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Сманбаев Ө.А., 
И.Арабаев атындагы КМУнун 

окутуучусу

Кыргызстандын агрардык саясаты жана айыл мектеби
-

Jcyn келе жаткан жаш муундарга жергиликтүү керектөөлөрдү эске алуу менен билим, тарбия 
гжана кесиптик багыт берүү ишинин абалын жакшыртуу коомдогу социалдык-экономикалык 
милдеттерди чечүүнүн жана цивилизацияланган базар экономикасына өтүүнүн ийгилигин 
камсыз кылуунун зарыл шарттарынан болуп санйлат.'

Кыргыз Республикасынын экономикасынын негизин көп тармактуу өнөр жайы жана айыл 
карбасы түзөт. Айыл чарбасынын өнүгүшү республикабыздын жаратылыштык, климаттык 
кана тарыхый-экономикалык шарттары менен аныкталган. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн 
нрардык саясатынын эң маанилүү милдети -  азык түлүк коопсуздугу менен байланышкан 
фоблеманы учурдун талабына ылайык чечүү, калктын ага болгон керектөөлөрүн толук 
:анааттандыруу болуп саналат. Мына ушуга байланыштуу айыл чарбасын алдыңкы 
ехнологиянын негизинде туруктуу өнүктүрүү, анын материалдык-техникалык базасын 
ыңдоо, эмгекти уюштуруунун прогрессивдүү формаларын колдонуу мааниге ээ, болууда. 
азар экономикасына өтүүнүн шарттарына ылайык Республикабызда «Дыйкан чарбасы 
:өнүндө», «Жер реформасы жөнүндө» мыйзамдар, «Жер кодекси» жана башка мамлекеттик 
окументтер кабыл алынып, айыл чарба өндүрүшүн жаңы түрлөрүн өнүктүрүүгө жол ачты. 
угүнкү күндө Кыргызстандагы жалпы чарбалык кылуучу 436000 субңектин 66,7%ы айыл 
ip6a субңектилери болуп саналат (б.а. 290812 дыйкан, фермердик чарбалар, кооперативдер,



акционердик коомдор) (1). Өндүрүлгөн айыл чарбасынын дүң продукциясынын 90 процентке 
жакынын дьтйкан, фермердик бирикмелер берип келүүдө(2). Айыл чарбасын туруктуу 
өнүктүрүү, агрардык саясатты турмушка ашыруу өз кезегинде кадр маселеси менен тыгыз 
байланышат. Анткени, бүгүнкү күндө айыл чарбасынын квалификациялуу даярдыгы бар 
кесип ээлерине болгон муктаждыгы улам барган сайын өсүүдө. Биринчиден, жаштардын жана 
мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн негизги массасы обңективдүү жана субңективдүү шарттардын 
натыйжасыида айылжергесинен щаарларга болгон миграциясы күч алууда. Экинчиден, айыл 
чарбасында эмгектенгендердин негизги бөлүгүн квалификациялык даярдыгы жок, жашы 
улгайган адамдар түзүүдө. Үчүнчүдөн, айыл чарбасына кеңири профилдеги 
квалификациялык даярдыгы бар, жаңы шарттарга ылайык экономикалык ой жүгүртүп, 
чыгармачылык менен иштеген кесип ээлери керек.

Республикабыздын айыл чарбасын өнүктүрүүдө, кадр маселелсин чечүүдө, агрардык 
саясатын ишке ашырууда, айыл социумунун өнүгүүсүндө айыл мектебинин социалдык ролу 
чоң. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2200 мектеп бар. Анын 70%дан ашыгькайыл мектеби. 
Азыркы кезде айыл жергесине мугалимдер, маданият жана медицина кызматкерлери, 
куруучулар, механизатор лор, инженерлер жана башка кесип ээлери абдан керек. Башкача 
айтканда, айыл жаштарына өзүнүн күчүн, билимин жана жөндөмүн жумшаганга 
мүмкүндүктөр коп. Бирок, тилекке каршы, акыркы он беш жылдын ичинде жүргүзүлгөн 
реформалоонун натыйжасында айыл мектеби учурдун талабына ылайык багыт ала албай, 
негизги миссиясы болгон чыныгы айыл чарба эмгекчилерин тарбиялай албады. Ыатыйжада 
мектеп бүтүрүүчүлөрү айыл жергесин таштап кетүүдө. Бул сөзсүз түрдө айыл жергесинин 
жашооч)сунун инсанын калптанышына| адептик, мотивациялык, эмоциялык жана иш 
аракеттик чөйросүнө таасир этет.

Эмгекти уюштуруунун жаңы шарггарда иште1'ендердин тажрыйбасын үйрөнүү, 
теориялык жана практикалык материалдарды, изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо, азыркы 
кездеги айыл чарба эмгекчисинин төмөндөгүдой кссиптик маанилүү сапаттарын аныктоого 
мүмүкүндүк берди:

-эмгекти уюштуруунун социалдык-экономикалык маанисин түшүнүшү;
-жогорку эмгек маданиятынын болушу;
-айыл чарбасынын тармактарынын илимий негиздери жөнүндөгү маалы-матгарынын 

болушу;
-жаңы маалыматтарды тандап, натыйжалууларын нрактикада колдоно билиши;

-өзүнүн ишннин жыйынтыгын талдап, туура тыянак чыгарып, аны андан ары ишинде 
турмушка ашырышы;

-эмгекке чыгармачылык менен мамиле жасашы;
-өндүрүштүн шарттарын, техниканы, технологияны жана экономикалык маселелерди 

©здөштүрүүго умтулуусу;
-ендүрүштө уюштуруучулук, тарбиялоочулук функцияларды аткара билиши ж. б.

Бул сапаттарды айыл чарба эмгекчисинде калыптандыруу өндүрүшгү 
интенсивдештирүүнү жана индустриалаштырууну тездетет. Кесип ээсинип азыркы кездеги 
техниканы, прогрессивдүү технологияны колдоно билиши, эмгекти уюштуруунун жаңы 
шарттары боюнча туура багыт алыи]ы ондүрүштүн ийгилигин камсыз кыла алат. Жогорудь 
көрсөтүлгон сапаттарды калыптандыруу, окуучуларды компетенггүү кесип тандоого жана 
айыл чарба эмгегине даярдоо төмендөгү милдеп'ерди чечкенде калыптанат:

айыл чарбасын реформалоонун ийгилигине окуучулардын ишенимин 
калыптандыруу:

политсхникалык билим берүүнүн, окутуунун эмгек менен айкалыштыруун; 
негизинде кесиптик багыт берүү ишин турмушка ашыруу:

окууч\'1ардын жалпы жана атайын билимдерди алуусу үчүн алардын ичк,- 
муктаждыктарын калыптандыруу:

- окуучулардын айыл чарба эмгегине жана андагы кесиптерге кызыгууеун жана аны 
тандоодогу негизделген мотивин калыптандыруу:

- эмгекти уюштуруунун жаңы шарттарына ылайык эмгек маданиятын өнүктүрүү:
- окуучулардын жаш өзгөчөлүктерүнө ылайык эмгекти сүйүү, эмгекке жоопкерчил; 

менен мамиле Жасоо сезимин тарбиялоо.
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Айыл мектеби окуучунун инсандык жана социалдык калыптануу процессинде 
кихологиялык-педагогикалык жактан коштоп жүрүүгө чакырылган социалдык институт. 

Мектеп айыл жергесинде кайра жаратуучу күчтөрдү бириктирип турган борбор катары айыл 
социумун түзүүдө зор потенциалдык күчкө ээ. Мына ушул шарттарда айыл мектеби үчүн 
төмөндөгү проблемалар приоритеттүү болуп саналат: 1) айыл мектебинде билим жана тарбия 
берүүнүн сапатын, натыйжалуулугун арттыруу; 2) окуучулардын чыгармачыл инсан катары 
калыптанышына шарт түзүү; 3)окуучуларды аң сезимдүү айыл чарба кесиптерин тандап 
атууга даярдоо. Айыл жергесинде мектеп ар бир инсандын, үй бүлөөнүн, коомдун 
турмушунда маанилүү ролң ойнойт. Окуучунун турмуштук жолун туура табуусу мектептин 
социалдык-педагогикалык иш аракетинин натыйжалуулугу менен аныкталат. Мына ушул 
жагдайлардан алып Караганда айыл мектебинин социалдык статусу улам барган өсүүдө. Анын 
социалдык статусу төмөндөгү факторлор менен аныкталган: 1)социалдык -экономикалык; 2) 
билим берүүчүлүк жана тарбиялоочулук; 3) маданияттык; 4) адеп- ахлактык. Мына ушул 
факторлордун негизинде мектеп окуучуларды айыл чарба кесиптерин тандоого даярдап, айыл 
еоциумунун өнүгүшүнө жана анын кайра жаралышына салым кощо алат. /

Республиканын айыл жергесинде ги социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү, 
инновациялык процесстерди мектеп окуучуларга сапаттуу билим жана тарбия берүү жагдайы 
менен колдоп турушу керек.

Окуучуларын айыл чарба эмгегине даярдоо боюнча республикабыздын мектептеринде 
алгылыктуу тажрыйбалар топтолгондугун белгилөөгө болот. Бирок,ошондой болсо дагы 
коомдогу социалдык экономикалык өзгөрүүлөргө ылайык айыл мектебин 
модернизациялоонун зарылдыгы келип чыкты. Анткени, айыл мектеби жөн гана келечектеги 
айыл чарба эмгекчисин даярдабастан, базар экономикасынын маселесин түшүнгөн, 
чыгармачыл ой жүгүртө алган кесип ээлерин тарбиялайт. Базар экономикасына шарттарында 
айыл мектептерин модернизациялоону төмөндөгүдөй түшүнүүгө болот:

-азыркы кездеги айыл мектебинин социалдык статусуна жана коомдогу өзгөрүүлөргө 
ылайык айыл мектебинин мазмунун, иш аракетинин жаңылоо жана өнүктүрүү, инновациялык 
жетишкендиктерди жайылтуу;

- окуучуларга билим жана тарбия бергең айыл мектебин айыл жергесиндеги 
социалдык-педагогикалык жана маданий инновациялык борборго айландыруу;

-билим жана тарбия берүүнүн жаңы илимий педагогикалык жактан негизделген 
технологиясын кеңири жайылтуу;

-жаңы социалдык-экономикалык шарттарда чыгармачылык менен иштей алган 
инсанды тарбиялоону өркүндөтүү.

Ушул жагдайлардан алып Караганда «Айыл мектеби»(2003-ж) деп аталган 
мамлекеттик программа абдан маанилүү. Программанын негизги максаты айыл жергесинде 
натыйжалуу билим берүү системасын түзүүнүн экономикалык, илимий-педагогикалык, 
уюштуруучулук жана башкаруучулук негизин иштеп чыгуу, окуучунун чыгармачыл инсанын 
өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаңы экономикалык мамилелердин шарттарында аларды активдүү 
эмгекке даярдоого мүмкүндүк берген билим берүүнүн мазмунун жаңылоонун механизмин 
иштеп чыгуу болуп саналат(З). Аталган программада коомдогу өзгөрүүлөргө ылайык айыл 
мектебин өркүндөтүүнүн зарылдыгы көрсөтүлгөн. Републикабыздын мектептеринде 
топтолгон алдыңкы тажрыйбаларга, илимий педагогикалык адабияттарга жана жүргүзүлгөн 
изилдөөлөрүбүзгө таянып, айыл мектебин модернизациялоонун негизги багыты катары 
төмөндөгүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот:

1) Азыркы кездеги айыл чарбасы негиздери, өндүрүштүк технология жөнүндө 
маалыматтарды камтыган, эмгектик көндүмдөргө жана билгичтиктерге ээ кыла 
турган билим берүүнүн жаңы мазмунун иштеп чыгуу, жаңы муундагы окуу 
программаларын, китептерин даярдоо.

2) Айыл мектебинде кошумча билим берүүнүн теориялык, практикалык, методикалык 
маселерин иштеп чыгуу.

3) Мектеп окуучуларын аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоонун алгылыктуу 
технологиясын иштеп чыгуу.

4) Айыл мектебин модернизациялоонун методологиялык концепциясынын 
(инновациялык-стратегиялык) негизин, ишке ашыруунун практикалык механизмин
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иштеп чыгуу.
5) Айыл мектебинде профилдик билим берүүнүн теориялык, методологиялык жана 

методикалык маселелерин иштеп чыгуу жана аны экономикалык региодун 
өзгөчөлүгүн эске алып ишке ашыруу.

6' Айыл мектебин үчүн педагогдорду даярдоону модернизациялоо, атап айтканда, 
айыл жергесиндеги социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү эске алып мугалимдик 
кесишсе даярдоонун илимий негизделген жаңы мазмунун, технологиясын иштеп 
чыгуу.

7) Мектеп окуучуларын айыл чарба эмгегине даярдоо боюнча эл аралык 
тажрыйбаларды үйрөнүү жана алардын алгылыктуусун педагогикалык практикада 
колдонуу.

Аталган багыттар богюнча айыл мектептерин модернизациялоо окуучуларга билим жана 
тарбия берүүнүн, аларды кесип тандоого жана эмгекке даярдоонун сапаттык деңгээлин 
жогорулатууга багытталат. Ошондуктан окуу-тарбия ишинин жүрүи^үндо төмөндөгү 
жагдайларды эске алуу керек;
- мектепгин айыл чарба өндүрүшү менен тыгыз байланышы, анын социалдык функциясын 
конкреттештириши;
-окуучулардын айыл чарба эмгегине кеңири катышуусуна шарттын болушу;
-окуу-тарбия процессинде жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү. ишинин айыл чарба 
багыттуулугуна көз каранды болушу;
- эмгектйк традициялардын сакталып калышы;
- эмгекти сүйүү, жаратылышка жакындык, коомдун балдарга кам көрүшү, улууларды 
урматтоону кал ы птандыруу;
- туулга-i жерге болгон сүйүүнү калылтандыруу.

Мына ушул жагдайларды эске алуу окуучулардын кесиптик кызыгуусун, эмгек 
адамдарын урматтоо сезимдерин калыптанышына, илимдердин негнздерин, атайын 
билимдерди өздөштүрүүсүнө, эмгек көндүмдөрүнө ээ болуусуна, аң сезимдүү кесип 
тандоосуна таасир эте тургандыгын практика көрсотүүдө. Окуучуларды айыл чарбасындагы 
кесиптерди аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоого илимий техникалык прогресс жана 
злдии турмуштук деңгээлин жогорулатууга багытталган социалдык-экономикалык милдеттер 
таасир тийгизе тургандыгын эске алуу керек.

Демек, айыл мектебин учурдун талабына ылайык, жергиликтүү экономикалык 
региондун муктаждыктарын эске алып өркүндөтүүнүн зарылдыгы келип чыкты. 
Модернизациялоонун максаты окуучунун инсанынын өнүгүүсүндө дыйкан-фермердин ан 
сезимин,.айыл чарба кесибине, айылдын жашоо турмушуна болгон сүйүүсүн кайра жаратуу. 
Мына ушуга байланыштуу мектепте окуу-тарбия ишин активдештирип, анын алгылыктуу 
форма жана методдорун, жаңы мазмунун колдонуу окуучунун айыл чарба кесиптерине болгон 
кызыгуусун, эмгектик көндүмдерүн жана кесип ээсинии сапаттарын өнүктүрүү зарыл.
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