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Лйтышсва Ж. Т., Сулейман Ш еш пурк  

ТАЛАНТТУУ БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООДОГУ МЕКТЕПТИЫ РОЛУ

Виз изилдөөдө Ош шаарындагы инновациялык мектептердин психоло- 
гиялык -жана психофизиологиялык байланыш белгилерин аныктоо үчүн иш 
жүргүздүк. Ушу л максатта таланттуу балдарды жана жаштарды окуу процес- 
синдеги билим сапаттарынын критерийлерин карал баалоо жана тандап алуу 
үчүн биз Ога шаарындагы Кыргыз-Түрк лицей гимназияларынын жана «Кер- 
ме-Тоо» орто мектебинин 10-классынын өспүрүмдөрү менен сурамжылоо

Таланттуу балдардын психология лык өзгөчөлүгү төмөндөгүдөй барак- 
чалары аркылуу белгиленди:

1. Жомок суроо баракчасы ригиддүүлүгү ТО РЗ (Г.В. Залевскийдин 
тесттик сурамжылоосу) 141 суроодон турат, анын курамы өзүнүн жүрүгм - ту- 
рум программасындагы айрым элементтерин же «тажрыйба басымы менен» 
толук өзгөртүү боюнча адамга коюлган талап, жашоо образы, стереотиптер, 
мамилелер, өнекөттөр, багыттар, ыкмалар, жашоодогу жана ишмердүүлүктүн 
темни жана ыргактары, кандайдыр бир максатка жетүү бийиктиги, же мак- 
саттын өзү ж.б.у.с. чагылдырылган. Адамдын ички бирдиктерине психикалык 
ригиддүүлүк процессине көз жүгүртүү - адамдын жүрүм -  туруму чектелген 
нес абалына таандык бөтөнчө психологиялык механизмдерди түшүнүүгө 
мүмкүндүк берет. Т.В. Залевскийдин ою боюнча, психологиялык ри- 
гиддүүлүк-патологиялык нормадан айрымаланган универсалдык параметрди 
көрсөтөт (2).

2. Инсанды изилдөөдөгү стандартташтырылган коп фактор луу усу л 
СМИП -  инсандык касиетти, анын динамикасыньш, текшерүүдөгү адапта- 
цияланган деңгээлин үйрөтөт.

Изилдөөдө өспүрүмдөрдүн ден соолугун медициналык текшерүүдөн 
өткөн көрсөткүчтөрүн пайдаландык.

Текшерүүнүн жыйынтыктары
ТОРЗдун жыйынтыгында бардык балдарда психикалык ригиддүүлү- 

ктүн ортодон жогорку көрсөткүчтөрү табылды.
Суроо баракчасынын жыйынтыгында өспүрүмдөрдүн бардыгында тө- 

мөндөгүдөй байланыштардын бар экендиги аныкталды: Торренсанын жогорку 
көрсөткүчүнде абалга жараша психикалык ригиддүүлүк эмоция (сенситивдүү 
ригиддүүлүк), ошондой эле ТОРЗ боюнча жалпы ригиддүүлүк (ригиддүүлү- 
ктүн симптомокомплекси) шкаланын көрсөткүчү боюнча альпщы.
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СМИЛдин шкаласынын орто жаиа жогорку көрсөткүчү 50дөн 80ге 
-чинки баллды камтыды жана изилдөөгө алынган өспүрүмдөрдүн невроти- 
^лиясын, психо логизациясын, дезадаптациясын толу к аныктады.

Таланттуу деп эсептелген балдардан жогоруда белгиленген критерий- 
-=-лен (37 адамдан 16сында тана) төмөндөгү психолотиялык жана психофи- 
ж  тогиялык мүнөздөр аныкталды:

Торренса тестинин белгилери боюнча таланттуу балдардын жүрүш- 
—-лпу боюнча педагогдордун терс баалаган учурунда, окуучулардын окуу 
“ олессинде начар жетишкен мезгили учурабагандыгын сөзсүз белгилей кетүү 
едех. Бул өспүрүмдөр боюнча омега-потенциалдын көрсөткөн өзгөчө 
гун-здүү 6ел1'илери ~сол жак жарым шарынын активдүүлүктүн төмөндөшү 

СмВ) жана жарым гаарлар аралык ассиметриянын көрсөткүчү (21мВ), 
•звд: хдой эле ТО РЗ керсөткүчүндагү психи калык ригид 

ктиги» белгиленди. Бул ког 
глеги сол жарым шарьшын ш

ши жүргүзүлбөгондү-рына бал;

ка кф^Сф/^ербстендигинен улам бул балдардын талант 
айда бюлушу күтүлөт. Биздин оюбузча, дал ушундай 

|рцессине катышкан бардык адамдардын көңүл борбо-

порку активдүүлүк фактору -  ички туЙ1у  чыңалуусун- 
IJS. л с и Л ^ ^ ^ т ^ ^ й с к о м ф о р т т у н  жаралыш белгиси болуп саналат (1,3). 
йвсок, баш^ е н я я^гйперактивдүүлүгү өзүн-өзү башкаруу ыкмаларынын бел- 

оеринде баланы невротик болууга түртпөйт, неврозго жакындатпайт, ички 
{тучунун жемиштүү ишмердүүлүк мүмкүнчүлүгүнө жол тоспойт. Мындай 
у=урла ага керектелген шарт түзүлбөйт (тагыраак айтканда, ал жетишпейт) 

андай бала дайыма «күйүп», энергиясын коротуп, талапка жараша сис- 
ие-луу түрдө «чыңалып», ооруп баштайт.

Омега -  потенциалдагы белгинин жогорку деңгээли мээнин ички 
юналдык чыңалуусуна, адаптациялык процессинин татаалдыгына, тес- 
эмоциянын курчушуна, сезимди мокоткон процесске дал келет. Ай- 

[^агча, өспүрүм куракта ага көңүл буру у үстүртодөн болуп, кабыл алуу жен
ку социалдык стереотинке айланган учуру өзгөчө мааниге ээ. Мындан 
гтхары (мономотивдик, таасирдүү жүрүм турум) андай өсиүрүмдорге реф- 
гтоодүу, ошондуктан, ал объективдүү критерийлер менен жолго салынбайт.

хлуу» абалында ал ригиддүү. Ошондуктан жүрүм-турум бөтөнчөлүгүн 
Ггутүү зарылдыгы кырдаалдын белгилүү шартына барып такалат да, ал 

юастан, терс элементтери тереңдей берет. Канааттанбаган адаты билим 
процессинде белгилүү деңгээлде ригиддештирии, ар кандай «патоло- 

[в Е л зк  өзгөчөлүктөрдү» жаратат. Таланттуу балдарды узак мөөнөттөгү кыр- 
Д-. ддын контексинде кар мал туруу, ал кырдаалга карата аракет кылууга 

айрым учурда аларды психофизиологиялык абалдан невротиздик 
алый келет.
Медициналык изилдөөдөгү диагноздордун аныкталышына таянсак, 

хга.-леөгө катышкан «оорулуу балдардын» баары талант белгилерине ээ бал- 
ддс :олуп чыкты.

Таланттуу өспүрүмдөрдөгү бизге белгилүү болгон жогорку көрсөткү- 
невротизациясы жана жүрүм-турумундагы ригидациясы медициналык 

-- нзилденген диагноз катары каралышы зарыл эмес, ал төмөнкүдөй фак- 
' дун бирге жүрүшүн эске алуу менен бааданышы керек:

. Өспүрүм курактагы кризистин (гармоналдык, исихологиялык жана 
_ык өзгөрүүлөрдөгү баланын ички дүйнөсү) чагылышы.
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2. Баланын маданияттан сырт адаптацияларынын (психология тиеше- 
сиз сабаттуулугу, даярдыгы, психобиологиялык жалпы ден соолугу) мектеп 
ичинде чагылышы.

3. Окуудагы жүктүн артыкбаштыгы, таланттуу балдардын специфика- 
лык сезимталдыгын мекеме тараитан зеке албагандыгынын натыйжасы.

Оптималдуу билим берүү жана талантка сактай билүү жөндөмү төмөн- 
дөгүдөй көрсөткүчтөрдүн ачылышына кызмат керсөтүшү мүмкүн:

• баш мзэнин активдүүлүгүн көзөмөлдеө жарым шарлар ортосундагы ди- 
намикалык омегамериянын психофизиологиялык оптималдык абал менен 
байланышы катарында, «кемүү жана оптимизм» мезгилин зеке алуу. 
Бул психопедагогикалык таасирдин негизиндеги ченемдин жаралышын, 
билим берүүнүн иатыйжасын өркүндөтүүге мүмкүнчүлугүн берет;
психотерапиянын

дин 
ры
oHM'Y.iyw'Wtfl жөн 

Ш рдын

акценти менен: 
Бул компонц

сеансь! 
салат 
лердин,

балдардый

(едагогдорд
Э ум  NtD £

гиялык компоненттер- 
психологиялык семинарла- 

иологиялык ден соолук компоненттеришш 
с^лынышы психикалык рсгиддүүлүктү азайтууга 

индивидуалдык компоненттеринин сакталышындагы
налдык чыңалууну жөнгө салууга жол ачат.
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PRONUNCIATION MYTHS AND FACTS

Many students and teachers have myths about what it means to learn and teach the 
pronunciation ofEnglish. These are four most commonly held ones:

MYTH #1: Learning the pronunciation ofEnglish means learning how to pro
nounce the individual vowel and consonant sounds.

MYTH #2: It is difficult, if not impossible, for students to hear and pronounce 
some sounds, such as the difference between the vowel sound in ship and the vowel sound 
in sheep. Therefore, it is useless to spend time on pronunciation.

MYTH #3: Pronunciation instruction is boring.
MYTH #4: Nonnative speakers ofEnglish cannot teach pronunciation.
What are the facts?
FACT #1: There is much more to the pronunciation ofEnglish than its individual 

sounds. How these sounds are organized plays a greater role in communication than the 
sounds themselves. Two major organizing structures arc rhythm and intonation.

Rhythm , The rhythm ofEnglish is created by the contrast in syllable lengths within 
words as well as across word boundaries. For example, in the word English, the first sylla
ble Eng- is pronounced longer than the second syllabic - lish. When we focus on the timing 
of syllables, we can see that the rhythm of the word English is identical to the rhythm of the 
words after and vision. Not only can words have identical rhythms but the rhythm of a word 
can be identical to the rhythm of a phrase; for example, festival and firs t o f  all In fact, many 
novice learners of English have actually written festival when they heard firs t o f  all.
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