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Дседелери каралган. Бул этапта тигил же бул предметтик сабаты оутууда 
окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн маселелерине арналган илимий изилдөөлөр 
жүргүзүлгөн 1у1ына ушуга байланыштуу кесиптик багыт берүү маселесине арналган 
илимий-методикалык мүнөздөгү макалалар жарыяланууда.

Жогоруда, белгилегендей кесиптик багыт берүү маселесинин өнүгүшүн 
тарыхыйаспектиде төмөндөгүдөй тыянак чыгарууга мүмкүндүк берет.

Окуучуларды кесипке багыт берүү маселеси өзүнүн калыптануусунда 
өзүнчө этаптарда өткөн. Кыргызстандын педагогика илиминде кесипке 
багыт берүүнүн маселелери, тактикас.ы иштелип чыгып, мектептерде ишке 
ашырылган.

2- Изилдөөлөрдө негизги орунду окуучуларга политехникалык билим берүү, 
окутууну өндүрүмдүү эмгек менен байланыштыруу, бул проблеманын 
методологиясын, системасын түзүү ээлеген.

;|. Кыргызстан да окуучуларга багыт берүүнүн теориялык жана практика лык 
маселелерин иштеп чыгууда КПССтин сүездеринин чечимдери жана 
окшоштук токтомдор белгилүү деңгээлде ролң ойногон деп айта алабыз. 
Тарыхый -педагогикалык анализ жасоо Кыргызстанда кесиптик багыт 
берүү ишинин өнүгүшү, калыптанышы жөнүндөгү маселе жёткгошктүү 
изилдене электигин көрсөттү. Бул проблема мындан аны толуктап 
изилдөөнү талап кылат

Сманбаев Ө.А. 
И.Арабаев атындагы КМПУ, ППИ

КЕСңПТИК БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИНЕ МАМИЛЕ ЖАСООНУН ЖАГДАЙЛАРЫ

Цоомубуздагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр мектеп окуучуларын аң- 
сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо маселесинин актуалдуулугун жогору- 
латууд^, Биринчиден, азыркы кездеги өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниге ээ бол- 
гон пр^граммалалардын ( “2010- жылга чейинки « Өнүгүүнүн комплекстүү негиз- 
дери “,|’ХХ1 -кылымдын кадр лары” ж. б.) аткарылышы жаштарга кесиптик ба-гыт 
берүү менен байланышат. Экинчиден, бүгүнкү мектеп, окуучулары келечек-теги 
эмгекчңлердин катарын толуктоочу негизги резерв б о луп саналат.

Илимий адабияттарда окуучуларга кесиптик багыт берүү жөнүндөгү түшү- 
нүккө ар түрдүүчө аныктамалар берилүүдө. Окумуштуулар илимий иштердин ло- 
гикась|||а жана максатына ылайык кесиптик багыт берүү ишинин маңызынын ар 
түрдү^;: аспекталерин ачып берүүгө умтулушкан. Мисалы, С.Н .Чистякова кесип-тик 
багыт ;?ерүүнү өзүнө социалдык, экономика лык, педагогикалык, психология-лык, 
медищЬалык маселелерди че^гүүнү камтыган, ар бир инсандын жекече өзгө-чөлүгүнө 
ылайый жана коомдун тигил же бул кебип ээлерине болгон муктажды-гын 
канаат^андырууга, азыркы кездеги кесипке коюлган талапка ылайык окуу-чунун 
кесиптңк өзүн аныктай билүүсүн калыптандыруу максатын көздөгөн коом-дук 
институттардын илимий практикалык иштеринин системасы.(1).Л.А.Йовайша 
кесиптик багыт берүүнүн маңызы, бул иштердин системасында окуучунун кесип-тик 
багытталгандыгын, коомдун муктаждыгын эске алып ага кесип тандоодо, өзүн 
аныктоого жардам берүүдө деп көрсөткөн. Ал кесипке багыт берүүнү “ асылдуу- 
луктун, кызыгуунун, жөндөмдүн, умтулгандьнстын” максаттуулугун түшүнүп, аң 
сезимдүү кесип тандоону жөндөмдүүлүктү, өзүн-өзү билүү жана кесипти тандоо-до 
конкреттүү ситуацияларды эске алып негизделген чечим кабыл алууну түшүн- 
гөн.(2) Ал эми И.Н Назимов кесиптик багыт берүүнү окуучуну кесип тандоого 
даярдоо боюнча илимий негизделген таасир этүүнүн, иш чаралардын системасы
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катары карап, анын натыйжаяуулугун арттыруунун маселерин белгилеген.(З) 
Окумуштуулар К.Ф.Витинңш, Т.А.Воробңева жана башкалар кесиптик багыт 
берүүнү иш аракегтерди башкаруунун теориясына негизиндөө менен изилдешкен. 
Мына ушу л сыяктуу жүргүзүлгөн илимий иштердин натыйжасында кесиптик багыт 
берүү ишинин компоненттери, форма жана методдору, каражаттары аныкталган.

Биз мына ушул сыяктуу көз караштарды эеке алуу менен кесипке багыт 
берүүнү -  ар бир окуучунун жекече өзгөчөлүгүн (ден соолугун, кызыгуусун,шык 
жөндөмүн) жана коомубуздун квалификадиялуу даярдыгы бар кесип ээлерине 
муктаждыгын эске алуу менен жүргүзүлүүчү татаал комилекстүү проблема кат.а-ры 
караибы:*. Анткени кесиптик багыт берүү пролемасы педагогикалык, психоло- 
гия/|ык, социалдык, медициналык, экономикалык аспектилерде изилденүүдө.

Окуучуларды аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо маселесин чечүүдө 
оку\; - тарбия ишинин ролу чоң. Окуу-тарбия ишинин жүрүшүндө окуучулар бел- 
гил|ү деңгэзлде теориялык. практикалык, психологиялык аспектилерде даярдык ала 
алыщат.Мына ушуга байланыштуу кесиптикбагыт берүү ишинин компонёнттерин 
эске алып иш алып барууда төмөндөгү маселелерге өзгөчө көңүл бөлүү мааниге ээ 
болот деп айта алабыз:

« өзү таанып билүү, өзүн-өзү тарбиялоо жана өзүн кесиптик аныктоосу боюнча 
окуучнун иш аракетин активдештирүү; 

iff окуучулардыи кесиптер жөнүндөгү түшүңүгүн кеңейтүүгө, кызыккан кесип-ри 
‘ жөкүндө кеңири маалыматтарды алузта жардам берүү;

|Ч окуу-. тарбия ишинин жүрүшүндө окуучулардыи келечектеги кесибине керек 
болгон сапаттарды калыптандыруу боюнча алардын иш аракетин уюштуруу; - 

г окуучнун кесиптик кызыгуусун, аны тандоодогу негизделген мамиле моти-вин 
калыптандыруу га көңүл бөлүү;

окуучуларды теория лык, практикалык, психологиялык жактан кесип 
тандап алууга даярдыкк ээ кылуу ж.б.

Бүгүнкү күндө мектеп бүтүрүүчүсүн учурдун талабына ылайык кесип тан- 
доого даярдоонун деңгээлин жакшыртуунун зарылдыгы өсүүдө. Анткени, мектеп 
бүтүрүүчүлөрүнүн 30-40%инин так кесиптик планы, аны тандоодогу негизделген 
мамиле-мотивдери жок. Бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү жогорку билим алууга умту- 
лущрт. Бирок, билимин улантууну каалаган жаштарда кесиптик өзүн аныктоосу 
негШрделбеген. Алар жогорку окуу  жайды анын коомдогу кадыр-баркы, коомдук 
пиетрлерди эске алышып тандашат.Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр өзү жөнүндө, кесип 
тащ|ро, кесипке коюлган талаптар ж.б.у.с маселелер боюнча жеткиликтүү түигү- 
нүң|өргө ээ эмес. Демек, илимий маалыматтарга жана иштин практикалык абалы-на 
тая||ыи окуучуларды кесип тандап алууга даярдоого багытталган, атайын уюш- 
турулган, пландаштырылган иштин системасы керек деп айта алабыз. Натыйжада 
учурдагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө, илимий техникалык прогресс-тий: 
талаптарына ылайык келген кесиптик багыт берүү ишине мамиле жасоонун жаңы 
багыттарын аныктоонун зарылдыгы келип чыкты. Бул кесипке багыт берүү ишинин 
традициялык эмес форма жана методдорун аныктоого, мазмунун тактоого жана 
башка маселелерди чечүүгө жардам берип, анын' максатын аныктоодо, ишти 
оптималдаштырууда мааниге ээ болот.

Кесиптик багыт берүү -  бул ар бир окуучунун ден соолугун, 
жөцдөмдүүлүгүн, кызыгуусун жана коомубуздун квалификадиялуу даярдыгы бар 
ад!|ртерге муктаждыгын эске алып, аны аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо 
боюнча жүргүзү./1үүчү педагогикалык иштердин системасы.

Илимий педагогикалык адабияттарда кесипке багыт берүү ишинин аң 
сезимдүүлүк, өз алдынчалык, эркин тандоо ж.б. принциптери каралган (В.Д. 
Сахаров, А.Д. Сазонов, Н.Н. Захаров, С.II. Чистякова ж .б .). Бирок, коомдогу
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/өрүулөр учурдагы шартка ылайык келген кесиптик багыт берүү ишинин негизги 
яринциптерин табуунун зарылдыгын пайда кылды. Азыркы кездеги илимий |  
жетишкендиктерге, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларга таянуу менен кесиптик |  
багыт берүү ишинин натыйжалуулугун арттыра турган төмөндөгүдөй мамиле |  
жасоонун жагдайларын белгилемекчибиз.

1. Кесиптик багыт берүү ишине социалдык-экономикалык мамиле жасоо. 
Окуутуларды аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоонун ийгилиги түздөн-түз 
с.оциаддык-зкономикалык саясатка таягандыгы менен байланышат. И.Н. 
Нази|рвдун пикири боюнча кесипке багыт берүүгө социалдык-экономикалык мамиле 
ж асо| анын милдеттерин, форма жана методдорун гана тактабастан, • анын ■ 
мүмкүңчүлүгүн аныктоого жардам берет. Кесипке багыт берүүнүн экономикалык |  
эффе|<тивдүүлүгү эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын (10-40%тин чейин) | 
жогорулаткандыгынан, кадрлардын агымын төмөндөткөндүгүнөн көрүнөт (15-20%ке 
чейиң). Жакшыжолго коюлган кесиптик багыт берүү ишинин жыйынтыгы адамдын 
чыгаңмачылык активдүүлүгүнүн өскөндүгүйөн, эмгегинен канааттангандыгынан, 
кесицэдш оорулардын азайгандыгынан байка лат. (4) |

|р и р  катар изилдөөлөрдө окуучулардын арасында кесиптик багыт берүү и ш и е  §  

ж үрд ^үүдө кесиптин социалдык аспектисин эске алуу керектиги көрсөтүлгөн. М.Х. Щ 
Титм||ы н ою боюнча «индивид жана атайын группа л ар үчүн биринчи п ланда % 
KOHKjp/гтүү кесипти тандоо эмес, белгилүү социалдык позицияны ээлөө турат»(5>, 2 
Элдиң маданиятынын, билим деңгээлинин өсүшү, жашоо шартындагы өзгөрүүлер < 
жаштшрдын кесип тандоо догу позициясын күчөтөт. Кесип тандоого социалдык 
мамиф жасоо социалдык шарттарды, башкача айтканда микро жана макро чөйрөнуз е 
элемеңттерин, эмгек ресурстарынын абалын, тигил же бул кесип ээлерине коомдун я 
муктаждыгын, жеке адамдын өзгөчөлүгүн эске алууну талап кылат. н

Аталган принцип кесиптин багыт берүү ишинин 1 стратегиясын ганг ө 
аныкцбастан, окуучунун өлкөбүздүн социалдык-экономикалык жактан анын алган к 
кесибйшн өзгөчөлүгүн жана анын перспективасын түшүнүүсүнө жардам берет. н

•§. Кесиптик багыт берүү ишине системалуу мамиле жасоо. Азыркы кезде 
кесип||1К багыт берүү ишинин негизги компоненттери, форма методдору жана башка ө 
аспекЦлери аиыкталган. Системалык мамиле жасоодо кесиптик багыт берүү ишинин 
компоненттери өз ара тыгыз байланышта болуп, окуу-тарбия ишинин элементтери и  
менеңфирге ырааттуу жүргүзүлөт. Мына ушундай мамиле жасоо системаны түзүп ;а 
тургаң элементердин жалпы жана жекелик касиеттерин аныктоого мүмкүндүк берет, ж 
Анткеңи, кесиптин багыт берүү процесси өзүнүн бүтүндүгү, анын компоненттеринин ;и 
структурасынын, өнүгүү булактарынын, башкаруунун системалык мүнөздө болушу [а 
менен щартталат. | к

• V ■: С»
3. Кесиптик багыт берүү ишине инсандык мамиле жасоо. Инсан жөнүндөгү | и 

проблема абдан татаал болгондуктан илимий адабияттарда ар түрдүү аспектилерде 
каралууда. Натыйжада инсандын сапаттары, өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү маселелер 
аиыкталган■ Психологдордун (А.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С:Л. 
Рубинццейн ж .б.) пикири боюнча инсандын структурасы өз ара байланышкан төрт

'Ү

IH

подстру|стурадан турат. к-
Бңринчи подструктура бул инсандын багытталгандыгы, анын социалдык өзүн че 

аныкта^ны. Бул подструктурадагы, кызыгуу, жөндөм муктаждык, мотив, идеал ээ
,1Кмааниге ээ болот. 4

Экинчи подструктура -  жеке турмуштан алган тажрыйба. (билгичтик, көндүм 
адат, билим).

Үчүичү подструктура -  психика лык процесстин жекече өзгөчөлүктөрү (эс, ой f  
жүгүртүү, кабы л алуу, эрк, эмоция).

Төртүнчү подструктура -  темпераменттин өзгөчөлүктөрү. -I
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Кесиптик багыт берүү ишинде окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн (психологиялык, 
лризиологиялык, дене-тарбиялык, жалпы өнүгүүсү ж. б.) эске алуу, анын 
чыгармачылык жөндөмүн, инсандык сапаттарын, өнүктүрүп, таанып билүүгө, 
кесиптик кызыгуусунун калыптанышына таасирин тийгизет. Инсандык мамиле жасоо 
кесиптик багыт берүү ишин туура уюштурууга, анын натыйжалуулугун арттырууга 
шарт түзөт.

4. Кесиптик багыт берүү ишине иш-аракеттик мамиле жасоо. Окуучунун инсан 
катары калыптануусунда иш-аракет маанилүү каражат, шарт болуп саналат. 
Педагогикалык адабияттарда окуучулардыи эмгеги окуу, өзүн-өзүн тейлөө коомдук 
пайдалуу жана өндүрүмдүү эмгек деп бө дүштүрү л г өн. Демек, окуучунун эмгегинин 
ар бир түрү сөзсүз түрдө чыгармачылык, кайра түзүүчүлүк мүнөзгө ээ болушу 
кеаек. Кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө окуучунун эмгегинин түрүн эске 
ал|*у, анын инсандык касиеттерине туура келгендей уюштуруу гана жакшы натыйжа 
бе|ет. Иш аракетти туура уюштуруунун натыйжасында окуучу келечектеги кесиби 
жь^үндө кеңири маалыматтарга ээ болуп, теориялык жана практикалык даярдык 
ajf'l алат.

5 .Кесиптик багыт берүү ишине этнопедагогикалык мамиле жасоо. Окуучу 
бел^лүү социалдык, маданий чөйрөдө жашап, тигил же бул этноско кирет. 
Этщшедагогикада элдин каада-салттардын тарбиялык мааниси бир кыйла 
кизцлденгер. Элдик каада-салттардын өсүп келе жаткан жаш муундарга эмгектик 
тарбия, жана кесиптик багыт берүүчүлүк чоң таасири бар. Мына ушул жагдайды эске 
алуу Кесиптик багыт берүү ишин жергиликтүү шартка, элдин традидиясына ылайык 
Д О ^ Ц р О р Л О О Г О  мүмкүндүк түзөт.

6 .Кесиптик багыт берүүнү гумандаштыруу жана демократташтыруу. Ишке 
ушкд аспектиде мамиле жасоо окуучунун инсанына багытталгандыгынан, анын 
ж е||ч е  өзгөчөлүктөрүнө көңүл бөлүнгөндүгүнөн, ар бир окуучуга өзүнүн 
мүйсүнчүлүгүнө, кызыгуусуна, шыгына жараша кесиптик иш аракетте сынап көрүүгө 
(о№ у жана эмгек процессинде) шарт түзүүдөн, өз ара сыйлоодон, педагогикалык 
кьщматташтыктан көрүнөт. Кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө мугалимдин 
мьща ушул жагдайларды эске алышы, алгылыктуу форма методдорду тандоосуна, 
окуучунун кызыгуусун, шык жөндөмүн, инсандык асыл сапаттарынын өнүгүүсүнө 
тане дрин тийгизет.

7 .Кесиптик багыт берүү ингандеги интеграциялоо. Өсүп келе жаткан жаш 
муундарды аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо үй-бүлөдө же мектепте гана 
че^рлбейт. Кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүгө ар түрдүү социалдык 
иН|:дитуттардын катышуусунун, алардын ортосундагы функционалдык милдеттерди 
б ө |;|штүрүүнүн жана аракеттерин бириктирүүнүн зарылдыгы өсүүдө. Мында «бала 
бацт -  мектеп -  мектептен тышкаркы мекемелер», «мектеп -  кесиптик техникалык 
лицейлер - ишканалар», «мектеп -  атайын жана жогорку окуу жайлар-илимий 
изилдөө институттары» ж .б.у.с. социалдык комплексттер кесиптик багыт берүү 
ишинде чоң ролң ойношу керек.

1. Республикабыздын айыл мектептеринде жүргүзгөн изилдөөлөрүбүздө 
жогорудагы белгиленген жана башка принциптер эске алынды. Окуу-тарбия ишинин 
жүрүшүндө эксперименталдык класстын окуучуларына коомбуздагы социалдык- 
экономикалык өнүгүүлөр, эмгекти уюштуруунун формалары, кесип тандоодо жекече 
өзгөчөлүктөрдү, эске алуунун, теориялык билимдерге. практикалык көндүмдөргө ээ 
брдуунун мааниси ж. б. у. с. маселелерге көңүл бөлдүк. Натыйжада эксперименталдык 
ң^асстын окуучу лары кесип тандоого байланышкан кеңири түшүнүктөргө ээ 
болгондуктарын байкай алдык. Мисалы, «Азыркы кезде эмгекти уюштуруунун 
формаларын билееиңер?», «Кесип тандоодо адам эмнелерди эске алуу керек?»
ж.б.у.с. суроолорго эксперименталдык класстын (260) окуучуларынын 65% ти
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/ 4 .  H  i ти канааттандыраарлык, 8%ти үстүртөн жооп беришсе, контролдук 

гзын окуучу ларынын (260) 38% ти то лук 32% ти канааттандыраарлык, 30% ти 
?ша гана жооп жазышкан.

Демек, жогоруда белгиленген приңщштер кесиптик багыт берүү ишин 
: Етнмалдаштырууга жардахм берет деп айта алабыз. Кесиптик баГыт берүү 
: лтпмалдаштыруу -  бул социалдык-экономикалык факторлордун, билим-тарбия 
оерүүдөгү кеңири педагогикалык мүмкүндүктөрүн, окуучунун жекече 
өзгөчөлүктөрүн (шык жөндөмүн, кызыгуусун, ден-соолугун ж .б.) эске алуу менен 
аны аң сезимдүү кесип тандоого даярдоо.

Виз жогоруда кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө эске алынуучу айрым 
принциптерге токтолдук. Аталган принциптер төмөндөгү маселелерди чечүүгө 
жардам берет. Биринчиден, кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдөгү 
ироблемаларды аныктоого; экинчиден -  аны чечүүнүн негизги багыттарын, форма 
методдорун, -  мазмунун тактоого; үчүнчүдөн -  кесиптик багыт берүү ишин 
долбоурлоого жана прогноздоого жардам берет; төртүнчүдөн -  кесиптин багыт берүү 
ишин. оптималдаштырууга шарт түзөт.Демек, кесиптик багыт берүү ишин 
социэддык, кесиптик жана инсандык аспектилердин жыйындысы катары жогоруда 
айтьцри аспектилердин өз ара айкалышында кароо керек.

щщ
щ  Адабияттар:
■^Ч истякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников. — М.: 

Просвещение, i 983. — 112с
' 2.Йовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников . — М.: 

Педарргика, 1983. -  128с.
3.Назимов И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом общ естве.— 

М.: 19'|2.
4.Назимов И.Н. Резервы эффективности профориентации. / /  школа и 

производство. -  1986, № 3. — 15 -  с.
5. Социально — профессиональная ориентация молодежи. /С борник ред. 

коллегия. М.Х. Титма (отв. ред.). и др. — Тарту. 1973. — 321 г 23 — 6.

«Актуальные проблемы и перспективы 
педагогической науки и образования в*

' .. Г . . ’ ' . : '

условиях социальной мобилизации и | 
добросовестного управления»

IiH O rO  
ТЕТА

СЕРИЯ 3 
ВЫПУСК 3

Педагогика
Психология

БИШКЕК-2004


