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ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДЕ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН 

МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДОО СИСТЕМАСЫ 

 

Педагогикалык колледждерде башталгыч мугалимдерди даярдоо үчун табият таануу 

боюнча билим берүүнүн мазмуну каралган. 

 

Негизги сөздөр :педагогикалык колледж,башталгыч класстардын мугалими,табият 

тануу предмети,билим берүү системасы. 

 

THE SYSTEM OF TEACHER TRAINING COLLEGES FOR PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS 
 

Pedagogical colleges for the primary teacher training provided by the content of education in 

the natural sciences. 

 

Key words: pedagogical college, elementary school teacher, the education system is the 

subject of the negation of nature. 

 

  Кыргыз республикасынын мектептеринин башталгыч класстарында иштей турган 

мугалимдерди даярдоодо педагогикалык колледждердин мааниси өтө зор. Эл арсында 

башталгыч мектептин мугалимдерин даярдоонун сапаты жогорку окуу жайларга караганда 

атайын орто кесиптик окуу жайларда практикалык жактан жогору экендигин тастыктаган 

сөздөр да айтылып жүрөт. Иликтеп көрсөк мунун да жөнү бардай сезилет. Анткени жогорку 

окуу жайларында, айрыкча университеттерде, фундаменталдуу билим берүү максатында 

гуманитардык, табигый-математикалык илимдердин татаалдашкан курстары окулат. Окууга 

арналган убакыттын көпчүлүк бөлүмү ушул дисциплиналарды өздөштүрүүгө кетет. Бирок 

алардын кесиптик багытталышы бардык учурда эле ишке ашырыла бербейт. Көпчүлүк 

учурларда ага анча маани деле берилбейт, окутуучулар да көңүл бурушпайт, көңүл бурган 

күндө дагы анын мазмунун иштеп чыгууга жетиштүү даярдыктары жок. Ал эми 

колледждерде болсо, жогорку аталган багыттагы илимдердин негизи анча 

татаалдаштырылбастан, 9-классты бүтүп келген окуучулардын билим жана жөндөмдүүлүк 

даражасына ылайыкташтырылып окутулат. Окутуу убактысы да анча көпкө созулбайт.  

Жогоруда айтылгандар мугалимдерди даярдоочу жогорку окуу жайлардын жана 

колледждердин мамлекеттик стандарттарын, окуу пландарын жана окуу программаларын 

талдоонун, салыштыруунун негизинде келтирилди. Бирок колледждердин окуу планында 

философиялык гуманитардык, экономикалык, дин таануучулук, манас таануучулук жана 

башка курстардын болушуна каршы эмеспиз, кеп алардын мазмуну, түзүлүшү, аларды 

окууган бүтүрүүчүлөрдүн ээ болгон адистик компетенциялары жөнүндө болуп жатат. 

Албетте булар атайын издөөнү талап кылган проблема. Билдирүүнүн максатына ылайык биз 

колледждерде мугалимдерди даярдоонун системасына, анын ичинде башталгыч мектептерде 

окуучуларга табият жөнүндөгү билим берүүгө мугалимдерди даярдоонун жалпы 

педагогикалык маселелерине токтолууну чечтик. 

Билим берүүнүн тарыхында мугалимдин илимий-кесиптик ишмердүүлүгүнө коюлуучу 

талаптар, мугалимдин профессиограммасы изилденип, алардын бир нечеси сунушталган. 

Коомдун өзүнүн, коомдогу аң-сезимдин өзгөрүшүнө жараша мугалимдин илимий-кесиптик 
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компетенттүүлүктөрүнө коюлуучу талаптар да өзгөрүп турат. Ошондуктан биз 

мугалимдердин кесиптик даярдыгына, илимине коюлуучу жалпы талаптар деп атабастан, 

башталгыч мектептин  мугалимдерин даярдоонун системасы деп шарттуу түрдө атап алдык. 

Анын жалпы түзүлүшү 1-сүрөттө көрсөтүлдү. 

 

       Башталгыч мектептин  мугалимдерин даярдоонун системасы 

 

 

 социалдык – эко-            илимий – теория-            жалпы психолого-        кесиптик-техноло- 

 номикалык, мада-             лык даярдык                   педагогикалык             гиялык даярдык 

   ний даярдык                                                                даярдык     

 

 

1-сүрөт 

 

Системанын айрым элементтеринин мазмунун ачуу үчүн педагогикалык 

колледждердин окуу планын талдоо зарылдыгы пайда болду. Төмөндө Бишкектеги 

музыкалык-педагогикалык колледждин окуу планын мисал катары сунуш кылдык. 

 

1-блок. Жалпы билим берүүчү 

дисциплиналар 

1. Кыргыз (орус) тили – 120 с.                                                             

2. Кыргыз (орус) адабияты – 240 с. 

3. Орус (кыргыз) тили  - 120 с. 

4. Орус (кыргыз) адабияты – 120 с. 

5. Чет тил – 120 с. 

6. Математика – 360 с. 

7. Кыргызстандын тарыхы – 60 с. 

8. Дүйнөнүн тарыхы – 60 с. 

9. Адам жана коом – 60 с. 

10. География – 90 с. 

11. Физика – 240 с. 

12. Астрономия – 30 с. 

13. Химия – 120 с. 

14. Биология – 120 с. 

15. Экономикага киришүү – 60 с. 

16. Дене тарбия – 100 с. 

17. Адеп сабагы – 60 с. 

18. Аскерге чейинки даярдык – 60 с. 

Баары – 2140 с. 
 

2-блок. Жалпы гуманитардык, социалдык-

экономикалык дисциплиналар. 

1. Философия – 50 с. 

2. Укук негиздери – 50 с. 

3. Кыргыз (орус) тили – 180 с. 

4. Кыргызстандын тарыхы – 80 с. 

5. Чет тил – 150 с. 

6. Дене тарбия – 182 с. 

Баары – 692 с. 

 

3 - блок. Математикалык жана жалпы 

табигый илимий дисциплиналар. 

1. Математика – 50 с. 

2. Информатика – 72 с. 

3. Жаратылышты пайдалануунун 

экологиялык негизи – 40 с. 

Баары – 162 с. 

 

 

4 – блок. Жалпы кесиптик дисциплиналар. 

1. Педагогика – 260 с. 

2. Психология – 220 с. 

3. Психолого-пед. практикум – 40 с. 

4. Коррекц. и спец педпгогика – 80 с. 

5. Педагогикалык чеберчиликтин 

негиздери – 80 с. 

6. Илимий изилдөөнүн негиздери – 60 с. 

7. Анатомия – 100 с. 

8. Медициналык билим берүүнүн 

негиздери – 50 с. 

5-блок. Атайын дисциплиналар. 

1. Эне тили – 200 с. 

2. Эне тилди окутуунун методикасы – 200 

с. 

3. Балдар адабияты – 160 с. 

4. Баштапкы математиканын алгачкы 

курсу – 160 с. 

5. Математиканы окутуунун методикасы – 

200 с. 

6. Табият таануунун методикасы – 120 с. 

7. Эмгек окутуунун практикасы жана 
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9. Өмүрдү сактоонун коопсуздугунун 

ишмердүүлүгү – 70с. 

Баары – 960 с. 

 

методикасы – 100 с. 

8. Сүрөттү окутуунун методикасы – 100 с. 

9. Дене тарбиянын теориясы жана 

методикасы – 48 с. 

10. Музыканы окутуунун методикасы – 88 

с. 

11. Техникалык каражаттарды окутуунун 

методикасы – 34 с. 

12. Информатиканы окутуунун методикасы 

– 42 с. 

13. Адистик дисциплиналары -412 с. 

14. Кесиптик практика – 428 с. 

Баары – 2292 с. 

 

 

 

6 - блок. Тандоо курстары. 

1. Социологиянын жана саясат таанууну 

негиздери – 50 с. 

2. Маданият таануунун негиздери – 50 с. 

Баары – 100 с. 

 

7 – блог. Факультативдер. 

1. Тилди өнүктүрүүгө даядоо – 39 с. 

2. Интеактивдүү окутуунун методикасы – 

36 с. 

3. Искусство (комуз, вокал) – 64 с. 

4. Математиканын элементтери – 39 с. 

5. Этнопедагогика – 16 с. 

6. Валеология – 12 с. 

Баары – 206 с. 

 

 

Практикалар. 

1. Класстан тышкаркы иштер боюнча практика – 4 с. 

2. Жайкы практикага даярдоо - 6 

3. Жайкы практика – 6 с. 

4. Баланын мектептеги алгачкы күнү – 7 с. 

5. Көнүктүрүү сабактары – 5,6,7 с. 

6. Диплом алдындагы практика – 8 с. 

Баары – 18 с. 

Көрсөтүлгөн окуу планындагы предметтерди окуунун негизинде башталгыч 

класстардын мугалимдеринин табият жөнүндө билим берүүгө даярдоо системасынын 

элементтеринин мазмунун аныктоого болот. Алар төмөнкүчө мүнөздөлөт. 

1. Социалдык – экономикалык, маданий даярдык: мамлекеттик тилди билүү, 

философиялык, тарыхты билүүчүлүк, социологиялык, маданият таануучулук, саясат 

таанууучулук, дин таануучулук, экономикалык, укук таануучулук, этикалык жана 

эстетикалык. 

2. Илимий-теориялык даярдык: география, физика, астрономия, химия, биология, 

экология, математика, информатика, медициналык билимдердин негизи, табият 

таануу, дүйнөнүн илимий сүрөттөлүшү, табият таануунун философиясы жана 

тарыхы. 

3. Психолого-педагогикалык даярдык: жалпы педагогикалык, психологиялык, 

башталгыч билим берүүнүн дидактикасы, Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү 

билим берүүнүн абалы, мектеп, үй-бүлөө, коомчулук, мамлекеттик бирдиктүү 

аракети, педагогикалык чеберчилик, мектеп таануу ж.б.  

4.  Кесиптик-технологиялык даярдык: башталгыч мектепте табият жөнүндөгү билим 

берүүнүн максатын жана милдетин аныктоо; билимдердин мазмунун жана көлөмүн 
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аныктай билүү; окутуу принциптерин ишке ашыруу; окутуу методдорун тандоо жана 

колдонуу; каражаттарды тандоо жана колдонуу; окутканга шарт түзө билүү; 

окуучулардын окуу иштерин натыйжалуу уюштуруу; окуучулардын билимдерин, 

билгичтиктерин, компетенцияларын баалоо; өз ишин жыйынтыктарын баалоо, 

коррекциялоо; 
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