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КЕСИПТИК-ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТТЫ 
КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ 

ЖАНА K0PC0TKY4T0PY

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

CRITERIA AND INDICATORS 
OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND 

PEDAGOGICAL CULTURE

Аннотация: Б ул  м а к а л а  болочокт огу айы л м ект еп  м уга ли м д ер и н и н  кесип- 
т ик-п ед а го ги к а лы к  м а д а н и я т ы н  калы пт анды руунун к р и т ер и й лер и  ж ана квр-  
свт ку ч т вр у н в  арналды . А н д а н  т ы ш кары  болочокт огу м уга ли м д ер и н и н  м одивдери  
м е н е н  байланы ш кан  к в й гв й л в р  камт ы лды .

Туйундуу создвр: болочокт огу айы л м е к т е п  м угалим д ери , крит ерий , м о т и в-  
дер, кесипт ик-пед агогикапы к  м аданият .

Аннотация. Д а н н а я  ст ат ья посвящ ена крит ериям  и п о ка за т еля м  ф орм и
р о ва н и я  проф ессионально-педагогической  культ уры  будущ их уч и т еле й  сельских  
ш кол. Также в ст ат ье содерж ат ся проблем ы  м о т и ва ц и и  будущ их уч и т елей  сель
ских ш кол.

Ключевые слова: будущ ие учит еля сельских ш кол, крит ерии , м от ивация, 
проф ессионально-педагогическая  культ ура. »

Annotation: th is article is devoted to the criteria and-indicators o f  the fo rm ation  o f  
the pro fessiona l a n d  pedagogica l culture o f  th e  fu tu re  teachers o f  rural schools. A lso  in 
the article there are problem s o f  m otiva tion  o f  fu tu re  teachers o f  rural schools.

Key words: fu tu re  teachers o f  rural schools, criteria, m o tiva tion , pro fessional and  
pedagogica l culture.

Илимий адабияттарда инсан маселеси тууралуу 
концепциялардын кептугу жана ага маданияттын 
тийгизген таасири, канчалык актуалдуу маселе экени 
билинип турат. Педагогикалык жана кесиптик-педа- 
гогикалык маданияттын внугуусунун езгечелуктеру 
жана алардын студенттерге тийгизген таасири туура
луу акыркы жылдары кеп эмгектер жазылган. Бул кей- 
гейдун ар кайсы аспектилерин изилдеедв мазмундуу 
жана кызыктуу маалыматка ээ боло алдык. ■

Макаланын маанилуу белугу катары педагоги
калык чеберчиликти аныктоонун критерийлерине 
арналган иштерди иликтее жана ошондой эле педа
гогикалык ишмердуулуктун адеп-ахлактык сапатта- 
рын баалоо болду, Бул кейгейлврду Т.Ф.Белоусова, 
Е.В.Бондаревская, И.Ф. Исаев ж.б. изилдешкен [1,2,4].

Мугалимдин адеп-ахлактык сапаттары жана мада
нияттын критерийлери психологиялык-педагогикалык 
адабияттарда ар турдууче берилген. Ошол адабияттар- 
дын биринде болочоктогу мугалимдин кесиптик-пе-

дагогикалык маданиятынын децгээлин анын дуйне 
таанымдык потенциалынын денгээлине жараша кароо 
керек экендигин баса белгиленет, ал дуйне таанымы- 
нын мазмунунда -  жалпы дуйне тууралуу кез караты, 
адам баласы топтогон буткул тажрыйбаны система- 
лаштыра алган мумкунчулугу деп айтылып келет.

Алсак “критерий” тушунугу (гректилинен алганда 
criterion -ойлонуунун каражаты) баалоонун каражаты, 
белгилуу кейгейду классификациялоонун жол жобо- 
сун тушундурет [1]. И.Ф.Комогорцеванын ою боюнча 
критерий -  бул белгилуу бир кубулушту, болуп еткен 
окуяны же болбосо фактыны баалоонун белгилери деп 
тушундурет [5].

Баса белгилеп кетуучу жагдай болочоктогу муга
лимдин инсандык сапатынын жеке езгечелуктерун 
зеке алуу менен, жалпы маданияттуулугун бааласак, 
анда маалыматыбыз тагыраак болот. Бул милдет- 
ти иш жузуне ашыруу татаал процесс болуп саналат, 
студенттерге педагогикалык маданияттын мацызын
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ачып беруучу Ю тушунук сунушталган: м ад аният  
ж арат уучу иш м ердуулук, педагогикалы к чеберчилик, 
баарлаш уунун м ад аният ы , т ехнологиялы к  м аданият , 
м угалим д ин  эт икасы  ж ана сый м ам илеси , педагогика
лы к  и и ш ер д уулукт егу  чы гарм ачы л акт ивдуулук, жацы  
педагогикалы к ойлом , м а д аният т ард ы н  диалогу, м у га 
ли м д и н  м ет о д о ло ги ялы к  ж ана м ет од икалы к  м а д а н и я 
ты, м уга ли м д и н  уят ы  ж ана нам ы сы  [4].

Жооптору 4 группага белуштурулду: толугу менен 
туура (3 упай), жарым жартылай туура (2 упай), туура 
эмес (1 упай) жана жооптун жоктугу (0 упай).

Кесиптик-педагогикалык маданияттын иш жу- 
зунде текшеруу учун эксперттердин баалоо методун, 
жуптарды салыштыруу жана ранжирлее методдорун 
колдондук, Эксперттерге окутуучулар, класс жетекчи- 
лери, класстан жана мектептен тышкаркы иштерди 
уюштурууручулар жана педагогикалык практикадагы 
методисттер кирди.

Мындай иштердин негизги милдети катары бо- 
лочоктогу айыл мектеи мугалиминин кесиптик-пе
дагогикалык маданиятын калыптанган денгээлин 
аныктоо болду, Мындан тышкары педагогикалык 
практиканын, окуу-тарбия процесси жана жогорудагы 
сапаттын калыптануу децгээли каралды. Бул милдет- 
ти аткаруу учун эксперттер группасы тарабынан ке- 
сипкей адистин педагогикалык маданиятынын ком- 
понеттери бааланды:

4 упай -  компонент тез-тез жана кескин байкалат.
3 упай -  байкалуусу жана байкалбашы бирдей 

денгээлде журот.
2 упай -  аз байкалат.
1 упай -  такыр ишке ашпайт жана байкалбайт.
Студенттердин кесиптик-педагогикалык ма

данияты тигил же бул критерии боюнча топтогон 
упайларына жараша белуштурулду. Алгачкы ста- 
тистикалык материалдын булагы катары жуптарды 
салыштыруу методу колдонулду. Анын мацызы сту
денттердин кесиптик-педагогикалык маданиятынын 
калыптанган денгээлине жараша салыштыруу болду,

Кесиптик-педагогикалык маданияттын калып- 
тандыгынын децгээлинин критерийи болгон моти
вация женундб сез болот, Маалымат тагыраак болуш 
учун бири-бирин толуктаган бир нече методика кол
донулду. Алгачкы этапта кесиптик-педагогикалык 
маданияттын компонеттеринин ордун, мааниси жана 
калыптандыруу мотивдери изилденип, ал учун кесип
тик-педагогикалык маданияттын компоненттери- 
нин калыптандырууга туртку беруучу педагогикалык 
милдеттерин жана кырдаалдарын чечуу методикасы 
колдонулду. Студенттерге женекей эмес педагогика
лык жагдайлар берилип, аларды калыптанган кесип
тик-педагогикалык маданияттын кайсы компоненти 
камсыздаганын билуу зарыл болгон.

1. Бир окуучунун дарегине арыз алдьщыз.
2. Сабагыцызга кутуусузден комиссия келип калды.
3. Сабак учурунда окуучунуз оор жана какшыкта- 

ган суроо берди.
4. Бир окуучунуз белгилуу себептерден мектептен 

уйге кетууге уруксаат сурап жатат.
5. Жаныцызга окуучу келип мурунку класс жетек- 

чисин жамандай баштады.
6. Бир окуучуцуздан тамекинин жытын жыттап 

калдьщыз?

7. Предметтик «калим  /изге келип, классыцыз- 
дын жетишпегенинен жана начар тартибинен сабакты 
узгултукке учуратып жаткандыгын айтты.

8. Сизге сабактан тышкаркы иштерди уюштурган 
мугалим келип, сабагыцыздан 5 окуучуну сурап жатат.

9. Сабактын биринчи кунунен кийин маанилуу 
маселерди чечуу учун окуучуларды алып калсацыз, 
ошол маалда директор чогулушка чакырып калды.

10. Сабактан кийин сиз бааларды угуздуцуз. Ты- 
ныгуу учурунда жаныцызга бир окуучу келип, баасы 
ылдыйлатылганын айтты

Ар бир студент кырдаалдын мацызын тушунген- 
ден кийин, кайсы кесиптик-педагогикалык маданият
тын компонентинин жардамы менен туура чечуунун 
жолун табууга умтулат.

1- кырдаалда кесиптик-педагогикалык маданият
тын компоненти болгон мугалимдин м ет одологиялы к  
жана м ет о д и ка лы к  маданияты жана анын аксиология- 
лык аспектиси;

2- кырдаалда, мугалимдин педагогикалык сылык- 
тык (такт), этикасы жана адеп-ахлактык сапаттары;

3- кырдаалда, баарлашуунун жогорку маданиятын 
жана толеранттуулукту талап кылат;

4- кырдаалда, мугалимдин чыгармачыл мадания
тын енуктурууге багытталган;

5- кырдаалда кесиптик сапаттарды калыптанды
рууга багытталган -  принципиалдуулукту, талап кой- 
гучтукту жана объективдуулукту камтыйт.

Бул методиканы колдонууда томендегудей жы- 
йынтыктарды ала алдык: педагогикалык милдеттер- 
ди чечуу жана кесиптик-педагогикалык маданияттын 
тигил же бул методун аныктоо студенттердин муга
лимдин маданият жаратуучу ишмердуулуктеру же- 
нунде ой пикирлеринин калыптангандыгын маалым- 
дап турат. Мындай кендумдер изилдееге катышкан 
студенттердин 20 (44,4 %) байкалды, ал эми калган- 
дары кандайдыр бир децгээлде туура эмес жооптор- 
ду беришти. Бул жыйынтыктарга таянуу менен педа
гогикалык кырдаалдар тууралуу талкуу жургузулуп, 
кесиптик-педагогикалык маданияттын кайсы компо- 
ненттери езулерунун функцияларын аткараарын ж.б. 
милдеттер чагылдырылды.

Жургузулген изилдеену жыйынтыктап жатып, 
кесиптик-педагогикалык маданияттын калыптануу 
децгээлин аныктоо, теориялык жана эмпирикалык 
маалыматтарды системазациялаганга жардам берип 
кесиптик-педагогикалык маданияттын ар бир компо
нентен кецул сыртынан чыгарбоону камсыздады.

А д а б и я т т а р
1. Бенедикт ов Б.А., Бенедиктов С.Б. Психология обу

чения и воспит ания в высшей школе. - М .:  Высшая школа, 
1983. -  224  с.

2. Белоусова Т.Ф. Педагогическая практика как фак
тор формирования основ педагогической культуры у сту
дента педвуза: Дис. канд. пед. наук, ростов н/Д, 1989. - 229с.

3. Бондаревская Е.В. Уровень педагогической культуры  
главное основание для ат т ест ации учителя. - Р н/Д, 1994. 
- 15с.

4. Исаев, И.Ф, Теория и практ ика ф ормирования про
фессионально-педагогической культуры преподават еля  
высшей школы. -  М.: Высш. школа, 1993. -  348с.

3. Комогорцева И.Ф. Формирование у будущих учит е
лей культуры педагогического общения с учащимися. Дис... 
канд. Пед. Наук. -  М., 1984.-183 с.


