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IMPROVE EFFICIENCY
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Макапада балинын тубаса озгөчөлуктөрун. интел- 
лектин онуктүрүү анын билим апуусуна, турмушта ииги- 
ликке жетуүсүнө, жалпы эле инсан катары калытпануу- 
суна тийгюген тиасири ачып берилип. социалдык интел- 
лекттин компоненттери мазмундук жактан чечмеленген. 
Килим берүүдө окуучулардын интеллектинин озгочнлук- 
тврун эске алуу алардыи шык-жондомун ойготууга таа- 
сир этери ачып берилген

Негизги созОнр: тубаса взгвчолуктчр, интеллект, 
интеллект турлвру, вербалдык-лингвистикалык интел
лект, социалдык интеллект, окутуу, инсанды калыптан-
дыруу.

В статье рассматривается влияние врожденных 
особенностей и особенностей интеллекта ребенка на ус
певаемость учащихся и успешность в жизни. налЬормипп- 
вание его личности. Раскрыты компонешф**^ йЙ 
ние социального интеллекта, учет осу 
лекта учащихся в системе обризовфЛе%]еп(кобству 
раскрытию задатков детей. г /  •-> L 9 q^ h

Ключевые слова: врожденные 1/6
лект, виды интеллекта, вербильнк^кнгв! WwSr 
теллект, социальный интеллект, обучуние, формйУ>

• щ с fluIn article are considered influence ofe^rtgi 
and features o f intelligence the child on progress 
progress in life, on formation o f  his / у  (impoii1
and the cpment o fs iu k / l  li/stglligenne, tm —accounting in) 
featkresn/WUilMueftfg lift 111ц laltpils <bi an education system 

/fQftyiMigxksvrosure o f inclinations ojyhildren are opened,
I Key words: congenita! features,, intellect, types o f 

intellect, verbal lingiustic intellect, social intellect, teaching, 
formation o f  the personality,

Акыркы мезгилде таланттуу балдардын психо- 
логиялык озгөчолүгүн, аларга билим берүүнүн н- 
атыйжалуулугун арттыруу маселелерин турмушта 
изилдөө адистер үчүн актуалдуу маселеге айланды.

Коомдогу инсандардын карым-катышынын, 
ийгиликтерге жетишинин сырлары, кесипке болгон 
жөндемдүүлүктөрү такай турдо окумуштуулардын 
кызыгуусун туудуруп, бүт илим тармактары бул 
байлайыштарды ез предметине тиешелүу өңүтгон 
изиддеөгө алып келе жатат. Айрыкча акыркы кездер- 
де адамдын инсандык мүмкүнчүлүгүн, тубаса озго- 
чөлүктөрүн изилдөогө кызыгуу ото кучен, инсандык 
интеллектин жана жөндемдүүлүктөрүн өнүктүрүү 
маселелери философия, социология, психология, 
этика, педагогика ж.б. илимдердин негизги изилдоо 
предметине айланып олтурат.

Окумуштуулар инсандын турмушта же" _ 
ийгиликтери балалык чакта айлана-чөйредөг- 
лерге болгон күчтуү кызыгуусунун бар бс. _ 
жашоодо өте зарыл болгон эн керектүү билим^:: 
жыйындысына ээ болуусуна коз каранды эк 
белгилешет.

Адамдардын ишке болгон шык-женсе 
кезден эле билинет. Мектепте класс оку у- 
бир эле педагог окутса, бирдей эле ок>у мз-е: 
дары берилсе, окуучулардын айрымдары • 
шы” деген бааларга, айрым окуучулар «4> : _
окуса, калгандары «3» деген баага окуса, ал : 
эки окуучунун алган баасы дайыма - "2 
лардын билим алуудагы мындай өзгөче.с ~ _ 
дын сабак материалын кабыл апуусуна, ту_~ - 
жана эстеп калуусуна жараша болот Эмке - • 
эле класста окуган окуучулардын тушу 
кабыл алуу деңгээлдери ар түрдүү бс.": •' _ - 
суроого жооп берүүдо, окуучулардагы мь:-с: ■ 
чөлүктөр алардын тубаса берилүучү иите : - 
өзгөчөлуктөру менен байланыштырылып :■ к: 

Жөндөмдүүлүкке ээ болгон балань:- 
Чүлүгү ото кеңц{&ЮЬЪ)Ы, ынгайлуу шар: : 

да уңагяар 'шТалимге ээ бс." 
н ийгиликтерге^жетише алат. G:e * - 

Дүүлүккө ээ болгон, райерза таанып-бн.г • 
кууга жондом.тк4т'щ .^Нжогору бо.ту- 

,олук Щ д а т ш  кезинен эле билн.-е 
бернетиканын атасы Норберт Вине: - - _  

да ойуганды үйронүп, ар кандай илимий ' ~
ды шзыгып окуй баштаган. Атасы уулунэ —•/ 
үйретүп, математиканы окуткан. 9 жашы-т: -  
мектепгин 9-классына кирген. 14 жашынд; • 
ди бүтүп, математикалык логика боюнче : 
циясы учуй 18 жашында философиям- : 
деген наам алган. 13 т т д е  эркин сүйлөге- • - " 
ачылыштарды жасаган. XX к. математике;^ • 
кибернетика ил им и н негиздеген.

Интеллект (лат. intellectus - разуме:-:- :---- 
- адамдын акыл ж о нл о м д үү л у гу н у н тур;-— * 
ар дайым анын ар кыл и ш м е р д ү ү л ү к т ө р у - - 
турумдарынан корунушу [2].

«Интеллект» психологиялык онугге- _--- 
дин когнитивдик чойре менен бс.--;- 
байланышы катары каралат. «Интелде--  
онуттон алып Караганда аң-сезим бете--к* —« 
нун белгилүү функцияларын аткарышь:-;. - _~
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ia ;y  оолуп, адистер үчүн таанып-билүүдөгү бөтөн- 
чэлуктөрдү аныктоочу белги катары кызмат кылат.

Азыр адамдардын интеллектинин 9 түрү белги-

Гарвард университетинин профессору Хопард 
'зрднер «Рамки ума: теория множественности ума» 
iTTvy 1983-жылы жарыкка чыккан китебинде адам- 
12 V ар түрдүү денгээлде билимдерди өздештүрөрүн,
•д бир адамдын билимдерди ездөштүрүүсү озгочо- 
“■кторгө ээ экендигин баса белгилеп, адамдардын 

нтеллектинин 8 түрүн аныктаган. Ховард Гарднер 
-деллекттин сегиз түрүн атаса, ал зми азыркы кез- 

-еги дүйнегө таанымал бизнес-тренер Р Кийосаки 
..-ггеллектин тогузунчу түрүн аныктаган.

Гарднер ар бир баланын интеллектинин озго- 
-:елүгүн зеке альт, билим берип окутса, кесипти 
-•ндаса, андайлар гурмушта чон ийгиликтерди 
гаратат дейт. Мисалы, верСтлдык-линиви^ти- 
калык mi I ел лею и онкккон адамдар чет тг 
:ной эле үйринүп апм ш и^ суСшвЩконлү  ̂
хлмшканлы, китеп окуг»|Гды1̂ ^^1Д/я1'Kopyiuoi'. Alnap 
чет тилдерди ийгиликтүү үйрөнүп, көп тил билген 
адамдар болушат жана котормочу, фи 
лист, жазуучу бфАуп иштей алыша

Вербалдык-л|#^|^ДМс4калыкЧ№Те^лекти 
көн көптөгөн улуу адамдар тарыхтан белгилүү. 
баарынан мурда кеп тилдерди билишкен, ош 
зле окумуштуулук даражага да жетишкен. М 
түрк акыны Назым Хикмет бир нече т 
сүйлөгөн ж.б.

Ар бир интеллекттин түрүн енүктүрүүгө б 
да айтылып жүрөт. Эгерде таланттуу балдарга би, 
берүүдө туура метод-ыкмалар колдонулуп, бала отү 
гырышчаактык менен тажабай аракет кылса, андай 
бала тан каларлык натыйжаларга жетише атат.

Угуу сезимди онуктүрүү вербалдык-лингвис- 
тикикалык интеллекти өнүкгүрүүге таасирин 
тийгизет. Нуга жетишүү үчүн музыканы көп угуп, 
угуу сезимди өнүктүрүү зарыл

Ар бир ата-эне ез балдарынын интеллектинин 
озгөчөлуктөрун эске алып, балдарынын кандай 
жөндөмдүулүктеру бар экендигин аныктап такташы, 
балдарынын жендөмдүүлүкторүнө жараша кошумча 
билим берүүнү уюштуруусу жана кесиике багыт 
бериши зарыл. Эгерде баланын угуу сезүүсү күчтүү 
өнүккөн болсо, дарыгердик кесипке окутуумун 
кереги жок, андай бананы башка кесипке (М: музыка 
багытында ж.б.) окутуу натыйжалуу болот.

Угуу-сүйлөе жөндомү өнүккөн болсо, андай 
бала композитор, ырчы, диктор, программаларды 
алып баруучу, журналист ж.б. боло алышы мүмкүн. 
Эгерде баланын логикасы, математикалык интел
лекти өнүккөн болсо, андай баладан экономист, 
бухгалтер же программист, ошондой эле жакшы 
математика мугалими чыгат [ 1 ].

Эгерде ата-эне баласынын жөндемүн кичине 
кезинде эле гактап билсе, аны оной ийгиликке жете 
турган жолго, кесипке багытгай алат.

XX кыдымда психологдор (Б.Ф. Теилов ж.б.) 
иисандык туйгунун-сезимдердин есүп-онүгүшүнө 
балалык кундвн баштап аракет кылуу зарыл экенди
гин белгилеп, ар бир балада азгачкы жаралган талант

үрондерүн остүрүү керек экендигин айтышат. Ал 
эми педагогдор ар бир инсанга берилген жөндөмдү 
өркүндетүү үчүн коп кырдуу жана терен өздөш- 
түрүлгөн билим талап кылына тургандьн ын 
айтышат.

Акыркы кездерде инсандын «соииалдык интел- 
лекттин» изилдвөгө чон маани берилет. «социачдык 
интеллектте» инсандын коомдо башка адамдар 
менен болгон карым-катыш өзгочөлүктөрү көнүлгө 
тутулат.

Соииалдык интеллект деген башка адамдар 
менен оной ымалага келүү, тил табыша алуу жон- 
домү, башкалардын квнүлүн жана кылык жорутунун 
озгочелүктөрүн эске алып, айлана чөйросүндегү 
адамдар менен оной мамиле түзүп кетүү жвндөмү 
катары түшүнүлөт.

Илимпоздордун жүргүзгөн аракеттери азырын- 
ча натыйжа бере элек.

Соииалдык интеллект! изилдоодо анын 
мазмунуна, кыаматына, байланыштарьн/Ь гуура баа 
б^ре ал G а г aJLi ы к мС 1 негизги кем ч ьел Jfl н взогу

ары белгилрог (ydMiBfej 1Ш л [ Щ /
jl шшгалдык интеллекгги изилдоодо 

тнитивдик мүнөздөмөлвргө ӨЗГӨЧӨ кону л буру- 
адамдардын кабыл алуусун, жүрүм - 

турум 'чртивдерин түшүнүүсүн ж.б.у.с. изиллеп 
чечмелөөпр басым жасайт. Ошондой эле вербалдык 

кагында соииалдык интеллект жүрүм - 
си катары каралып, вербалдык ыкма- 
нда (озуно - озу отчет берүү, интро- 
.с.) иш жүзүно ашырылыш озгочо- 

алат.
'Налдык интеллекттин эки фактору белуп

каралат.
Биринчиси - «соииалдык билим тазалыгы (туу- 

ралыгы)»: соииалдык кубулуштар бокшча тааныш- 
тык деңгээли, декларативлик жана тажрыйбалуу би- 
лимдин чагылышы. Декларативлик керсоткучке 
соииалдык кубулуштарды үйрөнуүдөгү туура түшү- 
нүк белгиленсе, гажрыйбалык билимде - жекече 
турмуштук практикасындагы байкоолорунун жый- 
ынтыгы чагылат.

Экинчиси, социалдык-когнтивдик ийкемдуу- 
тгук. Мында инсандын соииалдык билимде белгисиз 
маселелерин чагылдырыш жендөмү тууралуу кеп 
болот. Кандайдыр бир нерсеии билүү зарылдыгында 
- аны түшүнүү үчүн кабыл алуу жондему, билим 
даярдыгы. эске тутуу жөндөмү негизги сапатлар 
болуп эсептелинет.

Соииалдык интеллект үч компонент мунез- 
дөлот. Алардын мазмуну томөнкүдөй:

1. Когнитивлик компонент:
- соииалдык билим эл, топ жөнүндө түшү- 

нүк, башка адамдарга карата болгон түшүнүк;
- соииалдык эске тутум - ысымлы, жуздү зеке 

тутуу жөндөмү;
- соииалдык туйгу - сезим денгээли. көнүлдүн 

аныкталышы. башка адамдардын кыймыл - араке- 
тинин өзгочөлүгүн түшүнүү (соииалдык контексттик 
чегинде каралган жүрүм - турумду адекваттуу кабыл 
алуу жөндомдүүлүгү);
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- социалдык божомол - жекече иш аракегтин 
түзүлүшү, озүнүн өсүп-өнүтүшүнө байкоо жүргүзүү;

- ездүк өнүгүүнүн рефлекциясы жана колдо- 
нулбаган альтернативдик мүмкүнчүлүктүн байла- 
иышы.

2- Эмоционалдык компонент:
- социалдык айкындуулук - эмоционалдык 

айкындуулук, эмоционалдык сезим, эмоционалдык 
көзөмел;

- кошо толгонуу (сопереживание) - башка 
адамдардын ар кандай сезимдик кырдаалдарын 
сезип-туя, тү'шүнө билуү жана андан чыга алуу 
жөндөмү, езүн башка бироонүн ордуна койо билүү 
(моралдык жана коммуникативдик эгоцентризмдин 
төмөндөшү);

- өзүн -өзу башкаруу жөндөмдүүлүгү - өздүк 
эмоцияны жана өзүнүн каалоосун башкара билүү.

3. Жүрүш -туруш компонента:
• аңгемелешип жагкан адамды угуу учурундагы 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү, аны менен биргеликте 
иш жүргүзүүгө даяр болушу жана биргелешкен иш 
аткаруу жөндөмдүулүгү;

- коллекгивдик иш аракетке болгон жондөм, 
биргеликте иш жүргүзүү тиби - коллективдүү 
чыгармачылык;

- социалдык адаптация - башка адамды 
ишендирүу жана ага кырдаалды түшүндүрүү 
мүмкүнчүлүгү, башка тарап менен тил табышуу 
жөндөмү, айлана -чойро менен болгон мамилелерде 
айкындуулук жана социалдык чөйродө оңой 
ынгайлашуу.

Белгиленгек критерийлерди пайдалануу менен 
социалдык интеллекттин параметрлеринин сандык 
өнүктүрүүго эмес, анын баалуулугун жана курулуш 
тартибин толугу менен аныктоогч) Долот. Айрыкчл) /УУ)

(цеггсиясы анын 
гдйЬгүн билимадуу^ 

[igp.aiaJii^ ra мр м г л у п

социалдык иг 
жал'п
ишмерди^инде 
саналат 

С о штат 
балдардын 
чылык изде| 
луктарды т 
гарууга боле?

гтин Чегизинде йаланттуу 
жана \алардын чыгарма 

гңгээлдеги баалуу- 
мслеи, жыйынтык чы-

Азыркы кезде жаш муундарды социаг 
интеллектин өстүрүү ото зарыл иштерден 
саналат. Анткени кептөгөн жаштар мигрант 
бетон эл-жерде иштеп жүрүшет. Миграция куч 
шартта социалдык интеллект инсан үчүн эн не: 
саиаттардын бири болуп саналат. Мигранттат 
социалдык интеллекти өнүккөндөрү гана 
чөйрөгө тез жана оңой ынгайлашып ийгилике - 
ше алса, ал эми социалдык интеллекти е-- 
гөндөрү ар кандай себептерден (ооруп, үйүн : 
нып ж.б.) бейтааныш социалдык чөйроле 
ликтүү' иштей албайт. Ошондуктан мектепте : 
берүүде окуучулардын таанып-билүүсүн өнү--  
менен бирге эле, алардын социалдык интетгг 
өнүктүрүүго басым жасалышы зарыл болуп с-.-д 

Азыр көптөгөн ата-энелер балдарын- 
тилдерин үйрөтүү максатында оте эрте 5-6 жа_.-< 
эле атайьги тил үйрөтүүчү борборлорго окуч га •' 
шүүдө. Балдардын тил үйрөнүү жөндөмдүу.т 
түрдүү болгондуктан, айрым балдар чет тн. 
эле уйренсе, айрым балдар чет тилин үйрен- i  
терс эмоцияларга дуушар болуп жан-дүйнес • 
лууларга туш болот. Мындай фактор балань - 
катары калыптануусуна терс таасирин ■ 
Ошондуктан ата-энелер балдарынын тубаст -
ЛүкТӨрүН, 1 ИЛ уйроиууг© жондом уН анЫК72“ _
анан баласын тигил же бул багытта өнүктуг:- 
шы болот. Ансыз чет тил үйретүу балань: 
кыйноого айланып калат. Бул маселелерли 
мектеп психологунун ролу чоң, Окуучуларт ' 
берүүнү илимий негизде жүргүзүү тил \ •
натыйжалуу болушуна алып келет. Мектег. 
гу окуучунун шык-жөндөмүнун аныктап. т:-д 
ifyyi ө суну ш бепет же бдшка багытга кошу у ..

ыйынтыктан айтУанда, билим беру тэ 
чулардын тубаса лтыжужөндөмү интеллект-  - - 

кц (фтыйжалуу бол> ц. -.
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