.com/watch?v=bF3j5UVCSCA 

• InBrief: Орындаушы Функция: Өмірлік және оқу-үйрену дағдылары  

https://www.youtube.com/watch?v=efCq_vHUMqs 

http://developingchild.harvard.edu/
http://www.developingchild.net/
http://developingchild.harvard.edu/library/multimedia/inbrief_series/
https://www.youtube.com/watch?v=WO-CB2nsqTA
https://www.youtube.com/watch?v=o_mCNW4kb6M
https://www.youtube.com/watch?v=chhQc0HShCo
https://www.youtube.com/watch?v=bF3j5UVCSCA
https://www.youtube.com/watch?v=efCq_vHUMqs
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• Балалардың нәтижелерін жақсарту үшін ересектердің әлеуетін арттыру: өзгеріс теориясы  

https://www.youtube.com/watch?v=urU-a_FsS5Y 

• Баланы дамыту жөніндегі ұлттық ғылыми кеңес. 

2007 The timing and quality of early experiences combine to shape brain architecture. Cambridge, 

MA: National Scientific Council on the Developing Child, Working Paper No. 5. [2007 Ерте балалық 

шақта тәжірибе жинау уақыты мен сапасы бірлесе отырып ми құрылымын қалыптастырады. 

Кембридж, Массачусетс: Баланы дамыту жөніндегі ұлттық ғылыми кеңес, жұмыс құжаты № 

5.]  

http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/wp5  

Осы баяндамада ми дамуы үшін аса маңызды кезеңдердің маңыздылығын түсінудегі соңғы 

ғылыми жетістіктер және жасалған қорытындының саясатқа қатысты салдары қысқа, әрі 

қарапайым тілмен жинақталған. 

• Өзгермелі ми - http://changingbrains.org/ 

Орегон штаты Университеті жанындағы Ми дамуы зертханасы ғалым емес адамдарға 

арналған ғылыми бағдарламаны ұсынады, ата-аналарға, педагогтарға және саясаткерлерге 

арналған ғылыми мәліметтерге негізделген ақпарат және сарамандық ұсынымдар туралы 

баяндайды. Ми икемділігі, қиял, көру қабілеті, тірек-қимыл аппараты, зейін, тіл, ктіап оқу, 

математика, музыка, эмоциялар және оқу-үйрену туралы тегін бейнебаяндар сериясы бар.  

• Бернард ван Леер Қоры - http://www.bernardvanleer.org/  

Oates, J., Karmiloff-Smith, A. Johnson, M.H. Eds. 2012. Developing Brains. Early Childhood in Focus  

http://www.bernardvanleer.org/Developing-Brains  

Бұл жарияланымның мақсаты балаларға ерте балалық шағында қатты әсер ететін физикалық 

және әлеуметтік ортаға баса көңіл аудара отырып, бала неврологиясы және дамуы бойынша 

ең маңызды зерттеу бағыттарына шолу жасауды ұсынады. 

• CRIN (Бала құқықтары жөніндегі халықаралық желі) - http://www.crin.org 

CRIN - бала құқықтары жөніндегі халықаралық желі. Желі адвокациялық науқандар жүргізеді, 

балалардың құқықтарын қорғау коалицияларына жетекшілік етеді және қолданыстағы ада 

құқықтарын сақтау тетіктерін баршаға қолжетімді етуге тырысады. Сайт бала құқықтары 

туралы ұлттық және халықаралық заңдар, балалардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз 

ету тетіктері және әр елдегі бала құқықтары туралы ақпарат туралы өзекті мәліметтер беретін 

құнды ресурс болып табылады. 

• Science of Early Child Development (SECD) [Баланы ерте жастан дамыту ғылымы] - 

http://www.scienceofecd.com/ Ред-Ривер колледжі Торонто университетімен бірге адамды 

ерте жастан дамыту және халық денсаулығы саласындағы соңғы зерттеулердің кейбірі туралы 

айтылатын мультимедиялық онлайн ресурс жасаған. 

https://www.youtube.com/watch?v=urU-a_FsS5Y
http://changingbrains.org/
http://www.bernardvanleer.org/
http://www.crin.org/
http://www.scienceofecd.com/

