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Бул макалада мугалимдин педагогикалык мадания-
тынын теориялык негиздери жана педагогикалык мада-
нияттын кээ бир компоненттери талдоого  алынды. 
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В этой статье рассматриваются теоретические 
основы педагогической культуры учителя и анализированы 
некоторые компоненты педагогической культуры. 

Ключевые слова: личность, духовная культура, ма-
териальная культура, личностные качества, нормы пове-
дения, интеллектуальные качества, профессиональное  
мастерство. 

In this article it is considered theoretical bases of 
pedagogical culture of the teacher and анализированы some 
components of pedagogical culture. 
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Республикабыздын  азыркы  социалдык-эконо-
микалык шартында билим берүү системасында көп-
төгөн реформалар, жаңылануулар болуп жатканы  
менен реалдуу чөйрөдө, билим берүү мекемелеринде  
конкреттүү натыйжаларга ээ боло турган, ааламда-
шуунун шартына туруштук бере турган  маселелер   
өздөштүрүүгө, иликтөөгө, анын сырларын изилдөөгө  
муктаж бойдон калууда. Ал эми, билим берүү, оку-
туу, тарбиялоо процессинде инсанды калыптанды-
рууда субъект катары негизги  таасир берүүчү  рычаг  
мугалимдин ишмердүүлүгү болуп саналгандыктан, 
билим берүү мекемелеринин педагогикалык мада-
нияты жогорку деңгээлдеги мугалимге болгон мук-
таждыгы күн санап өсүүдө. Арийне, бүгүнкү муга-
лимдин педагогикалык ишмердүүлүгү анын руханий 
жана материалдык маданиятына, инсандык жана 
кесиптик  сапаттарына байланыштуу аныкталаары  
белгилүү. Бул багыттагы маселелерди  иликтөөдө эң 
алгач инсандын руханий маданияты жөнүндө конк-
реттүү аныктамаларды аныктоо зарылдыгы жаралат. 
Адам өзүнүн өнүгүү жолунда психикалык система-
лардын жетишүүчүлүгүн өзүнө алат. Адамдын таа-
нып билүү  процессинин өнүгүшү, коомдун талабына 
толук жооп берүүсү инсан деген түшүнүктү билди-
рет. Ал эми инсан деген түшүнүктүн өзү өтө татаал, 
түрдүү аныктамаларды өз ичине алат. Инсан болуу 

үчүн адам ар тараптан калыптанып, биологиялык, 
социалдык, коомдук талаптарга жооп берүүсү зарыл. 
Психология илиминде инсанды изилдөө түрдүү көз 
караштарга ээ. Инсанды изилдөө ар бир илимде 
өзүнчө каралат. М: Политология инсандын коомдук-
саясий  көз караштарын, социология  инсанды чөйрө-
дөгү социалдык жана демографиялык группалардын 
мүчөсү катарында, этика инсандын моралдык сапат-
тарын, педагогика инсанды окутуу жана тарбиялоо 
обьектисин, психология инсандын өнүгүүсүнүн жана 
калыптануусунун мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрө-
төт. Психология илиминде инсанга аныктама берүү-
дө окумуштуулар түрдүү ой-толгоолорун билдириш-
кен. Мисалы: А.Н.Ковалев  “Инсан – коомдук мами-
лелердин  субьектиси жана обьектиси”.  

А.Н. Леонтев  “Инсан – бул ишмердүүлүктүн 
субъектиси”, С.Л. Рубинштейн “Инсан – ички жана 
сырткы мамилелердин шарттарын өздөштүрүүчү 
процесс”, К.Маркс “Инсан – өсүп-өнүгүүнүн жогор-
ку стадиясы” ж.б.  

Демек, инсандын социалдык багытталгандыгы, 
мамилелеринин жана керектөөлөрүнүн системасы, 
мотивдери, идеалдары, көз караштары, тажрыйбасы, 
билими, билгичтиги,  жөндөмдүүлүгү – анын инсан-
дык өзгөчөлүктөрүн түзөт. Мына ушундай аныкта-
маларга таянып, педагогдун инсанын биринчиден 
коомдук талапты аткаргандыгы менен, экинчиден ке-
сибине  ылайык теориялык жана  практикалык даяр-
дыгы менен, үчүнчүдөн педагогикалык ой-жүгүртүү-
лөрүнүн өнүгүүсү менен мүнөздөөгө  болот. Ал эми, 
педагогикалык ой жүгүртүүдө алгач мугалимдин 
негизги ойлору пайда болуп, аны өзгөчөлөнгөн ыкма 
менен ишке ашырат жана ошол көндүмдөрдү кыр-
даалга жараша колдонуу ыгын өздөштүрөт. Көрүнүк-
түү орус философу, саясый ойчул Иван Александро-
вич Ильин  “Руханий жаңыланууга карай жол” деген 
китебинде борборунда инсандын руханий өнүгүш 
маселелери жана аны өркүндөтүү проблемалары тур-
ган көз караштарын баяндайт. Ал инсандын руханий 
бейнесин түзгөн: ишеним, сүйүү, эркиндик, ар-на-
мыс, үй-бүлө, ата-мекен, укук жана башка негизги 
түшүнүктөрдү карап чыгат. 

Руханий маданияты  жетик  чөйрөнү түзүү  үчүн 
чөйрөдөгү инсандардын баарысы руханий азык алып  
тура  турган  борбор   түзүлүүгө  тийиш. Ал  борбор-
дун  жарык  нуру  күн  сыяктуу айланага тегиз чачы-
рап  туруусу өтө маанилүү. Мына ушундай  чөйрөдө 
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гана руханий  маданияты  бийик  болгон инсандарды 
тарбиялоого жана калыптандырууга  болот. 

 “Мамлекет өз жарандарынын рух адамдары бо-
луп калыптанышына камкордук көрүүгө милдеттүү. 
Руханиятсыз адам коому – бул макулуктардын 
коому” – деп И.П. Подласый  белгилегендей, келечек  
муундарды рухий-адептик жактан  тарбиялоо үчүн 
мугалимдин  руханий маданиятынын деңгээли негиз-
ги  орунда  турат. Мугалимдин  руханий мадания-
тынын  деңгээли  жөнүндө  сөз  болгондо, мамлекет-
тин социалдык-экономикалык  абалы жана мугалим-
ге көрүлүп жаткан камкордуктар канчалык  деңгээл-
де  экендиги маанилүү  болуп эсептелет. Анткени, 
мугалимдин руханий маданиятын толуктап  турган 
материалдык  маданияты да бул маселелердин  чечи-
лишине өз  таасирин  тийгизээри анык  болуп  турат. 
Мугалимдин  материалдык маданиятынын маңызын 
– анын  эмгек  акысы түзөт. Статистикалык маалы-
маттарга таянсак, 2014-2015-окуу жылына чейин  жа-
ңыдан  иштеген мугалимдин бир ставка окуу жүктө-
мү менен бир  айлык эмгек акысынын орточо көлөмү 
беш миң сомду түздү. Бул  сумма азыркы базар эко-
номикасынын  шартында күндөлүк керектелүүчү 
муктаждыктардын канчалык пайызын  канааттанды-
рат? – деген суроого  жооп  табууга  кимдин  кудуре-
ти  жетет. Албетте,  бул  маселе  мамлекетибиздин 
социалдык-экономикалык  абалы  менен  түшүндүрү-
лөт. Мамлекеттин социалдык-экономикалык  абалын  
жакшыртуу  үчүн интеллектуалдык деңгээли, ой-
жүгүртүү жөндөмү  бийик болгон, кесиптик-инсан-
дык  сапаттары жогорку  деңгээлде өнүккөн адистер-
дин даярдалышы жана мындай  адистерди даярдоого 
багыт бере турган нарк-дөөлөттөрдүн системасы  за-
рыл болуп  турат. Бул система мугалимдин инсандык 
сапаттарынын  маңызын  түзүп турган индивидуал-
дык, жеке өзгөчөлүктөрүн, жүрүм-турум мадания-
тындагы өзгөчөлүктөрүн, мамилелешүү маданиятын-
дагы  өзгөчөлүктөрүн  жана  кесиптик  сапаттарынын 
маңызын  түзгөн  интеллектуалдык  деңгээлин, ке-
сиптик  чеберчилик  сапаттарын  өз  ичине  камтыйт.  

Психологиялык малыматтарга таянсак, жеке 
адам укмуштуудай өтө көп сандагы индивидуалдык 
өзгөчөлүктөргө ээ. Алардын пайда болушу – татаал 
көрүнүш. Чексиз ар түрдүү объективдүү мамилелер 
баш мээде чагылып, личносттун негизги касиетте-
ринин пайдубалын түзөт жана калыптандырат. Алар-
дын айрым туруктуу касиеттери белгилүү  деңгээлди  
мүнөздөй алат. 

Индивидуалдуу өзгөчөлүктөргө психикалык ка-
сиеттер, адамдын самотикалык белгилери, бойдун 
узундугу, фигурасы, скелеттердин өнүгүүсү, булчуң 
эттердин түзүлүшү кирет. 

Адамдын индивидуалдык өзгөчөлүктөрүнүн са-
нын орус тилинде 1,5 миңге, грузин тилинде 4 миңге, 
англис тилинде 17958ге жеткирип санап жүрүшөт. 
Адамдын мындай чексиз касиеттеринин ички струк-
турсын табуу өтө кыйын, илимде али бир жактуу че-
чиле элек. 

Чет элдик психологдор личносттун эки под-
структурасын белгилешет: 

1. Личносттун эндопсихикалык подструктура-
сы. Бул – адамдын личностунун ички механизми. 
Эндопсихикалык касиеттерге ээ болгон личносттор 
баамчыл, эстөөсү күчтүү, ойлоо, элестетүү жөндөмү 
артык  жана эрктик аракеттерге жана импульсивдүү-
лүк касиеттерге ээ. 

2. Личносттун экзопсихикалык подструктурасы. 
Бул личносттун тышкы чөйрөгө болгон мамилесин 
мүнөздөйт. Мындай личносттордо кызыгуу, шык, 
идеалдар жана калыптанган маалыматтар негизги 
орунда  болот. 

Личносттун структурасы жөнүндөгү проблема-
нын чечилүүсүнө салым кошуу үчүн советтик 
психолог А.Г.Ковалев  да өзүнүн изилдөөлөрүн жүр-
гүзгөн. Ал личносттун структурасына темперамент-
ти, багытталыш касиетти (талап, кызыгуу, идеал) 
жана жөндөмдүүлүктү киргизет. Мындан тышкары 
адамдын табигый касиеттерин  да кошот. 

К.К. Платонов личносттун подструктурасынын 
башка вариантын сунуш кылат. К.К. Платоновдун 
сунуштаган варианты боюнча карай турган болсок, 
ал биринчи подструктурага личносттун социалдык 
чөйрө менен шартталган өзгөчөлүктөрүн, багытта-
лыштын түрдүү формаларын, мамилелерди, морал-
дык сезимдерди, интеллектуалдык-эстетикалык жана 
саясий-моралдык өзгөчөлүктөрдү  киргизет. Экинчи 
подструктурасын окуу жана практикалык иш – ара-
кеттеринин негизинде пайда болгон маалыматтар, 
машыгуулар, өнөкөттөр, ыктар түзөт. Үчүнчүсү 
адамдын жекече психикалык өзгөчөлүктөрү (байка-
гычтыгы, эсинин түрлөрү, көңүл буруусу, психи-
калык процесстеринин аракеттери) менен байланыш-
туу. Личносттун төртүнчү подструктурасына биоло-
гиялык негиздеги (темперамент, шык, инстинг, жө-
нөкөй таланттын түрлөрү)  өзгөчөлүктөрү кирет. 

Жогорудагы изилдөөлөрдө белгиленгендей, ин-
сандын калыптануу процесси татаал социалдык пси-
хологиялык, саясий-моралдык  өзгөчөлүктөр  менен 
шартталат. 

 Ал эми,  бул  маселелер  кыргыз  элинин  нарк-
туулугунун, барктуулугунун  рухий  көрөңгөсү  ката-
ры  калк   казынасында  катылып  келген. Мисалы: 
“Ала-Тоо асыл жер үчүн, калкым кыргыз сен үчүн, 
курман болуп кетейин” – Манас. “Денем афган же-
ринде калса калсын, жүрөгүмдү Алайга алып барып 
көмгүлө” – Курманжан датканын уулу Абдылдабек-
тин керээзинен “Зөөкүрдү чабар камчы бол, кургак 
жерге тамчы бол, дүлөйлөргө кулак бол, чөлдүү жер-
ге булак бол, аргымак минген баатыр бол, алсыздар-
га жакын бол, жетимдерге көмөк бол, канкорлорго 
касап бол, калп айтканга мазак бол, урууларга айгак 
бол, ушакчыга сайгак бол, эрегиш чыкса элчи бол, 
эл-журтундун кенчи бол, кара өзгөй болбой калыс 
бол, кошоматтан алыс бол, жери жокко конуш бол, 
эти жокко союш бол” – улуу  акын Жеӊижоктун бул 
осуятында адамдык-атуулдук, патриоттук жүрүм-
турумдун бүтүндөй бир кодекси, программасы 
берилген. Бүгүнкү мугалимдин  мындай  сапаттарды 
өзүнө  калыптаары, аны педагогикалык  ишмердүү-
лүгүнүн  негизи  катары алып  жүрөөрү жөнүндөгү  
маселе көңүл бурууга  муктаж  бойдон  калууда.  
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 Ошондой эле, мугалимдин  инсандык  сапатта-
рын жалпы сапаттар жана жеке өзүнө тиешелүү бол-
гон  индивидуалдык сапаттар деп эки  топко бөлүп 
талдап  көрөлү.  

Мугалимдин жалпы инсандык сапаттары: 
адептүүлүк, интеллектуалдуулук, эрктүүлүк, эмо-
ционалдуулук, туруктуулук, гумандуулук, этнома-
данияттык сапаттар. 

Мугалимдин  индивидуалдык  сапаттары: ак  
ниеттүүлүк боорукердик, адамгерчиликтүүлүк, кечи-
римдүүлүк,  чыдамкайлык, токтоолук, камкордук  
көрө билүүчүлүк, сылыктык, жөнөкөйлүк, мээрим-
дүүлүк, адилеттүүлүк, чынчылдык, ыймандуулук, 
адептүүлүк, шайырдык, чыдамкай, туруктуу, сабыр-
дуу,  сезгич,  нравалык тазалыгы, ишеним көрсөтө  
билүүчүлүк, чечендик, эмоционалдуулук, эрктүүлүк, 
сыйлай билүүчүлүк, мактай билүүчүлүк, чечкиндүү-
лүк, кайраттуулук, акылдуулук, баамчылдык, намыс-
көйлүк, кайрымдуулук, сезимтал, кичи пейил, жоо-

март, сыпайы, кыраакы, керек учурда куудул, айкөл, 
ийкемдүү, абийирдүү, аң-сезимдүү, назиктик, кадыр-
луу,  күйүмдүү,  зээндүү,  ачык көңүл, акыйкатчыл, 
оор басырыктуулук, кең пейил, уга билүүчүлүк,  
рухий сулуулук, аруулук, ж.б. 

 Бул  сапаттар  бүгүнкү  мугалимди  канчалык  
деңгээлде коштоп  жүрөөрү изилдөөнү талап  кылган  
маселе экендигин  белгилөөгө  болот.  
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