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Аннотация 

Мақалада «Мұғалімнің кəсіби бағыттары» пəнінің мазмұнындағы «Талантты жəне 
дарынды балаларды оқыту» тақырыбын оқыту мəселесі қарастырылған. Аталған 
тақырыпты оқытуда студенттерге қойылатын мақсаттар, сонымен қатар, оқушылардың 
қабілеттерін дамыту мақсатында қолданылатын əдіс-тəсілдері анықталған. 

Аннотация 
В статье обсуждается тема «Обучение талантливых и одаренных детей» в 

содержании дисциплины «Профессиональные ориентиры учителя». Определены цели 
изучения данной темы и методы используемые для развития способностей учащихся.  

Summary 
In article the subject "Training of Talented and Exceptional Children" in the content of 

discipline "Professional reference points of the teacher" is discussed. The definite purposes of 
studying of this subject and methods used for further development of abilities of pupils. 

Кілттік сөздер: талантты жəне дарынды, мақсат, əдіс-тəсілдер, Фриман, ойлау 
қабілеті, жаттығу, ресурс 

Ключевые слова: талантливые и одаренные, цель, методы, Фриман, умственная 
способность, упражнения, ресурс 

Keywords: talented and gifted, purpose, methods, Freeman, mental ability, exercises, 
resource 

Қазақстан республикасы алға даму үшін, мектеп оқушыларының таланты мен дарын 
қабілеттерін анықтап, оларды оқыту кезінде əрі қарай дамыту өте маңызды. Қазіргі кезде 
білім беру саласында жоғары жетістіктерді анықтайтын жəне ынталандыратын бірқатар 
өңірлік, ұлттық, халықаралық сайыстар мен бағдарламалар жүргізіледі. Дегенмен, мұндай 
іс-шаралар талант пен дарындық қабілетті өрістетудің, барлық балалар əлеуетін дамытудың 
жалғыз тəсілі болып табылмайды. Ол да дұрыс, өйткені бұндай сайыстарға тек бірең - сараң 
оқушылар ғана қатысады. Бұл оқушылардың қабілеттерін мұғалім не ата-ана ашқан. Бірақ 
қаншама балалардың талантты жəне дарынды қабілеттері ашылмай, дер кезінде анықтай 
алынбай қалған.  

Мұғалiмдер талантты немесе дарынды оқушыны анықтауда Фриманның келесі 
өлшемдерін қолдана алады:  

 есте сақтау жəне білім: оқушылардың есте сақтау қабілеттері өте жоғары; олар 
ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады; 

 өз білімін жетілдіру: олар оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы 
біліп, өздерінің оқуын реттей алады. 

 ойлау қабілетінің жылдамдығы: олар жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, 
бірақ жоспарды тез жүзеге асырады; 

 мəселені шешу: олар ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап, 
мəніне тезірек жетеді; 



69 
 

 икемділік: басқаларға қарағанда олардың ойлау қабілеттері жақсы 
ұйымдастырылған, олар оқуда жəне пробламаларды шешуде балама шешімдерді көріп, 
қабылдай алады; 

 күрделілікке деген сүйіспеншілік: қызығушылығын арттыру үшін олар күрделі 
ойын мен тапсырмаларға ұмтылады; 

 шоғырлану: ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа 
шоғырландыра алады; 

 ерте символдық белсенділік: олар ерте жасынан сөйлей, оқи жəне жаза 
бастайды[1, 68 б]. 

Осы белгілерді оқушының бойында анықтау үшін, мұғалімнен оқу үдерісінің 
барысында оқушыларды мұқият бақылауды талап етеді. 

Педагогикалық шеберлік орталығы ұсынған, жеті модулді қамтитын бағдарламада 
талантты жəне дарынды балаларды оқытуды дамыту үшін инклюзивті тəсіл қарастырылған. 
Талантты жəне дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті тəсілі негізінде 
осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер нəтижелері пайдаланылған. 
Талантты жəне дарынды балаларды оқыту оқушылардың қажеттіліктерін түсінуге қатысты 
ой-пікірлерді, барлық оқушыларды кеңінен оқытуға ықпал ететін оқу бағдарламаларын 
кеңейту жəне барлық оқушылардың осындай қажеттіліктерін қанағаттандыратын оқыту 
мен оқудың сараланған стратегияларын таңдау жөніндегі идеяларды қамтиды. 

«Мұғалімнің кəсіби бағыттары» пəнінің мазмұнындағы «Талантты жəне дарынды 
балаларды оқыту» тақырыбын оқытуда студенттерге келесі оқу мақсаттарын қоямыз: 

 талантты жəне дарынды оқушылар түсініктерін ажырата алады; 
 сыныптағы оқушылардың қажеттіліктерін дұрыс анықтай алады; 
 инклюзивті тəжірибеге сүйеніп тəсілдерді ұсына алады; 
 оқушылардың қажеттіліктеріне сай оқу бағдарламасы мен оқу стратегияларына 

«тереңдету» туралы идеялар ұсына алады; 
 қиындатылған тапсырмаларды оқушылардың қажеттіліктеріне сай етіп əзірлеп, 

талдай алады; 
 қиындатылған тапсырмаларды əзірлеуде əртүрлі тəсілдер мен əдістемелерді 

пайдалана алады, 
 қабілеттілігі əртүрлі оқушылар тобы үшін ортақ тапсырмаларды жоспарлай 

алады; 
 сабақта өткізілетін жаттығулар мен ресурстарды тиімді пайдаланады 

Жоғарыда аталған мақсаттарды қояр алдында келесі нəтиже болжанады: студенттер 
сыныптағы қабілеттері əртүрлі оқушыларды анықтай алып, олармен жұмыс істеу тəсілдері 
мен əдістемесін біліп, сол оқушылардың қабілеттерін ары-қарай дамыту мақсатында 
сабақтарында дұрыс пайдалана алады.  

Қойылған мақсатқа жету үшін, қабілеттері əртүрлі оқушыларды анықтау, олармен 
жұмыс істеу тəсілдері мен əдістемесімен, сол оқушылардың қабілеттерін ары-қарай дамыту 
мақсатында қолданылатын əдіс-тəсілдерімен таныстырамыз.  

«Талантты жəне дарынды балаларды оқыту» модулі бойынша сабақтарымыздың 
түйінді идеялары келесі болу мүмкін:  

 оқушылардың əртүрлі қажеттіліктері инклюзивтік ортада қанағаттандырылу 
мүмкін; 

 топқа берілген ортақ тапсырмалар қабілеттері əртүрлі оқушыларға міндеттер қою 
үшін қолданылу мүмкін; 

 қиындатылған тапсырмалар сыныптағы талантты жəне дарынды оқушылар үшін 
қолданылады. 

«Талантты жəне дарынды балаларды оқыту» тақырыбына студенттерге өткізетін 
сабақтарда келесі жаттығулар мен ресурстарды пайдалануға болады:  

 Дарындылықты анықтау үшін жиі қолданылатын тəсілдерге шолу  
 «Зияткерлік тапсырма берудегі оқу бағдарламасының мүмкіндіктері» кестесі; 
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 екі сайт негізінде Египет түрлерін көрсету, 3D интерактивті анимациясы;  
 дарынды жəне талантты балалар жөніндегі талқылау парағы; 
 зияткерлік міндеттерді жоспарлау: бір талантты оқушының мінездемесін таңдап, 

кейіннен осындай оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін өзгертілуі мүмкін 
тапсырмаларды əзірлеу; 

 АКТ-ны қолдана отырып, талантты жəне дарынды оқушылар үшін тереңдетілген 
тапсырмалар; 

 күрделендірілген тапсырмалармен таныстыру  
 зияткерлік тапсырмаларды жоспарлау  
 күрделендірілген тапсырмалардың сараптамалық кестесі 
 жаңа білім мен ойларды игерудегі жеке дағдыларды өзіндік бағалауға сауалнама  
 дарынды жəне талантты балалардың əлеуетін анықтауға тапсырма [2]. 

Қорыта айтқанда, мұғалімнің басты мақсаты - қабілетті, дарынды оқушыларды дəл 
таба біліп, əрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімдерін жəне 
пəнге деген қызығуын арттыра білу, оқушының табиғи талантын дамытып, ерекше қабілеті 
бар баланы дарындыға айналдыра білу болып табылады. Əр мұғалім осы мақсатқа ұмталса 
ғана, өз қабілетінің арқасында бəсекелестікке, көшбасшылыққа,түрлі байқауларға қатысуға 
ұмтылысы жоғары дарынды балалар саны көбейеді. 
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Аннотация 
Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасындағы білім жүйесінің даму кезеңі оны 

түпкі негізі мен əдіснамасын қозғайтын кең көлемді реформалармен сипатталады. 
Қоғамның жаңарып өзгеруіне байланысты өзекті проблемалардың бірі сапалы білім 
берумен қатар жастардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда жаңа 
дидактикалық əдістер мен жолдарды іздестіру. Осы орайда білім беруде инновациялық 
əдістерді қолдану жолдарына тоқтала отырып, оның тиімділігі мен маңызын ашып көрсету 
маңызды мəселелердің бірі болып табылады 

Аннотация 
Развитие системы образования в современном Казахстане характеризуется 

масштабными реформами, затрагивающих ее основу и методику. В связи с изменениями 
общества, наряду с одной из самых главных проблем дать современной молодежи не только 
качественное образование, но и поиск новых дидактических методов и путей в 
формирование творческих способностей обучающихся. При этом останавливаюсь на 
введение в образование путей применения инновационных подходов, одним из важных 
проблем является раскрытие его значения и эффективности. 

Abstrakt 
The period of development of the modern education system in the Republic of Kazakhstan 

is characterized by large-scale reforms affecting its ultimate basis and methodology. Along with 
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