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Окутуу процессин башталгыч класстарда натый-
жалуулугун жогорулатуунун бирден бир жолу бул педаго-
гикалык мамиле түзүү. Мугалим менен окуучунун тил та-
быша билүүсү, чоң мааниге ээ экендиги көрсөтү-
лөт. Мугалимдин сүйлөө маданияты, көркөмдүүлүгү, 
уккулуктуулугу, сылыктыгы сабактын жүрүшүнө  түз-
дөн-түз таасир этет. Мугалимдерге, мугалим-студент-
терге сунушталат. 

Негизги сөздөр: педагогикалык мамиле, таасир 
этүү, тартипке чакыруу, педагогикалык этика, педагоги-
калык такт, башкаруунун стилдери, маалымат алмашуу. 

Единственный способ по воспитанию эффективнос-
ти процесса обучения начальной школе в создании педаго-
гического отношения. Отображены взаимопонимание 
учителя с учащимися, которые имеют большое значение, 
а также культура речи, творческий подход, дикция, этич-
ность. Предлагается учителям и студентам педагогиче-
ских вузов. 

Ключевые слова: педагогический подход, влияние, 
требование дисциплины, педагогическая этика, тактич-
ность, стили управления, обмен информацией. 

The only way to raise the efficiency of the learning 
process creating an elementary school  teacher ratio. Showing 
understanding of the teacher with the students, which is of 
great importance, as well as the culture of speech, creativity, 
articulation, ethics. It offers teachers and students of 
pedagogical university. 

Key words: pedagogical approach, the impact of the 
requirement of discipline, teaching ethics, tact, styles of 
management, the exchange of information.  

Жашап жаткан коомдун кандай болушу ошол 
мамлекеттин билим берүү сапатына жараша болот. 
Ал эми билим берүү сапаты түздөн-түз мугалим-
дердин ишмердүүлүгүнө таандык. Ошондуктан коом 
мугалимдерге талапты жогору коёт. Окуучулардын 
билимге болгон умтулуусун, каалоосун пайда кылуу 
мугалимдин мамилесине, мугалим менен окуучунун 
ортосундагы мамилеге көз каранды. 

Белгилүү совет педагогу В.А. Сухомлинский 
«Окутуу, үйрөтүү – бул билим берүүнүн механи-
калык түрү эмес, ал адамдардын бири-бирине болгон 
эң татаал мамилеси», - деп белгилеген (8.61). 

Демек, педагогикалык ишмердүүлүктүн натый-
жалуулугу түздөн-түз мугалимдин мамилесине жара-
ша болот. 

Окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуудагы 
ролун белгилеп, изилдөөчүлөр Н.В. Кузьмина, 
Б.Ф. Ломов, Ф.Ф. Королев, М.А. Данилов, М.В.Миш
киндер педагогикадагы педагогикалык мамиленин 
өзгөчө ордун белгилешкен. Бирок ар кандай педаго-
гикалык жагдайларга жараша, педагогикалык мами-
лени өз нугунда колдонуу эрежелери, талаптары 
келип чыгат. Практика көрсөткөндөй окутуунун на-
тыйжалуулугун жогорулатуунун жолу катары муга-
лим менен окуучунун ортосундагы мамилени жөнгө 
салу көздөгөн максатка жетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. 

Мугалимдин гумандуулук мамилеси өлкөдө 
адамдар ортосундагы толеранттуулукка, адептүүлүк-
кө, чынчылдыкка, бири-бирине болгон сый мамиле-
лерди үйрөтүүгө негиз боло алат. Социологдордун 
божомолдогон маалыматына караганда бүткүл дүйнө 
эли 50 000 ден ашык кесипке ээ. Алардын байыркы-
ларынын бири мугалимдик кесип. Коомдун тажрый-
бадан улам жаңы муундарга билим берүү, аларды 
турмушка даярдоо – бул мугалимдик кесипке багыт-
талган иш-аракет. 

Мугалимдик кесип өтө көп эмгекти талап кыл-
ган кесип, кээде адамдар чыныгы мугалим болуш 
үчүн «Мугалим болуп төрөлүшү керек» деп кою-
шат. Демек, мугалимдик кесипти өмүр бою аркалап 
келген адамда ошол талаптарга жооп бере турган 
сапаттардын болушу зарыл. Эгер андай сапаттарга ээ 
боло албаса, анда тынымсыз эмгек, изденүү, 
машыгуулар менен калыптандырууга милдеттүү. 

Белгилүү ойчул Эдисон «Гений 1% эргүү, 99%, 
демек кара терге түшүп эмгек тенүүдөн турат» - деп 
бекеринен айтпаган. Ошондой эле ар кандай кесип 
адамга белгилүү деңгээлде таасир этип, адистикке 
мүнөздүү психологиялык касиеттердин калыптанып 
калышына себеп болот. Ал эми педагогикалык ке-
сиптин күчтүү таасири болгондуктан, кээде адамдын 
жүрүш-турушу маданиятынан, сүйлөгөн сөзүнөн 
мугалим экени сезилип калат. 

А.С. Макаренко минтип жазат: Практикада 
көпчүлүк мугалимдер сиздер катары эле мен үчүн да 
төмөнкүдөй «майда-чүйдө» нерселер окуучулардын 
алдында кандайча туруу, кантип олтуруу, качан үндү 
көтөрүү, жылмаюу, тиктөө кээде чечүүчү роль 
ойнойт. Бул нерсеге эч ким үйрөткөн эмес, бирок үй-
рөтүү зарыл жана үйрөнсө болот. Демек, балдар ме-
нен болгон өз ара педагогикалык мамиледе майда 



 

64 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2016 

нерсе болгон: сүйлөгөндө, караганың, каш-кирпигиң-
дин кыймылы, кол шилтегениң, баш ийкегениң, 
кыскасы баарынын өз кызматы бар. Себеби биз окуу-
чулар менен жөн эле мамиледе эмес, адис катары 
мамилелеш болууга туура келет. 

Мугалим менен окуучунун мамилеси илгерте-
ден келип жеткен табылга. Окутуунун натыйжа-
луулугун жогорулатууда педагогикалык мамиленин 
орду чоң. Мугалим өзүнүн үзүрлүү эмгегинде мами-
лелешүүнүн жагымдуу психологиялык климаттык 
жана инсанга туура мамиле түзө билүүнүн жолун 
билүү керек.  Балдарга айтылган пикир, олуттуу сөз 
чоң мааниге ээ жана уюштуруу иштерибиздеги 
катачылыктардын көбү алар менен туура мамиле 
түзө албаганыбызда. Айткандарыңдан, сөздөрүңдөн 
сенин сүрүң, эркиң, маданиятың, инсандык жү-
зүң сезилип турсун. Буга үйрөнүү керек, – деп 
А.С.Макаренко баса белгилейт (9.276.). 

Адамдар менен тил табыша билүү педагоги-
калык мамиленин эң манилүү  бөлүгү болуп саналат. 
Ансыз мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара 
түшүнбөөчүлүк дубалы тургузулуп, баланын ички 
дүйнөсүнө кирүү кыйын болуп калат.  Кээ бир 
адамдар бирөөлөр менен тез тил табышса, бирөөлөр 
көп убакытта тил табышат, булар адамдарга табия-
тынан берилет. Бирок мугалим үчүн чоң мааниге ээ, 
аны илимде педагогикалык мамиле деп аталат. 
Педагогикалык мамиленин натыйжалуу проблема-
лары чоң мааниге ээ болууда. Изилдөөлөргө таянсак 
педагогикалык мамилени өз деңгээлине жеткирүү 
үчүн изилдөөчү  С.В. Кондратьева таасир этүүнүн 
түзүлүштөрү менен мугалимдин окуучуларды 
түшүнө билүү деңгээли менен байланышын 
изилдеген. 

Таасир этүүнүн 
түрлөрү 

Мугалимдин окуучуларды 
түшүнүүсү 

Жогорку Төмөнкү 

Уюштуруу 48,0 % 22,5 % 
Баалоо 13,7 % 31 % 
Тартипке 
чакыруу 

38,3 % 46,5 % 

Таблица көрсөткөндөй жогорку ишмердик 
менен эмгектенген мугалимдин таасир этүүсүндө 
уюштуруучулук турат. Ал эми начар мугалимде 
тартипке чакыруу турат. Эгер мугалим окуучу-
лардын ишмердүүлүгүн уюштура албаса, аларды 
тартипке чакыруу үчүн убактысын, күчүн жумшайт. 

Уюштуруучулук жок жерде баш аламандык, 
тартипсиздик пайда болот. Салыштырып көрөрлү, 
жогорку деңгээлдүү мугалимдин бир сабагында 
таасир этүүнүн саны 17 болсо, начар мугалимдин 
сабагында таасир этүүнүн саны 69. 40 минут сабакта 
мугалим 69 жолу көңүл буруусун талап кылган. 
Жыйынтыктап айтсак, мугалим бир сабагында 
окуучулардын сүйлөөсүнө караганда, эки эсе көп 
сүйлөйт. Эгер мугалимдин активдүүлүгүнө таянсак, 
анда окутуунун концепциясын өзгөртүүгө туура 
келет. Педагогикалык мамиле окучуунун өздүк 
инсанын өнүктүрүүгө туура келет жана багытталат. 

Демек, окуучунун өзүнө ишенүүсүнө, өзүн-өзү 
баалоого жана ѳзүнүн мүмкүнчүлүгүн сезе билүүгө 
тарбиялайт. Эгер окуучуга алдыңкы шыктуу окуучу 
катары мамиле кылса, анда окуучу ошондой болуп 
кетүүгө умтулуулары  бышык. Эгер  андай  мамиле 
 түзбөсө, окуучу чѳгүт, өзүн-өзү сыйлабайт, өзүнө 
ишеничи жоголот.  Кызыктыруу жана мактоо 
педагогикалык мамиленин негизги каражаты.   

Башталгыч класстын мугалимдери жаш бал-
дарга күчтүү таасир калтырат. Биринчи мугалимдин 
элеси өмүр бою сакталат. Баланын ички психо-
логиялык жаңылануу учурунда, бала сөсүз мугалим-
дин жардамына, камкордугуна муктаж. Б. а. баланы 
сүйүү да, талапты да кое билүү дегендик. Белгилүү 
француз педагогу Ж. Ж. Руссо мындай деп жазат: 
«адамды бузуунун эң эле ишеничтүү жолу анын 
каалаганын аткаруу». Бирок эч нерсени талап кыл-
боо, ошондо чыныгы заалым сиздин колуңузда дей 
бериңиз. Бирок талап коюу окуучунун кудуретин, 
мүмкүнчүлүгүн жүрөк аркылуу туя билгенде гана 
педагогикалык мамиле максатына жетет. 

Ошондой эле сабырдуулук жана педагогикалык 
маданият, педагогикалык этика мамиленин негизги 
сапаттары деп кароого болот. Бул сапаттардын муга-
лимде болушу, мамиленин натыйжалуу болушуна 
алып келет. Мисалы, сүйлөө маданияты аңгемеле-
шип жаткан учурда сөздүн айтылышы, көркөмдүү-
лүгү, уккулуктуулугу, сылыктык эрежелерин кармоо. 

Илимде педагогикалык этика деген түшүнүк да 
жашайт. Ал жүрүш-туруш эрежелерин сактоо деген, 
бирок ал мааниси боюнча адептүүлүк деген түшү-
нүккө алып келет. Адамдын жүрүм-турум эрежеле-
рин гана эмес, коомчулук алдында жоопкерчилигин 
чагылдыруучу коомдук аң-сезимдин формасы. 
Инсандагы ички чыныгы өзгөрүлбөс сапат (эгер ал 
жаштайынан калыптанса). 

Мугалимдерге дайыма эскертилет «педагогика-
лык этиканы жана маданиятты сакта», - деп.  Миса-
лы, врач – адамдын өмүрү үчүн акыркы секундага 
чейин күрөшөт, жылуу сөз айтып, жакшы болосуз 
деп ишендирет, ал эми укук органдары кылмыш-
кердин күнөөсүн далилдемейинче сиз деп кайрылып, 
күнөөлүү деп атоого мүмкүн эмес. 

Ал эми педагогикалык этиканын өзүнчө түшү-
нүктөрү бар: милдет, акыйкатчылык, намыс, кадыр-
барк, уят ж.б. кирет. Ошентип мугалимдик этика 
анын маданияттуулугун гана эмес, рухий маданий 
сапаттарын да ички мамилесинен, сөзүнөн педаго-
гикалык чеберчилигинен ж.б. сапаттарынан көрүнөт. 

Эгер мугалим кадыр-барктуу болсо, окуучу-
ларына ар тараптан: окууда, жүрүм-турум  мадания-
тында, тартибине ал турсун келечек кесибин тандап 
алууда да оң таасирин тийгизет. Мугалимдин кадыр-
баркын ар түрдүү жаштагы балдар ар башкача түшү-
нүшөт. Башталгыч класстын балдары мугалимдин 
кийген кийимине, жумшак мамилесине, сылыкты-
гына көбүрөөк көңүл бөлүшүп, анын методикалык 
ыкмаларына анча маани беришпейт.   

Ал эми орто жана жогорку класстын окуучу-
лары болсо, мугалимдин талап коё билгендигине, 
чынчылдыгына, окуучуларга болгон сезимтал 
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мамилесине, предметин күчтүү билгендигине, 
педагогикалык чеберчилигине жана коомдогу 
активдүү көз карашына карап баалашат. Мугалимдик 
авторитетти пайда кылуучу айрым бир элементтер 
болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

 1. Өз предметин терең сүйүү жана өздөштүрүү. 
 2. Предметти балдарга жеткиликтүү түшүндү-

рүп, классты өзүнө тарта билүүcү. 
 3. Акыйкатчылдыгы, ишенимдүүлүү. 
«Такт» адептүүлүк түшүнүгүнө кирет жана 

адамдардын өз ара мамилесин нормага салып 
башкарып турат.   Тактикалуу деген сөз, адамга 
мамилеси  жакшы, аяр, маданияттуу, сыпаа экен-
дигин түшүндүрөт. «Такт» бардык адамдарга зарыл 
сапат болуу менен гумандуулук принцибине негиз-
делип, кандай оор кырдаалдар түзүлбөcүн адамды 
адам катары сыйлоосун талап кылат. Баланы сүйүү, 
анын жан дүйнөcүн түшүнүү педагогикалык такты-
нын эң маанилүү негиздеринин бири. 

Педагогикалык такт сактабаган адам канчалык 
көп билбесин, жакшы тарбиячы эмес, К.Д. Ушин-
ский белгилегендей педагогикалык такт – бул 
психология, психологиялык такт. Жакшы тарбиячы-
нын негизги касиети – андагы баланын жан дүйнө-
сүнө үңүлүп кирүү жөндөмү. 

Башкаруунун, жетекчиликтин бир нече стилде-
ри сунушталат  жана бар. 

1. Авторитардык стиль 
2. Демократиялык стиль. 
3. Келишүүчүлүк стиль (көрүп, билип туруп 

жол берүү). 
Аталган стилдердин мисалын көптөгөн адабий 

чыгармалардан жана турмуштан тапсак болот. 
К.Левин экспериментти  жогорку класстын окуучу-
ларына  жүргүзүп көргөн, бир эле топко ар түрдүү 
стилде иштеген мугалимдерди иштетип көргөн, ар 
түрдүү пикир, ар түрдүү натыйжаларды жараткан. 

Авторитардык стиль – бул катаал тартипти жана 
башкарууну камтыйт.  Авторитардык стилди колдон-
гон мугалим буйрукчул тон менен кайрылат, тез-тез 
окучуларды жемелейт, эскертүүлөрдү берип турат. 
Ал топтун мүчөлөрүн негизсиз жемелейт, эскертүү-
лөрдү берет, же негизсиз эле макташы мүмкүн. 

Эгер окуучу өз алдынча демилге көтөрсө, 
мугалим аны  каалабайт, беделимди түшүрдү деп ка-
был албайт. Авторитардык стилди колдонгон муга-
лим окуучулардагы чыгармачылыкты көрө албайт, 
колдобойт, өзүнүн билгенин гана таңуулайт, мен 
гана билем дегенге алып барат. Бул стиль  окуучу-
ларда жетекчилик астында жагынуучулук, өз пикири 
жоктук, кыңк этпей баш ийүүчүлүк сезимдерин 
пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан  азыркы тар-
биялоо жана окутуу системасында  колдонууну четке 
кагуу учурдун талабы. 

Демократиялык стиль -  бул стилдин натыйжа-
луулугун окумуштуулар жана  турмуш  эчак эле 
далилдеген.   Окуучуларда окууга болгон кызыгуусу 
мектептеги же башка кыйынчылыктарга гана 

байланыштуу болбостон, окуучу менен окутуучунун 
ортосундагы мамилеге жараша болот. Ошонтип, 
окуучу менен педагогдун ортосундагы мамиле аны 
педагог кантип алып барат жана окуучу кантип 
кабыл алышында жатат. 

Мында мугалимдин пикиринин коллектив 
менен кошо ортого салынышы, окуучулардын актив-
дүүлүгү өзгөчө сыйга арзып,  жеке инсандардын 
аракеттери  жана жөндөмдүүлүктөрү  бааланат, мын-
дай  мамилени күтүүнүн негизги ыкмалары, өтүнүч, 
кеңешүү маалымат алмашуу эсептелет. Башкача 
айтканда мугалим бул стилди колдонууда аткарыла 
турган ишти окуучулардын ой сунушун пландаш-
тырылышы биргеликте аткарылышы эсептелет.  

Келишүүчүлүк (көрүп, билип туруп жол берүү) 
- бул анархиялык же чаржайыттык ыкма болуп 
эсептелинет. Мында мугалим коллективдин дээрлик 
турмушуна аралашкысы келбей активдүүлүктөн чет-
теп, коюлган маселелер дагы толук коюлбай 
жетелемей көз карашта иш жүргүзүлөт, башкача 
айтканда бул стилди колдонууда мугалим бардык 
ишти коллективдин же окуучулардын өзүнө коёт да, 
окуучулардын арасынан лидерлердин пайда болу-
шуна шарт түзөт . 

Окуучулардын аңдап-билүү, алардын инсанын 
үйрөнүү педагогдун негизги милдети. Улуу педагог 
К.Д. Ушинский «эгерде педагогика инсанды ар та-
раптуу тарбиялагысы келсе, анда ал эң биринчи аны 
ар тараптан окуп үйрөнүп, аңдап-билүүсү зарыл», - 
дейт (5.293.). 

Педагогдун окуучуну аңдап-биүүсү өзгөчө 
мааниге ээ,  дегеле ал гумандуулук  тенденциясы 
менен тыгыз байланышта, окуу тарбия процессинин 
борбору болуп саналат. 
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