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Балдардын көңүл буруу процессин өнүктүрүп калып-

тандыруу, алардын инсан болуп калыптануусундагы негиз-

ги актуалдуу маселелерден болуп саналат. Кенже мектеп 

курагындагы балдардын көңүл буруу процессин өстүрүү 

үчүн бул процесстин теориялык аныктамаларын жакшы 

өздөштүрүү зарыл. Алсак, баланын эрктүү жана эрксиз 

көңүл бурууларын теориялык жактан билбей туруп, анын 

туруктуу, эрктүү көңүл буруусун калыптандыра албай-

быз. Көңүл буруунун касиеттери болгон көңүл буруунун 

топтоштурулушун, көңүл буруунун көлөмүн, көңүл буруу-

нун туруктуулугун, көңүл буруунун оодарылышын, көңүл 

буруунун тандалмалуулугун талдап кароо менен аларды 

практикада кандайча калыптандыруу жолдоруна токтол-

дук. Көңүл буруунун белгиленген түрлөрү жана касиетте-

ри кенже мектеп жашында окуу жана оюн иш-аракет 

процесстеринде пайда болуп калыптанат. Ошондуктан, 

мугалимдер, чоң адамдар балдардын көңүл буруу процес-

син өстүрүп, калыптандырууда алардын жекече психоло-

гиялык өзгөчөлүктөрүнө жана жаш курак өзөчөлүктөрү-

нө басым жасоолору зарыл.  

Негизги сөздөр: көңүл буруу, көңүл буруунун түрлө-

рү, көңүл буруунун касиеттери, эрксиз көңүл буруу, эрк-

түү көңүл буруу, көңүл буруунун топтоштурулушу, көңүл 

буруунун көлөмү, көңүл буруунун туруктуулугу, көңүл бу-

руунун оодарылышы, көңүл буруунун тандалмалуулугу. 

Формирование процесса внимания у детей в станов-

лении их как личности является одной из актуальных 

проблем. Для развития внимания у детей младшего школь-

ного возраста необходимо, чтобы они хорошо усвоили 

теоретические определения этого процесса. Например, не 

зная теорию о непроизвольном и произвольном внимании, 

мы не можем формировать у них постоянное произволь-

ное внимание. В данной статье рассматриваются группи-

ровка, формы, постоянство, переключение, выборочность 

внимания и их применение на практике. Виды внимания и 

их свойства зарождаются и формируются у детей школь-

ного возраста в процессе игровых действий. Поэтому учи-

теля и взрослые в развитии процесса внимания основной 

акцент должны делать на индивидуальные, психологиче-

ские и возрастные особенности детей. Основные поня-

тия: внимание, виды внимания, свойства внимания, непро-

извольное внимание, произвольное внимание, группировка 

внимания, формы внимания, устойчивость внимания, пере-

ключение внимания. 

Ключевые слова: внимание, виды внимания, свойства 

внимания, непроизвольное внимание, произвольное внима-

ние, группировка внимания, формы внимания, устойчи-

вость внимания, переключение внимания. 

Promoting children's development is a key figure process 

and in creating relevant questions. It is a good development to 

promote primary school children in the process of a draw 

attention theoretical definition of this process. For example, 

without knowing his permanent form consciously directed to 

the center of attention focused on the child should be free and 

mandatory, theoretically. The properties of attention has been 

in practice looking for ways to analyze the sample focused on 

the whole pay attention to the amount of attention, attention 

has shifted to the strengthening of stability, attention, focused 

attention of choice to shape. Types and properties is formed of 

elementary school age to pay attention to the reading process 

and the action of the game. That’s why teachers and old people 

should be pay attention of formation and their individual psy-

chological and children of age features process. 

Key words: attention, kinds of attention, the types of at-

tention, the value of attention, forced attention, free attention, 

selection attention, level of attention, move attention. 

Окуучунун сабакка көңүл буруусу анын били-

мин байытып, инсандык сапаттарын калыптаныра т. 

Көңүл буруу баланын жаш курагына байланыштуу 

ар кандай денгээлде пайда болуп калыптанат. Мек-

тепке жаңы келген окуучуда эрксиз көңүл буруу ба-

сымдуу, анткени аны бардык жаңы нерселер кызык-

тырат. Окуучу өзүнүн көңүл буруусун белгилүү бир 

объектиге топтоо мүмүкнүчлүгүнө ээ эмес, мындай 



 

163 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 5, 2019 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

өзгөчөлүк балага сырттан таасир эткен дүүлүктүр-

гүчтүн күк менен түшүндүрөт. Окуучу акырындык 

менен кызыктуу обьектиге өзүнүн көңүл буруусун 

багыттоого көнүгөт. Көңүл буруунун эрктүүлүгү, ту-

руктуулугу окуучунун жөндөмдүүлүгүн, таанып би-

лүү процесстеринин өнүгүүсү үчүн зарыл шарт ката-

ры каралат. эгер жөндөмдүү окуучунун көңүл буруу-

су калыптанбаса билимдердин системасын толук өз-

дөштүрө алат. 

Эрктүү көңүл буруу кенже мектеп окуучунун 

тигил же бул милдетин чечүүгө багытталган максат-

туу аракети болуп саналат. 

Алдыңкы мугалимдердин иш тажрыйбасы көр-

сөткөндөй, эрктүү көңүл буруунун калыптанышында 

окуучунун аракеттерин уюштуруу маанилүү. 1-клас-

стын окуучуларында эрктүү көңүл буруу туруксуз 

болсо, 2-3-класста көңүл буруу туруктуу мүнөзгө өтө 

баштайт. 

1-3-класстын окуучуларына эрктүү көңүл бу-

руунун активдүүлүгү мүнөздүү. Көңүл буруунун 

жөнгө салынышында окуучуларда кызыгуунун таа-

нып билүүчү мүнөзү, окуу аракеттеринин эрктүү 

түрдө багытталышы маанилүү. 

Эрктүү көңүл буруунун жогорку баскычы ката-

ры окуучунун койгон максатын, анын башкара би-

лүүсү каралып, анын өнүгүүсү чоңдордун койгон та-

лабын жана өзү белгилеген максатты аткаруунун не-

гизинде өтөт. 

Эрктүү көңүл буруунун өнүгүүсү кенже мектеп 

окуучусунун билимдерди өздөштүрүүсү окууга бол-

гон жоопкерчилиги менен мүнөздөлөт. Окуучулар 

окууга болгон жоопкерчиликтин негизинде өзүнө 

кызыктуу, кызыктуу эмес тапшырманы ынтаа коюп 

аткарышат. Ошондуктан, окуучулардын жоопкерчи-

лик сезимин тарбиялоо маанилүү. 

Көңүл буруу окуу иш-аракетинде өзгөчө маани-

ге ээ. Анткени, көңүл буруу окуу материалын кабыл 

алып өздөштүрүүнү камсыз кылат. 

Мектептеги окуу көңүл буруунун касиеттери-

нин өнүгүүсүнө шарт түзөт. Кенже мектеп окуучусу-

нун көңүл буруусунун көлөмү, бөлүштүрүлүшү чоң 

кишилердикине караганда начар. 

Биринчи класстын окуучусунун көңүл буруусу 

2-3 обьектини бөлүп кароо менен чектелет. Психоло-

гиялык изилдөөлөрдө белгилегендей, окуучуларда 

көңүл бурууну бөлүштүрүүнү тарбиялоодо объекти-

ни бир нече ирет кайталап көрсөтүү менен бирге 

милдеттерди белгилей билүү маанилүү. 

Айрыкча 1-класстын окуучусу бир эле убакытта 

эки-үч объектиге көңүл бурууну бөлүштүрүүдө кый-

налгандыгы байкалат. Мисалы, эсеп чыгарып жаткан 

бала ынтаасын иштеп жаткан сандарга багыттап, аны 

кайра текшерүү жолуна көңүл бурууну бөлүштүрө 

албай калат. Көңүл бурууну бөлүштүрүүнүн жетиш-

сиздиги окуучу муун боюнча окуган сөздүн маани-

син түшүнбөй өзүнүн ынтаасын китеп окуганга ба-

гыттагандыгы менен мүнөздөлөт. 

Н.Ф. Добрынин эксперименталдык изилдөөнүн 

негизинде 3-класстын окуучулары бир эле убакта жа-

зуу ишинин мазмунуна, тазалыгына, туура жазууга 

көңүл бурууну бөлүштүрө алат деп белгилеген. 

Психолог А.Д. Левитов окуу материалын өз-

дөштүрүүнү көңүл буруунун топтолушу менен бай-

ланыштырып изилдеген. Ал көңүл буруунун топто-

лушун жана узактыгын мугалимдин окуу иштерин 

уюштура билүүсү менен байланыштуу деп көрсөт-

көн. 

Окуучуларда көңүл буруунун топтолушу менен 

бирге обьектинин маанилүү, сапаттуу өзгөчөлүктө-

рүнө назар салбагандыгы байкалат. Бул алардын ой-

лоосунун өзгөчөлүктөрү менен түшүндүрөт. Балдар-

дын аң-сезиминде пайда болгон образдар, элестөө-

лөр күчтүү тынчсызданууну пайда кылып, ойлоо иш-

аракеттерине тоскоолдук кылат. 

Кенже мектеп окуучусунун көңүл буруусун ти-

гил же бул обьектиге багыттоого болот. Бирок аны 

көпкө чейин камсыз кылуу кыйын. Мындай учурда 

көңүл буруунун туруксуздугу басымдуулук кылат. 

Көңүл буруунун туруксуздугу окуу материалынын 

түшүнүксүздүгү, мугалимдин негизги маанилүү 

объектини бөлүп бере албагандыгы, окуучунун тез 

алаксыгандыгы, нерв системасынын касиеттери ме-

нен туура уюштуруу негизги мааниге ээ. 

Көңүл буруунун эрктүүлүгү, анын касиеттери 

окуу процессинде калыптанат. Көңүл буруунун өнү-

гүүсү мугалимдин окуу процессин уюштуруусуна 

байланыштуу өтөт. 

Мугалимдин иш тажрыйбаларын жыйынтык-

тоонун негизинде Н.Ф. Добрынин окуучулардын кө-

ңүл буруусу окуу материалынын өзгөчөлүктөрүнө 

байланыштуу пайда болот деген ойду белгилеген. 

Окуучулардын көңүл буруусун уюштурганда алар 

кызыксыз, татаал окуу материалын өздөштүрүүгө 

умтулушат. Бирок окуунун натыйжасы окуучунун 

аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өтөт. 

Көңүл буруу окуучулардын эмоциясы жана се-

зими менен тыгыз байланышкан. Окуучуларда күч-
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түү тынчсызданууну пайда кылган окуялар ж.б. нер-

селердин баары көңүл бурууну талап кылат. Мындай 

учурда мугалимдин сабак учурунда окуучулардын 

көңүл буруусун багыттап калыптандыруусу маани-

лүү.  

Кенже мектеп окуучулары мугалимдин кызык 

аңгемесин узак убакытка чейин ынтаа коюп угууга 

жөндөмдүү. Мугалимдин сабак учурунда пайдалан-

ган ар түрдүү ыкмалары: ынандыруу, кызыктыруу, 

мотивдин белгилениши ж.б. окуучулардын көңүл бу-

руусуна таасир этип, окууга керектөөнү, окуу мате-

риалын өздөштүрүүнү камсыз кылат. Айрыкча чы-

гармачылык иш-аракеттерде окуучулар ынталуу бо-

лушат. Анткени ой, сезим жана эрк бирдиктүү өтөт. 

2-3-класстагы мектеп окуучулары башка обьек-

тиге алаксыбай кичине көлөмдөгү сочинениени чы-

гармачылык менен жазышат, сүрөт боюнча аңгеме 

түзүшөт. Маселе чыгаруунун жаңы жолун издешип, 

эске сактап элестетүүнүн негизинде жаңы сүрөт-

төрдү тартышат, мындай аракеттер көңүл буруунун 

туруктуулугун мүнөздөйт. 

Кээ бир окуучуларда көңүл буруу туруксуз 

болсо, окуучулардын айрымдарында эмоционалдуу-

лук байкалса, башкаларында туруктуулук, эрктүү-

лүк, көңүл буруунун аң-сезимдүү топтолушу өтөт. 

Көңүл буруу аздыр-көптүр акыл эмгегинин калыпта-

нышын алып көрсөтөт. Демек, мугалимдин окуу 

иштерин багыттап жөнгө салышы окуучунун ынта-

луулугун пайда кылат. Окуучуларда сабак учурунда 

ынталуулуктун төмөнкү абалдарын: чыныгы ынтаа-

луулук, ынтаасы жоктой көрүнүш, ынтаалуу болуп 

көрүнүш жана чыныгы ыклассыздык байкалат. 

Окуучунун сабактагы чыныгы ынтаалуулугу, 

анын сабактын башталышында сабакка болгон даяр-

дыгынан, бүтүндөй сабактын жүрүшүндө акыл ак-

тивдүүлүгүнөн, алаксыткан дүүлүктүргүчтөрдү жеье 

билүүдөн, кызыгуусунан, мугалимге берген сурооло-

рунан, башка окуучулардын жообун толуктап, ко-

шумчалап турганынан көрүнөт. Окуучунун иш учу-

рундагы турпаты жана иш-аракеттери, ишке назар 

салуусу ынтаалуулугун мүнөздөөчү белгилер болот. 

Сабак учурунда чыныгы ынтаалуулук менен 

катар ынтаасыздыкка окшошпогондук байкалат. Бул 

ынтаалуулуктун сырткы белгилерин мүнөздөйт. 

И.В.Страхов белгилегендей, «кээде окуучулар-

дын сабактагы сырткы активдүүлүгү ишенимсиздик, 

уяңдык сыяктуу мүнөздүн өзгөчөлүктөрү менен 

тормоздолот». 

Бул меланхолик жана флегматик темперамент-

тиндеги балдарда көбүрөөк болот. Мындай балдар 

мугалим сураганда жооп берет. Бирок өздөрүнүн 

каалоосу боюнча кол көтөрбөйт. Пассивдүү, көңүл 

кош болушат. Чындыгында бул ынтаасыздык болуп 

көрүнөт, алар сабактын жүрүшүндө ишкер, окууга 

назар салышат. Эгер мугалим аларды сураса, берил-

ген суроого даярдык менен жооп беришет. Алардын 

иш-аракеттери продуктивдүү мүнөзгө ээ. 

Сангвиник темпераментиндеги балдрага ынтаа-

сыздыкка окшогондук ашкере активдүүлүктөн бай-

калат. Окуучу бир эле убакытта көптөгөн иштерди 

аткарат. Ал кыймылдуу, турпатын тез алмаштырат, 

жолдоштору менен сүйлөшөт, китепти окуйт, өзүнүн 

оюн айтат, аракети дайыма өзгөрүп турат. Бирок 

мугалимдин суроосуна так, туура жооп берет. Анын 

берген жооптору класс менен бирге иштегенин 

мүнөздөйт. Мындай окуучулардын көңүл буруусун 

тарбиялоо сабак учурунда жүрүм-турумдун токтоо-

лугун, сабактын мазмунуна назар салууну тарбиялоо 

менен байланышкан. 

Айрым окуучуларда ынтаалуулукка окшогон-

дук байкалат. Анын өзгөчөлүктөрү – окуучунун иш 

абалын көңүл буруусунун сырткы формасына шай-

кеш келбегендиги. Окуучу ынтаа койгондой болуп 

көрүнгөнү менен мугалимдин суроосуна жооп бере 

албайт (ал билбегендиктен эмес, класстын шишине 

катышпагандыктан). Окуучунун көңүл бурбаганды-

гынын ар кандай себептери болот. Айрым бир окуу-

чулардын ойлонбой жалкоолонгону, башкалардай 

окууга жооптуу мамиленин жоктугу ж.б. 

Негизинен окуучуларда чыныгы ынтаасыздык 

болот. Мындай балдарда сабакта активдүү иштөөгө 

алгачкы даярдыктын жоктугу, алар дайыма негизги 

иштен алагды болушат. Турпаты жана кыймылы 

алардын ынтаасыздыгын көрсөтөт. Ишти аткарууда 

көп сандагы ката кетирүү жана иштин натыйжасы-

нын начардыгы ынтаасыздыктын негизги көрсөт-

күчү. 

Акыркы жылдарда педагогикалык психологияда 

П.Я. Гальпериндин теориялык көз карашы баштал-

гыч класстын практикасында текшерилген. Анда 

көңүл буруунун психологиялык мазмунун болуп 

кыска автоматташкан аракеттердин акыл аракетте-

ринде контролдонушу, айрыкча кенже мектеп кура-

гында окууда жаңы иш-аракеттерде калыптанышы 

аныкталган. 

П.Я. Гальпериндин изилдөөлөрүндө көрсөткөн-
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дөй, көңүл буруунун окуу процессинде окуучунун 

өзүн текшерүү формасында калыптанышы, мугалим-

дин окуу иш-аракеттерин туура уюштура билүүсүнө 

жана ынтаалуулуктун инсандык сапаттары катары 

түзүлүшүнө байланыштуу болот. 

Көңүл буруунун белгиленген түрлөрү жана ка-

сиеттери кенже мектеп жашында окуу процессинде 

пайда болуп калыптана баштайт. Эң алгач 1-класс-

тын окуучуларында өздөрүн кызыктырган обьектиге 

карата эрксиз көңүл буруу пайда болот. Мектептеги 

окуу зарыл керектүү объектиге көңүл бурууну, ара-

кеттерди контролдоону талап кылат. Мунун натый-

жасында 2-3-класстын окуучуларында эрктүү көңүл 

буруу калыптана баштайт. 

Окуу ишинин так уюштурулушу, бир эле убакта 

бир нече аракеттердин аткарылышы эрктүү көңүл 

буруунун калыптанышына шарт түзөт. Бала эрктүү 

көңүл буруунун калыптанышында жолдошторунун 

иштерин, мамилесин көзөмөлдөөгө көнүгөт. 

Ошентип, окуу процессинде окуу материалын 

туура кабыл алууну уюштуруу, аны түшүнө билүү-

сүн камсыз кылуу, сабакта ар түрдүү ыкмаларды 

пайдалана билүү эрктүү көңүл бурууну калыптан-

дыруунуну каражаты болуп эсептелет. 
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