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Макалада болочок мугалимдин профессионалдык- 
педагогикалык маданиятын калыптандыруу процессинде 
предмет аралык байланыштын ролу жана мааниси туу-
ралуу сөз болот. 
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Республиканын жогорку окуу жайларында би-
лим алып жаткан чет элдик студенттердин (болочок 
мугалимдердин) профессионалдык педагогикалык 
маданиятын калыптандыруу процессинде ЖОЖдун 
окуу пландарынын биринчи блогундагы жалпы про-
фессионалдык дисциплиналардын алкагында пред-
мет аралык байланышты камсыз кылуу зарыл 
маселелердин бири. Предмет аралык байланыш, асы-
ресе, кыргыз тили жана адабияты, буга ылайык 
тарых, түрк тили, түрк элдеринин тарыхы, социоло-
гия, культурология, эстетиканын негиздери, ритори-
ка сыяктуу социалдык-гуманитардык предметтердин 

интеграцияланышы аркылуу жүзөгө ашырылышы да 
мүмкүн. 

Соңку мезгилдердеги улам өсүп-өнүгүүдөгү 
илимий  техникалык прогресс, компьютердик техно-
логиялардын заманбап өнүгүшү, интернет уюлдук 
байланыштары, бүтүндөй  сферадагы  динамикалык  
өзгөрүүлөр  башка предметтер сыяктуу эле кыргыз  
тили  жана адабияты  мугалиминин  да билим  дең-
гээлин  тынымсыз жогорулатып  турушун талап  кы-
лат, илимий жана  практикалык тармактардагы  изде-
нүүлөрдү,  талеранттуулукту, тажабастыкты, прин-
циптуулукту, педагогикалык  тактиканын  айкалы-
шын, тартипти, ийкемдүүлүктү өздөштүрүү ар бир 
болочок мугалимдин милдетине айланышы керек.  
Болочок мугалимге  өзгөчө зарыл болгон  психоло-
гиялык сапат катары, муну мугалимдин педагогика-
лык профессионалдык маданиятынын негизги көр-
сөткүчтөрүнүн бири катары караса да болот,  
балдарга карата болгон  өзгөчө  сүйүү  жана аларга  
аяр мамиледе болуу, намыскөйлүк  жана  ички мада-
нияттын бийиктиги  зарыл сапаттардан болуп эсепте-
лет.  Демек, мугалимдин профессионалдык мадания-
ты  педагогикадагы улам  жаңы, заманбап талаптар-
ды коюп,  болочоктогу  жаш мугалимдин өз кесиби-
не туура көз  карашта  болуусун, анын талаптарын  
мыкты өздөштүрүүсүн, өнүгүү жана өсүү процессин-
де  ар бир студенттин    эффективдүү  терең  билим 
жана тарбия алышын камсыз кылат экен.  Маселени 
мындан да тереңирээк жактан  караганда,  эл аралык 
келишимдерге ылайык мобилдүү жана коорекция-
ланган жана буга ылайык пландаштырылган окуу 
пландары  менен  чет өлкөдөн келип окуп жаткан 
студенттин алган билимин, билгичтиктери менен 
көндүм адаттарын   жогорку  чыгармачылык   менен   
жүргүзүүнүн педагогикалык стратегиясын иштеп 
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чыгуу милдети турат.  Чет элдик студенттин мында 
окуп жаткан учурдан баштап билим  сапатын   жого-
рулатуусу,  жеке изденүүлөрү да абдан маанилүү. 
Анын жеке изденүүлөрүнө өз өлкөсүндө алган би-
лим, билгичтиктер менен көндүм-адатттары жардам-
га келет да, студент эми эки элдин билим тажрый-
баларын салыштырып жүрүп олтурат. Тил билбеген, 
же ал тилди жетишээрдик деңгээлде өздөштүрбөгөн 
студент үчүн пландан сырткары түзүлгөн окуу 
пландарынын негизинде бөтөн тилди үйрөтүү 
жумуштары зор мааниге ээ. Ошондуктан,  Кыргыз-
станда билим алып жаткан студенттер үчүн   кыргыз   
тили жана кыргыз адабияты сабактарында тил 
үйрөтүү жумуштарына өзгөчө  чон  маани  берүү за-
рылдыгы келип чыгат. Бөтөн тилди үйрөтүүдө 
мугалимдин карманган аракеттеринин эн  негизгиси:  
студенти менен баарлашууну, сүйлөшүү туура ба-
гытта жүргүзүү,  өзүнүн  ой   жүгүртүүсүн, ойлогон   
максатын  терең  жеткизүү  үчүн негизги   керекте-
лүүчү каражаттарын туура пайдалануусу, аңгеменин 
мүнөзү: белгилүү бир максатка багытталгандыгы,   
аңгемелешүүнүн функционалдыгы, татаал   жагдай-
ларда ылайыктуу сөздөрдү колдоно билүүсү, бир 
нерсе тууралуу айтып гана чектелбей, өнөктөшүнүн 
да пикирин уга билүүсү, анын речин туура багытка 
буруусу. Оозеки баарлашуу мезгилинде окутуучунун 
болочок мугалимдин аракеттерин туура уюштуруу 
максатында мына бул маселелерди жетекчиликке 
алышы талап кылынат:  

1. Речь ишмердүүлүгүн калыптандырууга багыт-
талган окуу тапшырмаларын так, туура жана мак-
саттуу  түзүлүшү; 

2. Речь ишмердүүлүгүн калыптандыруу ишинде 
талап кылынган педагогикалык кырдаалдарды  уюш-
туруу; 

3. Туура сүйлөөдө, окуу материялын    система-
луу   уюштуруу  жана аларды речь ишмердүүлүгүндө 
туура пайдалануу; 

4. Оозеки баарлашууда сүйлөгөндү ар  тараптуу  
формада жана мазмунда кызыктуу кылып уюштуруу;   

5. Көнүгүүлөрдү  комплекстүү мүнөздө   түзүү 
жана алардын туура аткарылышын көзөмөлдөө. 

Мында педагогикалык жана психологиялык эң   
негизги   маселелердин бири –  речь ишмердүүлүгүн 
уюштурууда  студенттердин  аракеттенүүлөрүнүн 
жана  активдүүлүгүнүн бири экинчиси менен дал 
келиши. Мисалы, студенттерге педагогикалык   
экспериментте (ПЭ)  мугалимдин ролу тапшырылат,  
болочоктогу мугалим – студент кээ  бир  окуу   
сабактарын   өздөрү уюштуруп өткөрүүгө көнүгүшү 
керек.  Мындагы негизги нерсе ар бир студент 10 - 
15  мүнөт болсо да  өздөрүн  мугалимдин ордунда  
сезиши. Мындай нерсе болочок мугалимдин профес-
сионалдык педагогикалык ишмердүүлүгүн кыйла 
стимулдаштырып, анын профессионалдык педагоги-

калык маданиятынын туура калыптанышына өбөлгө 
түзмөкчү. 

Кыргызстандын педагогикалык багыттарында 
окуп билим алып жаткан студенттин, ал келечекте 
мугалим болуп иштеп жаткан педагогикалык ишмер-
дүүлүгүндө окуучулардын оозеки жана жазуу речин-
де кезиге калган каталарды оңдоонун талаптары окуу 
жайынын окуу-тарбия процессинин жакшырышын 
шарттап эле тим болбой, ар бир окуучунун речинин 
туура калыптанышына да шарт түзөт. Окуучу кетир-
ген каталарды оңдоо жумуштары ар бир мугалимден 
квалификациялык чеберчиликти жана тактыкты 
талап кылаары белгилүү. Бул иштеги айрым профес-
сионалдык кемчилдиктер же каталарды өз мезги-
линде оңдобостук, же аларды түшүнбөстүк тилди 
өздөштүрүп жаткан чет  өлкөлүк  студенттердин   
профессионалдык жактан өсүү  деңгээлин  ылдыйла-
тып, төмөн түшүрөт, алардын  профессионалдык   
квалификациясын туура эмес өздөштүрүүсүнө алып 
келип,  профессионалдык   педагогикалык   мадания-
тынын туура калыптанышына жолтоо болот. 

Чет өлкөлүк студенттердин ой жүгүртүүсүн   
туура  багыттап иштеп  чыгуу зарыл.  Бул үчүн тап-
шырмаларды туура тандап алуу  жана калыпка   кел-
тирүү мына мындай багытта жүргүзүлөт:  студенттер   
тапшырманын жообун  китептен   издебей, өз билим-
дерине таянышы керек. 

Соңку мезгилдерде иштелип чыккан  окутууда-
гы негизги  методикалык  маселе: чет элдик жаран-
дарды кыргыз тилине окутуу процессинде текстке 
карата  туура суроолорду коюу,  кыргыз  оозеки ада-
биятынан жаңылмачтарды, макал-ылакаптарды би-
лүү, сүрөттөр боюнча  сүйлөм түзүү, сүрөттөр  боюн-
ча  аңгеме түзүү. Булардын баары  студенттин боло-
чок мугалим катары профессионалдык педагогика-
лык даярдыгын жөнгө салууга багытталышы шарт. 

А эң негизги маселе – ар кандай предметтин 
натыйжалуу болушу анын башка окшош предметтер 
менен болгон байланышта уюштурулушу. Айталы, 
кыргыз тили боюнча сабактар кыргыз адабияты, 
кыргыз тарыхы, географиясы, геометрия (карточка-
лар менен таблицалар) мекен таануу, ал эми жогорку 
окуу жайларында болсо, философия, психология, 
маданият таануу, жалпы педагогика, искусствонун 
теориясы жана тарыхы сыяктуу предметтер менен 
интеграцияланып уюштурулса натыйжалуу болоорун 
биздин тажрыйбалар көрсөттү. Жогорку окуу жайла-
рында да мектеп курсунда да кыргыз тилинин прак-
тикалык курсун (бөтөн тил катары) окутууда көркөм 
сүрөт өнөрү, геометрия предметтеринин интегра-
циясы – сабакта күн мурунтан атайын   даярдалган   
тексттерге карата   карточкалар менен схемалар, таб-
лицалар,  кыргыз   тилиндеги  ар кандай   көнүгүүлөр  
кайсыл гана тема болбосун, аны жогорку  сапатта 
уюштурууда көмөгүн көрсөтпөй койбойт.    
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Геометриялык фигураларды жана көркөм сүрөт 
өнөрүн пайдалануу менен окуучунун сүйлөө речин 
калыптандыруу, туура сүйлөм түзө билүү жөндөм-
дүүлүгүн текшерүү үчүн Кыргыз Республикасынын 
гербин пайдаланууга болоор эле. Тапшырма: Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик атрибуттарынын 
бири Герб тууралуу билген маалыматыңды алгач 
оозеки, анан жазуу түрүндө билдир. Кыргыз Респуб-
ликасынын герби Жогорку Кеңеш тарабынан 1994-
жылдын 14-январында кабыл алынган. Авторлору: 
Асейин Абдраев менен С.Дубанаев. 

 
                                      

 
 
Геометриялык фигура катары төрт чарчы тик 

бурчтуктун ортосунда айлана абалында жайгашкан. 
Стандарттык орточо көлөмү 3-5 см. радиусту түзөт. 
Радиус – айлананын ортосунан сырткы бир чекитке 
келген сызыкчанын узундугун билдирет. Ушундан 
улам гербдин размерин билүүгө болот. Авторлор 
гербди тартуу үчүн (көркөм сүрөт өнөрү)  үч-төт 
түрдүү түстү пайдаланышкан. Айрыкча ак, көк жана 
күрөң түстөр басымдуулук кылат. 

Көркөм чыгарманын тексти менен иштөөдө 
тексттеги персонаж менен бирге ой жүгүртүү, ал  
боюнча айтайын деген оюн так жеткизүү үчүн  окуу-
чудан же студенттен чыгармачылык ишмердүүлүктү 
талап кылат. Текстти   талкуу мезгилинде  окуучу-
лардын же студентердин  өздөрүнүн  ой  жүгүртүүсү, 
илимий   көз карашта, бекем аргументтер менен  ча-
гылдырышы, же болбосо,  башынан  өткөргөн  окуя-
ларын түшүнүктүү тил менен  жеткирүү үчүн да 
алардан чыгармачылык ишмердүүлүктү талап кылат.   

Методикалык окуу куралдарында ар кандай,  ар 
түрдүү тематикалык    жанрлар, текстер киргизилген, 
ар тараптуу функциядагы  замандын же улуттун чы-
гармаларына таандык болгон көркөм каражаттардын 
жыйындысы, ошондой эле экологиялык, эстетика-
лык, тарыхый, маданий-агартуучулук окуу материал-
дар жайгаштырылган.  

Болочок мугалимдин профессионалдык педаго-
гикалык маданияты (ППМ) өзү жүргүзүп жаткан 
окуу-тарбия процессинде ар тараптан  өсүп- өнүгүү-
гө,  жана  ар  тараптуу  педагогикалык  жаны  багыт-
тардын алкагында  изденүүлөрдү  колдонууга   шарт  

түзөт. Текстерди  туура   түзүү,  атайын  даярдалган   
тапшырмалар  жана  көнүгүүлөр,  окуучулардын да 
студенттердин да гуманитардык  маданиятынын 
туура максаттуу калыптанышына   жардам  берет.   

Болочок мугалимдин профессионалдык педаго-
гикалык маданиятын калыптандыруу ишинде педа-
гогикалык профилдеги жогорку окуу жайында жүр-
гүзүлгөн окуу-тарбия процесси менен гана чектелүү 
туура эмес. Болочок мугалим кийин мектепке муга-
лим болуп барганда анын милдетине мындан башка 
да толуп жаткан жумуштар илинет, алардын бири 
окуучулары менен мектептен, класстан тышкаркы 
иштерди уюштуруу. Класстан тышкаркы иштердин 
алкагында “Ырдайлы кыргыз ырларын” конкурсун,  
лингвистикалык  олимпиадаларды, предметтик кон-
курстарды, кыргыз тилин мыкты  билген окуучулар-
дын таймашын, театрлаштырылган инсценировка-
ларды  коюу, меймандар менен  жолугушуу кечелер-
ди өткөрүү сыяктуу мектептеги толгон-токой жу-
муштар бир эсе мугалимдин чыгармачылык жөндөм-
дүүлүгүн стимулдаштырса, экинчи жагынан анын 
профессионалдык педагогикалык маданиятын ка-
лыптандырат. Ушундай  иш  чараларга  катышууда  
чет элдик  студентердин аң  сезимдери, интеллек-
туалдык   сапаттары  өсөт, ар нерсеге сын көз менен  
кароого  жана  баалоого үйрөтөт. Кыргызстандын 
ЖОЖдорунда окуп билим алып жаткан  чет элдик 
студенттер  акырындык  менен  өздөрүн  аудитория-
нын алдында  көрсөткөндү  үйрөнүшөт, мунун на-
тыйжасында, бул улуттун көркөм маданиятына кара-
та өз ойлорун калыптандырышат. Кыргыз акын, жа-
зуучулардын чыгармаларынан үзүндүлүлөрдү көр-
көм окуганда,  ырларды декламациялоодо, кыргыз 
тилинде  обон созуп ыр ырдоодо, класс жетекчилик  
тажрыйба алышты.  

Чет элдик студентердин  ЖОЖдо сабак учурун-
да өз  ойлоруна  таянып тигил же бул проблеманы 
чечүүсү, тигил же бул кырдаалдан чыгуунун жолдо-
рун далилдөөсү, коюлган суроолорго же алынган 
жоопторго карата өзүнүн ой пикирин кеңири түшүн-
дүрүүсү анын келечектеги профессионалдык педаго-
гикалык ишмердүүлүгүнүн ачкычы. Мында ар бир 
студентке анын кыргыз тилин өздөштүрүү деңгээ-
лине жараша системалык  жана  интерпретациялык  
тапшырмалар берилет. Мисалы: практикалык сабак-
тарда каралган суроолорду же семинардын тапшыр-
маларын кеңири   жалпылоо  жана  толуктоо, алар 
боюнча өз түшүнүгүн  башкаларга толук   жеткизүү, 
тилдик тапшырмалардагы орфографиялык өзгөчө-
лүктөрдү далилдөө. Студент  тилдик эрежелерге  
таянып,  башкалар  сүйлөгөндө  алардын  катасын  
табууга үйрөнөт. 

Чет элдик студентерге ар түрдүү тематикадагы 
жана ар кандай татаалдыктагы көнүгүүлөрдү ат-
картуу да алардын оозеки жана жазуу речин калып-
тандырууга жардам берет, айталы, адаптацияланган 
тексттерди, чакан-чакан аңгемелердин сюжеттерин   
монолог же диалог түрүндө айттыруу, алардын өзгө-
чөлүктөрүн түшүндүрүү, ар түрдүү түстөрдүн жарда-
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мы менен тартылган сүрөттөр боюнча аңгеме куруп 
берүү, музыкалык  жанрларга  мүнөздөмө  берүү, 
этнографиялык   материалдар  менен  иштөө. 

Кыргызстандагы чет элдик студенттердин окуп 
билим алышына ЖОЖдогу окутуучудан башка груп-
падагы ар бир студенттин да салымы болушу керек. 
Алардын үйдө аткарып келген тапшырмаларын пре-
зентациялоодо аудиториянын алдына  чыгардан му-
рун алар өздөрүнүн иштерин кеңири  кылдаттык  ме-
нен  даярданышып,  анан чыгышат. Биринчи  учурда 
студентер  үз  ыктарына  жана  интуициясына  жара-
ша  даярданышат. Андан кийин  мугалимдин же 
группадагы кыргыз жолдошунун мыкты  жана  жак-
шы  сапаттарын  колдонушат. Чыгармачылык изде-
нүү ишинде: ар кандай ролдорду аткаруу оюндарга 
катышуу, диспуттарга жана дискуссияларга каты-
шуу, жөнөкөй  эле темаларга  чоң маани  берилиши 
керек. Мисалы: «Спорт», «Театр», «Маданият» тема-
ларында  спорт жөнүндө, спектакль  жөнүндө, кино  
тасмалар жөнүндө, мектеп  жана андагы билим ме-
нен тарбия жөнүндө талкууларды мезгил-мезгили 
менен уюштуруу. Мындай  иш  чараларды  аткаруу-
да   болочок мугалимдин  профессионалдык педаго-
гикалык маданиятынын калыптандырылышысыз ат-
каруу кыйын. Ошондуктан, келечектеги кесипте 
карата болгон даярдыктагы эң  негизги нерсе – бул 
системалык  даярдык.  Болочок мугалим профессио-
налдык педагогикалык маданиятын калыптандыруу-
да (ППМ) буга зарыл болгон керектүү иш тажрый-
баны, жогорку профессионалдуулукту, чыгармачы-
лыкты, өздөштүрүшөт. Студенттер класстан тышкар-
кы тематикалык иш чараларды иштеп  чыгышат. 
ППМ студенттер методикалык элементтерди пайда-
ланып проектилерди түзүшөт, импровизациялайт 
жана организатордук иш чараларды чечишет, груп-
пага психологиялык жактан баа берет, өздөрү  про-
фессионалдык педагогикалык маданиятка ээ болу-
шат.  

Педагогикалык профилдеги жогорку окуу жай-
ларындагы философия, культурология, адабият таа-
нуу, социология, антология, тарых, этнология, этно-
графия сыяктуу предметтерди натыйжалуу өздөштү-
рүү искусство тууралуу кеңири маалыматтарга ээ 
болууну шарттайт. Искусство эвристикалык потен-
циялы  менен, ар бир адамды шыгына жараша  шык-
тандырып,  интелектуалдуу иштегенди үйрөтөт. Ис-

кусство  аркылуу чет элдик студенттер  өздөрүнүн  
сөз байлыгын,  руханий дүйнөсүн, маданиятын, өстү-
рүшөт. ЖОЖдогу эстетика, маданият таануу, көркөм 
адабият тууралуу предметтер, спорт, музыка искус-
ствонун деңгээлине чейин  көтөрүлө  алат.  Кыргыз-
да көөнөрбөс мураска айланган элдик оозеки чыгар-
мачылыкты, атадан  калган  мурастарды, каада-салт-
тарды,  үрп-адаттарды, муундан-муунга, атадан-ба-
лага сакталып келе жаткан мурастарды өздөштүрүү 
чет элдик студенттин профессионалдык педагогика-
лык маданиятын гана калыптандырбай, анын бул 
улут тууралуу жыйнаган билимдерин да кеңейтет.  

Ошентип, келечектеги педагог, өзүнүн профес-
сионалдык турмуш жолун туура тандоодо,  мада-
нияттуу  болууга  кеңири  жол  ачылат. Акырындык  
менен  чет  элдик  студент, өзү тил үйрөнүү сабак-
тарында коюлган суроолорго интеллектуалдык  көз  
караш  менен   жооп  бериши  керек, өзүнүн  билими-
не, билгичтигине жана көндүм-адаттарына таянып, 
өзүнүн профессионалдык педагогикалык мадания-
тын калыптандырып олтурат.      

Биздин ишенимибизде,  Кыргызстанга башка 
чет мамлекеттерден келип, ЖОЖдордо окуп, билим 
алып жаткан болочок мугалимдердин (студенттер-
дин) профессионалдык педагогикалык маданияты 
XXI кылымда  өзгөчө жогору бааланып,  билим бе-
рүү жана тарбия процессинде өз ордун  табат.   
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