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Аннотация:
Статья посвящена актуальным проблемам формирования профессионально-педагогической культуры 

будущих учителей сельских школ. Рассмотрены теоретические основы формирования профессионально
педагогической культуры.

The article is devoted to problems offormation of professional-pedagogical culture offuture teachers of rural 
schools. And also the article considers also such issues as competence, skill and pedagogical orientation.

Туйундуу свздвр:
Профессиональная и педагогическая культура, будущие учителя сельских школ, студенты, высшие 

учебные заведения.
Professional-pedagogical culture offuture teachers of rural schools, students, higher educational institutions.

Билим беруунун атаандаштык мезгилинде, мугалимге окутуунун жана тарбиялоонун 
технологияларынан тышкары, жалпы маданий концепцияларын ездештуруу мезгилдин талабына 
айланды. Педагогикалык маданият мугалимдин инсандык сапаттарын енуктурууге жана 
стереотиптик ишмердуулуктун чегинен чыгып, жацы баалуулуктарды жаратууга багытталат.

Кесиптик-педагогикалык маданиятгы калыптандыруунун теориялык жана практикалык 
негиздерине маданий мамиле жасоодо, изилдее натыйжалуулугун керсетет. Ал педагогикалык 
фактыларды, кубулуштарды, маданиятгы жалпы философиялык нукта иликтееге мумкундук берет. 
Жогорку децгээлде таанып билууну жана адеп-ахлактык баалуулуктарды, еткендегуну, учурдагыны 
жана келечекте боло турган социалдык-маданий процесстерди бириктирери анык. Болочоктогу айыл 
мектеп мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу процессии 
индивидуалдаштыруу жана дифференциалдаштыруу мамилелеринин ордун баса белгилегибиз келег. 
Анткени, мындай иш-чаранын негизи ар бир студентке жекече мамиле кылууну, ошол эле учурда 
башка ыкмалардын турдуулугу менен окутуу процессии уюштурууну тушундурет [3].

Болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин кесиптик-педагогикалык маданиятын 
калыптандырууну дифференциалаштырууда студенттердин социалдык-психологиялык, 
психофизиологиялык езгечелуктерун, квалификациялык децгээлин, алардын иш тажрыйбасын жана 
курактык езгечелуктеруно кецул бурууну тушундурет. Мындан тышкары, окутуунун эффективдуу 
принцибин камсыздаган индивидуалдаштыруу процесси студенттердин мотивдерин, кызыгууларын, 
инсандык езгечелуктерун, багыттуулугун жана кесиптик даярдыгын дагы камтыйт.

Жогорудагы процессти ишке ашыруу чыгармачылык менен коштолуусу шарт, ал эми 
студештин билим алуу ишмердуулугу маданият жаратуучу, маданият тузуучу жана “маданий 
ишмердуулук” аркылуу изилденет. Болочоктогу мугалимдин кесипкей адис болуп калыптануусу 
бара-бара журуп, анын кээ бир сапаттарынын калыптануусу атайын стадиялардан турат: таанып 
билуугв багьпталган стадия (бочоктогу мугалимдердин кесиптик-педагогикалык маданият женунде 
тушунугунун калыптанышы жана ага болгон мамилеси). Студенттер бул мезгилде кесиптик- 
педагогикалык маданияттын езгечелуктерун, маанилуулук компонеттерин тушунуп, езулерунун 
маданияттуулугун сынчыл баалаганга уйренушет. Ал эми окутуучулар маданий билими жана 
тажрыйбасы менен белушуп, маданияттын бул турунун езгечелугун жана маданият тузуучулук 
мунезун тушундурет; студештердин назарын кесиптик маданияттын езгече белгилерине бурдуруп, 
кесиптик маданиятты калыптандыруунун маанисин жана аны енуктурууге ишендирет. Керектввчу- 
изденуучулук стадия (болчоктогу мугалимдердин кесиптик-педагогикалык маданиятын практикалык 
негизде калыптандырууга, маданиятты сицирууге, маданиятты жаратууга болгон жендемдуулугун 
жана активдуу ишмердуулугу чагылдырылган). Жогорку курстагы (3-4-курс) студенттердин 
кесиптик-педагогикалык маданиятынын калыптанышы коюлган максаттардан, милдеттерден жана
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ж.б. айыл мектеп мугалиминин мойнунда экенин эсибизден чыгарбообуз зарыл. Айыл мугалимдерин 
даярдоодо жалпы кесиптик (базалык, инвариативдик) жана атайын-кесиптик (вариативдик), 
дегионалдык озгечелуктерду эске алуу менен кендумдерду калыптандыруу керек.

влкебуздун айыл жергелери элдин отурукташуусу боюнча ар турдуу айыл аймактары бар, 
бнйик тоолу айылдар (жол катгамы оор, район борборунан алые), женекей айыл (салыштырмалуу 
эайондун борборуна жакын, бирок каттам, коммуникация татаал). Болочоктогу айыл мектеп 
мугалимдерин даярдоодо ушундай типологияга кецул буруу зарыл. Анкени бийик тоолу, же болбосо 
'какын район борборунан алые жайгашкан кичи комплектуу мектеп менен шаарга жакын айыл 
чектептерине бирдей мамиле жасоо даярдоо процессинде бир кыйла айырмачылыкты жаратат.

Чет элдик психологиялык-педагогикалык адабиятгарда “кесиптик даярдык” кесиптик билим 
здуунун акыркы максаты катары, инсанга багытталган интеграциялык билим беруу болуп 
>:ептелинет. Мына ошентип айыл мугалимдерин даярдоодо, кесиптик-педагогикалык маданиятын 
халыптандырууда айыл мектептериндеги социалдык-психологиялык шартгарын, окуучулардын 
?згечелуктерун жана башка факторлорду эске алуу мугалимди даярдоону натыйжалуу кылат [4].

Айыл мугалими -  бул дилгир, мектептин, айылдын патриоту, озунуи ишине берилген, камкоор, 
нштерман, оор басырыктуу жана жеке езунун камын ойлобогон, окуучуларын озунун балдарындай 
жакшы керген адам. Айыл жергеси жана айыл тургундарынын ишмердиги мамлекеггин колдоосуна 
яуктаж. Айыл мектептеринде жалгыз окуучу айрыкча, кичи комплектуу мектептеринде шаар 
ыекгептерине салыштырмалуу кеп каражагты талап кылат, бирок маданий жана социалдык 
максаттулугуна карабай экономикалык натыйжалуулугун кабыл алып карасак, туура эмес болуп 
халат. Эгер, мындай мектептер жабылса, айылдардын жоголуп кетуусунун бирден бир себепкери 
болуп калышы мумкун. Бирок кандай гана жагдай болбосун, экономикалык жагын эстен чыгарбоо 
зарыл. •

Мына ошентип, кесиптик-педагогикалык маданияттын мазмуну жеке кесиптик сапаттардан, 
компоненттерден жана функциялардын системасынан турат. Педагогикалык маданият кесипкой- 
педагогдун интегративдик сапаты катары, натыйжалуу ишмердигинин шарты жана пайдубалы, 
кесиптик компетенциянын жалпыланган керсоткучу жана езун-езу енуктуруунун максаты катары 
тушундурулет. Бирок кесиптик-педагогикалык маданияттын негизги аныктамалары чачыранды, 
бирдиктуу функционалдык жана структуралык компоненттери жок.
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: _ г Г
В ст ат ье р а ссм ат риваю т ся  проблем ы  вы работ ки новой ценност ной сист ем ы  в образовании. Сегоо ^ 

сущ ест вует  необходим ост ь гум анист ического  духовно-практ ическогопреобразования  социальной  
дейст вит ельност и. А  чт обы  поддерж ат ь социально-полит ическую , эконом ическую  целост ност ь и 
общ ест венное согласие в  общ ест ве, необходим о  вы работ ат ь новую  м одель  ф ункционирования  общ ест венны х  
инст ит ут ов в первую  очередь, образования, основанны х на  принципах гум ан ност и  и т олерант ност и.
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