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Бардык кубулуштар сыяктуу эле жогорку окуу 
жайлардын окутуучуларынын дидактикалык мада-
ниятын калыптандыруу маселесин илимий теория-
лык жактан негиздөөнү ишенимдүү чечүү илимде 
универсал ыкмага айланган моделдештирүү амалына 
кайрылуу зарылдыгын жаратат.   

«Модель» сөзү байыркы латын тилиндеги   
modus, modulus – чен, форма, калып, форма, өлчөн-
гөн деген сөздөрүнөн келип чыккан. Ал илим 
чөйрөсүндө «үлгү», «метод», «система», «алгоритм», 
«аналог» деген сөздөрдү туюнтуу үчүн колдонулуп 
келет. Кыргыз тилинде жарык көргөн «Филосо-
фиялык энциклопедиялык сөздүктө» модель ориги-
налдын,  - табигый же социалдуу реалдуулуктун 
белгилүү бир фрагменти, адамзат маданиятынын 
жемиши, концептуалдуу-теориялык түзүлүш ж. б. 
арадагы тааным каражаты катары чечмеленет.[11, 
172] 

С.Я. Батышевдин редакциясы менен жарык 
көргөн кесиптик билим берүү энциклопедиясында 
төмөнкүчө аныктама берилген: «модель – изилде-
нүүчү обьектти өзүндөй чагылдыруу жана кайра 
жаратуу таризиндеги ой жүзүндөгү же материал-
дашкан система. Ал кубулуштун ордун алмашты-
руучу турпаты». В.И. Загвязинский да моделди 

«изилденүүчү обьекттин (процесстин) маңыздуу 
касиеттери тууралуу автордун түшүнүгүн камтыган 
теориялык конструкция» - деп жогорку пикирди 
тутунган.  [4, с. 208]. 

Соңку жылдардагы илимий адабияттарда билим 
берүү процессине байланыштуу «педагогикалык 
модель» түшүнүгү да кеңири колдонулуп келе жатат. 
Ал да объекттин схема, структура, белгилер 
системасы таризиндеги аналогу катары кабылданат. 

Арийне, педагогикалык системанын көптөгөн 
феномендеринин мазмуну өтө эле татаал келген-
диктен педагогикалык модель акыйкатты фрагмен-
тардык мүнөздө гана чагылдыра алат. Ошондуктан 
педагогикалык модель атайылап түзүлгөн система 
катары реалдуу турмуштун чыныгы келбет турпа-
тына караганда алда канча жупуну. Бирок, ага 
карабастан модель көп кырдуу татаал кубулуштар-
дын илимий өңүттө образдуу ийкемдүү амалы 
катары эсептелет. 

Жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын 
дидактикалык маданиятын өнүктүрүүнүн  модели 
бул проблеманы толук жана обьективдүү үйрөнүүгө 
мүмкүнчүлүк берген методологиялык принциптерге 
негизделет.  Ушундан улам, окутуучулардын дидак-
тикалык маданиятын өнүктүрүү маселесин татаал 
көп аспекттүү кубулуш катары карап жатып  аны 
изилдөөдө  жалкы бир методологиялык мамиле эмес, 
бир катар методологиялык мамилелердин өз ара 
өтмө катар тыгыз байланыштагы интеграциясына 
таянуу гана анын предметин, өнүгүш мыйзам 
ченемдүүлүктөрү тууралуу  максималдуу толук маа-
лымат алууга болот  деп эсептейбиз.    

Көп кырдуу методологиялык мамилелерге 
негизденүү  мугалимдердин дидактикалык мадания-
тын өнүктүрүүгө арналган бир катар изилдөөлөрдө 
(Е.Н. Алябьева, Т.В. Попова, А.А. Усова, Н.М. 
Фатьянова) да ишенимдүү стратегия катары колго 
алынган.   

Биз тарабынан азыркы педагогикалык илимдеги 
методологиялык мамилелерди талдоо ЖОЖ окутуу-
чусунун дипломдон кийинки билим алуу про-
цессинде дидактикалык маданиятын өнүктүрүү 
проблемасын изилдөө үчүн эң натыйжалуу жана 
жемиштүүсү системдүү, процесстик, чөйрөгө шай-
кештик компетенттик мамилелер экендигин 
көрсөттү. 
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Изилденүүчү проблемабызга карата системдүү 
мамиленин жоболорун төмөндөгүчө көрсөтүүгө 
болот: системдүү мамиле окутуучулардын дидакти-
калык маданиятын өнүктүрүүнүн бардык этаптарда 
бирдей комплекстүү изилдөөнү камсыз кылат; оку-
туучулардын дидактикалык маданиятын өнүктүрүү 
алардын жалпы кесиптик педагогикалык даярдыгын 
өнүктүрүүнүн курамдык бөлүгү болуп эсептел-
гендиктен аны жүзөгө ашырууда бардык жалпы 
дидактикалык принциптерди колдонуу мүмкүн-
чүлүгү кеңири; окутуучулардын дидактикалык мада-
нияты кесиптик билимдерди өркүндөтүү про-
цессинин бүтүндөй контекстинде ишке ашат; окутуу-
чулардын дидактикалык маданиятын өркүндөтүүнүн 
эффективдүүлүгү максаттуу, системдүү таасир чөй-
рөсүн уюштуруудан көз каранды.   

Окутуучулардын дидактикалык маданиятын 
өркүндөтүүнүн элементардык бирдиги конкреттүү 
мезгил алкагында чечилүүчү педагогикалык маселе; 
блоктору диагностикалык, мазмундук –методикалык, 
жана текшерүү баалоо; сырткы система жаратуучу 
фактору – максат; бүтүндүгү баштапкы жана акыркы 
натыйжаны өз ара биримдикте талдоо аркылуу 
камсыз кылынат.  

Биздин изилдөөбүздө кеңири колдонулган 
процесстик мамиле системдүү мамилеге салыш-
тырмалуу жаңы жана жаш табылга.  

Аталган методологиялык принцип педагогика 
илимине менеджмент тармагынан оошуп келип 
билим берүү чөйрөсүнө орусиялык окумуштуулар 
тарабынан адаптацияланган (П.П. Данилов [2], 
Н.Н. Матвеева [7, 32]  ж.б. лар.  

Биз педагогикалык адабияттар арасынан жогор-
ку окуу жай окутуучуларын даярдоодо процесстик 
мамилени колдонгон  изилдөөлөрдү учурата алба-
дык. Бирок, ал биздин изилдөөдө өтө маанилүү роль 
ойноду.  

Биздин пикирибизде процесстик мамиле төмөн-
күдөй функцияларды аткарат: ЖОЖ окутуучула-
рынын дидактикалык маданиятын өркүндөтүү 
боюнча окуу иш чараларынын бүтүндүгүн жана 
үзгүлтүксүздүгүн гарантиялайт; ЖОЖ окутуучулар-
дын дидактикалык маданиятын өркүндөтүү про-
цессин, анын этаптан этапка ырааттуу өтүү тари-
зинде кароого мүмкүнчүлүк берет; ЖОЖ окутуу-
чулардын дидактикалык маданиятын өркүндөтүү 
процессинин деталдуу регламентацияланышын талап 
этет; ЖОЖ окутуучулардын дидактикалык мада-
ниятын өркүндөтүү процессинин «башталыш» жана 
«натыйжасына» белгилүү талаптарды айкындайт.  

Бирок, олуттуу системдик жана процесстик 
мамилелер  олуттуу методологиялык маани-маңызга 
ээ болгону менен ЖОЖ окутуучуларынын дидакти-
калык маданиятын өркүндөтүү маселесин толук чече 
албайт.  Ошондуктан биздин изилдөөбүздө негизги 
методологиялык жобо катары колдонулган чөйрөгө 
шайкеш компетенттик мамилени (компетентно –
средовой подход) өтө дыккаттык менен кароого 
тийишпиз.   

Компетенттүүлүк мамиле тикеден-тике ком-
петентттүүлүк /компетенция» түшүнүктөрү менен 

бирдикте каралат. Бул парадигма мугалимдин 
педагогикалык билими менен педагогикалык 
ишмердүүлүккө даярдыгынын ортосундагы айры-
мачылыктарды азайтуу  ниети менен  жаралган. 

Билим берүүдө чөйрөгө шайкештик мамилеси 
Ю.С Мануйлов тарабынан иштелип чыккан[6]. 
Чөйрөгө шайкештик методологиясынын негизинде 
аткарылган педагогикалык изилдөөлөрдүн катарына  
В.Я. Барышников,  Р.А. Кассина,  Е.В. Боровская,  
Л.В. Волковалардын изилдөөлөрүн кошууга болот. 
Бул методологиянын  кадамдарынын биринчиси 
чөйрөнү диагностикалоо, экинчиси чөйрөгө шайкеш 
долбоорлоо,үчүнчүсү чөйрөнүн жаратуучулук 
потенциалын арттыруучу стратегияларды модел-
дештирүү, төртүнчүсү аны иш жүзүнө ашыруучу 
чараларды пландаштырууга байланыштуу өз ара 
тыгыз байланыштагы этаптуу иш аракеттерге 
багытталат.    

Компетенттик жана чөйрөгө шайкештик  мами-
лелерин өз өзүнчө карап чыгуунун негизинде компе-
тенттик - чөйрөгө шайкештик мамилесинин биздин 
изилдөөбүздүн проблемасына тиешелүү негизги 
жоболорун бөлүп көрсөтөбүз: компетенттик чөйрөгө 
шайкештик мамиле окутуучулардын кесиптик дидак-
тикалык маданиятын өнүктүрүү процессин сырткы 
чөйрөнүн талаптарына шайкеш келтирүү, ага ылайык 
компетенцияларды өздөштүрүүгө б.а. кесиптик 
билимдерди өркүндөтүү менен эмгек рыногунун 
ортосундагы өз ара байланышты сактоого багыттайт; 
дипломдон кийинки кесиптик дидактикалык билим-
дерин өркүндөтүү процесси мезгил жана реалдуу 
шарттарга шайкеш компетенттүүлүктөрдү калып-
тандырууга багытталат; билим берүүнүн натый-
жаларын баалоо окутуучулар ээ болгон компетент-
түүлүктөрүнүн деңгээлдерин баалоого негизделет; 
компетенттик чөйрөгө шайкештик мамиле сырткы 
чөйрөнү жана анын изилденип жаткан феноменди 
калыптандыруучу факторлорун аныктоого мүм-
күнчүлүк берет.  

Компотенттик жана чөйрөгө шайкештик прин-
циптерин айкалыштыруу жогорку окуу жай окутуу-
чуларынын дидактикалык маданиятын калыптан-
дыруу проблемасынын өз ара шартталгандыгын 
айкындайт.  

Маданиятка шайкештик  мамиле (культуро-
логическая подход).  ЖОЖ окутуучусунун дидакти-
калык маданиятын калыптандыруунун негизги прин-
циптеринин бири маданиятка шайкештик (культуро-
логическая подход)  мамилеси. Бул парадигмага 
ылайык маданият таламдуулук педагогикалык про-
цесстин негизги принцибине айланат. Б.а. окутуу-
чуну дидактикалык ишмердүүлүктүн субьекти 
катары гана өнүктүрүү жетишсиз. Түпкүлүгүндө 
жогорку окуу жай окутуучусунун дидактикалык 
маданияты анын адисти даярдоого багытталган 
студент менен биргелешкен иш аракетинин обьек-
тивдүү көрүнүшү. Башкача айтканда дидактикалык 
маданият – университет окутуучусунун педагоги-
калык турмушунун ыгы – жолу, анын кесиптик 
жактан өркүндөшүнүн ирети-тартиби, адамдын иш 
аракетинин эби-сыны. Демек, жогорку мектеп 



 

277 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №10, 2016 

педагогикасы дидактикалык маданияттын маңызын 
окутуучунун кесиптик турмушунан айрып карай 
албайт. Ал жогорку окуу жайлардын дидактикасы 
аркылуу, «тегирмендеринен» тартылып өткөндө гана 
өзүнүн «мендик» дидактикалык  маданиятына ээ 
болот. Жыйынтыктап айтканда, дидактикалык 
маданият өзүнө чейинки баалуулуктардын сактоо-
чусу, жаңыны жаратуучусу катары чыгармачыл иш-  
аракеттерден турат.  Биздин ишенимибизде жогорку 
окуу жай окутуучусунун кесиптик компетенттүүлүк-
төрүн өнүктүрүүгө багытталган педагогикалык иш 
чаралар системасы аны  сөздүн толук маанисинде 
дидактикалык маданияттын ээси, өнүгүп калыптаны-
шына багытталышы абзел.  

ЖОЖ окутуучуларынын кесиптик компетент-
түүлүктөрүн өнүктүрүү процесси үчүн өзгөчө 
адекваттуу методологиялык   жоболордун бири бул 
инсандык-ишмердүүлүк мамилеси. К. К. Платонов-
дун  пикири боюнча  инсандык мамиле пенденин 
психикалык кубулуштары, ишмердүүлүгү, жеке 
психологиялык өзгөчөлүктөрү башкалардан 
айырмалуу касиеттери,  өздүгү менен шартталган 
деген принцип. Б.а. ар бир окутуучу кайталангыс 
табиятка ээ, кесиптик билими, жөндөмү, 
дидактикалык маданияты жагынан индивидуал-
дуу субьект. Демек, инсандык мамиле ЖОЖ 
окутуучуларынын кесиптик дидактикалык мадания-
тын калыптандырууга багытталышын талап этет. 
Экинчиден, аталган мамиле ар кандай педагогикалык 
процесс инсанды кандайдыр бир программаларды 
жүзөгө ашыруунун каражаты катары манупуляция-
лоодон алыс болушун, тескерисинче анын табийгый 
жөндөм шыктарын,  кайталангыс өзгөчөлүгүн ачууга 
багытталышын нускайт.  Ишмердүүлүк мамиле 
окутуучуларга билимдерди тикеден-тике өткөрүп 
берүү эмес,  алардын өздөрүнүн акыл парасатын 
аракетке келтирип ой жүгүртүүнүн, окутуучулук 
ишмердүүлүктүн тажрыйбасына ээ болушу үчүн 
обьективдүү шарт чөйрө түзүү зарыл деген жобого 
негизделет [10]. Ал окутуучуга кесиптик жактан 
өнүгүү  «бар-мактын мөөрү сыяктуу ар бир кишинин 
өзүнө гана таандык» иш  экендиги, ар бир 
окутуучунун педагогикалык жөндөмүнүн өсүшү өз 
алдынча ишмердүүлүк аркылуу гана ишке ашаары 
тууралуу установка берет. Инсан ишмердүүлүктүн 
субьекти болгондуктан, кезегинде ал өзүнүн 
өнүгүшүн башкалар менен биргелешкен иш аракет 
аркылуу гана камсыз кыла алышы, аталган эки 
компоненттин (инсандык жана ишмердүүлүк) бири-
бири менен ажырагыс бекем байланышын тастыктап 
турат.  

ЖОЖ окутуучуларынын дидактикалык мада-
ниятын өнүктүрүү процессиндеги инсандык – 
ишмердүүлүк мамиле төмөндөгү жоболорду 
жетекчиликке алуу аркылуу жүзөгө ашат: кесиптик 
дидактикалык маданиятты өнүктүрүү процессинин 
башкы вазийпасы алардын кесиптик-инсандык 
өнүгүшүн камсыз кылуу экендигин моюндоо; 
субьективдүү кесиптик билим жана тажрыйба 
топтоого жана ал процессте ар биринин жеке 
өзгөчөлүктөрүн кылдат эске алуу; окутуучулардын 
кесиптик-дидактикалык потенциалын актуалдашты-
руу жана инсандык керектөөлөрүн канаатандыруу, 
өзүн өзү ачууга, реализациялоого шарт түзүү.  

Ошентип, компотенттик жана чөйрөгө шайкеш-
тик мамилесин системдик жана процесстик, инсан-
дык ишмердүүлүк, маданият таламдуулук мамиле-
леринин жоболору бири-бирин толуктап, жогорку 
окуу жай окутуучуларынын дидактикалык мадания-
тын калыптандыруу процессин уюштурууга багыт-
талган структуралык-функционалдык моделди 
иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берди.   
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