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ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСА ТТУУ ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

окутуучулары жана студенттери Казакстандагы “Гулзар” борборунда болушуп, 
экологиялык тарбия багытында тажрыйба алмашып, институттан сегиз студент 
флористика боюнча боюнча окуп билим алып келишти. 2011-жылы 11-августа 
Педагогикалык кадрларды масаттуу даярдоо институтунун алдында “Мугалим” 
илимий-педагогикалык журналы тузулуп, Кыргыз Республикасынын юстиция 
министрлигинен каттоодон еткон. Билимдуу, тартиптуу таланттуу, чыгармачыл 
студенттер учун атайын институттун эсебинен тарыхый жайларды керууге 
мумкунчулуктер тузулген. Келечекте илим тармагында иштееге кызыккан студенттер, 
студенттик семинарларга, республикабыздагы жогорку окуу жайларынын арасында 
уюштурулган конферендияларга катышып, ар кандай илимий докладдарды жазууга 
кенугушот. Жакынкы чет мамлекеггердеги окуу жайларынын студенттери менен 
достук алака байланыштарын тузе алышат. Мындан сырткары республикабыздагы 
белгилуу окумуштуулардын сунуштары менен илимий изилдееге багыт алып, илимий 
иштер менен иштееге да шарттар бар. Институтга жакшы окуп коомдук, илимий, 
маданий иштерге активдуу катышкан бутуруучулер институттун езунде калып 
иштееге, магистратурага етууге, илимий иштерин терецдетип енуктурушсе да болот. 
Инстйтутга окуган студенттер ез енерлерун еркундетуу менен жетим балдарга жана 
кары адамдарга мумкунчулуктеруне жараша жардамдарды беришип, ез енерлерун 
тартуулоо менен турдуу белектерди тартуулашат. Азыр республикада атайын 
мугалимдерди даярдаган бир дагы окуу жай калбай, мугалимдерди даярдоо экинчи 
орунга калтырылран. Мектептерди мугалим кадрлар менен то лук камеыз кылуу учун 
екметтун децгээлинде атайын иш-чара иштелип чыгыш керек. Педагогикалык орто 
жана жогорку кесиптик билим беруу системасын сактап калуу, аны бугунку кундун 
талабына ылайык уюштуруу, кесип беруунун сапатын жогорулатуу; ар бир райондун, 
шаардын, облустун педагогикалык кадрларга болгон керектеесун так эсепке алып, 
мугалим кадрларды даярдаган окуу жайга бюджеттик орундарды белуу керек. Мугалим 
кадрларды даярдоонун/ эсебинен каражат унемдее -  калктын, мамлекеттин алга 
жылышына тоскоолдук болууда, андан ата-энелер да, балдар да, мамлекет да зыян 
тартууда. Мындай мамиле коомдун интеллектуалдык потенциалынын темендешуне 
алып келууде. Ошондуктан ар кандай кыйынчылыкка, тартыштыкка шылтабай 
мугалимдердин жашоо-шартын жакшыртып, алардын коомдогу кадыр-баркын кетеруу 
керек. Бул багытта Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 
курамындагы Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун жургузуп 
жаткан иштери колдоого татыктуу.Мектепке, мугалимге жасаган мамилесине жараша 
ошол коом, мамлекетке мунездеме берсе болот. Билим беруу системасындагы орун 
алып келе жаткан мындай кемчиликти четтетип, аны жоюуга екмет да кайдыгер 
карабайт деп ойлойм.

КЕЛЕЧЕКТЕГИ АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН МУГАЛИДЕРИНИН КЕСИПТИК 
МАДАНИЯТЫН К АЛ ЫПТ АНД ЫРУ У

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональной 
культуры будущего учителя в условиях модернизации образования. Проанализированы такие

Качкын уулу Алтынбек
Ж. Баласагын атындагы КУУнуп алдындагы 

ПКМДИнин окутуучусу
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понятия как компетентность, деловитость и культура в целом, учтены социальные положения и 
особенности сельских школ.

Бугунку кунде Кыргыз Республикасынын мектептеринин 70%дан ашыгы айыл 
жергесинде жайгашып, социалдык экономикалык маселелерди чечууге салым кошот.

Азыркы кездеги коомдогу езгеруулердун шарттарында айыл мектебинин 
кесиптик сапаттары калыптанган, чыгармачылык менен ишгеген мугалимге 
муктаждыктар есуудв. Бирок, мындай муктаждыкты жоюу учун айыл жергесинде бир 
катар маселелерди чечуу керек: айыл жергесинде эмгектенген мугалимдерге социалдык 
шарттарды тузуу, педагогикалык жогорку окуу жайларда келечектеги айыл мектебинин 
теориялык, практикалык жана психологиялык жактан даярдоонун децгээлин 
жакшыртуу жана алардын кесипке карата мотивациясын калыптандыруу ж.б. кирет.

Бугунку 1суидегу билим беруу системасынын модернизациялоонун шарттары 
айыл мектебинин мугалрминен кесиптик маданиятты талап кылат.

Мындай бат езгерулуп турган, жетишээрлик турде окуу каражат менен 
камсыздандырылбаган айыл жергесинин шарттарына иштей турган кесиптик 
маданияты жогору мугалим керек.

Мугалимдин кесиптик маданияты социалдык (конкреттуу бир социалдык 
группага тийиш болуусу), кесиптик жактан (кесиптик компетенттуулугу, узгултуксуз 
озун-езу окутуу, бат езгерулуп турган илимдин, коомдун шарггарына ылайыкташуу 
жендемдуулугу), жана жеке инсандык езгечелукгерду (мунезу, интеллектуалдык 
жендемдуулугу, инновациялык компетенцияларга психологиялык жактан даяр 
болуусу). Мугалимдин кесиптик маданияты аны окутжан предметти жакшы билуусун 
гана керсетпестен аны чыгармачылык менен иштей билуусун езуне камтыйт.[3]

Бугунку кунде мугалимдин инсандык сапаты, анын педагогикалык маданияты, 
кесиптик компетенттуулугу кептеген окумуштуулардын кызыгуусун жаратууда. 
Кесиптик маданияттын калыптануусун психологиялык аспектилерин А. Адлер, 
А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский жана А.А.Деркач тарабынан изилденип чыккан.

Айыл мектеп мугалиминин езгечелуктеру А.Ф.Драничников, Д.А.Казыханова, 
И.Г.Металова, Г .А. Федотова, А.М. Цирульников, Р.М.ШерайЗина, О.И.Артюхиндер 
тарабынан бир далай изйлдеелер жургузулген.

Айыл мугалимдердин иш-тажрыйбасын эске алуу менен болочок мугалимдерди 
даярдоодо так принциптерди, багыттарды, механизмдерди, уюштуруучулук жана 
алардын иштее шарттарын эске алуу менен Артюхин О.И. кесиптик маданиятты уч 
топко белет;
, 1. Окуткан предмети боюнча адистик компетенттуулугу (предметин билуу жана

анын кабыл алуусунун психологиялык езгечелуктерун, тушундуруп беруу 
мумкунчулугу, толуктап туруусу, окуучулар тарабынан кабыл алган билимди практика 
жузунде колдонуу ж.б.).

2. Методикалык жактан компетенттуулугу окуучулулардын таанып билуусунун 
калыптандыруу учун (окутуунун методдорун жана технологияларын билуусу, 
окуучуларды боло турган окуу жана кабыл алуу ишмердуулугуне туура мотивациалай 
билуусу ж.б.).

3. Социалдык жана психологиялык жактан даярдыгы, педагогикалык процесстин 
журушунде ар бир окуучунун социалдык жана психологиялык езгечелуктерун билуусу 
алар менен иш альт барууда алгылыктуу методдорду колдоно билуусу. [2]

Жогоруда келтиридген мисалдардан кийин мугалимдин кесипкейлуулугун кандай 
бааласак деген суроо пайда болот, буга жооп беруу учун эц биринчиден мугалимдин 
жеке “Мен” деген тушунуктун устунде дайым иштеесу, чыгармачыл ойлоно билуусу,

75



ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРПАРДЫ МАКСА ТТУУДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

кырдаалдардан креативдуу жол таба билуу жендемдуулугу, мезгилдин талабына жооп 
беруу, предметтин (илимдин) жацыланууларанынан артта калбоосу, ж.б. жацылануу 
мезгилинин талабына жооп берген, езунун ишинин кесипкейу болгон адисти айтсак 
болот. [1] (

Ошол эле учурда мектептер айылдын социалдык жактан енугуусунун, ерчушунун 
эц башкы кыймылдаткычы, руханий баалуулуктардын очогу, маданияттын жана билим 
беруунун чордону болуп эсептелинет. Ушулардан улам коом арасында жаны типте 
иштеген мектепке муктаждык пайда болот. Жацы типтеги айыл мектеби -  бут айыл 
тургундары учун маданият, нарк насил, ата-эне жана бала мамилелерин, уй булее, адеп 
ахлак жана эц башкысы таалим алуу мекемеси катары болушу керек.

Ал эми окумуштуу Н.В. Кузьминанын пикири боюнча болочоктогу айыл 
мугалиминин кесиптик маданиятын темендегудей:

в Мезгилдин талабына ылайык компьютердик технологиялар, интернет 
булактарды колдоно билуусу.

* Азыркы кобмдун постиндустриалдыктан информациялык коомдун шартына 
етушу, инсандын акыркы гана кабарга канааттанбастан, инновациялык 
технологияларды колдоно билуусу.

а Учурдагы шарггарга ылайык мугалимдин окуучулардын курак жана жеке 
езгечелуктерун билуусу. [5]

Жогоруда аТалган окумуштуулуардын теориялык жоболоруна таянуу менен 
келечектеги айыл мектебинин мугалиминин кесиптик маданиятын калыптандыруу 
эффективдуу болот эгер:

1. Келечектеги айыл мугалиминин кесиптик жана педагогикалык маданияты 
калыптандыруу максатында ЖОЖдын окуу тарбия процессинде коомдун социалдык 
заказы эске алынса;

2. Кесиптик жана педагогикалык маданияттын есуу децгээли окуу процессинин 
ЖОЖды гуманизациялоо жана гуманитаризациялоо менен тыгыз байланышкан жана 
окуу жайлардын социомаданий есуу тенденциялары эске алынса;

3. Келечектеги айыл мектебинин мугалиминин кесиптик жана педагогикалык 
маданиятынын модели иштелип чыкса;

4. Келечектеги айыл мектебинин мугалиминин кесиптик жана педагогикалык 
маданиятын калыптандыруунун технологиясы иштелип чыкса.

Кесиптик маданиятты калыптануусунуи жолун аныктоо учун ЖОЖда педагогика 
предметин окутууда студенттер эки топко белунуп, бири салттуу ыкмалар менен 
экинчиси эксперименталдуу топ катары окутулду. Эксперименталдык топко атайын 
айыл жергесинин шарттары тузулуп, каражатгар, керсетме куралдар жана айрым 
кырдаалдар чагьтлдырыдгында студенттердик кабыл алуусу жогору болду. Кесипке 
уйретуу учун студентгерге:

в Айыл мектебинин окуучуларынын психологшсын ачып беруу. Окуучулардын 
эмоционалдык жоопкерчилигинин кептугу; салтту стереотиптерден улам
окуучулардын мумкунчулуктерун жана жендемдуулуктерунун чектелиши;
окуучулардын гартынчаактыгы, уялчаактыгы жана башкалар.

® Студенттер айыл мектебинин мугалиминин иштввсунун социалдык 
шарттарын, айыл мектеби маданий, эц акыркы кабардын, чыгармачылыктын жана 
негизгиси билим алуунун борбору катары тушунушу зарыл .

» Болонок айыл мугалимдерди даярдоодо взгвчв шарттарды тузуу. 
Студенттердин кесиптик маданиятын жогорулатуу учун “жалпы педагогика” окутуу 
циклынын катарына атайын курстарды киргизуу:
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1. Айыл мектептеринде модернизация шарттарында башкаруунун жацы 
технологияларын окутуу.

2. Айыл мектебинин окуучуларынын ез алдынча ишмердуулугун уюштуруунун 
методдорун окутуу.

3. Айыл мектеп окуучуларынын кесипти туура тандоонун жолдорун окутуу.
Демек, болочок мугалимдерге кесиптик маданиятты калыптандыруу ЖОЖда

атайын окутулуп жана улуу муундагы мугалимдердин топтогон иш тажрыйбасын 
анализдее менен атайын ыкмалардын топтомун тузуу.

Улуу Чеш педагогу Ян Амос Коменскийдин айтуусунда “Мыкты мугалим 
пайдалуу нерсеге уйрвнуу Y4YH бир дагы кез ирмемди текке кетирбейт” Бул сездер 
менен мугалимди кесипти тандаган адам бул емур боюу окуп жана изилдеенун устундв 
етвт. Мугалимдин кесиптик маданияты бул окуучунун социалдык жана руханий 
жактан жетишкендигинин гаранты болуп эсептелинет.
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ТАБЫГЫЙ ИЛИМДЕ ДЫНЧА ОКУП, ТЕРЕЦ 03Д0Ш  TYPYYHYH
*. ____АЛДУУ ЖОЛДОРУ

Дидактика жана психология тармагында пайда болгон эмгектерде билимдердин 
калыптанышынын бир предметтин же теманын ичиндеги етме касиеттерине ээ 
болушунун теориялык негиздери каралат. Мындай теориялык негизде окутуунун 
эффективдуулугунун андан аркы жогорулашын камсыз кылуу учун, мектеп 
окуучуларында жалпылоонун жогорку дец-гээли менен куралдандыруу кайсы бир окуу 
дисциплинасын окуп 'уйренуу процессинде ка-лыптанып, андан кийин башка 
дисциплиналарды окуп уйренуудо, ез алдынча же практикалык иш-аракеттеринде 
зарыл экендигине токтолобуз.

Кенумуштерду жалпылоону калыптандыруунун биз сунуш кыла турган 
ыкмалары, советтик психологдор С.А.Рубенштейн, А.Н.Монтев, П.Я.Гальперин, 
Ц.Ф.Талызин тарабынан иштелип чыккан иш-аракеттеринин теориясына, типтерине 
жана принциптерине негизделди.

Жалпыланган ык-конумуштордун калыптанышынын ийгиликтерине жетишуу 
учун твмонку принциптерди сактоо керек: жеткиликтуулугун, кыйынчылыктардын
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