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АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН 0 3 Г 0 Ч 0 Л YKT0PY

Глобалдашуу мезгилинде мамлекетибиздин жана элибиздин салттуу 
езгечелуктерун бекем кармап енугуп келе жаткан елкелердун катарынан чыкпай, алар 
менен тед ата болуу учун бир далай иштерди кылуу зарыл. Алардын негизгилеринин 
бири бул билим беруу системасын , рефомалоо жана еркундетуу. Кыргыз 
Республикасынын жалпы мектептеринин 70 %нан ашыгын айыл мектептери тузет. 
Коомдун ад сезиминин, муктаждыктарынын жана жацы баалуулуктардын пайда болуу 
мезгилинде жацы. типте иштеген, маалыматтык жана компьютердик технологияларды 
мыкты билген мугалимге муктаждык пайда болот. Андай мугалим айыл жергесинде 
билим-беруу мекемелеринин ролу естуруп, коомдун суроо-талаптарын чечууге жардам 
берет.

Айыл жергесинин мугалиминин эц башкы маселелеринин бири бул, бош 
убакьггтын таардыгы кебун эсе учурда анын жоктугу. Мына ушуга ылайык келечектеги 
айыл мектебинин мугалимин даярдоодо убакытты сарамжалдуу, сабакка берилген 
убакытты натыйжалуу жана узурлуу колодонууга, аз убакыттын ичинде туура окута 
билууге, б.а. окуу тарбия ишин оптималдаштырууга уйренуусу керек.

Айыл мектеп мугалимдеринин езгечелуктеру И.О. Ланцова, А. Кудинер, С.В. 
Сидоров, И. Абанкина, Н.В. Кузьмина жана башкалар тарабынан бир далай изилдвелер 
жургузулгвн,

Окумуштуулар белгилеп еткендей айыл мугалимдерин даярдоодо 
консервативдуулук жана стереотиптик ойлор, жацыны Киргизии еркундетууго
жолтоо болуп келет.

Педагог новатор Д.А. Казыханованын изилдеееунде студенттин мугалим болуп 
калыптануусу теменку милдеттерди камтыйт: •

1. Окуу жайда билим берууде айыл мугалимдеринин езгечелуктерун жана 
айырмачылыгын аныктоо.

2. Айыл мугалимдерин даярдоодо атайын талаптарды тузуу жана аларга 
жооп беруусун шарггоо.

3. Студенггин ез алдынча иштеесунун потенциалын жана анын келекчекте 
мезгилдин талабына жооп бере турган сапаттарын калыптануусун аныктоо.

4. Айыл мугалимин даярдоонун атайын моделин тузуу жана ишке ашыруу, 
келечектеги мугалимдин жеке сапаттарын эске алуу менен.

5. Мугалимди даярдоодо иедагогикалык шарггар менен тарбиялоо 
механизмдеринин байланышын бекемдее жана еркундетуу.

6. Эксперименталдык жол менен мугалимдин калыптануусунун
активдуулугун же пассивдуулугун аныктоо. [3]

Жогорудагы сунуштарды эске алуу менен мугалимдерди даярдоодо кесипкейлук, 
компетенттуулук жана креативдуу ойлонууну калыптандырууну бул келечектеги 
мугалимди даярдоонун негизин тузеерун айтууга болот. Мугалимдин креативдуулугу 
айыл жергесинде окуучулардын чыгармачылыкка болгон жендомдуулугун аныктай 
билиши, анын илимдеги маданияттагы, бизнестеги жетишкендиктерди пайдаланып 
жады идеялар менен, жацы сунуштар менен мектептеги окуу-тарбия ишинде жады 
идеялар, жады сунуштар менен жана демилгечи болушу бул креативдуулуктун бирден 
бир белгиси. Айыл мектебин жандандырып жана еркундетууге креативдуу мугалимдер 
жендемдуу болушат. [4]
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Айыл мектебинде иштеген мугалимдердин ишинен олкебуздуы келечеги 
аныкталгандыктан, ушуну эске алуу менен айыл мугалимдерин даярдоодо кошумча 
окуу еаттарын киргизуу зарыл экенин так айтууга болот.

Айылмектептерининмугалимдериндйярдбонунспецифи'калыкезгечелуктерун 
И.О. Ланцова темендегуче чагылдырган:

• Окуучулардын, ата-энелердин жана айыл тургундардын суроо талабына жооп 
беруусу. озунун ишмердуулугун нормативдик документтердин негизинде иш алып 
баруусу ж.б.

• Айыл мектептеринин ишмердуулугун уюштурууда моментин карал чыгуу, 
окутуу жана тарбиялоо ишин кайра карал чыгуу.

«Айылда жайгашкан административдик мекемелер менен карым-катнашта 
болуусу, алардын жардамы менен билим-беруунун сапатын, жогорулатуу.

• Айылдын социалдык езгечолуктерун аныктоо жана эске алуу айыл 
тургундарынын жашоо-шартынын жакшыруусу тузден-туз мектептеги билим берууге 
таасирин тийгизет, андагы мугалимдердин мектеп ичинде модернизация жургузууго 
дагы шарт тузет.

• Мугалимдердин кеп предметтуу сабак етуусунде атайын курстарды киргизуу, 
интегративдик жол менен педагогикалык процессти ишке ашыруу. [6]

Акыркы беш жыл аралыгында елкебузде педагогикалык багыттагы кесиптерге 
кецул бурулуп, мамлекеттик гранттар белунуууде. Анткени педагогикалык кадрларга 
болгон муктаждык есууде. Статискага таянсак, айыл жергелеринде мугалимдер кеп 
предметтуу ишмердуулук жургузушуп, мугалимдердин жетишпегендиги, алыскы айыл 
жергелеринде жаш мугалимдердин барбагандыгы билим сапатынын темендеп 
кетишинин бирден бир негизи болот десек жацылышпайбыз. Айтылгандарды эске алуу 
менен айыл мектептеринин мугалимдерин даярдоодо социалдык ал-акыбалды, 
айылдын регионалдык статусун жана башка езгечелуктерду эстен чыгарбоо зарыл.

Мезгилдин талабына жооп берген, кесипкой, креативдуу, гумандуулук позицияны 
бекем туткан жана компетенттуу адис жогоруда каралган маселелерди ченууге жардам 
берет, мындай мугалим: окуу процессинии субъектилери менен пикир алмашууга даяр, 
алардын психикалык езгечелуктеруне ылайык багыт берууге; айыл тургундарыньш 
салтт’уу баалуулуктарын эске атуу менен окуу жана тарбия процессии уюштурууга 
компетенттуу; мектеитин ишин башкара билген жеке инсанга багытталган окуу жана 
тарбия ишмердуулугун уюштурууга жендемдуу адис. [2]

Ал эми мугалимдик кесипти тандаган студент езунун ишмердуулугунде эц 
биринчиден алдын алуу принцибин кармана билуусу зарыл. Анткени педагогика илими 
бир катар илимдердей эле профилактик&тык мунезге ээ. Ал сапаттуу билим алуу менен 
окуучуларды теориялык билимге, билгичтигине, кендумдерге ээ кылып, тарбиялоо 
процессинде ар кандай конфликтик чече билууте уйронуусу зарыл.

Келечектеги айыл мугалими озунун бут айыл учун, анын тургундары учун езунун 
жоопкерчилигин сезе билуусу керек. Илимий адабияттарга таянуу менен жогорудагы 
талаптарга ылайык айыл мугалимдеринин ишмердуулугунде темендегудей кесиптик 
жендемдуулуктерун белуп керсетебуз: инсандык жендемдуулук, дидактикалык 
жендемдуулук жана уюштуруучулук жендемдуулугу..

1. Инсандык жендемдуулугу темендегулерду езичине камтыйт:
• Окуучуларга тура мамиле кылуу (окуучулар менен карым-катнашка етууге 

аракеттенуу, сезимтал болуу, окуучуларды ар тараптан изденууге багыт беруу).
® Сабырдуулук, езун-езу башкара билуу жендемдуулугу.
• Мугалимдин маанайы кандай болсо окуучулардын маанайы дагы ошондой 

болот, оптимисттик кецулде болуп окуучулардын иш аракетин жана кыймылын атайын 
нууккасалуу.

2. Дидактикалык жендемдуулук темендегулерге ээ:
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• 0туп жаткан предмета ц/жеткиликтуу тушундуруусу (ез ойун женокейлетуп, 
окуучулардын децгээлине ыла^ыкташтыруу мумкунчулугу).

• Сез /байлыгы жогору, кеп маданияты бар жана езунун ой-пикиринин 
жеткиликтуу чагылдыруусу. [1]

Айыл мектебинин есуп-внугуусуие, окуучулардын билимдуу болуусуна кызыктар 
адамдар менен алгылыктуу иш алып баруу жендемдуулугу (коллегалары, ата-энелер, 
жергиликтуу бийлик екулдеру, илимий жана маданий борборлору ж.б.); 
мугалимдердин схатусун жергиликтуу тургундар арасында жогорулатат жана бир катар 
сунуштар даты камтыйт.

Келечектеги айыл мугалимдерин максатту даярдоодо айыл жергесиндеги бир 
катар кейгейлуу маселелерди эске алуу зарыл, алар: айыл тургундары салт-санааны 
бекем тутуусу, мектеп ичинде бир катар эскичил стереотиптердин жашап келуусу; 
иштеп калган мугалимдер арасында консервативдик ойлордун кармангандыгы; 
инновациялардын бардык турлерун чочу менен кабыл алуусу ж.б. [6]

Окумуштуулардын изилдоелеруне гаянуу менен келечектеги айыл мугалими 
кандай болуу керек, кандай талаптарга жооп беруусу зарыл ушул ж.б. суроолорго жооп 
беруу учун, прогрессивдуу мугалимдин моделин чагылдырууга болот, алар:

г1. •, Концептуалдык мамилелери (максаттуу иш аракет кылуу, мугалимди 
даярдоододогу милдеггерди иштеп чыгуу ж.б.).

2. Жацы шарттарга ылайыкташууеу, кесиптик жана инсандык жактан 
енугуусу, педагогикалык маданиятын жогорулатуусу ж.б.).

3, Мугалимдин езун-езу енуктуруунун натыйжалуу жолдорун билуусу ж.б.
Жогорудагы милдеггерди ишке ашыруу учун, педагогикалык окуу жайларга

даярдоого зарыл болгон атайын шарттарды эске алуу окутуунун жана тарбиялоонун 
жацы технологияларын колдонуу новатор мугалимдердин иш тажрыйбалары менен 
тааныштыруу, педагогикадагы жана психологиядагы жацы ачылыш маалыматтарына ээ 
кылуу ж.б.у.с жагдайлар мааниге ээ боло тургандыгын биздин педагогикалык 
эксперимент керсетту, педагогикалык-психологиялык негиздерин мыкты билиши 
керек. .

Демек жыйынтыктап айта кетсек мугалимди даярдоодо атайын тузулген модель 
менен калыптандырсак болот, Биринчиден, студент (болочоктогу мугалим) езунун 
кесиби женунде кецири маалыматка ээ болуусу, окуткан предмети жана окуу тарбия 
иштеринин педагогикалык практикадан кеминде 2 жолу етуусу абзел); мектептин 
езгечелугун, анын маданий баалуулуктарын билип андан оц эмоционалдык таасир 
алыл теориялык, практикалык, психологиялык даярдык ала алат.
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