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БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫЫ ӨЗ
АЛДЫНЧА ЙШИН УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Ш амырканова Н.Б. -  Й.Арабаев атындагы КМУнун аспиранты
Аннотация. Бул макалада башталгыч класстын окуучулары үчүн ез алдынча 

ишти уюштуруунун жана өз алдынчалуулукту өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрү карала!.
Түйүндүү' сөздөр: окуучу, өз алдынчалуудук, ишкердүүлүк, уюштуруу, 

башталгыч класс, окуу материалы, ташпырма, билим берүү, өнүктүрүү.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Шамырканова Н.Б. -  аспирантка К ГУ им. И.Арабаева

Аннотация. В этой статье расматривается особенности развития 
самостоятельности и организация самостоятельной деятельности младших 
школьников.

Ключевые слова: ученик, самостоятельность, деятельность, организовать, 
начальный класс, учебные материалы, задание, образование, развитие.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Shamyrkanova N.B. - graduate student of KSU. LArabaev

Abstract. This article examines the features of the development of independence and 
the organization of independent activity of junior schoolchildren. _ _

Key words: pupil, independence, activity, organize, primary class, teaching materials.
task, education, development.

Өз алдынча, демилгелүү жана чыгармачыд инсанды калыптандыруу 
дайыма билим берүүнүн негизги маселелеринин бири катары каралып 
келет. Өз алдынчалуулукту өнүкгүрүү -  мектептегн окутуунун бардык 
мезгилинде улантылган процесс. Качан окуучу окууга киргенде, анда өз 
алдккчалуулуктун алгачкы өбөгвлөрү, андан кийин жөндөмдөр 
калыптанат Окуучулардын өз алдынча ишкердүүлүгүнүн ыкмаларын 
калыптандыруу-азыркы билим берүүнун актуалдуу маселелеринин бири, 
ал эми окуу материалынын үстүндө өз алдынча иштин ыкмаларын 
окуучуларга үйрөтүү ийгиликтүу окутуунун милдеттүү шарттарынан 
болуп саналат.

Окуучулардын ез алдынча ишкердүүлүгү алардын таанып 
билүүчүлүк жөндөмдүүлүктерүн өнүктүрүүнүн зарыл шарттарынан болуп

196



зсептелет. Окуучулардагы өз алдынчалуулукту өнүктүруүнү мектепте 
окутуунун алгачкы күндөрүяөн башташ керек, анткени кенже мектел 
’.рагында өз алдынчалуулук, жоопкерчилик жана өзүн өзү текшерүүгө 

жвндөмдүүлүк сыяктуу инсандык салатгардын түзүлүшү жүрет.
Өз алдынча ишкердүүүк деп, биз, мугалимдин ташнырмасы боюнча 

активдүүлүктү жана күжүрмөндүктү көрсөтүү менен окуу тапшырмаларын 
03 алдынча чечкен окуучунун ишкердүүлүгүн түшүнөбүз. Ошентип 
окуучулардын ез алдынча ишинин төмөндөгүдөй белгилерин бөлүп 
көрсөтүүге болот:

-мугалимдин тапшырмасынын болушу;
-окуучулардын өз алдынчалуулугу;
-педагогдун түздөн-түз катышы жок тапшырманы аткаруу;
-активдүүлүк, окуучулардын акыл чымыркануусу.
Сабактагы өз алдынча ишкердүүлүктүн негизги максаты- 

окуучуларды ой жүгүртүүгө, окуу материальна анализдөөге, жалпылоого 
кана өздештүрүүгө үйрөтүү экендиги белгилүү.

^  Өз алдынча ншкердүүлүк ар түрдүү каражаттар менен калыптанат, 
дзардын ичинен өз алдынча иш абдан кеңирн тараганы болуп эсептедет. 
Көптөгөн окумуштуулар, педагогдор, психологдор жана методисттер өз
алдынча ишти окуучулардын өз алдынча ишкердүүлүтүн уюштуруунун 
жана башкаруунун атайын педагогикалык каражаты аныкташат.

Башталгыч класста окутуу процессинде өз алдынча шпти 
окуучулардын аткаруусунун эффективдүүлүгү аны уюштуруунун, 
лландоонун, башкаруунун жана текшерүүнүн шарттарынан түздөн-түз көз 
каранды. Өз алдынча кшти уюштурууда тапшырманы ез учурунда жана 
тйгиликтүү аткаруу үчүн педагогикалык шарггарды түзүүгө багытталган 
педагог менен окуучулардын аракети болжолдонот. Мындай шарттарды 
гузүү мугалимден окуучулардын таанып билүүчүлүк ишкердүүлүгүн 
башкаруунун методдорунун педагогикалык-психологиялык спецификасы 
боюнча билимдерди, окуу ишкердүүлүгүнө ориентирлерди жана баалууяук
...зүлуштөрдү, мотивдерди, максатгарды өз учурунда жана туура

^зормулировкалоо жана трансфюрмацкялоо жөндөмүн талап кылат.
Башкача айтканда, окуучулардын өз алдынча ишкердүүлүгүн 

чоштуруу менен окутуучу төмөнкү еуроолорго негиздүү жооп бере 
бияиши керек:

-кандай гана окуу материалы болбосун, аны үйрөнүүдө өз алдынча 
пштн киргизүү качан максатка ылайыктуу;

-мүмкүн болгондордун ичинен өз алдынча иштин кандай конкреттүү 
тибин билимдерди өздөштүрүүнүн ар бир зтабында тандоо жана колдонуу 
керек?Адабий окуу сабагында өз алдынча ишти уюштуруу жана өткөрүү 
өзгөчө мамилени талап кылат, Ошондуктан мугалимге сабактардын 
планын кылдат ойлонуу, өз алдынча иштин мазмунун жана ордун, аны 
уюштуруунун формаларын жана методдорун аныктоо зарыл. Ушундай
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f кырдаалда гана окуучулардын өз алдынча иши аң-сезимдүү. Мында 
педагог иштин татаалдыгынын жана көлөмүнүн деңгээлин, анъ. 
аткаруудагы балдарда келип чыккан кыйынчылыктарды жана мүмкү- 
болгон каталарды алдын алышы керек. Ошондой эле Адабнй окуу 
сабагында оз алдынча ишти уюштурууда окуучуларга көзөмөл жүргүзүүнү
жана жардам көрсөтүүнү ойлонуу керек,

Эреже катары, мугалимдер окуу материалын текшерүү жана 
бекемдөө процессинде ез алдынча ишти колдонушат, бирок ал ар
репродуктивдүү деңгээлде тапшырманы формулировкалашат. 
Е.И.Тупичкина менен И.В.Крючкова өздөрүнүн изилдөөлөрүнде кээде 
мугалимдер ар кандай дидактикалык макеаггар менен окуучулардын ез 
алдынча ишкердуүлүгүн уюштуруунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө унутуп 
калышат деп белгилешет. Алар ез алдынча ишти жүргүзүүнүн төмөыдөгү
макоаттарын белгилөөгө аракет жасашкан,

— окуучулардын билимдерин актуалдаштыруу;
— жаңы билимдерди үйрөнүү;
■_ окуучулардын билимдерин жана жөндөмдөрүн бекемдөө жана 

кайталоо;
— окуучулардьш билимдерин жана жөндөмдөрүн текшерүү.
Өз алдынча иштин татаалдыгынын деңгээли жөнүндө айтын жатып, 

ал өтө эле жөнөкей, окуучулардын акыл жөндөмдүүлүктөрүнүн 
өнүгүшүнүн деңгээлинен темөн болбошуна көңүл бурабыз, Өз алдынча 
иштин кыйынчылыктарыньш акырындан өсүшү негизияен үч багытта
жасалат:

— тапшырмалардын көлөмүн жана окуучулардын өз алдынча ишль
узактыгын көбейтүү жолу менен;

~ тапшырманын мазмунун татаалдаштыруу жолу менен;
-  көрсөтмө берүүнүн ыкмаларын жана мугалим тарабынан 

жардамдын көлөмүн акырындап азайтуу жолу менен.
Ошентип, окуучулардын ез алдынча иштеринин эффективдүүлүгү өз 

алдынча ишти уюштурууну жана пландоону, башкарууну жана 
текшерүүнү камсыздаган шаргтардан түзден түз кез каранды. Бул 
бирдиктүү окуу-тарбия процессинде окуучулардьш окуу ишкердүүлүгү. 
кыйыр башкаруунун методдорун жана алардын аң-сезимдүү өзүн өзү 
уюштуруунун1 ыкмаларына ээ болуудагы башкаруунун методдорун 
колдонууга мүмкүндүк берет. Мындай шар-гтарды түзүү окуучулардын 
таанып билүүчүлүк ишкердүүлүгүн башкаруунун түз жана кыйыр 
методдорунун педагогикалык-психологиялык спецификасы боюнча 
билимдерди, ар кандай өз алдынча иштерди окуучулардын аткаруусунда 
окуу ишкердүүлүгүнө ориентирлерди жана баалуулук түзүлүштөрдү, 
мотивдерди, максаттарды өз учурунда жана туура формулировкалоо жана 
трансформациялоо жендөмүн талап кылат.
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% ек. Окутуунун ар канд - МҮМКҮНчүлүктөрүнүн енүгүшүнө,

» даяряоого жарвш
берет.
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^ ^ а р о в а ,  Е.Л. Ранние ^норме и при отооиениях в разштгии. авторсф. ди Д Р

ГОНЧТ ЕР с " аА : ^ ^ Р Н о е  чтение: 3 класс: рабочая тетрадь Ж /  Л А

ПреВМеТ“ ' В 2 ,Л11'
М,! Просвещение, 2011.
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