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Ал эми, болочоктогу мугалимдин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптан- 
дырууну натыйжалуу кылуу учун инновациялык шарттардын кегизинде кесиптик ишмер- 
диктин мазмунун жакшыртуу керек. Окуу-тарбия процессинин енугуу стратегиясында, 
ЖОЖдун окутуучусунун новатордук идеяларын азыктандырып, байма-бай тажрыйба ал~ 
машуу иш-чараларын уюштуруу менен калыптандыруу прокессин жакшыртса болот. 
Окуу процессине киргизилип жаткан заманбап технологиялар, болочоктогу айыл мектеп 
мугалимин консультант, кецешчи, аниматор, тарбиячы, психолог, реформатор ж. б. 
кылууга толук мумкундук берет.

Эгерде. кесиптик-педагогикалык маданиятты жадылануу шарттарында карай турган 
болсок. анда эки денгээлге болушубуз керек. Бириячи денгээл - алдьщкы педагогикалык 
тажрыйбаны изилдео, жалпылоо жана жайылтуу. Ал эми. экинчи децгээл - алдьщкы пси- 
хологиялык-педагогикалык илимдин жетишкендиктерин иш жузуне киргизууну тушунду- 
рет. Кээ бир инновациялык процесстерди изилдегендер педагогикалык тажрыйбаны жал
пылоо жана жайылтууга багыт алышса, кээ бирлери педагогикалык жацылыктарды ойлоп 
табуу жана аларды иш жузуне киргизуу менен алек болуп келишет. Биздин оюбузча, 
мындай эки багытты бириктирип кароо жана изилдее иштин натыйжалуулугун камсыз- 
дайт. Булардын баардыгы кесиптик-педагогикалык маданиятты калыптандыруудагы не- 
гизги шарт катары эсептейбиз. Ошондуктан, болочоктогу айыл мектеп мугалими жацы 
педагогикалык технологияларды, теорияларды, концепцияларды тузуучу автор. изилдеечу 
окутуучудан билим алуусу зарыл [5].

Мындай керунушту эске алуу менен окумуштуулардын психологиялык- 
педаг’огикалык мунездегу чакан изилдеесуне кенулубузду буоалык. алар окутуучуларг а 
езунун жеке ишмердигин, студенттердин колдонулуп жаткан педагогикалык технология- 
лардын натыйжалуулугун гуура баалоого жардам берди. Эгерде, окутуучунун инноваиия- 
лык ишмердуулугуне (болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин кесиптик- 
педагогикалык маданиятын калыптандырууда)кафедранын багнчылары, институт декан- 
дары жана жалпы администрация кызыктар болсо, анда педагогикалык кадрларды даярдооо
мындан дагы натыйжалуу болушуна шек жок,

Адамдыя билим алуусу, езун-езу енуктуруусу чектелуу эмес, билим алуу адам бала- 
сынын буткул жашоосунда коштолуп, адамдын инсандык сапатынын жана кесиптик ену- 
гуусу социалдык-экономикалык есуштердун фактору болуп калууда. ЖОЖдун окутуучу
сунун тынымсыз кесиптик-педагогикалык билим алуусу анын чыгармачыл жендем- 
дуулуктерунун жашоо тиричилигинин интегративдик жана жеке педагогикалык жактан 
азыктанышын камтыйт. Ал эми, студенттердин кесиптик-педагогикалык билим алуусу 
системалаштырылган максаттуу таасир этуулердун жыйындысы деп кабыл алабыз. Ал ез 
учурунда коомчулуктун суроо талабына ылайык, жалпы маданиятты калыптандырууну 
тушундурет.

Педагогикалык багыттагы ЖОЖдун негизги милдеттеринин бири - бул болочоктогу 
айыл мектеп мугалимдеринин педагогикалык маданиятынын калыптанышын жана жак- 
шырышын камсыздоону тушундуреору бизге белгилуу болду. Анткени, психологиялык- 
педагогикалык изилдоелер керсоткендей, кесиптик даярдоонун натыйжалуулугун куче- 
туу учун, студент ишмердиктин (билим алуу) активдуу субъектиси болушу зарыл, ошону 
менен бирге практикалык тажрыйба социалдык жана кесиптик тажрыйбаны езуне камтуу 
менен студенттердин кесиптик жаатта жеке чыгармачыл изилдеелеру окутуучулар, на- 
саатчылар тарабынан колдоо кергезулуи туруусу шарт. Мындан тышкары, болочоктогу 
мугалимдин чыгармачыл потенциалын, кесиптик-педагогикалык маданиятынын ден-
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гээлин кетеруу учуй байма-бай тажрыйба алмашуу журуп турушу керек. Регионалдык 
ЖОЖдор борбор к^аадагы ЖОЖдор менен байланышын кучетуп, окутуучу, студенттер- 
ди алмашуу практикасын жолго салса болот. Анткени, тажрыйба алмашуу менен айыл 
жергесиндеги (айыл мектептери менен байланышкан) кейгейлерду чечууну женге салуу 
то лук мумкун.

Болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин кесиптик-педагогикалык маданиятын ка- 
лыптандыруу бир нече социалдык-педагогикалык езгечелуктерге ээ, аларга кайрыла тур- 
ган болсок:

]. Болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин инсандык сапагтарынын 
озгечелуктеру (жашоодогу жана кесиптеги максаттары,- баалуулуктары, иш тажрыйбасы 
жана кесипкейлуулугу), Окутуучу менен студенттин ортосунда партнердук 
мамилелердин системасын орнотуу,

2. Болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин интеллектуалдык ишмердигинин 
озгечелуктеру, ал езгечелуктер кесиптик ой жугуртууну зеке тутууну, элестетууну жана 
башка психикалык процесстерди камтыйт.

3. Болочоктогу айЪы мектеп мугалимдерининокууга болгон мотивациясы, алардын 
кызыгуулары. жацы педагогикалык билимди жана технологияны ездештурууте болгон 
муктаждыгы. Студенттердин таанып билуу процессине аралашуу мотиви. аньш 
педагогикалык маданиятьшын денгээлинин кесиптик-педагогикалык маданиятт\улугунун 
жана кесиптик-педагогикалык сапаттарынан кез каранды.

4. Болочоктогу айыл мектеп мугалимдеринин педагогикалык рефлексиясынын 
езгечелугу рефлексиянын жардамы менен езунун ордун “окуучу” катары иликтее жана 
баалоо (езун башка студенттер менен салыштыруу).

5. Билим алуу убактысынын тартыштыгы сабактардын интенсивдуулугу. кыска 
убакытт'ын ичинде коп елчемдегу билимге ээ болуу. Айыл мектепте убакыттын 
тартыштыгын студенттик кезден аддап билуу [3].

Окумуштуу-педагог И. Ф. Исаевдин пикири боюнча кесипкей педагогду даярдоо ке
сиптик-педагогикалык маданкятты калыптандыруунун негизинде журуп, маданияттык 
мамиленин негизги идеяларын иш жузуне ашырууну тушундурет. Маданияттык мами- 
леде, педагогикалык билим-беруудегу кейгейлер темендегудей берилет: мугалим тара- 
бынан жалпы жана кесиптик-педагогикалык маданияттын негизинде иш кылуу, педагоги
калык теорияларды, баалуулуктарды жана технологияларды ездештуруу. “Биологиялык 
механизмсиз” жана кесиптик маданиятты ездештуруу менен педагог езунун практика- 
сында билим беруунун маданият тузуучу функциясын карманат.

Мына ошондуктан, педагогикалык билим беруунун мазмунун, технологиясын уюш- 
турууда кесиптик-педагогикалык маданият концепцияеын кармануу зарыл. Мындай ма- 
миле ишмердуулуктун атаандаштык мезгилинде окутуучуга, мугалимге, тарбиячыга ата- 
йын билим, окутуунун жана тарбиялоонун технологияларынан тышкары жалпы маданий 
концепцияларды ездештуруусун талап кылат. Педагогикалык маданият мугалимдин ин
сандык сапаттарын енукгурууге, нормативдик ишмердуулуктун чегинен чыгуу жана эс- 
кини кармоо менен жацы баалуулуктарды жаратууну камсыздайт.

Билим беруунун сапаты мугалимдин инсандык, кесиптик жана жалпы маданий- чы- 
гармачыл потенциалынан кез каранды. Мугалимдин жетишкендиктерине -  окутуу- 
тарбиялоонун ар тараптуу методдорун колдонуу гана эмес, негизгиси, анын жеке сапатта- 
ры, ал сапаттар ез учурунда мугалимге окуучуларына туура мамиле кылууну, педагогика
лык чеберчилик жана чыгармачылык менен иш алый барууну тушундурет. “Мугалимдин
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дун бутуруучусунун кесиптик даярдыгында камтылган. Ал даярдык билимдердин жана 
кендумдердун жыйындысын, кесиптик ишмердиктин натыйжалуу болуусун камсыздайт.

Оюбуздун жыйынтыгында педагогикалык шарттарды аныктоо ирээтинде 6 миле- 
деттемени берууну туура кердук:

® кесиптик-педагогикалык маданияттын мацызын, езгечелугун ачып беруучу 
тушунуктердун системасын тузуу;

* кесиптик-педагогикалык маданияттын тигил же бул типтеринин калыптаны- 
шына философиялык парадигмалардын тийгизген таасирин билуу;

® педагогикалык таасир этуунун конкреттуу-тарыхый системасынын калыптаны- 
шынын коомдук шарттарын иликтее:

® коомдук бирикме, билим беруунунун системасы катары уй булеенун ролун, 
анын педагогикалык мамиле кылууга болгон педагогикалык маданиятынын 
децгзэлин аныктоо;

* азыркы коомдун институту болгон уй булеенун жана мектептин педагогикалык 
маданиятынын реалдуудецгээлин билуу;

® педагогикалык багыттагы ЖОЖдордо келечектеги мугалимдердин педагогика
лык маданиятын калыптандыруучу окуу жана тарбия процесстерин жакшыртуу 
боюнча сукуштарды камдоо.

Ошентип, кесиптик-педагогикалык маданияттын мазмуну жеке кесиптик сапаттар- 
дан, компоненттерден жана функдиялардын системасынан турат. Педагогикалык мада- 
ният кесипкей-педагогдун интегративдик салаты катары, натыйжалуу ишмердигинин 
шарты жана пайдубалы, кесиптик компетенциянын жалпыланган керсеткучу жана езун- 
езу енуктуруунун максаты катары тушундурулот. Бирок кесиптик-педагогикалык мада
нияттын негизги аныктамалары чачыранды, бирдиктуу функцш структура-
лык компоненттери жок.
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