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преподавателей и ученых открываются перспек
тивы плодотворного сотрудничества в области об
разования и науки; государства же имеют больше 
возможностей для модернизации образования, 
интенсификации внедрения новых технологий; кро
ме того, в ряде стран возрастает прибыль от рын
ка образовательных услуг.

Таким образом, академическая мобильность 
существенно способствует повышению доступно
сти, качества и эффективности образования, яв
ляется важным инструментом формирования кон
курентоспособности вуза.
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ТЕЙЛ00 КЕСИБИНДЕГИ ОКУГАН СТУДЕНТТЕРДИ ДАЯРДООДОГУ ИНФОРМАЦИЯЛЫК 
КОММУНИКАЦИЯЛЫКТЕХНОЛОГИЯНЫ КЕСИПТИК ИШМЕРДУУЛУГУНД© КОЛДОНУУГА 

ОКУТУУНУН АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ АБАЛЫ
Кулуева Ф.Ш., КЭУ им.М.Рыскулбекова

Дуйнелук тенденциядагы коомдун енугуу ста- 
диясында массалык глобалдыккоммуникациянын 
ете тездик менен енугушу адам баласынын иш 
аракеттеринин бардыктармактарында, анын ичи- 
нен тейлее тармагында да маалыматтык комму- 
никациялык технологияларды колдонулушу менен 
мунезделет.

Кыргыз коомунун атуулдарынын дуйнелук 
кез карашынын маалыматтуулукка калыптануусу 
Кыргызстандын маалымат мейкиндигине сунгуп 
киришинин маанилуу шарты катары каралат. 
Азыркы замандагы экономиканы маалыматташты- 
руу багытынын бирден-бир приоритети жана жал- 
пысынан белгилегендей, экономиканын тармак- 
тарындагы калкты ар тараптуу тейлееде жана 
тейлее чейресунун бардык тармактарын заманбап 
денгээлинде маалыматташтыруу - тейлее кеси- 
бине окуган студенттерди талапка ылайык даяр- 
доо болуп саналат. Орто кесиптик окуу жайларын- 
да тейлее тармагы боюнча адистик езунче тай- 
пагабелунген, алар: шифри 2711 «Коомдуктамак- 
тануунун азык-тулуктехнологиясы», шифри 2307 
«Туризм». Ар бир адистик бир нече адистикти 
езуне камтыйт. Мисалы, «Туризм» адистиги «Ту- 
ризмди уюштуруу», «Меймзнкаларды тейлее», ал 
эми шифри 2711 “Коомдук тамак ашты даярдоо 
технологиясы" боюнча «Ашпозчу», «Ашпозчу-кон- 
дитер», «Официант», «Бармен» сыяктуу адистик- 
терге ээ болот.

Баарынан мурда, биздин кез караш боюнча 
биринчиден, тейлеенун иш аракеттеринин специ- 
фикасын аныктоо зарыл; экинчиден, маалымат- 
тык-коммуникациялыктехнологияны тейлее меке-

мелеринде жайылтуу багытын жана колдонуу 
мумкунчулугун табуу зарыл.

«Тейлее чейресу» деген тушунукту талдап 
керсек, «тейлее- ар турдуу чейредегу калкка 
кунумдук жашоосунун керектеесуу учун кызмат 
керсетуу», «чейре-бир нерсени таратуунун чеги 
жана аракеттердин аймагы».

«Тейлее чейресу- калкка кызмат керсетууге 
багытталган экономикалык тармактар жыйынды- 
сы. Тейлее чейресундегу чоц экономикалык сек- 
торлордун катарына: соода, финансы, транспорт, 
саламаттыкты сактоо, кенул ачуу жан спорт ин- 
дустриялары, илим жана билим беруу тармагы, 
башкаруу мекемелери кирет.

Тейлеенун иш аракеттеринин кененирээк 
классификациялары: турмуш-тиричилигиндеги 
кызматтары, оор жук жана жургунчулерду ташуу, 
байланыш-почта, турак-жай коммуналдык кызмат
тары, билим беруу жана маданият системасынын 
кызматтары, туристтик экскурсиялык кызматта
ры, спорт жана дене тарбия кызматтары, медици- 
налык жана санаторий - ден соолукту чыкдоо кыз
маттары, укук коргоо кызматтары кирет.

Биздин изилдеебуз боюнча кызмат кер- 
сетуунун аныктамасын темендегудей негиз ката- 
рында келтиребиз: «-...муктаждыкты канаттанды- 
руу жана кардарлардин талаптарын аткаруу учун 
белгилуу бир баага жана толук бутумдукке ээ 
болуучу иш (чаралардын жыйындысы), андыктан 
бул аныктаманын негизинде ишмердуулук мами- 
леси белгилениш керек.

Фунционалдыкбагытталыш боюнча темендег
удей белууге болот: кызмат керсетуу, ендурушке
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багытталган (кузет, ондоп-туздее, банктык, ишкер- 
дик жана башка сыяктуу); соода кызматы (дун жана 
чекене сатуу); жашоонун ынгайлуулугун камсыз 
кылуу (уй-булелук кунумдук тиричилигине байла- 
ныштуу атуулдары тейлее); социалдык кызмат 
керсетуу (транспорттук, эсеп-кысапчылык, байла- 
ныш-почта, билим беруу, маалыматтык); мада- 
ний кызмат керсетуу (илимий таанып-билуу кыз
маты, оюн-зоокжаатындагы керкем-эстетикалык 
кызмат).

«Тейлее ишмердуулугу кардарлардын талап- 
тарын жекелештируу, даана ачык керсетуу тен- 
денциясына шарт коюу менен езгече динамика- 
луу болуп эсептелет. Азыркы замандагы тей- 
леенун денгээли -  бул баарынан мурда кардар
лардын индивидуалдык, ездук суроо-талаптарын 
канаттандыруу. Азыркы замандагы мындай багыт- 
туулук мекемелерди ар дайым кызмат керсетуу- 
лердун ассортименттерин кеиейтууге, алардын 
сапаттын жогорулатууга суроо-талаптарды алдын 
ала аныктоого, ал эми аны калыптандырууга жана 
улам улам кайталоого аргасыз кылат.

Мына ошондуктан жогорудагы 
тушундуруунун негизинде, ал эми илимий иштер- 
дин тизмегинен тейлее ишмердуулугунун негизги 
спецификалык езгечелуктерун МКТ колдонуунун 
аспектилерине тушундурме беребиз:

- ар турлуу (кызмат керсетуунун эн кеп турлуу 
тандоону сунуш кылуу анын ичинде маалымат
тык);

- тейлее ишмердуулугунун турлерунун езгер- 
улмелуулугу (жаны кызмат керсетуулердун пай- 
да болушуна тез таасирин тийгизуу максатында 
МКТны колдонуу жана ошондой эле коомдун ма- 
алыматташтыруу денгээлине ылайык олуттуу 
кызмат керсетуулерду трансформациялоо);

- кардарлардын индивидуалдык талаптары- 
на багытталышы (МКТны колдонуу шартында кар
дарлардын талаптарын канаттандырууда аны 
жекелештируу);

- кызмат керсетууде кардарлар учун ьщгай- 
луу, жагымдуу шарттарды тузуу (убакытты жана 
тейлеенун баасын азайтуу);

- кызмат керсетууну кайта ендуруу (кардар
лардын кайрадан кайрылып келуусужана МКТнын 
негизинде тез ылдамдык менен кардарлардын 
суроо-талаптарын аткаруужаны кардарларды тар- 
туу тейлее кызматкерлердин кызыгуусун пайда 
кылат).

Атайын орто окуу жайларында тейлее кеси- 
бинде окуган студенттерди даярдоодо МКТны 
кесиптик ишмердуулукке колдонуунун методика- 
сында тейлее ишмердуулугунде белунуп чыккан 
езгечелуктерунун чагылдыруусун табуу керек.

Тейлее чейресунун адиси профессионалдык 
иш аракетинде: МКТны колдонууда тейлеенун ар 
кандай турлерун аткаруу менен маалыматтык ез 
аракеттешуулердун глобалдык чейресу сыяктуу 
телекоммуникациялык туйундердун маалыматтык

ресурстардын мумкунчулугун иш жузунде атка- 
руусу, тигил же бул тармактын маалыматтык чей- 
ресунде Web-технологиянын мумкунчулугун кыз
мат керсетууге колдонуусу; тейлее чейресуне 
колдонулуучу маалыматтык системалардын тех- 
никалык жана технологиялык багыттарынын 
елчему менен бааланат. Ошонун менен бирге 
инновациялык моделдин иштелип чыгуусу менен 
ар кандай тейлее ишмердуулук областында 
МКТны колдонуу методикасы енуктурулет.

Тейлее ишмердуулугу экономиканын динами- 
калык чейресунде езунче бир маанилуулугу мур
да белгиленгендей эн жогорку мазмундагы маа
лыматтык тармакты камтыйт. Ар кандай тейлее 
мекемелеринин тармагында иш аракеттеринин 
маанилуу жана керектуу шарты болуп актуалдуу 
маалыматтарды чогултуу, сактоо.иштеп чыгуу 
жана беруу болуп эсептелет. Кепчулук тейлее 
чейресунун мекемелердин ийгилиги информаци- 
ялардын ылдамдык менен алмашуу жана бери- 
лишинен жана анын актулдуулугунан, ез учурун- 
да кабыл алынышынан, тууралылыгы жанатолук- 
туулугунан тузден-туз куз каранды. Мына ошо- 
го байланыштуу бардык тейлее фирмалары иш 
аракеттеринин ийгиликтуу болушу учун МКТны 
кенири колдонууну туура керушет.

Туристтикбагыттагы фирмалар учун МКТны 
колдонуунун спецификасында кардарлардын та
лаптарын аныктоо боюнча маалыматтарды иш 
жузуне ашыруу, автоматташтырылган издее жана 
суроо-талаптарды калыптандыруу учун маалымат- 
тардын системасындагы маалыматтарды топтоо, 
маршруттарды иштеп чыгууга байланыштуу про- 
цесстерди моделдештируу, кызмат керсетуунун 
тузулуштеру, мейманканаларда жана транспорт- 
тордо орундарды брондоштуруу жана ээлеп кою- 
уга байланыштуу маалыматтык ез ара аракеттеш- 
уулер, маалыматтык системалардын жардамы 
менен турларды ишке ашыруу жана алга жылды- 
руу, турлардын баасын телеену жана жабдып 
туруучулар менен келишимдерди тузуу процес
сии автоматташтыруу.

Коомдуктамактануу жайларынын иш араке
тинде тамак-аш улуштерун жана азык-тулуктегу 
базар баасынын тез-тез езгерулуп турган маалы
маттарды автоматтык турде эсептее, ай сайын 
чыгашаларды жана кирешелерди автоматтык 
турде эсептее, кардарлардын заказдарын кабыл 
алууда автоматташтырылган жумушчу орду, гло
балдык туйундер аркылуу чет елкелук тамак-аш 
рецептеринин эсебинен ассортименттерди жак- 
шыртуу менен кебейтуу жана башка маалымат
тык система^ар колдонулат.

Ар кандай тейлее мекемелеринде атанда- 
аштыкты женуу жендемдуулугун жогорулатууда 
МКТ ны колдонуу эн керектуу шарт болуп эсеп
телет. Кардарларды тейлееде убакыттын унем- 
делушу, керектеечулердун кызмат керсетуулерге 
болгон кеп тандоосуна болгон сунуштардын ке-
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лип чыгышы, кызмат керсетуунун сапатынын жо- 
горулашы кутулет. Офистик иш аракеттерди ав- 
томатташтыруу процесстеринде МКТни интегрир- 
леиитируу-кызматкерлердин иштеесун натыйжалуу 
болушуна жардам берет. Иш кагаздарын 
жургузуунун натыйжалуулугун арттыруу менен 
маалыматтарды электрондук иштеп чыгууда про- 
граммалык камсыздоонун натыйжасында иш ка
газдарын баттерууде убакытты унемдее, каталар- 
ды ондоо жана текшерууден кийин кагаз бетине 
маалыматтарды чыгаруу. Буга окшогон электрон
дук таблицалар убакытты унемдее менен кеп 
елчемдуу сандык маалыматтарды чогултуу, ана- 
лиздее жана иштеп чыгуу, эсептеп чыгаруу учун 
керек. Бул системалар документтердеги эсептее 
процессии ылдамдатуу жана калыптандыруу гана 
эмес кызмат керсетуунун баасын ылдыйлатышы 
да мумкун. Мультимедиялык технологияны кол- 
донууда кызыккан клиенттерге кызмат кер
сетуунун ар кандай турлерун тез жана кез керуне 
жарнама берсе болот.

Студенттерди окутууда иш тартибин жана 
билим беруунун сапатын жакшыртууну камсыздо- 
очу негизги иш кагазы болуп эсептелген орто ке- 
сиптик окуу жайларындагы мамлекеттик окутуу 
стандарттарды тейлее тармагындагы адистерди 
даярдоодо МКТны колдонууну анализдее макса- 
тында карап керелук. Орто кесиптик окуу жайла
рындагы мамлекеттик окутуу стандарттар улут- 
тук-регионалдыкжана орто атайын кесиптик окуу 
жайларынын компонентерин эске алуу менен 
адистиктин жалпы мунездемелерунде келечектеги 
адис билимге, билгичтуулукке, эпчилдуулукке ээ 
болуучу талаптар аныкталат:

- туристтик ишмердуулуке тийиштуу болгон 
негизги тушунуктерду жана терминдерди кесип- 
кей колдоно билуусу, туристтик тейлее базары- 
нын абалы, структурасы женундегу маалыматтар
ды издее жана колдоно билууну;

- аймактын, елкенун туристтик-рекреациондук 
жана курорттук ресурстары женунде маалымат 
беруу;

-операциондуксистемада, MS OFFICE-офи- 
стик программамында иштей, алуусу;

- кесиптик ишмердуукте уюлдук программа- 
лар менен, техникалык каражаттар менен колдо- 
нуусу;

- прикладык программа каражаттары менен 
иштее, прикладдык програмалардын натыйжалу
улугун талдоо кендумдеруне ээ болуусу.

Туризмди уюштурууда МКТны кесиптик иш- 
мердуулугуне колдонуу аспектисинде туризм 
адисине теменкудей талаптар керсетулет: «©здук 
жана кесиптик есушуне, кесиптик маселелерди 
эффективдуу чечууге керек болгон маалыматтар
ды издеену жана колдонууну ишке ашырууну жай- 
ылтуу керек. Кесиптик ишмердуулугунде маалы- 
мат-коммуникациялык технологияларды колдо
нуу. Кесиптик ишмердуулукте технологиялардын

бат-бат алмашып туруу шарттарында багыт таба 
алуу».

Мамлекеттик билим беруу стандарты 2711 
«Коомдук тамактануунун азык-тулук технология- 
сы» адистиги тейлеенун технологиялык процес
сии ишке ашыруу учун адистин маалыматтык тех
нологияны колдонуу менен езунун кесиптик иш- 
мердуулугун артырат.

Мына ошондуктан, тейлее адистиги боюнча 
МКТнын областында билимге жана МКТны кол
донууну билгичтуулугу кесиптик ишмердуулугу- 
ндегу маселелерди чечуу учун талаптар мамле
кеттик билим беруу стандартында белгиленген. 
Тейлее чейресунун адисин даярдоодо МКТны кол
донуу жалпы математика жана табигый илимий 
багытындагы циклинде жана ошондой эле жалпы 
кесиптик цикл блогунда керсетулген.

Колледждеги туризм адистигиндеги студен- 
ттер учун Информатика курсуна 48 саат практи- 
калык сабак жалпы математикалык жана табигый 
илимий циклинде, ал эми “Туризмдеги маалымат
тык технологиялар”- 60 саат жалпы кесиптик цик
линде берилген. Дисциплина “Информатика” не- 
гизинен тейлее иш аракеттеринин спецификасын 
эске албастан, информатиканын жалпы курсун 
окутуу менен чектелет. Бул курстун негизги мак- 
саты- маалыматтык коомдун адистерин даярдоо. 
Мамлекеттик билим беруу стандартына ылайык 
белумдерду окутуу учун маалымат тушунугу ма
алыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу жана чогул- 
туу, беруу процесстеринин жалпы мунездемелеру; 
маалыматтык процессти иш жузуне ашыруунун 
маалыматтык жана техникалык каражаттары; фун- 
кционалдыкжана эсептее тапшырмаларын атка- 
руу модели, алгоритм жана программалоонун не
гизги тушунуктеру; маалыматтар базасы, програм- 
малык камсыздоо жана программалоонун техно- 
логиясы; локалдык жана глобалдык туйундерду 
окуп уйретуу эсептелет. Тейлее ишмердуулугунде 
МКТны жана информатиканын методдорун жана 
каражаттарын колдонуу езгечелуктеру туризмди 
башкаруу адистеринин жумушунун спецификасы- 
нын елчему эске алынбаган. Мамлекеттик билим 
беруу стандартынын мазмунунда жана кыскача 
тушундурмесуне ылайык “Информатика” курсу 
боюнча даярдоо жыйынтыгы жогоруда айтылган- 
дардан керунуп тургандыктан коомду маалымат- 
таштыруу шартында МКТнын ездештуруу тейлее 
адисинин кесиптик ишмердуулугун эске албастан 
жен гана колдонуучу аспект катары эсептелген.

Ал эми шифри 2711 «Коомдук тамактануу
нун азык-тулук .технологиясы» боюнча адистиги- 
нин студенттери учун жалпы кесиптик циклинин 
дисциплинасынын мамлекеттик билим беруу стан
дартында “Кесиптик ишмердуулуктегу маалымат
тык технологиялар” -  64 саат, шифри 2307 «Ту
ризм» адистиги боюнча ОКБ 3.Туризмдеги компь- 
ютердик технологиялар - 60 саат берилген. Бул
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дисциплинада теменку белумдерду окутуунун 
божомолу берилген:

Маалыматтыктехнологиялардын ыкмалары,
* принциптери, негизги милдеттери, мекемелердин 

уюшулган иштерине технологиялык процесстер- 
ге колдонулушу, издее системалары, ездук сайт- 
тарды тузуу боюнча программалар, электрондук 
таблица, маалыматтар базасы, маалыматтык си- 
стемалардын кесипке багытталып колдонулушу, 
кесиптик ишмердуулуктун конкреттуу туру учун 
автоматташтырылган программаларды колдону- 
унун жолдорун уйретуу.

Башкача айтканда, бул курстардын айлана- 
сында маалыматтык жана коммуникациялыктех- 
нологиялардын аппарат каражаттарын окутууга 
негизделген, ал билим тейлее чейресунун адиси- 
нин кесиптик ишмердуулугуне пайдасы тийген 
менен, бирок, МКТны тейлее ишмердуулугунде 
ийгиликтуу колдонуу учун жетиштуу болуп эсеп- 
телбейт.

Мына ошондуктан, студенттерди окутууда 
тейлее чейресунун келечектеги адистери болго- 
ну эки маалыматтык дисциплина окутулган менен, 
башында айтылгандай, информатиканын жалпы 
курсунда студенттердин адистиги жана тейлее 
ишмердуулугунун спецификасы каралбаган. Мам- 
лекеттик орто кесиптик окуу жайынын стандартын- 
да ачык-айкын керсетулгендей, бардык адистик- 
тер учун бул курстун мазмуну бирдей. Ал эми орто 
кесиптик окуу жайынын окуу процессине киргизил- 
ген дисциплина "Кесиптик ишмердуулуктегу маа
лыматтык технологиялар" МКТнын тигил же бул 
турлерун колдонуунун бардык суроолорун жал- 
пысынан толук ачып бере албайт. Андан тышка- 
ры базалык даярдыгы бар студенттердин инфор
матика жана маалыматтык технологиялар боюн
ча бир семестр бою (окуу планында сунуштал- 
гандай) берилген дисциплинаны милдеттуу дец- 
гээлде ездештуруу мумкун эмес. Каралган дис
циплина стандарттын компонентине кирет, андан 
тышкары стандартта регионалдык жана орто ке
сиптик компоненттер каралган, МКТны тейлее 
ишмердуулугуне колдонуудагы маалыматтык да- 
ярдыктар боюнча бир канча кошумча курстарды 
(студенттердин тандоосу менен) киргизуу мумкун 
болсо, анда “Кесиптик ишмердуулуктегу маалы
маттык технологиялар" предметинин сааттарынын 
саны кебейушу мумкун. Ошол кебейген сааттар- 
дын эсебинен: биринчиден, кесиптик иш- 
мердуулукке МКТны колдонуунун спецификасын, 
экинчиден, МКТнын жардамы менен иш жузуне 
ашыруучу атайын программалык камсыздоону 
чагылдыруучу жана ошондой эле милдетуу турде 
МКТны колдонуу менен ендуруштук практиканын 
зарылдыгын алдын ала карап чыгуу кесиптик иш
мердуулуктун конкреттуу шартта алынган били- 
ми актуалдаштырылат. Студенттерди даярдоо 1-

курсттан баштап акыркы курска чейин уланышы 
мумкун. Тейлее кесибинде окуган студенттер 
учун мамлекеттик орто кесиптик окуу жайлары- 
нын стандарттын анализдегенде тейлее иш
мердуулугунде МКТны колдонууда 
бутуруучулердун квалификациялык талаптарын 
алдын ала караштыруу мамлекеттик орто окуу 
жайларынын мазмунуна ылыйык келбегенин тыя- 
нак чыгарсак болот. Ошондуктан, тейлее чейрес- 
ундегу келечектеги адистерди даярдоодо орто окуу 
жайында бутуруучулердун квалификациялык 
мунездемесунде ылайык бекитилген стандартта 
МКТнын негизинде окуу процессиндеги студент
тердин толук билимдердин алуусуна, бил- 
гичтуулугуне, калыптануусуна ээ болуу зарылчы- 
лык келип чыгат.
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