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КЕЛЕЧЕКТЕГИ АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН МУГАЛИМИН 
ЭКОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕ ДАЯРДОО

Качкын уулу А.
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеты

УДК.371.3

Азыркы кезде ©лкебуздегу билим беруу системасын модернизациялоодо айыл 
мектептеринин ишмердуулугу дагы олуттуу езгеруулерду талап кылат, ал 
езгеруулерге ылайьж мугалимдин иши полифункционалдуу, психологиялык жана 
педагогикалык жагдайларды башкара билуусу, экологияльж жактан даярдыгы бар, 
айлана чейрену коргоого, ар бир адамга тынымсыз жаратылышты сактоого багыт бере 
турган жана башкысы инновациянын бардьж турлерун© ийкемдуу болгон мугалимге 
муктаждьж жыл сайьш осууде.

Айыл мектептери жаратылышка жакьш, айлана чейр© менен тыгыз байланьппта, 
мугалимдин экологияльж багытта ачьж сабак, тарбиялык иштер, экскурсия жана 
коллоквиумдарды етуу жондемдуулугу болсо, анда мугалим педагогикалык маданияты 
жогору болуп эсептелинет, мьшдай мугалим мезгилдин таламын талашкан, айыл 
тургундарынын муктйждьжтарына жооп берген кесипкой адис болуп саналат.

Мугалимдерди айыл мектептерине даярдоону М.П. Гурьянова, А.Ф.Драничников, 
Г.В. Кондратенков, Казыханова Д.А. изилдеп отупжен. [1;2;3;4;5.]

Айыл мугалими элдин ден-соолугу учун курчаган чейренун таза болушун 
белгилеп, экологияльж билим менен тарбияны окуучуларга бирдей жургузуп, азыркы 
жана болонок муундар учун айлана-чейрону коргоонун маанисин белгилеп, иш алып 
баруусу бул педагогикалык маданияты калыптанган мугалим дееек жацылышпайбыз. 
Мьтндан тьпшсары табияттагы коопсуздукту сактоо, жаратыльпн жандыктарды жана 
табияттьш ресурстарын туура пайдаланууну уюуштурууга багытталган маселелерди 
чечууде кесипкой мугалимдин орду чод мааниге ээ.

Окумуштуулардын изилдеелеруне таянуу менейР айыл мектебинин 
ишмердуулугун эки топко белдук: •

• Айыл мектебинин мугалиминин ишмердуулугунун он, керунуштеру 
(жаратьшьпнка жакын болуусу, практикальж негизде сабак етууге табигый шарттардын 
болушу ж.б.).

• Айыл мектебинин ипшердуулугундегу терс керунуштер. Айыл мектептерине 
жетишээрлик турде каражат белунбегендугу; жогорку квалификациялуу адистердин 
жоктугу, айыл мектептеринин бири-бири менен тажрыйба алмашуусунун 
системалаштырылган иш формасьшьш жоктугу, мектептин илимий жана маданий 
боборлордон алые болуусу ж.б. кирет. [4.44-6.]

Айыл мектебинин ишмердуулугун карап чьжкандан кийин, ал жерде кандай адис 
иштейт деген суроо пайда болот, ага келечектеги айыл мугалимин даярдоодо тышкы, 
ички жана жеке факторлор таасир тийгизээрин далилдеп баса белгиледик.

Тышкыга: педагогикалык кесипти тандоосунун мотивациясы, окуучулардьш 
кесипти тандоо ишмердуулугун максаттуу жана кошумча даярдьж керуусу абзел. 
Мектеп, фермердик жана дыйканчыльж чарбаларына, райондук агрокласстар, ар кандай 
кергозмолерге, олимпиадаларга, дистанттьж окутууга жана мектепти бутеерунде 
тандаган кесиби боюнча предметтик курстарга катышуусу.

Ичкиге: ЖОЖдун билим беруу процессинин ©згечелугу (кесипкейлуулук, 
чыгармачыльж, окутуучулардын компетенттуулугу, дисциплин ал ар дьш методикальж
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жактан камсыздандырылышы жана кабинеттердин керектуу ок/у жабдыктары менен 
камсыздандырылышы) кирет.

Жеке факторлоруна келечектеги айыл мугалимдеринин (езунун тандаган 
кесибинде кесиптик сапатка ээ болуусу; езунун мумкунчулуктерун, 
жендемдуулуктерун керсете алуусу) жеке инсандьж сапаттары. [5.92-97 б.]

Ал эми мугалимдин табияттагы коопсуздукту сактоо, жаратыльпп жандыктарына 
туура мамиле кылуу жана табияттын ресурстарын туура пайдаланууну уюуштурууга 
багыттуу маселелерди чечууде теменкудей милдеттерди коюушат:

Мекхепке чейинки тарбия мекемелеринде, ошондой эле атайын орто жана 
жогорку окуу жайларьшда экологиялык билим беруу негиздерин милдеттуу турде 
окутуу;

Жооптуу кызматкерлер менен кесип ээлеринин экологиялык жактан жана 
айлана-чейрену коргоо боюнча билим алуусу;

Айлана-чейрену коргоо боюнча илимий изилдоолерду жургузуу, багыттоо, 
окуучу менен мугалим ортосунда алгылыктуу иш альт баруусу, жаратылыштагы 
акыркы кубулуштар женундо маалыматка ээ болуусу, бул билим беруу ©кулдорунун 
айлана чейрону коргоого кошкон сальшы.

Педагогикалык кесип башка кесиптерден айырмаланып ишмердуулугу «адам- 
адамга» багытталган, мугалим озгортуучу жана башкаруучу болуп 
эсептелинет.Педагогдун максаты болгон окуучунун инсандьнс сапаттарын 
кальштандырат жана ©згортет, ушуга байланьпптуу ал интеллектуалдык, эмоционалдык 
жана физикальпс жактан есунгун камсыздандырат. Айыл жергесинде езгече 
педагогикалык кесип гумандуулук, коллективдик жана чыгармачыл мунозго ээ.

Келечектеги айыл мугалимдерин даярдоодо эн биринчиден аньш кайсы чейреде, 
кандай шарттарда иштеосун эске алуу зарьш. Шаар мектебинен айырмаланьш айыл 
мектептери буткул айыл тургундарьпгьш кецул чордонунда болоорун дагы баса 
белгилесек болот. Педагогикалык билим алып, психологиялык жактан айыл мектебин 
реформалоого, модернизациялоого жана эскини сактоо менен жацыны киргизе турган 
мугалимге муктаждык есуудо. Демек мьшдай мугалим экологияда болуп жаткан 
кризистик кубулуштарды аддап жана туя билуусу зарыл. Жогоруду айтылгандай 
айылдагы мектеп мугалими окуучулардьш назарын гана езуно бурбастан алардьш ата- 
энесин жана туугандарын дагы камтыйт. Авторитеттуу мугалимдердин созу закон, 
езуне тартьш кыймылы, иш аракети жана мамилеси менен окуучулардьш ад сезимин 
гана езгертпестен алардын жан дуйнесун, туюмун жана жароокерлигин ©нуктурот деп 
бекеринен улуу Чех окумуштуу-педагогу Ян Амос Коменский айтпаса керек.

Педагогикалык процессте мугалимдин атайын экологиялык сабаты жок болсо, 
бирок теориялык жактан илимге ээ болуп практика жузундо эч нерсе кылбаса «Токойду 
сактайлык!», «Саздарды кургатпайльж!» ж.б., анда анын сабагы супсак, жеткиликсиз 
жана экологиянын сакталышына салым кошпойт десек жадылышпайбыз. [3.14-16-6.] 

Мугалимдин мектептеги микрочейрену уюштура билуу жендемдуулугу чод 
мактоого ээ, анткени ал жерде мектеп мугалими атмофераны, мугалим менен 
окуучунун ортосундагы мамиле, китептерди, билимди, суйле© маданиятын, 
чыгармачылыктын негизин, жаратылышка кайра куруу (жашылдандыруу), айлана- 
чойрену кабыл алуусун жана жогорку маданиятту, эстетикалык коз караты 
калыптанган окуучуну тарбиялап чыгарат. Кошумчалап айтсак айыл жергесиндеги 
адамдар мектептен копту кутушет, баланьш жаркын келечегин, жондомдуулугун жана 
терс керунушту дагы од керунушту дагы мектептин иншердуулугуне жуктешет.

Окумуштуу М.П. Г'урьянованын айтуусунда мектеп бул айылды негиздеечу 
фактор катары керот. Эгер шаарларда маданий борборлор, ишканалар жана башка

318



Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы

мекемелерде адамдар жумуш менен камсыз болушса, ал эми айыл жергесиндегилер 
езулерун камсыздандырьш, мектеп ошол айылдын маданий, илимий, маалымат жана 
нравалык бобор катары кабыл алыньш келет. Ошол эле мектепте окуучунун 
сезимталдыгьш, атмосфера менен гидросферанын, кычкылтек менен азоттун, кызыл 
китепке кирген жаныбарлардъш, АЭС менен ГЭСти айырмалап аларга анализ жургузсе 
анда мугалимдин экологиялык тарбия иштери узурлуу болду десек болот.[1.18-30-6.]

Озон тешиктери, парникалык эффектер, ультрафиолеттик нурлануулар, жер 
шарынын орточо температурасыньш осушу жана башка глобалдык проблемалар 
окумуштуулардьш кенулун туйшелтуп келет. Ал эми айыл жергеси менен 
байланышкан экологиялык проблемаларды, айлана чейрену сактоо, токойлордун 
кыйьшышьш токтотуу тактап айтканда жергиликтуу децгээлде чечуучу кейгейлерду 
болочок мугалим билиши абзел. Мугалим

Студент педагогикалык билим алып жатьш флора-фаунанын, Сибирь 
карагайынын, марко поло аркарыньш жана кемур кычкьш газьшын же болбосо 
есумдуктердун адам баласыньш жашоо тиричилигиндеги ордун аныктап билсе, анда ал 
мыкты мугалим болот дегенге кумон жок. Ал эми мугалимдин маданияттуу болуу бул -  
айлана чейре менен гармонияда жашап аны сактаганга, енуктуруп-естургенге салымьш 
кошкон адам, бул жогорку децгээлдеги маданияттуу адам болуп эсептелинет, дел 
керунуктуу ойчулдар*эске сальш етушкен.

Качан гана мектеги билим беруу, тарбиялоо жана кальштандыруу процесстери 
коомдун, чейронун таасиринен жогору болсо, ошондо мектептин ишмердуулугу 
продуктивдуу болот. Мектеп окуучуларды гана окутпастан айьш тургундары учун 
атайьш экологияга байланышкан семинарларды уюштуруп, айьш тургундары учун 
жаны баалуулуктарды тушундурсе, анда чейренун экосистемасынын сакталышьша чоц 
салымьш кошот, андай мумкунчулук педагогикалык маданияты жогору мугалимге 
тийиштуу.[2. 45-6.]

Айыл мектебинин мугалиминин иши полифункционалдык мунезго, ал коп 
предметтин ээси, мектептеги тарбиялык иштердин координатору, психолог-практик 
жана кошумча билим беруунун устаты. Демек келечексеги айьш мугалимин 
экологиялык мунезде даярдоо ЖОЖдо атайын -каралышы керек, алар: кесиптик 
компетенцияны кальштандыруу, жалпы илим иштер жана предметтик жактан даяр 
болуусу, студенттин нравалык потенциалын еркундетуу. Табигый жана гуманитар дык 
илимдерге кенулун бурдуруу. Азыркы мезгилдин мугалими изилдеечу болуусу абзел, 
езунун етуп жаткан предметин жогорку децгээлде анализдесе, методологияльпс 
иштерди аткарса анда мезгилдин прогрессивду мугалими деп атоого толук мумкун.

Адабияттар:
1. Гурьянова М.П. Сельская школа и общество // Сборник научно-методических материалов.

М.: ВЛАДОС, 2000. -  С. 7-64.
2. Драничников А.Ф. Профессиональное становление молодого учителя в условиях сельской 

школы // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова №3, 2002. С. 32-38.
3. Казыханова Д.А. Педагогические факторы развития самообразования сельского учителя. 

Тез.докл. Всеросс. науч. конф., 1994. Йошкар-Ола.
4. Кондратенков А.Е. Сельская общеобразовательная школа на современном этапе. М.: 

Педагогика, 1979.342 с.
5. Чернявская АП. Педагогическая техника учителя. Мл Учебная книга, 2006-17 6 с.


