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Башжалгыч кпасстар мугалиминин атуулдук-адеп- 
ахлактык сапаттары инсайды калыптандырууда негизги 
ерунда турат. Баланы мектеп турмушуна адаптацию! оо- 
до т ын щ  жакыш адамы вето билуу мугалимгг жуктвл- 
гон. Буя махаяада болонок оащтахгыч кшсстар мугаги- 
минин инсандык сапатмарымын мазмуну, мүнөздөлүшу 
карапды. Алар аркьауу аныкталган инсандык сстаттар- 
оын модели жөнундө баяндалды.

Негизги сю двр: инсандык сапат, эффективдүү сис
тема, принцип, компетенция, шшяетенттлярс, мугалим.

Важную роль с  формирования личности занимают 
нравственно-личностные качества учителя начальных 
классов. В процессе адаптации ребёнка к шкале самым 
близким человекам шляется учитель. В  этой статье рас
сматривается содержание, описание личностных качеств 
будущего учителя начальных классов. В статье рассмот
рена модель определенных личностных качеств.

Ключевые слоте личностные качества, эффектив
ная система, принцип, компетенция, компетентность, 
учитель.

М  form ation o f personality, it occupies important place 
moral-personal qualities o f a  prim ary school teacher. Ы the 
process o f adapting the child to  school, the closest person is a 
teacher. Thai article discusses the contents, description o f  die 
personal qualities o f  the future teacher t f  prim ary school 
teacher. The article describes a  model o f certain personal 
qualities.

Key words: personal qualifies, effective system, principle, 
the competence, competence, the teacher.

Ар бнр ал тарыхый өнугүүнун турдуү баскыч- 
тарында күндшгух турмуипун бедгияүү социалдык- 
экономшсалык жана территориялык жергиликтуу 
шарттарына ылайык өзүнүн рухий маданиятын тү- 
эөт. Өткендүн маданиятынын жетшпкендактерин 
жздири дайдшиңууну эсшге жа^тлуу эмес, унугу- 
луп калган улуттук интеллектуалдык баалуулуктар- 
дын кайра жаралынш жаңы баалуулуктарды тузүу

лушкан. Инсанды адептүүлунш тарбиялоо үчун ата- 
энежр жана уяуу адамдар өз адеби мевея үлгү 
көрсөтуп, журум-турумдун жакшы адаттарына ма- 
шыктырьш хелуүсү эң негизги маселе бонуп 
эсешедет.

Платон мындай дечү экен: «Акмакты эки белги 
боюнча оңой эше билии адууга болот биринчиден, 
еүЖвөшн сөзу өзүнө зыяндан башка лайда келтир- 
бейт, экинчиден дайыма башкалардын ишине кийлн- 
гишип жүрөт».

Балага бнзгам берүү-бул акыл тарбиясынын 
бир гана жагы, экинчи жаш болсо — берилген би- 
лимдеги акыл-ой мурастарын баланын аң-сезимине 
кальштандыруу жана өнүктүрүү. Жалпы зле акыл 
жана акылмандык жөнүндө уяуу ойчуддар тарабы- 
нан айтылган ойлор, кайсы доорлордо айтылганына 
карабастан, ал сөздөрдүн төркүнү бир жерден алын- 
гандай сезияет. Алсак, биздин доордун он биринчи 
кылымдарында жашаи өткон акылман акьш бабабыз 
Жусуп Баласагьш өзүнүн «Кут билим» ахзуу даста- 
нында акыл-эс тарбиясьша карай твмөндөгудөй ой- 
лорду айткан: «Акылды издегендин өзү акыддуу», 
«Акылдуунун иши да акылдуу, билимсиз жан баа- 
лай албайт акылды» [2].

Мугалимдин инсандык сапаттарына: ак ниет- 
түүнүк боорукердик, адамгерчиликтүүлүк, кечирим- 
дүүлүк, чыдамкайлык, токтоолух, камкордук көрө 
билүүчүлүк, СЫЛЫКТЫК. ЖОВӨЕӨЙЛүк, мэзримдуүлук, 
адилеттуулук, чынчылдых, ыймандуулук, адептуу- 
лүк, шайырдык, чыдамкай, туруктуу, сабырдуу, 
сезгич, нравадык тазалыгы, ишеним корсете бдагүү- 
чүдук, чечендик. эмоциодаддуудук, эрктуүлүк, сый- 
лай билүүчүлүк, мактай билүүчүлүк, чечкиндүүлүк, 
канраттлулук, акылдуулук, баамчылдык, намыскөй- 
лүх, кайрымзуулук, сезимтал, жичи пейил, жоомарт, 
сыпайы, кыраакы, керек учурда куудул, айкөл, ий- 
кемзуү, абийирдүү, ан-сезимдүү. назиктик, кадыр-

чыгармачылык менен жаңыча шарт- 
тарда колдонуу катары түшүнүу керек. Бул учурда 
рухий салттын тарыхый түшүнүк эхендигин эске 
тузуу туура бшют. Өзкөн муундардан калган тур- 
мупггук тажрыйбаларды, тарбвя-таалимда өз аң-се- 
зиминде, кулк мүнөзүндө, жүрүш-түрүш эрежеле- 
рикде сакташып. аны кийинки муундарга кылдат- 
тык ыеяен өткэруп келишкен кыршз злиник акыл
ман адамдары ошол эле өз мезпилинин таалим-тар- 
биясынын акьи-насаатчылары жана мугалимдери бо-j

t f f h x d  m & t t m  ш  / . ^ и я н  

(7̂ Суцям rcii tn чмьш / ф и <гс-

луу, күйүмдүү, зэзнаүү, ачык көңул, акыйкатчыл, 
сюр басырьиауу'лук, кең пейил, уга билүүчүлүк, ру
хий сулуулук, аруулук, ж.б.

Инсандык касиеттер өз алдынча өнугө албайт. 
Алар бири-бирин коштоп турган пруктуралык жана 
функдиенад^ык биримдикти түзүшүп, инсандын

алыптанаары бел- 
өнүгүүсүн биологиялык 

: көрүнүш катары изилдөөгө 
жандык катары ен^үусү
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физиологиялык юиалтгаууну камтыйт. Ал эми со- 
щ— дик өнүгүүсү д а н и  психикалык, рыданий 
жзш явз&ккпэушааег азг&рүүсүщ-я яшЯк&двкж 
болоору белгилүү.

В.С. Леднев «Адамдын инсандыгы негизинен 
бири-бири менен тыгыз байланыштагы психикалык 
механнзмдери, инсандын тажрыйбасы жана инсан- 
дьш типологиялык каснеттери аркылуу мүнөздөө- 
лврүн» tapcaiMBY бар [3].

Ал эми адамдын ишмердүүлүгүн уюппуруу 
деңгээлинин концепциясын тузүүдө, адамдын инса- 
ны баогендик, социогендих жана психогендик эле- 
ментгердин интеграцияланган бүтүндүгү болуп 
эсептелет.

Чындыгында, б ил им берууде муталим менен 
окуучунун инсандык мамилелери биринчи ерунда 
коюлуусу маанилүу. Мугалимдин ар таралтуу жөн- 
дөмү, инсандык жактан жетилгендиги жана башка- 
ларга өрнвк боло алуучу үлгусү инсанды тарбяялуу- 
лугунда башкы негиз боло алат.

Окутуу техникалары мугалимдин ушул сапат- 
тары бар балет тана чоц мааниге ээ бшют. Бул 
маселелерге ылайык тэмөндөгү болочок башталгыч 
класстарынын мугалиминин атууддук-адегнахлак-

саналат. Жүрөгүңдүн каалоосун акыл менен туя бил, 
ш и и р ш  жетзэрин журек межи туя бил. Рухий 
оайшхт беруүфуя яэү рул»» з& у?,
байытуу дегендик. Улуу идея менен шыктануу азам- 
д а  сулуу кылып кобг. Эгерде адам взүнүн суиууяуту 
менен сыймыктанбаса, ал уялганды б ил бейт, улуу- 
лардын насыят сөздөрү же жемеси да анын жүрөгу
да эч убакта өтпөйт. Өзүнө сыймыктанып жатып. 
өзунө даты да канаатганбагандыкш туят, взүнүн 
моралдык баркын сезет, жакшы болгусу келет.

Эрктнк компеггеацияга тиешелүу бол гон ин
сандык са патта р: Эрктуулук, чыдамкайл ык, токтоо- 
лук, чынчылдык, туруктуулук, сабырдуулук, чечкин- 
дүүлүк, кайраттуулук, жоомарттык, кыраакы. айкел. 
оор басырыктуу, кед пенил.

Курчап турган дүйнөнүн чындыгьш акыл-эси 
жана жүрөгү менен тааныган жаш адамдын жан дуй- 
нөсү кымбат нерсеге жетишүүгө аракет кылаарын 
билет А д өзүнүн алдында улгунү, жол көрсоткүч 
шамды жана ачык-айкын жолду көруүгө умтулгудай 
жагдай тузөт. Эгерде адам вз эмгегн менен бийик 
ядешщрга жетебшке, ал көздөгенүвөн кайра тартпас 
экендигине ынандырат. Анткени, жүрөгү сергек адам 
гана кыргыздын чыныгы кыраакылыгын, айкөл-

зык, улутзук рухий сапатгарьшын моделин карал 
көрөлү. Анда негизинен, инсандын адеггтк компе - 
тенцнясы, акыл-эстик компетенциясы, эрктик компе- 
теициясы, эмоционалдуулук компетенциясы, турук
туулук компетенциясы, гумандуулук компетенциясы 
туурасында сөз болуу менен, андагынегизги сапаттар 
жана анын пракгикадаш мааниси хөрсөгулду.

Адептик компетеннияга тиешелүү бол гои 
инсандык сапаттар: Ак ниеттүүлүк, боорукердик, 
адамгерчиликтуүлүк, кечиримдүүлук, сылыктык, 
жөнөкөйлүк, мээримдүүлүк, адидеггүүлүк, ыйман- 
дуулук, адегпүүлүк, нравалык тазалык, кайрым- 
дуулук кичн пейил, сыпаны, абийирдүү, ийкемдүү, 
кадырлуу болуу.

Педашгдун ак нжттуүлугү, боорукердши, баа- 
рыдан мурда, баланы жаман адатгардан, жаңылыш 
кадамдардан сактап калууңу билет. Жакшылыкты 
балага атача, эвече каалоо — бул баланын журөтүне 
жамандыкты келтирбей, андан баланын жүрөгүн 
каякалап калуу бшгуп саналат. Өз ара бооружер, 
мээримдүу, адамгерчнликхүү, ак ниеттуү болуу чоң 
эмоциялык маданияттын чөйрөсүндө гада тарбияла- 
нат. Адамды суяуу жузү, кооз кийими эмес, эң жө- 
нөкөй жасалган сылыктыгы жана жылуу сөзү еаж- 
тайт. Педагогдун эмгеги өзунүн табияты боюнча- 
мээримдүүлүктүн үлгүсу-боло алат.

Акылэстнк компетеннияга тнешелүү болтов 
инсандык сапаттар: йнтеллектүүлүк, интеллигент- 
түүлүк, ан-сезнмдүүлүк, акылдуулук, ишеним корсе
те билүучулүк, сыйлай билүүчулүк, мактай балүүчү- 
лүк, акылдуулук, бнамчылдык, намыскөйлүк, сезим- 
талдых. зээндүү, акыйкатчыл, уга билүүчүлүк, кам-

дүгүн, дачкадаүүзүгуя, жащштууаугун алып жүрө 
алат. Жалындуу жүрөк жана салкын эс-акыл келип 
куюлуша турган дарыя болуңуз, шашылып, ойлонул- 
баган чечимдерге жол бербедаз -  бул педагогнкалык 
чеберчиликтин соолбос булактарынын бнри болзтт 
санапат.

Эмоционалдуулук компетенциясына тпеше- 
лүү болгон инсандык сапаттар: ТТ1айьтрдь::-с сез- 
гич, эмоционалдуулук, керек убагында куудулдук, 
назиктик, күйүмдүүлүк, ачык-квнүлз^үлүж. таудиа- 
көйлүк.

Эгерде мугалим окуучуларды ЗМ011ИЕ...У.К 
гө дтфдабаса, анда билим лсайшгдкшктг 
ал эми сезимсш акыл эмгега чарчатгт. Жкк;-ы адж;«1-  
дын жүзү билинбей нур чачъш тураг. iiy  
сөзүндө предметтин мазмут- гана змее. c2j£a  змо- 
циялык боегу да болот: о к у у ч > л _ г алдында 
илимди жанындай көргвн ада-1 г-гддпда rssa 
алардын эмоциясы, сезимн о.ысгыг,

Туруктуулук квяаетеинш ьаа  
болгон инсандык сапаттар: :дд_:д тур>к-
туу көз кңрашынын бед»су, дринда-
пиалдуу, жароокер узгү& дс -  удддуес
пикирлер менен яеэиишдаз^л-ы. ыыыыгдыд. здтети-
кюхык табита жогору. т:рыу: __ы_ дыд оато
билүүсү, жоопкерч,ы«„;г "ддгддгду-лк. башка 
улуттардын ддалеггсс.^ы- г-_-ы::  ^ м л е
жасай бищүсү.

Инсандык бдддыде, духд_____жана тур-
мутшук заулЕЗстДЫКГддык  ̂2-.ад-ткруугя. таоигай,
РОДШЗЛЛЬ ч IrLLiLL ;г у ВНүЖТурүү~
re oaibrm rsza ы _-дддиггер, удүл үү  жүр\з:-турум

кордук көрө билүүчүлүк, рухий сулуулук.
Окүучувун сжщун жана акылынын осушу 

ойлоонун образдуу жана логикалык-анализдик 
ментгеринин өсүшү, ойлонуу прцессинин ийкем 
болущу-ойлонуунун басаңдашын четтетүу

0 id C  m d l / U I ' l ' U  i  Ш £ К И

рТсн илая, ф>. и

ыйыдсгеншшсынв тнешелуу 
дасдтгар: Баланы сүй\у, кеычи- 

жуышак сөзд\у, жллппак юмор- 
жанылыкты сыйзоочу, ага
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ушулуучу, аны пайдалана бндуучу, гумандуу, педа- 
гогикалык оптимизмдин болуусу.

Ар бир бала мугалим учун негизги орунда ту- 
руи, мугалим алар учун тынчсызданып, ийгиликте- 
рине кубанып, кемчиликтерине кайгыраарын сезип 
туруулары керек. Ар бир сабак бала учүе-жаңылык. 
Чебер, гумандуу мугалим жаңылык эле кылбастан 
баланын мумкүнчүлүгүнө ишенуу менен ачылыш 
жасайт. Балага рухий жактан куч берет, анын эмге- 
гин гумандуу баалакт, ар дайым алдыга умтулдурат.

Мыиа ушул сапаттарды ар бир мугалим өзунүн 
жан дүйнөсунө сиңирип, журум-турумуни калыптап 
алганда гана чыныгы мугалимдик еагаттарга зз бо
лот, чыныгы мугалим деген бийик даты, ыйык даты 
area тагшктуу болот. Анткени мугалим адамдын чы- 
ныгы инсанга айланууеуна тургеу берүучү негизги 
«фигура», ал келечекти жаратуучуну «жаратат».

Сабактагы ар бир жаңы маалымат, албегге, бала 
учуй жащллык. Мыкты мугалим ал жащллыкты бала 
учун жаңылык гана кылбастан, ачылыш кылат. 
Ошондо гана бала учун ар бир жацы сабак кьвык- 
туу бодун, баланын чыгармачыл шнин активдешти- 
рет. Ошондо гана балага тажатма болбой, бала 
«бая гы эле сабак, баягы эле мугалим» дел, көңул 
кош кол шилтебейт.

0*утуунун ядеялуулуту'-баланы билимге чаңка- 
туучу маанилуу демилгелердин бири. Окуучу өзү-

нүн идеялык коз карашын канчалык ачык-айкын 
аныктаса, чындыкка умтулуунун жоюлбастыгына 
канчалык ишенсе, ошончолук коп билгиси келет.

Тарбиялоочу менен тарбиялануучулардын ор- 
тосунда; жаш акыл-эске жана жүрөккө кайрылган ар 
бир сөз рухий кучтврду козгогудай, даун-езу таа- 
нып-билүүгө жана өзүн-өзү жетилтүүгө багытталган 
акыл-эс менен жүрөктүн ички жумушун жандаядыр- 
гыдай мамиле тузулуусу зарыл.

Инсандын маанилуу рухий байлыктары ката
ры керекгаөлөрду активдуү тарбиялоо-ледагогика- 
лык теориянын жана практиканын чечүунү талап 
хылган зң кызыктуу проблемаларынын бири.
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