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Аннотация: Азыркы учурдагы жалпы билим 

берүүчү уюмдарда (мектеп, гимназия, лицей) таанып 

билүү мотивациясын калыптандыруу маанилүү мил-

дет болуп саналат. Бул илимий баяндамада ортоңку 

жана жогорку баскычтардагы өспүрүм окуучулар-

дын окуу ишмердүүлүктөрүнүн мотивациясын изил-

дөө иштеринде колдонулган өспүрүм окуучулардын 

окууга болгон мамилеси, зарылдыктарды диагности-

калоонун методикасы, окуу ишмердүүлүгүнүн моти-

вациясын диагностикалоо методикасы, өспүрүмдөр-

дүн ишмердүүлүктөрүнүн мотивдерин диагностика-

лоонун методикасы, бүтпөй калган сүйлөмдөр 

методикасы тууралуу сыпатталып баяндалат. 

Аннотация: В современных общеобразователь-

ных учреждениях (школах, лицеях и гимназиях) важ-

ной задачей является формирование познавательной 

мотивации учащихся. В данной научной статье изла-

гается материал об отношении учащихся подрост-

кового возраста к учёбе, о методике диагнос-

тирования потребностей, методике диагностиро-

вания мотивов деятельности подростков, методике 

незаконченных предложений, которые употребляют-

ся в исследовательской работе мотиваций учебной 

деятельности у учащихся подростков среднего и 

высшего ступеней. 

Summary: In modern educational institutions 

(schools, lyceums and gymnasiums) formation of informa-

tive motivation of pupils is an important task. In this sci-

entific article there is material about the relation of pupils 

of teenage age to study, about a technique of require-

ments’ diagnosing, a technique of diagnosing motives of 

teenagers’ activity, a technique of incomplete sentences, 

which are used in research work of learning activity mo-

tivations of the studying teenagers of average and the 

highest steps. 

Түйүндүү түшүнүктөр: бүтпөй калган сүйлөмдөр 

методикасы, керектөөлөрдү диагностикалоо мето-

дикасы, мотивация, окутуунун мазмунун жаңылоо, 

окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдерин диагностикалоо 

методикасы, окууга болгон мотивация, таанып билүү 

мотивациясы. 

Ключевые слова: методика незаконченных предложений, 

методика диагостирования потребностей, моти-

вация, обновление содержания обучения, методика 

диагностирования мотивов учебной деятельности, 

учебная мотивация, познавательная мотивация. 
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Өспүрүм курактагы балдардын окууга болгон 

мотивациясын калыптандыруу азыркы учурдагы 

жалпы билим берүүнүн негизги проблемала-

рынын бири. Жакшы окууга болгон зарылдыкты 

калыптандыруунун өзгөчөлүгү окутуунун мазму-

нун жаңылоо, өспүрүмдөрдү таанып билүүгө 

кызыгууга жана билимдерди өз алдынча ала 

билүүгө көнүктүрүү, социалдык компетенттүү-

лүктөрдү жана жигердүү турмуштук позицияны 

калыптандыруу менен шартталат. Жалпы билим 

берүүчү уюмдарда (мектеп, гимназия, лицей) 

таанып билүү мотивациясын калыптандыруу 

маанилүү милдет болуп саналат. Мотивациянын 

болушу зарыл, анткени ал окуучунун ишмердүү-

лүгүнө өзгөчө инсандык маани-маңыз берип 

турат, натыйжада окуу предметин өздөштүрүү ал 

үчүн өз алдынча баалуулук катары эсептелинип 

калат. Таанып билүү мотивациясынын өзөгүндө 

таанып билүүнү чын дилинен көксөө, улам жаңы 
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нерселерди таанып билүүгө ынтызарлык менен 

умтулуу жатат. Мындай мотивациялуу окуучу 

окуп үйрөнүүдөгү ар кандай кыйынчылыктарды 

оңой-олтоң эле жеңип кете алат. 

Окутуу практикасында өспүрүмдүн окуп 

билим алуусунун мотивациялык жагын башка-

руу оор делип эсептелинет. Анткени окууга 

болгон мотивдер бири-биринен мазмуну жагы-

нан эле эмес, алардын аңдап-туюнуучулук жагы-

нан да айырмаланып турат. Окуп билим алуу-

дагы жакынкы келечекке байланыштуу мотивдер 

бир кыйла адекваттуу аңдалып түшүнүлөт. Бир 

катар кырдаалдарда окууга болгон мотивдер бай-

калбай да калат, тактап айтканда, аныкталышы 

оор. Мотивациялар ата-энелер менен педагогдор-

дун белгилүү бир максаттуу, системалуу иш-ара-

кеттеринин предмети болбостон, көбүнчө жөн 

гана стихиялуу түрдө калыптанат. Ошондуктан 

өспүрүмдүн сабак учурундагы жана үй тапшыр-

маларын аткаруудагы акыл-ойлук иш-аракеттери 

менен эле эмес, билим алуу мотивдери аркылуу 

да башкаруунун зарылдыгы туулат. Эгерде би-

лим алуунун мотивациялык чөйрөсү башкарыл-

бай турган болсо, анда мотивациянын регресси 

жүрөт, анын деңгээли төмөндөйт, мотивдер таа-

сирдүүлүгүн жоготот. Окуп билим алуунун мо-

тивациялык чөйрөсү максатка багытталып баш-

карылбай турган болсо, мына ушундай жагдай 

түзүлөт. 

Бүгүнкү күндөгү психология жана педагогика 

илимдеринде билимдерге ээ болууга байланыш-

туу ишмердүүлүктүн мотивациялык маани-ма-

ңызына байланыштуу бирдиктүү бир пикир жок. 

Ошого байланыштуу окуп билим алуу процес-

синде өспүрүмдөрдө мотивацияны калыптанды-

руу проблемасы келип чыгат, анткени бул курак 

азыркы учурдагы өспүрүмдүн окууга болгон мо-

тивациясын өнүктүрүүгө түрткү болуучу же бол-

боочу ар кандай таасирлерге бир кыйла ийкем-

дүү келет. 

Демек, изилдөөнүн максаты: өспүрүм курак-

тагы окуучунун окууга болгон мотивациясынын 

психологиялык-педагогикалык маани-маңызын 

калыптандыруунун жолдорун аныктоо. Изилдөө-

нүн милдеттери: 1) өспүрүм курактагы окуучу-

нун окууга болгон мотивациясын аныктоо боюн-

ча илимий-методикалык адабияттарды өздөштү-

рүү жана аларга талдоо жүргүзүү; 2) өспүрүм 

курактагы окуучунун окууга болгон мотивация-

сын аныктоо максатында методикалык каражат-

тардын жардамы менен практикалык изилдөө 

иштерин жүргүзүү; 3) өспүрүм курактагы окуу-

чунун окууга болгон мотивациясын жана анын 

психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү 

аныктоо. 

Бул жерде изилдөөнүн гипотезасы катары кө-

ңүлгө ала турган жагдай — азыркы өспүрүмдөр-

дө окуп билим алуунун мотивациясы жетиштүү 

деңгээлде калыптанбагандыгы. Бул алардын 

окууга болгон терс мамилелеринен көрүнөт. 

Изилдөөнүн теориялык негизин төмөндөгү 

эмгектер түзөт: Л. И. Божович, өспүрүмдүн 

окууга болгон мотивациясы катары ниеттенүү, 

каалоо, аңдап туюу, идея, сезим, элестетүү сыяк-

туу өтө ар түрдүү психологиялык-педагогикалык 

феномендерди атаган [8, 9]; Е. П. Ильин жана X. 

Хекхаузен, керектөө, күчтүү тилек, максат, ын-

таа деп тастыкташкан [12, 13, 23]; П. А. Рудик, 

көксөөнү, каалоону, көнүмүш адатты, ой-

сезимди, милдетти сыпаттаган [21]; К. К. Плато-

нов, психикалык процесстерди, инсандын пси-

хикалык абалын жана касиетин изилдеген [20]; 

Э. Мамбетакунов, инсандын социалдык өнүгүү-

сүн анын психикалык, руханий жана интеллек-

туалдык өзгөрүүсүнүн жыйындысы катары 

караган [16]; А. Н. Леонтьев, тышкы дүйнөнүн 

предметтерин атап жана сыпаттап көрсөткөн 

[15]; А. Маслоу жана К. Вилюнас, адамдын 

турмуштук багыттарын жана жашоо шарттарын 

карашкан [17, 10]; В. С. Мерлин максаттуу иш-

аракеттерге түрткү болгон каалоо-тилектерди 

сыпаттаган [18]; Ж. Годфруа, субъект иш-аракет 

кыла турган объекттерди элестетип ой жүгүртүү-

лөрдүн үстүндө иштеген [11]. Негизинен аталган 

авторлордун бардыгы тең эле өспүрүм курактагы 

окуучунун окууга болгон мотивациясы боюнча 

теориялык багыт берип турат. 

Илимий чөйрөдө бул психолог изилдөөчүлөр-

дүн ичинен адамдын жүрүм-турумунун бир 

кыйла белгилүү мотивациялык концепциясы жө-

нүндө кеп болгондо А. Маслоу сунуштаган адам-

дын зарыл керектөөлөрүнүн (зарылдыктарынын) 

иерархиясы жана алардын классификациясы туу-

ралуу көп айтылат. Ал концепцияга ылайык, 

адам төрөлгөндөн тартып бойго жеткенге чейин 

ырааттуу түрдө зарылдыктардын жети классы 

жетилет: физиологиялык (органикалык) зарыл-

дык, коопсуздук жаатындагы зарылдыктар, таа-

нып билүүчүк зарылдыктар, эстетикалык зарыл-

дыктар, өз алдынчалуулуктун зарылдыгы, бирөө-

гө тийиштүүлүктүн жана сүйүүнүн зарылдыгы, 

урматтоонун зарылдыгы. Автордун ою боюнча, 

бул мотивациялык пирамиданын өзөгүндө фи-

зиологиялык зарыл керектөөлөр жатат, ал эми 

эстетикалык жана өз алдынчалуулук сыяктуу жо-

горку даражадагы зарыл керектөөлөр анын туу 

чокусун түзүшөт. 

А. Н. Леонтьевдин адамдын мотивациялык 

чөйрөсүнүн ишмердүүлүк башаты теориясы мо-

тивация проблемасындагы негизги илимий кон-

цепция болуп саналат. Бул концепция адамдын 

мотивациялык чөйрөсүнүн келип чыгышын жана 

динамикасын тастыктайт. Ал ишмердүүлүктөр 

системасы кантип өзгөрөөрүн, анын иерархия-
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луулугу кантип түзүлөрүн, ишмердүүлүктөрдүн 

жана операциялардын түрлөрү кантип пайда бо-

лорун жана кандайча  жок болуп каларын түшүн-

дүрүп берет. Ишмердүүлүктөрдүн өнүгүү мый-

зам ченемдүүлүктөрүнө ылайык, адамдын моти-

вациялык чөйрөдөгү өзгөрүүлөрү, анын жаңы за-

рылдыктарга, мотивдерге жана максаттарга ээ 

болуусу сыпатталып көрсөтүлгөн мыйзамдарды 

чыгарууга түрткү болот. 

Окуучулардын өспүрүм курактагы окууга 

болгон мотивациясын калыптандыруу багытын-

дагы изилдөөлөрдүн методологиялык негизин 

социалдык-гуманитардык, коомдук жана таби-

гый-техникалык илимдердеги төмөндөгүдөй не-

гизги методологиялык принциптер түзөт: И. 

Кант тарабынан баса белгиленип көрсөтүлгөн 

гуманизм принциби, же баалуулук принциби; бул 

принцип орус окумуштуусу Л. И. Анциферова-

нын эмгектеринде өнүктүрүлүп, адам баалуулук-

тарды алып жүрүүчү эле эмес, реалдуулук жана 

идеал сыяктуу эки башаттын каршы аракет 

көрсөтүүлөрү менен күрөшкөн  индивид катары 

да көрсөтүлгөн [14, 4]; К. А. Абульханова-Слав-

скаянын, Б. Г. Ананьевдин, И. В. Блаубергдин, В. 

Н. Садовскийдин эмгектеринде системалуулук 

принциби жана бүтүндүүлүк принциби 

сыпатталган [1, 2, 7, 22];  О. С. Анисимовдун, В. 

Г. Асеевдин эмгектеринде потенциалдуулуктун 

жана актуалдуулуктун жекече методологиялык 

принциби сыпатталган [3, 5]. Бул психологдор-

дун изилдөөлөрү окуу ишмердүүлүгүнүн мотива-

циясы ар түрдүү багыттарда: окуу ишмердүүлү-

гүнүн мотивдерин өнүктүрүү, окуу мотивдери-

нин түрлөрү, мотивацияны өнүктүрүүнү стимул-

доочу факторлор багыттарында өздөштүрүлө 

тургандыгын көрсөтүп турат. 

Биздин изилдөөбүздө теориялык методдор 

менен бирге алынган маалыматтарга талдоо жүр-

гүзүү, синтездөө (иргөө), жалпылоо жана интер-

претациялоо (түшүнүктөрдүн маанисин ачып 

түшүндүрүү) методдору колдонулду. Төмөндөгү-

дөй эмпирикалык методдор да колдонулду: анке-

та жүргүзүү, тесттирлөө, эркин байкоо жүргүзүү 

методу, аңгемелешүү, эмпирикалык маалымат-

тарды статистикалык жана медианалык иштеп 

чыгуу. 

Өспүрүм курактагы окуучулардын окууга 

болгон мотивациясынын калыптануу абалына 

изилдөө жүргүзүү процессинде аларды анык-

тоонун критерийлери тастыкталган «Өспүрүм 

окуучулардын окууга болгон мамилеси»; 

«Зарылдыктарды диагностикалоонун методика-

сы»; «Окуу ишмердүүлүгүнүн мотивациясын 

диагностикалоо методикасы»; «Өспүрүмдөрдүн 

ишмердүүлүктөрүнүн мотивдерин диагностика-

лоонун методикасы»; «Бүтпөй калган сүйлөмдөр 

методикасы» деген аталыштардагы методикалык 

каражаттар колдонулду. 

Изилдөөнүн натыйжаларынын ишенимдүүлү-

гү жана шексиздиги изилдөө процедурасын анын 

этаптары боюнча так пландаштыруу менен, 

теориялык-методологиялык негизи менен, диаг-

ностикалык методикаларды өздөштүрүлүп жат-

кан проблемага туура келгендей тандоо менен, 

ошондой эле математикалык, статистикалык 

жана медианалык иштеп чыгуулар менен камсыз 

кылынат.  

Өспүрүм курактагы окуучулардын окуп би-

лим алууга карата мамилелерин жана окуу моти-

вациясынын калыптануусун изилдөө иштерин 

жүргүзүү жөнүндө 2014/2015-окуу жылына кара-

та өткөрүлгөн Токмок шаарынын жана Аламүдүн 

районунун август методикалык окууларындагы 

секциялык иштерде маалымат берилген жана 

окуу жылынын башталышында, т.а. сентябрь 

айында Токмок шаарынын жана Аламүдүн райо-

нунун жалпы билим берүүчү уюмдарынын (мек-

теп, гимназия, лицей) 6- жана 10-класстарында 

жүргүзүлгөн. Бул изилдөөнүн натыйжасында бир 

катар негизги корутундулар чыгарылды. 

 

 

Анкетанын үлгүсү: 

ӨСПҮРҮМ ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУГА БОЛГОН МАМИЛЕСИ 

Окуучунун аты-жөнү _________________________________________________________ 

Окуган классы, мектеби / гимназиясы / лицейи ___________________________________ 

Мектепте окуганды каалайсыңбы? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Эмне үчүн? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Мектепте окугуң келбейби? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Эмне үчүн? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Окуучунун колтамгасы: ____________________________ 

 



№2 (34), 2015 

 121 

«Өспүрүм окуучулардын окууга болгон мами-

леси» анкетасынын ар бир суроосу боюнча: 

- анкета боюнча алынган жооптордун натый-

жасында 10-класска бара турган өспүрүмдөрдүн 

мектепке барууга болгон жалпы мотивациясы 

төмөндөгөндүгү байкалды. Жүргүзүлгөн аңгеме-

лешүүлөрдүн натыйжасында өспүрүм окуучулар-

дын басымдуу көпчүлүгү мектепке классташ 

достору бар болгондуктан гана барып жатыш-

кандыктары (6-класс — 93,00 %; 10-класс — 

77,00 %), демек, баарлашуу максатында бара тур-

гандыктары аныкталды; 

- ошондой эле өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү 

спортко кызыгышкандыктан жана валейбол, бас-

кетбол өңдүү спорттук командаларда ойношкон-

дуктан, мектепте дене тарбия сабагында муга-

лимдин же тренердин жетекчилигинде машыгуу-

лардан өтүшкөндүктөн гана мектепке бара тур-

гандыктары аныкталды. 

Анкеталарга берилген жооптордон улам өспү-

рүмдөрдүн мектепке барууларынын мотивация-

сына мектептеги окуу процессиндеги билим 

алууга караганда баарлашуу чөйрөсү жана 

убакытты өткөрүү, спорт менен машыгуу 

көбүрөөк таасир берет деп жыйынтык чыгарууга 

болот. 

Жалпы билим берүүчү уюмдардын (мектеп, 

гимназия, лицей) ортоңку жана жогорку 

баскычтарындагы өспүрүмдөрдүн окуу ишмер-

дүүлүктөрүнүн мотивациясын изилдөө иштери 

«Окуу ишмердүүлүгүнүн мотивациясын диагнос-

тикалоо методикасын» колдонуу менен жүргү-

зүлдү. Алынган натыйжалардын негизинде азыр-

кы өспүрүм окуучуларда өз алдынча билим алуу-

нун мотиви жок деген корутунду чыгарылды. 

Окуу-таанып билүүгө ыклас коюп кызыгуу, т.а. 

окууга болгон зарылдык алардын салыштырма-

луу түрдө аз гана бөлүгүндө бар экендиги диаг-

ноздолду. Өспүрүмдөр өздөрүнүн кандайдыр-

бир артыкчылыктуу умтулууларын — биринчи-

лерден болууну жана айлана-чөйрөсүндөгүлөр-

дүн сый-урматына татууну — канааттандыруу 

үчүн гана окууну каалай тургандыктары билин-

ди. Демек, 6- жана 10-класстардагы өспүрүмдөр-

дүн окууга болгон мотивациясы алардын артык-

чылыктуу умтулууларына жана классташтары-

нын арасындагы лидерликке байланыштуу 

зарылдыктарын канааттандырууну каалай тур-

гандыктарына негизделет. 

Өспүрүмдөрдүн биологиялык, материалдык, 

социалдык жана руханий зарылдыктарын изил-

дөө иштери «Зарылдыктарды диагностикалоо-

нун методикасын» колдонуу менен жүргүзүлдү. 

Изилдөө 10-класска карата өспүрүмдөрдүн 

биологиялык, материалдык, социалдык жана ру-

ханий зарылдыктары азая тургандыгын көрсөттү. 

Мындан өспүрүмдөр 10-класска келген учурга 

карата өздөрүнүн күнүмдүк жашоо-тиричиликте 

келип чыгуучу диагноздолгон керектөөлөрүн 

канааттандыра алышат деген бүтүм чыгарууга 

болот. Алынган натыйжалардын негизинде 6- 

жана 10-класстардагы өспүрүмдөрдө биология-

лык зарылдыктар, т.а. түрдүүлөп тамактануу 

жана ар түрдүүчө эс алуу, баарынан көп 

көрсөтүлгөндүгү аныкталды. Өспүрүмдөр тандап 

алышкан зарыл керектөөлөрдүн эң акырында 

руханий керектөө тургандыгы, т.а. алар өздөрү-

нүн китеп окууга, музыка угууга, интернет-

сайттарга кирүүгө ж.б. болгон керектөөлөрүн 

канааттандырууга акырындык менен үйрөнүшө 

тургандыгы, ошондой эле мектептин суроо-

талаптарына ылайыкташа (көнө) тургандыгы 

байкалды. Өспүрүмдөрдүн окууга болгон моти-

вациясына алардын кайсы-бир жеке муктаждык-

тарынын канааттандырылбагандыгы таасир эти-

ши мүмкүн. Карама-каршы жыныстагы өспүрүм-

дөрдүн позитивдүү көңүл буруулары жана 

жактыруу сезимдери да канааттанбоону, көңүл 

толбоону жаратат. 

6- жана 10-класстардагы өспүрүмдөрдүн окуу 

ишмердүүлүктөрүнүн мотивдерин изилдөө 

иштери «Өспүрүмдөрдүн ишмердүүлүктөрүнүн 

мотивациясын диагностикалоо методикасын» 

колдонуу менен жүргүзүлдү. Изилдөө көрсөт-

көндөй, 6- жана 10-класстардагы өспүрүмдөрдүн 

кызыкчылыктарынын арасында алардын ишмер-

дүүлүктөрүндөгү маанилүү чөйрөлөр болуп 

саналган үй-бүлө, достук жана ден соолук масе-

лелери басымдуулук кылат. 6-класстагы өспү-

рүмдөр үчүн бир кыйла маанилүү чөйрөлөр: үй-

бүлө, ден соолук, достук, окуу, спорт жана сүйүү 

бирдей орунда турат. 10-класстагы өспүрүмдөр 

үчүн биринчи орунда үй-бүлө, анан достук, 

сүйүү, ден соолук жана баарлашуу турат. 

Өспүрүмдөр үчүн мектепте окуу негизинен жага 

тургандыгы айгине болгондугуна карабастан, 

алар окуу процесси тууралуу азыраак ойлоно 

тургандыктары аныкталды. 

Жогорудагы изилдөө иштерин жүргүзүүдө 

өспүрүм курактагы окуучулардын окууга болгон 

мотивациясын өздөштүрүү методикасында көр-

сөтүлгөн сүйлөмдөрдү толуктоо методу колдо-

нулду. Ал боюнча окуучуларга ар бир сүйлөмдү 

жана анын жоопторунун варианттарын кунт 

коюп окуу сунушталат. Окуучу өзүнүн пикирине 

туура келген жооптордун эки вариантынын 

астын сызып коюшу керек. Өспүрүм окуу-

чулардын актуалдуу керектөөлөрү жана окууга 

болгон мотивациялары ошол жооптор боюнча 

диагноздолот. 

Өспүрүм курактагы окуучунун инсандык 

багыттуулугун, баалуулуктарын жана идеалда-

рын, келекчекте жетүүнү каалаган ой-максатта-

рын жана мамилелер системасын изилдөө иште-
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ри «Бүтпөй калган сүйлөмдөр методикасын» 

колдонуу менен жүргүзүлдү. 

Бул методика долбоордук тесттердин тобуна 

кирет. Биз изилдөөнү шарттуу түрдө 7 тематика-

лык блоктон турган Бүтпөй калган сүйлөмдөр 

барагы боюнча жүргүздүк: окууга болгон мами-

ле; мектепке болгон мамиле; үй-бүлөгө карата 

мамиле; курбалдаштарына болгон мамиле; өзүнө 

болгон мамиле; айлана-тегерегиндеги адамдарга 

карата мамиле; өзүнүн келечегине болгон мами-

леси. Ар бир блок 8 бүтпөй калган сүйлөмдөрдөн 

турат. 

Сүйлөмдөрдүн айрым тобу адамдын коркуу 

жана кооптонуу, күнөөсүн сезүү абалына тие-

шелүү болуп, курбалдаштары, ата-энеси менен өз 

ара мамилелерин, өзүнүн турмуштук максат-

тарын аныктоого көмөктөшөт. 

Бүтпөй калган сүйлөмдөр методикасы боюнча 

тапшырмалар көпкө ойлонулбастан тез аткары-

лууга тийиш. Окуучу сүйлөмдү окууру менен 

дароо башына адеп келген ойду жазышы керек. 

Эгерде кайсы бир бүтпөй калган сүйлөмдү дароо 

улап жаза албаса, анын номерин тегеректеп бел-

гилеп коюп, кийинкилерин аткара бериши керек.  

Белгиленген сүйлөмдөрдү аягында бүтүрсө бо-

лот. 

Бул методика боюнча изилдөө эки этапта 

жүргүзүлөт: Биринчи этапта бүтпөй калган сүй-

лөмдөрдү бүтүрүшөт. Экинчи этабында өзүнүн 

сүйлөмдү бүтүргөн оюнун эмоциялык абалын 

инструкция боюнча баалайт. 

Азыркы өспүрүмдөр өз жашоо-турмуштарын-

да болууга тийиш болгон баалуулуктардын жана 

идеалдардын бир катар тизмегин келтиришкени 

менен, алардын арасында артыкчылыктуу баа-

луулуктардын саны аз көрсөтүлгөн. 6-класстын 

окуучуларынын басымдуу көпчүлүгү (67,00 %) 

идеал жана балуулук катары жакшы билим алуу-

ну эсептешет. Мындан ортоңку баскычтагы өс-

пүрүмдөрдүн окууга болгон мотивациясы ата-

энелеринин ой-пикирлерине жараша боло тур-

гандыгы көрүнүп турат. Анткени бул курактагы 

өспүрүм үчүн ата-эненин пикири өтө маанилүү 

болуп саналат. Ал эми 10-класстагы өспүрүм 

үчүн ата-эненин пикирине жараша окууга болгон 

мотивациянын проценти азайып калган дагы 

(20,00 %), жашоонун жалпы эрежелери катары өз 

үй-бүлөсүн түзүүнү каалоо (57,00 %), сүйүү жана 

боорукердик (кайрымдуулук) сезимдери басым-

дуулук кыла баштагандыгы байкалат. 

Азыркы өспүрүмдөрдүн турмуштук мүдөө-

максаттарына жашоо ишмердүүлүктөрүнүн ар 

кандай чөйрөлөрү кирет. 6-класстагы өспүрүм-

дөрдүн көпчүлүгүнүн (67,00 %) максаты — жак-

шы билим алуу. Бул жашоо баалуулуктары ме-

нен дал келет. 10-класска барган кезде бул мак-

сат экинчи планга коюлуп, биринчи орунда карь-

ераны түзүү максаты (43,00 %) болуп калган. 

Албетте, бул эки максат бири-бирине карама-

каршы эмес. 10-класстагы өспүрүмдөр «көптү 

үйрөнүү жана жасай билүү», «үй-бүлө күтүү», 

«бакыт», «акча» сыяктуу баалуулуктарды айка-

лыштыра бириктирүүнүн жолун издештире баш-

ташат. Демек, өспүрүмдөрдүн окууга болгон мо-

тивациясын жакшы билим алуу, карьераны түзүү 

максаттары шарттайт. 

Ошентип, алынган натыйжалардын негизинде 

төмөнкүдөй корутунду чыгарууга болот: жогор-

ку баскычтагы өспүрүмдөрдүн келечекке карата 

оң (позитивдүү) көзкараштарын түзүүчү көрсөт-

күчтөр 26,67 %ке төмөндөгөн, ал эми келечектен 

иренжүү сыяктуу терс (негативдүү) көз-карашта-

рын түзүүчү көрсөткүчтөр 10,00 %ке жогорула-

ган. Демек, өспүрүмдөргө алар өз күчүнө ише-

нүүгө боло тургандай таянычты аңдап сезген 

учурда гана колдоо көрсөтүүгө болот. 

Ошондуктан изилдөө ишинин практикалык 

баалуулугун ырастоо максатында бул изилдөө-

нүн натыйжалары боюнча окуу процессинде өс-

пүрүмдөрдүн окууга болгон мотивациясын ка-

лыптандырууга багытталган иш-чаралар про-

граммасы, педагогдор жана ата-энелер үчүн ме-

тодикалык сунуштар иштелип чыгышы жана 

алар практикада колдонулушу зарыл. Албетте, ал 

программа адегенде сынактан өткөрүлүүгө тий-

иш жана аны колдонуу боюнча акт алынышы 

керек. 

Эгерде өспүрүм окууга жана билим алууга 

кызыкпаса, ал тургай, кайдыгер болсо, алардын 

зарылдыгын аңдап туйбаса, анда аны ийгиликтүү 

окутуу мүмкүн эмес. Ошондуктан жалпы билим 

берүүчү мектептин алдында өспүрүмдүн окуу 

ишмердүүлүгүнө болгон оң мотивациясын ка-

лыптандыруу жана өнүктүрүү милдети турат. 

Окуучу окуу ишмердүүлүгүнө чындап тартылы-

шы үчүн окуу процессинде анын алдына коюл-

ган милдеттер түшүнүктүү эле болбостон, жан 

дүйнөсү менен кабыл алынууга, т.а. алар окуучу 

үчүн маанилүү болуп, анын жашоо-турмушунда-

гы таяныч чекити жана көмөкчүсү болууга тий-

иш. 

Предмет боюнча билим берген жана окуучу-

нун предметке кызыгуусун жарата алган муга-

лимдин мотивациясынын өзгөчөлүктөрү эске 

алынганда гана окуучу менен өз ара натыйжалуу 

педагогикалык иш-аракетте болууга мүмкүн. 

Окууга болгон мотивацияны тарбиялоонун баш-

кы жолу — бул жагымдуу маанайды түзүү эле 

эмес, өспүрүмдөрдү ишмердүүлүктүн реалдуу 

түрүнө тартуу, айлана-чөйрөдөгүлөр менен өз 

ара иш-аракетте болуунун жол-жоболорун үйрө-

түү. Мугалимдин алдында турган милдеттин 

оордугу анын мотивдеринде жана максаттарында 

системалык мүнөздөгү психикалык мотивдин 
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бир кыйла даана көрүнгөндүгүндө, алар психи-

калык чагылуунун интегралдык формалары ка-

тары чыккандыгында. Мотивациянын жана мо-

тивдин маани-маңызын жана түзүмүн интеграл-

дык негизде кароо көпчүлүк карама-каршылык-

тарды жоёт. Инсандын мотивациялык чөйрөсүн 

максатка багыттап калыптандыруу — бул, неги-

зинен, инсандын өзүн калыптандыруу, т.а. кы-

зыкчылыктарды өнүктүрүү, көндүм адаттарды 

калыптандыруу, максатка багыттоо ж.б. жаатта-

рындагы педагогикалык милдет. Окууга болгон 

мотивация окуу ишмердүүлүгүнө, билим алуу 

ишмердүүлүгүнө камтылган мотивациянын же-

кече түрү катары аныкталат. Окууга болгон мо-

тивация, мотивациянын өзгөчө түрү катары, 

түзүмүнүн татаалдыгы менен мүнөздөлөт. Анын 

ички жана тышкы мотивация деген татаал 

түзүмдүк формалары бар. Окууга болгон моти-

вациянын туруктуулук, интеллектуалдык өнүгүү 

деңгээли жана окуулук ишмердүүлүктүн мүнөзү 

сыяктуу мүнөздөмөлөрү өтө олуттуу мүнөздө-

мөлөр. 

Өспүрүм курак — адамдын өмүр жолундагы 

эң татаал, эң кыйын учур. Бул куракта анын ко-

омдук мамилелер системасындагы өз алдынча 

ишмердүүлүккө жөндөмдүү инсан катары ка-

лыптануу процесси жүрөт. Ошондуктан мектеп 

психологдорунун, социалдык педагогдордун, му-

галимдердин башкы милдети — өспүрүм окуу-

чулардын окууга болгон мотивациясын аларды 

маданияттуу жүрүм-турумдарга тарбиялоого, өз 

алдынча билим жана таалим-тарбия алууга ба-

гытталган түшүндүрүү иш-чаралары аркылуу 

жогорулатуу. 

Ал үчүн, албетте, өспүрүм курактагы баланын 

ал бойго бүткөндөн тартып ушул кезге чейинки 

психикалык өнүгүү процессине изилдөөчүлүк 

байкоо жүргүзүү керек. Бул багытта эки 

көзкараш бар: үзгүлтүксүз жана дискреттик. 

Биринчи көзкараш боюнча баланын психикасы 

токтолбостон, тездебестен же жайлабастан бир 

калыпта үзгүлтүксүз өнүгөт. Ошондуктан бала-

нын психикасынын өсүп жетилүү этаптарын би-

рин экинчисинен айырмалап бөлүп турган кан-

дайдыр-бир так чек болбойт. Ал эми экинчи 

көзкарашка ылайык, баланын психикалык өнүгүү 

процесси бирде тездеп, бирде жайлап бир кылка 

эмес жүрөт. Бул анын сапаттык жактан бири-

биринен айырмаланып турган өнүгүү стадияла-

рын жана этаптарын бөлүп көрсөтүүгө негиз бо-

луп саналат.  

Психикалык өнүгүүнүн ар бир стадиясында 

ошол стадиядагы өнүгүү процессин аныктоочу 

башкы фактор болот. Балдардын баары тең ин-

дивидуалдуу өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө караба-

стан, бирин да калтырбастан же алдыга озуп кет-

пестен, психикалык өнүгүүнүн ар бир стадиясын 

басып өтөт. 

Инсандын психикалык өнүгүүсүнүн типтерин 

Л. С. Выготский төмөндөгүдөй тастыктаган: 

1)  алдын-ала калыптандырылган тип (пре-

формированный) — бул өнүгүүнүн адегенде 

пайда болгон (организм), анан ал өнүгүүгө же-

тишкен түпкү натыйжа (айталы, эмбриондук 

өнүгүү) алына турган стадиялар кандай жүрө 

тургандыгын эң башында эле биротоло аныкта-

лып такталып коюлган тиби; 

2)  алдын-ала калыптандырылбаган тип (не-

преформированный) — бул өнүгүүнүн алдын-ала 

аныкталбаган тиби. Бала төрөлгөн кезден тартып 

басып өтүүгө тийиш болгон стадиялар дагы, ал 

жетише турган түпкү натыйжа дагы алдын-ала 

көрсөтүлбөгөн тиби. 

Баланын психикалык өнүгүүсүн мезгилдешти-

рүү өңүтүндө С. Холлдун, Ж. Пиаженин, Э. Мам-

бетакуновдун изилдөөлөрүнө, К. Гетчинсондун, 

З. Фрейддин Д. Б. Элькониндин, Л. С. Выгот-

скийдин жана А. Н. Леонтьевдин аныктамалары-

на таянуу менен, ошондой эле улуттук этнопеда-

гогикалык өзгөчөлүктөрү эске алынуу менен, 

кыргыздардын жаш курактык айырмалоосуна 

жараша инсандын бойго бүткөндөн тартып 

жетилген куракка чейинки психикалык 

өнүгүүсүнүн мезгилдештирүүлөрүн салыштыруу 

таблицасы иштелип чыкты (таблицаны 

караңыз). Бул таблицадагы көрсөткүчтөр 

өспүрүм курактагы окуучунун окууга болгон мо-

тивациясын туура тастыктаганга олуттуу өбөлгө 

болот деген ойдобуз. 

Жогоруда көрсөтүлгөн илимий булактарды 

өздөштүрүүнүн жана аларга талдоо жүргүзүүнүн 

натыйжасында алынган тыянактарга таянуу ме-

нен, ошондой эле илимий-теориялык негиздеме-

лерге ылайык иштелип чыккан методикаларга 

ылайык, 2014/2015-окуу жылынын башында Ток-

мок шаарынын жана Аламүдүн районунун жал-

пы билим берүүчү уюмдарынын (мектеп, гимна-

зия, лицей) 6- жана 10-класстарында жүргүзүл-

гөн изилдөө иштеринин натыйжаларына таянуу 

менен, төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга 

болот: 

 өспүрүм курак үчүн БААРЛАШУУ ишмер-

дүүлүгү биринчи орунда тургандыктан, окуучу-

нун класс менен эле эмес, андан сырткаркы жер-

дегилер менен (үй-бүлөсү, коңшу-колоңдору, 

достору, тааныштары ж.б.) өз ара байланышта-

рын өздөштүрүү керек, анткени ал жактардан да 

өспүрүмдүн толук жетиле элек психикасына 

«сокку урулуп», анын окуулук ишмердүүлүгүнө 

терс таасир этиши мүмкүн; 

 өспүрүмдүн актуалдуу ЗАРЫЛ КЕРЕКТӨӨ-

ЛӨРҮНҮН индивидуалдуу өздөштүрүлүшүнүн 

зарылдыгы. Өспүрүм курак кризистик мезгил 
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болгондуктан, анын организминде физиология-

лык өзгөрүүлөр эле болбостон, психологиялык 

да өзгөрүүлөр, т.а., инсандын өнүгүүсү жана ка-

лыптануусу жүрөт. Өсүп жетилүү курагындагы 

адамдын социум менен: ата-энеси, бир тууганда-

ры, достору, мугалимдери ж.б. менен мамилеси 

өзгөрүлөт. Адамдын көзкарашы, айлана-чөйрөгө 

карата мамилеси толугу менен өзгөрүлөт. Демек, 

өспүрүмдүн зарыл керектөөлөрү да өзгөрүлөт; 

 өсүп жетилип келе жаткан адам турмуштан 

«өз ордун» табыш үчүн окуп билим алышы, 

өсүп-өнүгүшү, билгичтиктерге жана көндүмдөр-

гө ээ болушу, баарлаша билиши, жасай билиши, 

демилге көтөрө билиши керек. Демек, ал үчүн 

кандайдыр бир «түрткү», стимул болууга тийиш. 

Дал ошол түрткү же стимул дегенибиз мотива-

ция болуп саналат. Өспүрүмдүн жакшы окууга, 

билим алууга болгон мотивациясы — ага бул же 

тигил багыт боюнча алга карай жылууга дем 

берүүчү күч; 

 эгерде өспүрүм курактагы окуучунун инсан-

дык касиети нормалдуу өнүгүп жаткан болсо, 

анда анын руханий-маданий зарыл керектөөлөрү 

бекемделип, биринчи планга чыгат да, зарыл-

дыктардын инсандык туруктуу иерархиясы ка-

лыптанат. Адамда мотивдер менен зарылдыктар-

дын эриш-аркактуулугу турукташып калган 

учурда биз ал индивид же инсан катары калып-

танды деп ишенимдүү айта алабыз. Анткени 

профессор И. Бекбоев айткандай, «окуучулардын 

өзгөчөлүктөрүн ырааттуу түрдө окуп үйрөн-

мөйүнчө, окутуунун жана тарбиялоонун опти-

малдуу вариантын тандап алуу мүмкүн эмес» [6]. 

Демек, өспүрүм курактагы окуучунун окууга 

болгон мотивациясынын калыптануу абалы мо-

тивациялык зарылдыктарды диагноздоочу кри-

терийлердин жардамы менен иштелип чыккан 

«Өспүрүм окуучулардын окууга болгон мамиле-

си»; «Зарылдыктарды диагностикалоонун мето-

дикасы»; «Окуу ишмердүүлүгүнүн мотивация-

сын диагностикалоо методикасы»; «Өспүрүмдөр-

дүн ишмердүүлүктөрүнүн мотивдерин диагно-

стикалоонун методикасы»; «Бүтпөй калган 

сүйлөмдөр методикасы» деген методикалык ка-

ражаттардын жардамы менен жүргүзүлгөн или-

мий изилдөө иши максатына жетти деген бүтүм 

чыгара алабыз. 

 

Инсандын жетилген куракка чейинки психикалык өнүгүүсүнүн 

мезгилдештирүүлөрүн салыштыруу* 

Ку-

рагы 

К. Гетчин-

сон 

З. Фрейд Д. Б. Элько-

нин 

Л. С. Выгот-

ский 

А. Н. Леонтьев А. Б. Элебе-

сова 

0 – 1 

жаш 

Казуу жана 

чукуу стадия-

сы (0 – 5 жаш) 

Оралдык 

стадия (0 – 1 

жаш) 

Ымыркай 

кез  

(2 ай – 1 

жаш) 

Төрөлүү 

кризиси 

А.Н.Леонт

ьевдин курак-

тык мезгил-

дештирүүсүнү

н критерийи 

негизги 

ишмердүүлүкт

өр болуп сана-

лат. Негизги 

ишмер-

дүүлүктөрдүн 

өнүгүүсү бала-

нын инсандык 

сапаты-нын 

калыптануу-

сунун психо-

логия-лык 

процессинде 

жана ошол 

стадиядагы 

психология-

лык-

педагогикалык 

өзгөчөлүктөрү

ндө эң башкы 

өзгөрүү-

лөрдүн болу-

шун шарттайт. 

  

 

 

 

Бойдогу 

кез (0 – 

төрөлүү) 

Ымыркай 

кез  

(2 ай – 1 

жаш) 

Ымыркай 

бөбөктүк ку-

рак 

(төрөлгөндөн 

– 1 жаш) Бир жаш 

кризиси 

1 – 3 

жаш 

Аналдык 

стадия (1 – 2 

жаш) 

Эрте балалык  

(1 – 3 жаш) 

Эрте балалык  

(1 – 3 жаш) 

Наристе 

бөбөктүк ку-

рак   (1 – 3 

жаш) 
Үч жаш кризи-

си 

3 – 6-

7 жаш 

Аңчылык 

жана баскын-

чылык стадия-

сы (5 – 11 

жаш) 

Фаллика-

лык стадия (3 

– 6 жаш) 

Мектепке 

чейинки кенже 

жана орто курак 

(3 – 4-5 жаш) 

Мектепке 

чейинки курак 

(3 – 7 жаш) 

Наристе 

курак – мек-

тепке чейин-

ки кенже ку-

рак (3 – 4-5 

жаш) 

Мектепке 

чейинки улуу 

курак (4-5 – 6-7 

жаш) 

Жети жаш 

кризиси 

Мектепке 

чейинки орто 

курак — ба-

лакай (эркек) 

же секелек 

(кыз) кез,  (4-

5 – 5-6 жаш) 

Жаш ба-

лалык курак 

— мектепке 

чейинки улуу 

курак (5-6 – 
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6-7 жаш) 

6-7 – 

10-11 

жаш 

Койчулук 

стадиясы (8 – 

12 жаш) 

Латен-

ттик стадия 

(7 – 12 жаш) 

Мектептик 

кенже курак (6-7 

– 10-11 жаш) 

Мектептик 

курак (8 – 12 

жаш) 

Тестиер 

курак (7 – 10-

11 жаш) 

Өспүрүм 

курактын 1-

этабы — тес-

тиер курак-

тан өспүрүм 

куракка өтө 

баштоо мез-

гили (11 – 13 

жаш) 

11-12 

– 15-16 

жаш 

Дыйкан-

чылык стадия-

сы (11 – 15 

жаш) 

Генитал-

дык стадия 

(12 – 16 жаш) 

Өспүрүм ку-

рак (10-11 – 13-

14 жаш) 

Он үч жаш 

кризиси 

Өспүрүм 

курактын 2-

этабы — 

өткөөл мез-

гил (13 – 14-

15 жаш) 

15-16 

– 21-25 

жаш 

Өнөр жай-

лык жана со-

ода-сатык ста-

диясы (14 – 20 

жаш) 

_ Боз бала ку-

рак (13-14 – 16-

17 жаш) 

Пубертат-

тык курак (14 – 

17 жаш) 

Жетилүү 

(боз бала) 

курагы (эр-

кек балдар 15 

– 17 жаш; 

кыз балдар 

14-15 – 15-16 

жаш) 

Он жети 

жаш кризиси 

Боз улан 

кез (17 – 20-

21 жаш); 

селки кез (16 

– 20 жаш) 

Мез-

гилдеш-

тирүү 

өңүттөрү 

Инсандын 

жетилген ку-

ракка чейинки 

балалык мез-

гилиндеги 

психикалык 

өнүгүүсүн 

тиричилик 

процесстерин 

баскычтап 

көрсөтүүнүн 

негизинде мез-

гилдештирүү.  

Инсан-

дын жетил-

ген куракка 

чейинки ба-

лалык мезги-

линдеги пси-

хикалык 

өнүгүүсүн 

кандайдыр-

бир бир бел-

гисин бөлүп 

көрсөтүүнүн 

негизинде 

мез-

гилдештирүү

.  

Инсандын 

жетилген курак-

ка чейинки бала-

лык мезгилинде-

ги психикалык 

өнүгүүсүн анын 

өзгөчөлүктөрүнө 

жараша 

мезгилдештирүү.  

Мезгилдеш

тирүү крите-

рийи катары ар 

бир этапка 

мүнөздүү бол-

гон психика-

лык 

өзгөрүүлөрдү 

алып, 

«стабилдүү» 

жана 

«стабилдүү 

эмес» мезгил-

дерди бөлүп 

көрсөткөн.                        

Ал кризистик 

мезгилге – ба-

ланын кулк-

мүнөзүндөгү 

сапаттык бу-

рулуш учур-

ларга аныкто-

очу маани бер-

ген. Аныкы 

боюнча бир 

курактан экин-

чи куракка 

өтүү төңкөрүш 

жолу менен 

жүрөт.  

Мезгилдеш

тирүү крите-

рийи катары 

негизги 

ишмердүүлүкт

өр алынган. 

Инсан-

дын жетил-

ген куракка 

чейинки ба-

лалык мезги-

линдеги пси-

хикалык 

өнүгүү 

өзгөчөлүктөр

үн кыргыз-

дардын жаш 

курактык 

айырмало-

осуна жара-

ша бөлүп 

көрсөтүүнүн 

негизинде 

баланын 

психикалык 

өнүгүүсүн 

мезгилдешти

рүү. 

Пси-

хиканын 

өнүгүү 

тиби 

Алдын-ала калыптанды-

рылган тип (преформирован-

ный) 

Алдын-ала калыптандырылбаган тип (непреформированный) 
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*Бул таблицаны түзүүгө Интернет-ресурстан 

алынган «Периодизация психического развития, 

принципы ее построения. Понятие о возрасте и 

его психолого-педагогических особенностях» 

деген темадагы эмгек негиз болду (2014). 
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