
Проблемы педагогики  и методики преподавания гуманитарны# дисциплин
эле зарьр болгон компонент октучунун 
башкаларМн . бөйөнч-р^ ^ojjfrpi  ̂‘-•^туиөэүнүн 
компонет4еррч Мгактоодо турат. Ал 
компоненттендин бири өзүн өзү баалоо 
жөндөмдүүлүгүн байЕоомң/бадггала^ . ■ V ’ -

а) Өзүн-өзү* баш р р ^ у ц ^ ^ т о  “дош/элЛиУ
Мындай деңгөзлдегй оку у чу класс та
«коргоочу» кызматын аткарган абалда болот, 
классташтары менен болгон байланышында 
өзүн ыңгайсыз абалда сезет, өзүнүн 
интелектуалдык потенциалынан келип чыгуучу 
ойлорду, башкалар кабыл албай коюшунан 
коркот. Айрым учурларда өзүнүн 
жөндөмдүүлүктөрүн баалай албайт же 
баалабайт.

б) Өзүн-өзү баалоолун жогорку деңгээли. 
Жөндөмдүү окуучунун перифекциолизми, 
өзүнүн жүрүш турушуна ото аз убакыттарда 
гана шек саноосу, «комплекстүү 
баалуулуктарынын толук эместигин», өзүнүн 
ишмердүүлүгүндө аз кездешет же жок деп

тиши өзүн-өзү баалоонун денгээлдерин 
психологиялык маалыматтар менен 
ырастоого, темөндөгүдөй изилдөөлөрдү 
жүргүзөбүз.

1 L  Баш бармак. Колуңарды бири-бирине 
жакын алып келип жумгула, баардыгыңарга 
белгилүү баш бармактын бирөө сөзсүз үстүндө 
болот. Эгерде сол баш бармак жогоруда болсо, 
анда сиз-эмоционалдуу адамсыз. Эгерде оң 
баш бармагыңыз үстүндө болсо, сиз 
аналитикалык акыл кампасына байсыз.
2. Башкарууну каа (Ведущий .глаз). Бир 
белгилүү чекитти тандап, аны ручка же 
карандаш кармап көздүн ортосуна коюуп 
көзүн жумат, бир көзүн ачып, экинчиси 
жумулуу абалында карайт. Анда «мушка» 
чекит менен аралашып кетпейт. Эгер экинчи 
көзүнүздү жумсаныз аралашып. бир аз 
жылганга окшойт. Эгерде мындай учурда биз 

теп жаткан чекит ордунан жылбагандай 
болсо анда ал «баштоочу коз» болуп эсептелет. 
Кээ бир учурда кагаздын тешигинен кароо 
ьшгайлуу. Демек он баштоочу көз адамдын 
туруктуу. катуу мунөзүн билдирет (кээ бир 
учурларда агрессивдүүлүгүн көрсөтөт). Эгерде 
башкаруучу коз, сол ясак коз болсо жумшак, 
бош мүнөздүүлүгүн билдирет.
2.. Колдорун кекүрегүнө _ кошу у. Мында 
негизинен балдарды тынчтанып олтуруусун 
талап кылып колунорды партага түз коюп 
отурууну талап кылабыз. Демек мында 
баланын сөзсүз бир колу экинчи колунун 
үстүндө жайгашат. Кайсыл колу үстүндө турса 
ошол колун көторүүнү талап кылабыз. 
Жогорута сол колу чыкса, анда сиз сөзгө 
жакын. кои сүйлөгөн адамсыз, эгерде он 
колунуз жогору болсо, анда сиз жонокой. 
боорукер адам болуп эсептелесиз.

ДКСЦ
р -̂ Эгерде сшдкбгфнтөду чаап 

жаТ^анда кобүрөөк он колунуз менЬт 
чапсаныз. сиз туруктуу чечкиндүү чыйрак 
мүнөзго эзейз. солдш-лунуз менен көбүрөөк 
аракет ->сиз. дайыма
экилений м^нен^ы,щж^гык

тгаitl  ̂ йтй^жьпгтарльА'гамгалар менен 
:лгилесек[ ° й

а) Сол баш!
б) Сол банд
в) Сол кол ____
г) Сол кол v e t \ 1 айлуураак - Л
д) Оң баш бармак жЛГНруда - П
е) Он башкаруучу коз - II
ж) Он кол кекүрөк үстүндө - П
з) Он, кол менен кол чабуу ыңгайлуураак - П

Жөндөмдүү балдар менен иштоо 
проиессинде маанилүү жана негизги орунду 
мугалимдердин жүрүш-турушу ээлейт. 
Алардын башкаруу даражасы, өзүн-өзү 
башкаруусу өздөрүнүн спепификалык 
функцияларына ээ. Алар негизинен күтүлгөн 
жыйынтыктардын карама-каршылыктарын 
чечүүгө, булар негизинен жөндөмдүү
окуучулардын таануу жөндөмдүүлүктөрүн 
өнүктүрүүгө жардам берет жана 
ишмердүүлүгүнө, анын реалдуу
жетишкендиктерине да жардам берип. оболго 
түзөт.

Башкаруу контролу. Д-Б. Эльконин 
көрсөткөндөй, башкарууну коитролдоо
негизинен окуучулардын операцияларды туура 
аткаруусунда жана толук экендигинен гурат, 
алар кыймылдын составына киришет. 
Башкаруунун бир жаңы формасыка
натыйжалар боюнча башкаруу кирет. башкача 
айтканда, жыйынтыктоочу башкаруу. Аиын 
функциясы жыйынтыктардын берилген үлгү 
менен кошудуусу. Башкаруунун бул формасы 
ишмердүүлүктүн процессуалдык жагын 
чыгымдабайт. ошондуктан башкаруунун бул 
көрүнүшү менен бирге сөзсүз процессуалдык 
башкарууну уюштуруу керек.

Башкаруунун бул формасынын 
функциясы толук экендигин көрсөтүп берүүдө. 
жөндөмдүү балдардын интелектуалдык журуш 
турушдуу жана ойлоо операцияларын туура 
жана кезеги менен аткаруусунда. 
Системалаштырылган күзөтүү, жөндомдүү 
балдардын ишмердүүлүгүн анализи 
жөндөмдүү окуучуларга когнитивдик стилдин 
өзгөчөлөнгөн, башкача түрлөрүн көрсөтүп 
берүүгө жардам берет. Толук багытты 
камсыздоо үчүн башкаруунун түрдүү 
формаларын билүү менен биргс, класстын 
шартында, аралашкан жөнлөмдүүлүктөр 
менен колдонууда, болгондо да ийгиликтүү 
колдонууда башкарууга талаптар түзүп берүү 
керек.
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окуу^Нардьп! вздөрү ой жүгүртүүнүн жолун 
тандоого мүмкүнчүлүк алышат.
проблемаларды чечүүнүн жолдорун көрүү.

нүн жана башка бирөөлөрдүн 
жетйнткендиктерин баалоого жегишет.

Мына ушуга байланыштуу биздин кеэ 
ашы'быз боюича гекшерүү бул мугалимдин 

! 'г&йүпл, жендөмдүү окуучулардын когнетиз 
Ш ^ ф дүүл үгүн  жогорулатууда жана 
өн.үкярүүдө, турат.

'  "Мына ошентип: а)Таанып билуү 
дгроцессиндеги тануу-жөндөмдүү балдарда. 
нроцессуалдык жана когнетивдык мүнөзгө э? 
болуусу керек.
б) Текшерүүнү уюштурууда таануу 
полифондуулукту эсепке алуу зарыл. Ошондсй 
эле, жөндөмдүү балдардын жогоркү 
психикалык сезүүлөрүнө жана спецификась::-: 
индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн. эсепке алу\.
в) Эгер мугалим дидактикалык сферакь::-:
элементтерин эсепке алса, жөндөмдүү 
балдардын таануу ишмердүүлүг'
эффективдүрөөк болот,
г) Жөндөмдүү балдарда изилдөө ыкмаларь::
енүктүрүү үчүн, тесттик текшерүүлег 
текшерүү-коррекция, те к ш ер ү ү - и м и ц и а:: ■ ■: •
жана алгаритмдешгирүүнүн элементтери менг:- 
нагыйжаланат.
д) Дидактикалык шарттардын системас. 
жөндөмдүү балдардын таануу ишмердүүлуг-- 
өнүктүрүүгө жардам берет. Мегалит 
тарабынан функционалдаштырылат жана ты- 
туура текшерилет.
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1 .Окуучуга ийгиликтүү учурду жана ишенимди 
түзүп берүү.
2.Мугалим менен окуучунун биргеликге ж в  
алып баруусун камсыздоо.
3.Окуучуга шарг түзүп берүүдөн мурда 
татаал шартты же текширүү ишин тандс 
4.Текшерүү процедурасынын фо] 
окуучуга тандоого мүмкүнчүлүк берүү. 
З.Окуучунун жендөмдүүлүктөрүнө 
убактылуу факторду эсепке алуу. 
б.Окуучуну мажбур кылуусуз 
ориентацияны ишке ашыруу.
7. Билимдин тематикасын эсепке алуу.
8. Кичи группалардын методдорун колдонуу.
9. Логикалык шартты өз убагында гекшерүү
10.Окуучуга баанын көтөрүүсүнө кепилдик 
берүү.
П.Баштапкы этаптарда баасыз текшерүүнү 
колдонуу.
12.Гумандуулуктун приннибин сактоо.
13.Окуучуну кызыктыруу.
14,Текшерүүнүн максатын таалим-тарбия.
максатына туура келүүсү.
Акыл эстин мүмкүнчүлүгүнөн тышкары, ар 
кандай адамга тиешелүү болгон 
перицептивдүү (көрүү, угуу, сезүү
мүмкүнчүлүктөрү) элементтердин да таанып
билуүдө, окууда мааниси болөкчө.

Перицептивдүү элементтер билимди 
ездөштүрүүнүн инстурменттери болуп
эсептелет. Угуу жөндөмдүүлүгү жакшы 
өнүккөн окуучулар 75% чейинки сабактагы 
материалды эске тутуп калат.

Көрүү жөндемдүүлүгү жакшы окуучулар 
76% чейинки окут ан же көргөнүн эске тутушат. 
Так ойлоого ээ болгондор, колу менен 
кандайдыр бир нерселерди түшүндүрүүсү 
керек. Эгер ал сабактын мазмуунун жазын 
отурса анда анын мазмуунун андан да жакшы 
эсте сакташ Алар бир гана жазуу менен 
чектелбестен, кошумча сүрөттөрдү белгилерди 
кылуусу керек. Мээге келген маалымат 
аркылуу кол кыймылдайт. Синтетикалык эске 
ээ болгон окуучуларга кыймылсыз эсте сактоо 
өтө кыйын, ошондуктан алар тынымсыз 
кыймылда болуусу күзөтүлгөн. Мына 
ошентип, текшерүүгө, таанып билүүге 
жөндөмдүү окуучуларга жалпы мүнөздүү 
болгон кубулушту билүү зарыл; сый урмат 
(толук түрүндө) таануу, ийкемдүүлүк.

Эгерде мугалим кандайдыр бир идеага 
ыраазы болбосо, ал айтиайт, жен гана баш 
ийкеп коңт. Эгер окуучунун ой-пикири башка 
жакка бурулса, анда мугалим мунун 
себептерин түшүндүрөт. Ал жекече коз 
караштарды урматтайт жана акылдуу 
окуучулардын таанып, билүүлөрүн 
умтулууларын тенсебестиги керек. Ошондо
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I, Гуманитарные науки

уроке «Наше питание» рекомендуем давать отлета
но разработанную валеологическую тему Пили, 
полезная для здоровья». Исходя из нашего опыт;., 
мы предлагаем следующее валеолог ические темь:, 
которые можно включать в соответствующие урок;: 
начальной школы или проводить отдельно на фа
культативных занятиях. «Пища, полезная зля здо
ровья». «Урок Правдивости», «Здоровые зубы - 
Здоровый организм», «Я умею сам себя обслужи
вать», «Как работает мое сердце», «Я сам отвечу 
за свое здоровье», «Я умею правильно дышать 
умею слушать тишину», «Я умею беречь с в Си/ гла
за», «Я люблю природу» и т. д. М^гршгчшупе раз
работки mix и других тем опублфбэтшш ранее и 
они апробированы студентами^ музыкально- 
педагогического факультета, учителями сш. ,\в 9 
,\°41 города Ош. На основе полученных данны 
нами сформулирована^научная гипотеза: вьг 
методов воспитанияшдорового образа жизни мл 
шях "школьниковшожет быть оптимальным, 
воспитатель придерживается гуманистичдако 

воспитательной работа/

----  -------
злорввкя чел
З.В. Колбан

правлениосж№
ее • 'оаЗйр'ок валеологической койЦа^Ции пора 

опирались на идеи р'гш/ктурног о анали 
:ловека, выдвинувши И И Брехманом, 

СолОановым, Г.К. Зайцевым [1,4,5], которые 
дозволяют понять сущнобдЖ соматических, физиче
ских, психических и нравственных компонентов 
здоровья и определить методические принципы их 
формирования. в \jiponecce образовательной дея
тельности . 9 премирующих экспериментах опро
бованы сле;Мошие способы, которые позволяют у 
младхшГ! Ушкольников развивать качества самопо
знания, 'самоконтроля и самосовершенствования: 
самосоверцалие рефлексия, расслабление.

Исходя из вышеназванных фактов, можно 
выдвинуть следующие теоретико-педагогические
положения:

• человек является одновременно субъектом 
и объектом своего здоровья, приоритетным являет
ся субъективный подход.

• в сохранении и реализации здорового об
раза жизни человек выступает о д н как 
биологический, так и социальны й/фЛтШм.

• личностная потрЛшл/то-мотивЯционная 
сфера человека являс^Д^мобилилизуюшим факто
ром шциапьньмЛ 'ртических сил в организации 
3nopyrijorc$>Sitim “жиэ ни.

ровый образ жизни есть единственно 
равйЛьный путь обеспечения здоровья человека, 

зволяющий ему самореалюовать свои естествен- 
нетические возможности и способности, 

адший школьный возраст - пора форми- 
ания куз’к положительных, так и отрицательных 

шмх-привычек. Сформированные в младшем 
/возрасте жизненные привычки не только 
кдгреияются, но и решительным образом 

дев в последствии на здоровье.
Чьим образом, на сегодняшний день имеет- 
на основе, которой можно развивать валео- 

яогизациго образования и воспитания начальной 
школе. Мы полагаем, что необходимо более актив
ное включение в педагогический процесс валеоло- 
гичесшго образования и воспитания преподавате
лей всех дисциплин и особенно учителей началь
ных классов. Валсологизация образования наиболее 
эффективно послужит делу оздоровления общества 
и становлению личности, способной обеспечить 
себе и окружающим наилучшие условия жизни и 
сам оре ализ аии и.
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Статья рекомендована д. п.н., проф. МДж. Джораевым.

Ж. Л йтышева

Ч ЫГ АРМА ЧЬи I БАЛДАРДЫН ГАЛАН ТЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ ПЕДЛГОШКАЛЫК
ЖАРДАМ БЕРҮҮ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

В статье рассматриваются этапы развития педагогической помощи для талантливых и одаренных 
детей. Даются основные классификационные признаки программ для талантливых и одаренных детей.
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I. Гуманитарные науки

Таланттуу балдардын өзгөчөлүгүнө жа- 
раша проблемалар жана татаалдыктар кезде- 
шет. Аларды тарбиялоо процесси азап, куба- 
нычтуу күнү аз деп айтуудан алыспыа. “Коз 
коркок, кол баатыр” дегендей эле адарга тар
ой я берүүдө өтө эле жүрөксүй беруүнүн кереги 
жок. j j

Чыгармачыл балдд|гдан талантын 
өнүктүрүү үчүн озгочө Гкөиүл буруп, бул масе- 
леге байланышту/ ятфрштемалар мектепте, бал- 
дар бакчасында щ /а  эщсс, өкмөттүк денгээлде 
да чечилиши керек.

ТалаЬргуу балдар түрдүү " toV * 
гаары , пДяпилүу. Бирок, оi  
бирэ^юе токтолуи, аны танда^ 
к hi aSrfi иш. Ошондуктан алар^ф 

града кө.мөк көрсөтүү зап 
й>ш билүүдө (гербарий, (£$ 
жыйноодо) уюштуруучуфук ж£ 
аракезтерди, о ю н да (ьрд о л д ор ду i 
үйдө. бак чада жыйынтык чыгаруу. _ ...
зарзыштардьДншгарууда) кол өнөрчүлүк иш- 
мердүүлүс^ңдб, көркөм музыкалык чыгарма- 
ч ыл ы кта ,\cjt о рттс* ж.б.

-  Чыгармачыл бала езу каалаган тарапка 
канчалык тез бурулса, башка тармакган тез дик 
ме1\дн четтетип кетүү жарабайт, Анткени андан 
й^кыратуу үчүн, себебин түшүидүрүүгө у.пуу 

Ардамдын кецеши, колдоосу керек болот. Ошол 
] эле балага чыгармачыл таланты үчүн жаңы ма- 

териалдарды сунуш кылуу керектелиши 
мүмкүн. Масел ей: к ап ем ордуна түстүү боек- 
хорду, жаңы оюн үчүн жаңы идеяларды же жа- 
ңы жумуш сунушталышы керектелет. Анын та- 
былгасын, аракетин, аткарган иштерин мактоо 
жакшы. Мындан тышкары чыгармачыл бал- 
дарды өзүн-өзү артыкча сыноодон сактоо за
рыл. Анткени мындай сапат анын чыгармачы- 
лык изденүүчүлүгүндө, табылгасында кыйла 
жолтоо болот. Эгерде баланын таланты спорт 
же музыкалык керкөм тармакта айкын 
керүнсө, педагогдор андай баланын ата- 
энесине адистештирилген (адисгик) мектсп торге 
кайрылууга жолдомо беришет. Мындай мек- 
тептерде мектеп жашына чейинки таланттуу 
балдарды кабыл алуучу бөлүмдөрү иштейт. Дал 
ушундай жөңдөмдүү балдар менен адистик мек 
тептердеги педагогдордун жекече иш 
жүргүзгөнү ото натыйжалуу болот. Таланттуу 
балдарга карата түзүл-гөн жекече программа 
жана анын аткарыльшты кыска аралыкта эле 
жемиштүү жыйынтыгын көрсөтө алат.

Айрым учурда окуу программасынын 
жыштыгынан мектеп жашына чейинки баланын 
өнүгүүсүн калыптандырууда педагогдор, ата- 
энелер өз алдынча татаалдыкка туш келет. 
Ошондуктан баланын жекече чыгармачылык ой 
жүгүртүүсү экинчи планга сүрүлот. же тапта- 
кыр көңүл бурулбай калат.

Методист педагог М.ФейЛИИ окууга 
байланышзгуу йз алдынчалык ишмердүүлүккө 
кескин чек коюшун нсихикадык жана педаго- 
гикалык чоң жаңылыштык катары карайт.

Анын квз карашы боюнча музыка МДданияты- 
нын өздөштүрүлүшү элементарлцкхрабаттуу- 
лукта башталып, иск усе г үү тар-
магьшда таза сезимди тдоан кылып, баланын 
демилгесин жанданДктрьтп, дайыма коштоп 
жүрөт, чечкиыдүдамдам шилтөөгө үйретөт.

/^Баиуца^жкчасындагы таланттуу балдар- 
дщ( чылыгын өнүктүрүү үчүн түзүлге:-:
а. адсгикттрограмма [4] ата-энелер-дин жана пе- 
датюгдордун кызыгуусун жатарууда. Бул про
грамма көп жылдык илимий изилдоөгө негиз- 
делип, концепдиялык системага, теорияль::-

эинциптерге таянуу менен чыгармачыл автор- 
лордун жана педагог практиктердин биригиш- 
кен изденүүлөрү менен аткарылган.

Программада талантты жана чыгарма
чыл ой жүгүртүүнү өнүктурүүдөн негизги КӨНҮГ. 
— түрдүү формадагы интедлектуалдык тапшыр- 
малардын жөндөлүшүнө бөлүнгөн. Ушуга бай- 
ланыштуу мектеп жашына чейинки балдарды- 
ишмердүүлүгүнүн салггык түрлөрү кеңейтиле: 
жана тереңдетилет.

Програлшанын негизги принщттери ка
тары төмөңкүлөр каралат:
1 Теманын чыгармачыл мүнөзү жана акь 

үйрөнүүнүн проблемалары;
2. Предмет гер аралык байланыш;
3. Теманын интеграциясы жана проблемасы;
4. Үйрөнүүнүн ачык мүнөздөгү проблемась 

жөнүндө суроолор;
5. Окутуунун активдүү ыкмалары;
б. Чыгармачылкты логикалык ой жүгүртүунү- 

сын көз караштан, проблемаларды чеч 
мүмкүнчүлүгүнүн енүгүү багыты.

Бала түрдүү проблемаларды изилдөег- 
жана өзү үчүн билим эшигин ачууга үйренүг 
ар кандай тармактагы тапшырмаларды тайти 
лык топ менен бирге чечүүгө көнүгөт. Бу 
жөнөкөй мектептерде окуткан нроблемалардь: 
маанисин чечмелеөгө үйретөт. Ушул өндүү чь: 
гармачылыкты эртелеп ойготууга болгон ар_ 
кетгин бүткүл жашоодогу ролу чон.

Көпчүлүк чыгармачыл балдардын чь 
гармачыл потенциалынын жогорку деңгээлг 
которүлушү, дүйнө-таанымынын кеңдиги жа- 
тереңдиги программанын эффективдүү-лүт 
айгинелейт. Ошого байланыштуу гомөнкүде 
жыйьштык чыгарууга болот. Талантту балда: 
дын мүнөзү бирдей калыпга сакталбайт. Ать 
бир эле учурда зор кубанычтын толкунуна ks 
зигип же кандайдыр бир кайдыгерчиликг 
йшенбөөчүлүккө туш келиши мүмкүн. Алардь: 
аң сезиминин тездин менен өнүгүшү коркук; 
ТУУДУРУП, көзөмөлгө алынат. Бирок талантт 
балдардын андай терс көрүнүштөргө туш к= 
лиши керектүү билимдин берилбегендиги, т. 
лантына туура адистик албагандыгы меке 
күчөтүлөт. Андыктан таланттуу балдарга ж. 
кындан терең көңүл буруп, аяр мамиле кы.т 
талап кылынат. Андай балдар менен бирге ж 
шоо, тарбия берүү, алардын келечектеги тала: 
тынын ачылышына шарт түзүп, чыгармачыль 
менен изденүүгө жол ачууну талап кьшат. Чь
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1. Г ум а н и т а р н ы е  науки

>мачыл балдардын талантын ачык 
зсөтүүгө жол ачуунун гүрдүү ыкмалары бар. 
течекте андай ыкмалар дагы көбөйүшү анык 
тнттуу балдар өлкөбүз-дүн келечектеги чы- 
мачыл потенциалы болуп эсептелет.

Тананттуу.лжуучулар. учун агузужетгЛи- 
I беру уз щ ю гряммаш . Билим бсрүү тармагы- 
карата түзүлгөн программа мектел предмет- 
инин окутулуу системасын жана структура 
t аныктоочу негизги документ экендиги бел 
үү. Таланттуу окуучулар үчүн окуу про 
ммасы философия жана психологиялык 
т ы  принциптердин негизинде түзүлүшү ке- 
. Анткени чыгармачыл балдардьиш-'Пуйно- 
нымдары. спецификалык өзп^чөлүктөрү 
граммата киргизиле турган р^ггериалдыи 
уктурасы жана көлөмүн бюлЖолдуу түрдө 
(ктоого жол ачат. Бул талаиттуу окуучулар 
ч билим берүү програмкмфлн түзүүдөгү ор- 
дуу маселелердин бирт^ Билим берүү про-, \ ҮЙ 
им асы биринчи ке:жяЩс чыгармачыл б ад A V/ ү  
тын шык-жөндШуп^ачып көрсөтө бит 
күн-чүлүгүнө KaWrH түзүлгөнү он Экити- 

,ы бериле лрҮргак маалы матрды н  
учуларды канаа'гтандыра алышы тн и л үү  
уте зкендигин унутпоо керек. та-
гуу окуучулардын жаңы маалымкчлир менен 
1ЫШТЫГЫ кен-кесири болушу /шарт. Бул 
/чулардьш оз ал д ы н ч и л у у; i у fy й жана жаны 
то жаратууга, анын түрдүү сшрларын окуп 
энүүгө болгон кызыкчьшытын арттырат. 

Чыгармачыл окуучуйкр үчүн түзүлгөн 
программасынын учууиу максаты - ком- 

ткативдик көнүгүү, а&ф менен болгон таа- 
IYY мамиле, эмоциогЫпдык жана социалдык 
тоиенттерге шыРрад)дырат. Тил байлыгы 
•н жүргүзүАуүчҮЧ^арым-катышты тарбия- 
жөнгө салуЧумектептин башкы тапшырма- 

Адабий чыгарМачылык иштер -  коммуни- 
влик көнүгүүлөрдүн натыйжалуу жыйын- 
берүүчү негизги карнжаты 

Таланттуу окуучулар үчүп программ
ен төртунчу максаты - алардын оз оюн, 
о- 1ымын эркин айта билүүгө коме- 
IYY Бул багытта алардьш чыгармачылык 

зеке алынышы зарыл. Б.а. теориялык баян 
к чектелбей, сезим күүлөрүн ойготуп, му- 
дүйнөсүнө сүңгүп, драмалык искусстводо 
ете билүүгө үйрөгүү керек.

Программанын бешинчи максаты  чы- 
ачылык мамиледе ар бир окуучуну өзүнүн 
рмачылык жүзүн корсете билүүге же- 
ирүү. Ар кандай кырдаалда мамиленин өзү 
гивдик түрдө өздөштүрүүчү жана жыйын- 
ап корутундулоочу каражат катары кыз- 
кылат. Окуу процессиндеги мамиле акы- 
;ык менен жетектөөчү күчкө айланат,

Таланттуу окуучулар үчүн түзүлгон про
ча жогоруда белгиленген максаттар менен 
г жергиликтүү билим берүү жааты менен 
тлдык катмардын таланттарына жараша 
гуну камсыз кылат. Башка ар бир регион- 
паардын ж.б.у.с. өзгөчолүктөрүнө жараша 
сгүрүү талап кылынат. Атайын адистеш-

тирилип түзүлгөн класстарды, уюмдарды, 
түрдүү тайпаларды түзүү менен бирге. алдын 
ала жүргүзгөн иликтоөдөн кийин тана 
грамма жыйынтыктуу түрдө кабыл альи

Таланттуу окуучулар учун т узм & н про- 
граммапык талабынын мазмуну. Чшгармачыл 
окуЧчулар үчүн түзүлгатТ п^гНамманын маз- 
.Дну төмөнкү талаптаңтЬ жЪсщ/оерүүсү абзел. 

Жалпы билим беткЛйрограмманын че- 
нде калбай, окуучулардын адисгик кызыкчы- 

лыктары зеке альнтышы зарыл. Алардын иш- 
мердүүлүк стили ^рилимин оркүндөтүү менен 
далл^елипти керек ДЯкутулган теманын манмзын 

{ге болгон балдардын араке- 
керек.

штирилген окуу программасы не- 
дптердин. чыгармачыл окуучулар- 
iffa ылайык төменкү учурларда 
урашы мүмкүн.

I аланттуу окуучулар үчүн түзүлгөн билим 
^лчжия^>и^!бтраммасынь1н мазмуну илеясы жа- 

кот аргон проблемасы боюнча аб- 
■тгГрең астейдил талданып, балдардын би- 

лимин өркүндөтүү менен ой-жорумун, дүйнө- 
таанымын бирге өнүктүрүү керек.

2. Программа окуучуларга ар кандай жаңы 
маалыматтарды кабыл алууга өнүгүү жолун- 
дагы билимдин бардык тармагын оздеш- 
түрүүгө, билимин жогорулатууга шарт 
тү.зүшү зарыл.

3. Программада ой жүгүртүүнүн түшүмдүүлүтү, 
практика жүзүндө колдонулушу, окуучулар 
кабыл алган билимин оз алдынча ой 
жүгүртүү аркылуу жаңылык жаратууга жол 
ачуунун шарттары каралышы керек.

4, Программада балдардын демилгеси, окууда- 
гы оз алдынча өнүгүүсү өзгочө белгилеп 
көрсөтүлүшү керек,

5, Программа балдардын ац-сезиминин жана 
ички туюмунун башка адамдарга, айлана 
чойрого ж.б. карата өнүп-осүшүнө жол ачуу- 
су керек.

Аталган принциптср таланттуу окуучу
лар менен иштеген мугалимдерге окуу процес- 
синин максималдуу көлөмүн аткарууга көмө- 
ктөшүп жол ачат.

Окутуудагы негизги максат чыгарма-чыл 
ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, жагдайга байланыш- 
туу маселелерди чечүүгө үйрөтүү, балдардын 
аң-сезимин өркүндөтүү экендиги белгилүү. Ан- 
дыктан, таланттуу балдар үчүн практика 
жүзүндө аткарылган жогорку сапаттагы ото 
кызыктуу, жыйынтыктуу магериалдар про- 
граммада каралышы жендүү. Анын мазмутту 
жанычылдыгы, оригиналдуулугу менен озгочо- 
лөнүп, окуучулардын ишмердүүлүгүн шыктан- 
дырып. изденүү менен жогорулатат.

Таланттуу окуучулар үчүн программа 
түзүүчүлор алардын спецификалык ой жүгүргүү 
артыкчылыгын зеке алуусу шарт. Анткени 
түрдүү кырдаалда күтүлбөгөн учурда табылга- 
луу ой турмөкгөрү жаралышы мүмкүн. Айрык- 
ча бири-бирине дал келген бүтүндүк катары 
жаралган ой тутумдары пайда болоруп айта
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кеткенибиз оң. Ошонун негизинде таланттуу 
окуучулар ар кандай кубулуштардын өзгө- 
чөлүктөрү боюнча гүрдүү принциптерге таянып 
мыйзамдуу түрдө жыйынтык чыгарып, кору- 
тундулоого далалат кылынат. Ар бир окуучуда 
белгиленген кубулуштун өзгөчөлүктерү 
too, бир канча көрсөт-күчтүн. предм^ 
тыкчылыгын, кемчилигин айкын ачыг 
мүмкүнчүлүгү чектелүү. Андай жы^Гнтык^а 
келүү үчүн беридгсн тапшырманын ар бирин ез 
өзүнчө белүп жыйынтык чыгаруу керек болот. 
Төмондө ушул батыттагы дйрым бир фактор- 
лор, иш-чаралар жана aapiW саиаттар тууралуу 
айтылат. /fait

Таанып билуи ждпдөмү жана көнугуу:
• ар кандай иио/ аракеттин аткарудшцы, 

өзгөрүүлер, лраотыштыруу, пред 
адамдар таАаоынан гүрдүү вариа 
моделдтштшши жана бузулуш/

• корьЬкулоочу ыкмалардын б | 
айрямамылыктары;

• жаңвцматериалдын ездөш
• себеп жана натыйАсал 

түзүлүшү;
• тапшырманын а$№фыл ы^цындагь1ч>чЩ}Й:Й{Й 

сырткары жаңы сЦ^гмалардын табылышьГ;
• окуу ишмедцүүлүгүндөгү жаңы сапаттар, 

таанып биЗцуүчүлүктүн, варианттуулуктун, 
корутунтулйй билүүнүн пайда болушу;

• маал ы*и/Нтарды интеграциялоо жана син- 
тезд^өгө жетишүү, окуучулардын ишмер-дүү-

I луцнүн өз алдынча чечими (өзүн өзү окутуу 
и^мердүүлүгү);

• \  окуучулардын өзүн өзү башкаруусу, баало- 
|усу, аткарылган иш аракеттердин көлөмүнүн 
аныкталышы;

• ар кандай кырдаалдын ийне-жибине чейин 
маани берүү жана татаал идеяларды түшүн- 
дүрүү;

• бир ишмердүүлүктөн экинчисине окуучулар
дын өз алдынча өтүшү жумуштардын атка- 
рылыш ыкмалары, алар менен окуу иш- 
мердүүлүгүнүн классификацияланышы;

• болжолдуу ой жүгүртүү, элестете билүү 
мүмкүнчүлүгү.
Чыгармачылыктагы ж өндөмдуулук:

• акыя-эетин зээндүүлүгү, жаңылык ачуута жа
на изденүүгө болгон аракет;

• дивергелтгик ой жүгүртүү;
• өзгөчө идеяларды табуу жана жаратуу чебер- 

чилиги;
• кыял толкундары жана элестете билүү 

жендемдүүлугү;
• ой жүгүртүүнүн кыймыл аракетке карата ий- 

кемдүүлүгүнүн тактыгы жана тездиги;
• парадокско болгон кызыкчылык, көп түрдүү 

нерселдердин кабыл алынышы.
Таланттуу окуучулардын таанып-билүу 

игимердуулугунун өпугушун көзөмөлдөө.
Таланттуу окуучулар менен жүргүзүл-геы 

ишмердүүлүктө алардын езүн өзү башкаруусун 
жана баалоосун көземөлдөө, спецификалык 
функцияларды аткаруу өзгөчөлүк-төрүн туура

баалоо мугалим үчүн езгөчө орунда турат, Ми- 
салы, чыгармачыл балдар ой жүгүртүү а 
мүмкүнчүлүгүнүн кеңдигинен божомолдуүу 

(?Ю>‘йынтыктарга карата талаш-тартьшты/эр*р 
j Д-екиt жаратышат. Көзөмөлдөө . ^уМциясы 
^  “окуучулар тарабынан жүргүзул^ытоперация- 

нын, аткарылтан иш араюа*4™н тууралыгын 
жана толуктугун аныктафт. , - ден белгилейт 
Д.Б.Эльконин [Уу - [ []/*

Чыгармэчыл Балдардын ишмердүүлүгүн 
системал; Атүрда козөмөлдөө, анализ жүргүзүү, 
алардын nli армачылык батытында жаңы ачы- 
лыштарда 1<ркаратышына шск жок. Окуучулар 
чыТ\армачыДыкка туура багыт алышы үчүн би- 
лиЯ^[\ьдпь1на, ой жүгүртүүсүнө ж.б. түрдүү ба- 
rijijTLi көзөмөл жүргүзүлөт. Таланттуу балдар 

алаш окуган класстын шартында төмөнкүдөй 
көзөмөл жүргүзүүнүн шарттары белгиленген:

1. (Окуучулардын ийгилиги жана иш- 
мердүүлүгү үчүн шарт түзүү,

2. Окуучу менен мугалимдин ортосунда- 
гы карым-катнаш;

3. Окуучуга текшерүү иштеринин тата- 
алдыгына жана кыйынчылык деңгээлине жа- 
раша тандап алууга шарттүзүү;

4. Текшерүү продукцияларынын форма- 
ларын тандап алуу жана окуучуга жол берүү;

5,Окуучунун жекече мүмкүнчүлүгүнө 
убактылуу учетгук фактордун көз карандылы- 
гы;

6 Окуучунун ар кандай иштерди кысто- 
осуз аткарышын камсыз кылуу;

7. Билимди тема боюнча текшерүү;
8. Майда тайпаларга колдонулуучу ык- 

маларды пайдалануу;
9. Логиканын өерчүшүн көзөмөлдөө;
10. Окуучунун өзүн озү баалоосун ка- 

лынтандыруу;
11. Окутуунун алгачкы этабында баало- 

ону көзөмөл жүргүзүү;
12. Көзөмөлдөөдө измилизациянын жал- 

пы принциптерге дал келиши.
Ушул күнгө чейин билим деңгээлин, 

көнүгүүнүн, чеберчиликтин өзгөчөлүгүн анык- 
тоочу жана текшерүүчү эң ыңгайлуу ыкма 
предметтик тесттер болуп келүүдө. Бул гесттер- 
дин мазмундуу пайдалуу жагын В.Н.Беспалько 
аныктап [1], предметтер боюнча типтүү тест- 
терди түзгөн. Алар аркылуу окуучулардын иш- 
мердүүлүгүнө жараша чыныгы билим денгээли. 
ой жугүртүүсү, чыгармачылык мүмкүнчүлүгү. 
көнүгуүлөрдүн жыйынтыгы аныкталат. Бир 
учурда предметтик тесттер акыркы планда кол- 
донулган болсо, азыркы күндө алардын колдо- 
нулушу күчөтүлдү. Мындай гекшерүүнүн түрү 
предметтин жалпы көлөмүн сыйдырып. 
түзүлгөн суроолорго алынган жоопко карата 
окуучулардын билим деңгээлин салыштырып 
кароого болот жана жыйынтык чыгарууга жол 
ачылат. Ошол эле учурда жекече өзгөчөлүгүн 
аныктоого мүмкүндүк берег. Аталган тесттер- 
дин кемчилик жагы жок деп айтуудан алыспыз. 
Анткени, ой жүгүргүүнүн, көнүгүү-лөрдүн би
лим деңгээлинин айрым жактарын ачып бере
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албаган учурлар кездешет. Маселем, ар б*ip 
адам ой гутумун оозеки же жазма түрүндэ гана 
баяндап берүүгө жөндомдүү. Ошондой эле си
дим деңгээлди тереңдетип текшерүүде пробле- 
малуу маселелерди чечип көрсөтүүгө тесттерле 
чек коюлган

Окуучулардын билим деңгээлин жалпы 
негизде аныктоодо прсдметтик тест абдан ын- 
гайлуу. Таланттуу окуучулардын окуу иш- 
мердүүлүгүн, психикасын жана ан-сози-минин 
ленгээлин эске салу зарыл. Биздин ЖшГтөөбүз 
төмөнкү өзгөчөлүктөрдү белгилеп) к^рсөтөт:

1. Алар окуудагы чынмпи ийгиликке 
жетүүгө далалат кылат да| ретиштүү билим 
алат. Ошону менен бирге 
түшкөн кыстоону жакт,

2. Алар айлана-чө) ©Гө 
тейдил карап, аярл

3. Көп Hensei 
дынча көп ишгкщйт:

4. ӨзүнүнүтеГдрегиндеги адамдарды! 
бу-курдаштарйУнмн туура эмес ма минер 
ж 'Ш турушуна канааттанышпайт \

алган адам гана окуу ишмердигине көзөмөл 
жүргүзүүгө тийиш. Талаттуу окуучуларга би
лим б е р ү ү д ө жм уг а л и мд и н башкалардан кескин 
айрымгшаиущс көптү билгенлиги езгөчө маани-

У/ШуКдин иликтөөлөрүоүздүн жыи 
/р \анкета, суроо, жооп, эксперюфрУ, экс- 

гик анализ) таланттуу билим
эоерген мугалимдердин ciWî rpe таануусу.

нүн артынан

предметтер; 
еде болушат. 

ктуу болгондуктан

түшүнүгү 
көрүндү.

Мугалим 
болсо, ага ка 

. бербейт. Тек г 
дз ’̂ зуларга дал

билим

йексмне ка- 
<арууга ара-

Ички сезиминдеги күчтүү 
рата ар кандай ишти өз алдынч<иа 
кеттенишет. ч

6. Алар ар кандай ишме жоопкерчилик ме
нен мамиле кылышат. 1 К

7. Өз тажрыйбаларг^шн негизинде түрдүү 
кырдаалдарда жол тара» алышат.

В. Чексиз сурослкУрдун үстүндө изденишип, 
ханаттандьфар.ТОкжооп табууга кызыгышат.

9. АлаА учуиТтарадоксалдуу импровизиция- 
лык кыЛдаплДага изденүүчүлүктү талап кылган 
сабак к ь т л к т - сезилет.

10. Максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн өз ал- 
дынча билим алууга умтулушат

11. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүн ачым 
көрсөтүүдө маалымат бутактарына таянат.

12. Алар башкаларга Караганда ет© зирек 
болушат, б.а. ©з курбуларына Караганда ар 
кандай кубулуштарга. ачылыштарга милдеггүү 
:*-ча дедуктивдүү ой жүгүртүшөт, логикалык

.ердигинде системалуу, классификациялан- 
ган корутунду чыгарышат.

Таланттуу окуучулардын таанып-билүү 
иш аракетине көзөмөл жүргүзүүдө ар бир мек- 
тепте класстардьш жемиштүү интеллектуалдуу 
ншмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн көзөмөл ажыра- 
тылып белгилениши керек. Көп учурда андай 
көрүнүштөр көз жаздымда калып кетет. Көзө- 
мөлдөр дайым аналитикалык түрдө бири экин- 
чисине салыштырылып каралышы зарыл. Өз 
билимин башкаларга өз деңгээлинде тартуулай

эли/ v чектүүэкендиги

бир идеяга макул 
четке чыгууга жол 

©з позициясын окуу- 
уү айтыи берүүгө милдеттүү. 

е теуатикадан четтеп кеткен учур туш 
\анын себебин так түшүн-дүрүү мугалим- 

дөн-түз милдети. Б.а. чыгармачыл окуу- 
зрдын бүгкүл кыймыл-аракети. каалоо- 

1 окутуучунун көнүл чордонунда боло 
гмаселе. Туура чечилген маселенин неги- 

гана окуучулар өздөрүнүн ой 
үбүртүүсүнүн туура-каталы-гын баамдап. 

түрдүү проблемаларды чечүүгө туура жол тан- 
дап, ©здөрүнүн интеллектуалдык байлыгын 
баадоого мүмкүнчүлүк алышат. Биздин байко- 
обузда таланттуу балдарга карата жасалган 
мугалимдин көзөмөлү же профессионалдык 
кызматы алардын чыгармачылык иш- 
мсрдүүлүгүн өркүндөтөт. Ал темөнкү жолдор 
менен болушу мүмкүн:

а) таланттуу окуучулардын таанып билүү 
ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө алардын ой 
жүгуртүүсүнө пропессуалдык сүйөнүү мүнөзү 
менен;

б) таланттуу балдарга карата кезөмөл 
уюштурууда алардын полифониялык өзгөчө 
таанып билүүсүн, жогорку психикалык туюмуи. 
спенификалык ©згөчөлүгүн эске алуу менен;

в) таланттуу окуучулардын таанып билүү 
ишмердүүлүгү, эске тутуу өзгөчөлүгү жана пре- 
димпресивдик абалы ан сезимди өркүндөтүү 
компоненттеринин зффективдүү дидактосфера- 
лык элемент катары каралышы менен;

г) таланттуу окуучуларда көзөмөл ишин 
жандандырууда тесттик гекшсрүү. коррекция- 
лык текшерүү жана алгоритмдештирүү элемен- 
ггеринин жыйынтыгынын каралышы;

д) чыгармачыл окуучулардын таанып 
билүү ишмердүүлүгүн енүктүрүүде дидакгика- 
лык система эффективдүү кызмат кылып, муга
лим тарабынан так көзөмөл жүргүзүүгө шарт 
түзөт.
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