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УДК 371.035.

СОЦИАЛДЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЧЕЧҮҮДӨГҮ АЙЫЛ 
МЕКТЕБИНИН РОЛУ

Сманбаев Ө.А., И. Арабаев атындагы КМУ
Ш

Түйүндүү сөздөр. Кесиптик багытберүү, кесип- 
тик кызыгуу, айыл мектеби, политехникалык би- 
лим, кесип тандоо, билгичтик жана көндүм.

Аннотация. Кыргыз Республикасынын эко- 
номикасынын негизин айыл чарбасы түзөт. Коом- 
догу социалдык -  экономикалык өзгөрүүлөрдүн 
шарттарында айыл чарбасына квалификациялуу 
даярдыгы бар жаңы типтеги кесип ээлерине бол- 
гон муктаждык өсүүдө. Мына ушул маселени 
чечсүүдө айыл мектебинин социалдык ролу 
өсүүдө. Анткени, мектептин бүтүрүүчүлөрү айыл 
чарба адистерин катарын толуктоодо негизги ре
зерв болуп саналгандыктан, мектепте системалуу

жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү иши м г--иг.; 
ээ. Статьяда окуучуларга кесиптик багыт бер\ 
айрым маселелери каралган. щ

Коомдогу социалдык-экономи:с2 
өзгөрүүлөрдү эске алуу менен өсүп келе ж; 
жаш муундарга билим, тарбия жана кесипти’ 
гыт берүү ишинин абалын жакшыртуу актуйяШИ 
проблемалардан болуп саналат

Кыргыз Республикасынын экономикам 
негизин көп тармактуу өнөр Жайы жана айыл 
басы түзөт. Айыл чарбасынын өнүгүшү респ)ш*г| 
кабыздын жаратылыштык, климаттык жана tss® !



'■шй экономикалык шарттары менен аныкталган.
?лагы колхоз-совхоз системасы базар экономи- 

Кгсынын шарттарында айыл чарба өндүрүшүнүн
- • -ушүн камсыз кыла албай, жеке демил- 
-■ ■ үлүккө бөгөт болгон. Натыйжада айыл чарба- 
• ;а өндүрүштү уюштуруунун жаңы түрлөрүн 

кгүрүүнүн зарылдыгы келип чьпсты. Мынаушу- 
жйланыштуу республикабызда «Дыйкан чарба- 

i:» г'өнүндө», «Жер реформасы жөнүндө» мый- 
i -дар. «Жер кодекси» жана башка документтер 
«э&л алынды. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 

чарбалык кылуучу 436000 субңектин 
^  - :.ы айыл чарба субңектилери болуп саналат 

240812 дыйкан, фермердик чарбалар, коопе- 
ргшалер, акционердик коомдор) (1). Өндүрүлгөн 

чарбасынын дүң продукциясынын 90 процен- 
.за: жакынын дыйкан, фермердик бирикмелер бе
л е  *елүүдө(2). Бүгүнкү күндүн милдети -  калктын 

с- зэ^х-түлүктөргө болгон керектөөлөрүн толук кана- 
дГ8а=лыруу болуп саналат. Мына ушуга байланыш- 

Sg=f ьПыл чарбасын алдыңкы технологиянын неги- 
Зав.§г өнүктүрүү, анын материалдык-техникалык 
■;ЖА‘ын чындоо, эмгекти уюштуруунун прогрес- 

рис'-ү формаларын колдонуу мааниге ээ болууда.
денген милдеттерди чечүү, өз кезегинде айыл 

'Здазсына квалификациялуу адистерди даярдоону
- '.ртибине койду. Анткени, бүгүнкү күндө айыл 

ршйасынын квалификациялуу даярдыгы бар кесип 
ЙЯИЕлне болгон муктаждыгы улам барган сайын 
.«.• :ө. Бул абалды төмөндөгүдөй жагдайлар ме- 

”. шүндүрүүгө боЛОТ.
Ь if-финчиден, жаштар калктын өзгөчө социалдык 

г- рафиялык группасын түзүп, коомдун эмгек 
хзк'-тсун калыптандырууда негизги роль ойнойт.

жнки кездерде эмгекти уюштуруунун жаңы 
Квршдарынын киргизилишине карабастан (фер- 

-с-л ыйкан чарбалары, акционердик коом, ко- 
т%£хив ж.б.) жаңы техниканын жана техно логи я- 

Еиргизүүнүн кечендеши, эмгекти механизацй- 
|ЮЕТыруу, электрлештирүүнүн процесстеринин 

|  ’‘яшадөшү, турмуш- тиричиликтеги шарттар мек- 
аг. :\%\учуларыньш арасында айыл чарбасындагы 

Эйз* лтердин кадыр- баркын бир кыйлатөмөндөтгү.
Экинчиден, мектептин бүтүрүүчүсү белгилүү 

, глгээлде жалпы билимге, эмгек көндүмдөрүнө ээ 
“ ': ндуктан көпчүлүгү кесиптик калыптануу ста- 

i ав^ынан бат өтүшүп, өндүрүшкө бат ыңгайланы- 
Алардын көпчүлүгү квалификациялуу жана 

грмачыл эмгекке кызыгышып, жалпы билимин 
Ршгорүүнү социалдык позициясын бекемдөөнүн 
•лвгты катары карашат. Айыл жергесинде жогорку 

г 4: • Iмднн кадыр-баркы жогору. Мектептир 
>. рүүчүлөрү үчүн оку у көнүмүш. Алар ушул 

|рерШ 1янын күчү менен жогорку окуу жайлардан 
м алууга умтулушуп, айыл чарбасындагы ке-

• ерге кызыгышпайт.
Үчүнчүдөн, айыл мектептеринде кесиптик ба- 

т  берүү иштери жергиликтүү шарттарды эске 
менен системалуу жүргүзүлбөйт. Ушуга бай- 

шыштуу мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кесип тандо- 
;Н. базар экономикасынын жана социалдык-

ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

укуктук коргоонун маселелери боюнча жетки- 
ликтүү түшүнүгү жок.

Төртүнчүдөн, көп учурда мектеп бүтүрүүчүсү 
үчүн кесип тандоодо эмгек акынын деңгээли, руха- 
ний дүйнөсүнүн муктаждыгын канаатгандыруу алдың
кы орунга чыгьш, андан кийин гана социалдык пози- 
циясьшын кальттанышы мааниге ээ болот. Көпчүлүк 
учурда жергиликтүү социалдык- өндүрүштүк шарт
тарды эске албай системасыз жүргүзүлгөн кесип
тик багыт берүү иши мектеп бүтүрүүчүсүнүн кесип 
тандоосуна эч кандай жардам бере албайт.

Бешинчиден, бүгүнкү күндө республикабызда 
айыл чарба механизациялоонун деңгээли төмөн 
болгондуктан эмгекчилеринин басымдуу бөлүгүн 
кол менен эмгектенгендер жана жашы улгайган 
адамдар түзөт, башкача айтканда атайын кёсиптик 
даярдыгы жок адамдар. Айрым жерлерде айыл чар- 
басында эмгектенгендердин 5-10 процентинин гана 
кесиптик даярдыгы бар. Бул өз кезегинде айыл чар
ба эмгекчилеринин кесиптик билимин квалифика
циями жогорулатууну күн тартибине коет.

Алтынчыдан, айыл чарбасынын жаңы шартта
ры жөнөкөй эмгек көндүмдөрүнө, күндөлүк таж- 
рыйбага, традицияга негизделген кесиптердин ор- 
дуна атайын билимди, жалпы техникалыкдицецип- 
линаларга негизделген өндүрүштүк технология 
боюнча кеңири профилдеги даярдыгы бар адистерди 
талап кылат. Алар үчүн теориялык билим, прогрес- 
сивдүү технологияны, автоматташтырылган жабду- 
улардын, механизмдердин иштөө принциптерин 
билүү биринчи орунда турат.

Мына ушул сыяктуу жагдайлар окуучулардын 
айыл чарба кесиптерин аң сезимдүү тандап алуу- 
сунатаасиринтийгизип, айылдыкжаштардын ша- 
арларга, керек болсо чет өлкөлөргө миграцияла- 
нышына алып келүүдө.

Бүгүнкү күндө айыл жергесине мугалимдер, 
маданият жана медицина кызматкерлери, куруу- 
чулар, механизаторлор, инженерлер жана башка 
кесип ээлери абдан керек. Башкача айтканда, айыл 
жаштарына өзүнүн күчүн, билимин жана 
жөндөмүн жумшаганга мүмкүндүктөр көп. Ошон- 
дой болсо дагы мектепте кесипке багыт берүү 
ишинин негизги обңектиси болгон окуучуларды 
айыл чарбасындагы кесиптерди тандоого багыт- 
тоо маанилүү болуп саналат.

Азыркы шарттарда жалпы билим, маданий жана 
кесиптик даярдык негизги фактор болгондуктан ага 
өлкөнүн социалдык- экономикалык жактан 
өнүгүшү көз каранды болот. Келечектеги айыл чар
ба эмгекчилерин даярдоо төмөндөгү факторлордун 
таасири астында жүрөт:

-айыл чарбасынын перспективалык өнүгүшү; 
-айыл чарбасына интенсивдүү технологиянын 

киргизилиши;
-эмгекти уюштуруунун ар түрдүү формалары- 

нын колдонулушу ж. б.
Айыл мектеби окуучунун инсандык жана со

циалдык калыптануу процессинде психологиялык- 
педагогикалык жактан коштоп жүрүүгө чакырыл- 
ган социалдык институт. Өз кезегинде мектептин
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КЫРГЫЗ АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ

социалдык-педагогикалык иш аракетинин натый- 
жалуулугуна жараша окуучунун турмуштук туу- 
ра жолу аныкталат. Коомдун өнүгүүсүндө айыл 
мектептеринин социалдык ролу дайыма өсүп ту- 
рат. Мектептин бүтүрүүчүлөрү айыл чарба 
өндүрүшүн келечекте квалификациялуу даярдыгы 
бар эмгекчилер менен толуктоодогу негизги булак 
болуп саналат. Ошондуктан, айыл мектебинин ал- 
дына коюлган милдеттер окуучунун кесиптик кы- 
зыгуусун, эмгектик көндүмдөрүн жана кесип ээси- 
нин сапаттарын өнүктүрүү үчүн окуу-тарбия ишин 
активдештирип, анын алгылыктуу форма жана ме- 
тоддорун, жаңы мазмунун колдонуунун зарылды- 
гын күн тартибине коюуда.

Базар экономикасына шарттарында айыл мек- 
тептерин модернизациялоонун зарылдыгы пайда 
болду. Анын негизин ачык типтеги билим жана тар- 
бия берүүчү бүтүндүк системаны түзүү болуп са
налат. Модернизациялоонун максаты окуучнун ин- 
санынын өнүгүүсүндө дыйкан-фермердин аң сези- 
мин, айыл чарба кесибине, айылдын жашоо тур- 
мушуна болгон сүйүүсүн кайра жаратуу. Мына 
ушуга байланыштуу айыл мектептеринде социал
дык тарбия берүүнү жогорулатууга таасирин тий- 
гизген төмөндөгү жагдайларды эске алуу керек:

- Мектептин айыл чарба өндүрүшү менен тыгыз 
байланышы, анын социалдык функциясын конкрет- 
тештириши;

-окуучулардын айыл чарба эмгегине кенири 
катышуусуна шарттын болушу;

-окуу-тарбия процессинде жүргүзүлгөн кесип
тик багыт берүү ишинин айыл чарба багыттуулугу- 
на көз каранды болушу;

- эмгектик традициялардын сакталып калышы;
- эмгекти сүйүү, жаратылышка жакындык, ко

омдун балдарга кам көрүшү, улууларды урматтоо- 
ну калыптандыруу;

- туулган жерге болгон сүйүүнү калыптандыруу.
Айыл мектебинин окуучусунун инсанынын ка-

лыптанышына, социалдык-психологиялык 
мүнөзүнө таасир тийгизген факторлорду 
төмөндөгүдөй классификациялоого болот: социал
дык -экономикалык, сезондук, социалдык психо- 
логиялык, жаратылыштык-климаттык, территори- 
ялык-регионалдык, социалдык-тарыхый, социал
дык турмуш-тиричиликтик (бытовой), социалдык- 
демографиялык, билим берүүчү, социалдык-этни- 
калык факторлор.

Окуучуларды кесип тандап алууга даярдоонун 
ийгилиги мектепте жүргүзүлгөн кесиптик багыт 
берүү ишинин сапаттык деңгээлине көз каранды. 
Кесиптик багыт берүү бул окуучунун ден соолу- 
гун, шыгын, жөндөмүн, жана коомдун тигил же 
бул кесип ээлерине болгон муктаждыгын эске алып, 
аны аң сезимдүү кесип тандоого даярдоого багыт- 
талган иштердин системасы(3;4;5.ж.б). Кесиптик 
багыт берүү ишинин системасы учурдагы жана 
келечектеги айыл чарба өндүрүшүнүн ке- 
ректөөлөрүн чечүүгө салымын кошууга багытта- 
лат. Ошондуктан, окуу-тарбия ишинин жүрүшүндө 
окуучуларды политехникалык билимдерге, эмгек

тик көндүмдөргө ээ кылуу, айыл чарба кесиггт 
не кызыгуусун тарбиялоо, аны тандоодогу нешэ- 
делген мамиле мотивдерин калыптандыруу чгш&г 
ге ээ болот.

Эмгекти уюштуруунун формалары жаны 
ги эмгекчини калыптандырууга шарт түзуп. 
өндүрүиггөгү ролун өзгөртөт. Бул процессти үйрэ? 
адам факторун активдештирүүнүн шарты :<2~ев 
кароого мүмкүндүк берет. Ошондуктан азьгэ» 
кездеги айыл чарба эмгекчисинин билим деь— 
не жана кесиптик даярдыгына кандай тапап :с-. г 
тургандыгын, кесиптердин өзгөчөлүгүн, ж.б.;- - м* 
селелерди окуучулар билүүсү зарыл.Респ>т1^а®& 
быздьга мектептеринде жүргүзүлгөн изилде 
жүрүшүндө окуучулардын ушул маселе боюнчга 
карашын аныктадык. Мектеп' бүтүрүүчүлвг 
«Азыркы этапта айыл чарба кесиптери кандай. 
дыкты талап кылат?», «Айыл чарба кесиптег 
өзгөчөлүктөрү эмнеде?» жана башка ушул съг 
суроолор берилди. Алардьш көпчүлүгү жоогттссч 
азыркы кездеги эмгекчи айьш чарбасынын неш 
рин билип, эмгектик көндүмдөргө, эмгек ма 
тьша, кесиптик даярдыкка ээ болушу керек 
лешкен. Бирок, практика бул көз караш жеткное 
экендигин көрсөтүүдө. Жаңы шарттарда нплзгэйт 
дердин тажрыйбасын үйрөнүү, теориялык жакг лз-* 
тикалык материалдарды, изилдөөнүн жыйын^еаг 
рын талдоо, азыркы кездеги айыл чарба эмгегеш*- 
нин төмөндөгүдөй сапаттарын аны:-":. 
мүмүкүндүк берди:

-эмгекти уюштуруунун социаддык-эконся.;^ 
лык маанисин түшүнүшү;

-жогорку эмгек маданиятынын болушу:
-айыл чарбасынын тармактарынын илимг». ^  

гиздери жөнүндөгү маалы-маттарга ээ бол>‘~- 
-жаңы маалыматтарды тандап, натыйжал» 

практикада колдоно билиши;
-өзүнүн ишинин жыйынтыгын талдап. ? 

тыянакчыгарып, аны андан ары ишинде т>р*г> 
ашырышы;

-эмгекке чыгармачылык менен мамиле жзш 
-өндүрүштүн шарттарын, техниканы. техы 

гияны жана экономикалык маселе.-еу. 
өздөштүрүүгө умтулуусу;

-өндүрүштө уюштуруучулук, тарбиялоо^га 
функцияларды аткара билиши ж. б .

Бул сапаттарды айьш чарба эмгекчнсинде » 
тандыруу өндүрүштү интенсивдештирүүнү жав 
дустриалаштыруунутездетет. Айыл чарба эмте** 
нин азыркы кездеги техника, прогрессивд\\ £ 
логияны колдонуу, эмгекти уюштуруунун жань' 
ттары боюнчатуура багыт алышы өндүрүшг! 
лигин камсыз кыла алат. Жогоруда көрсөтү^ 
аспектилердин, сапаттардьш, белгилердин негхз*гз. 
окуучуларды кесип тандоого даярдоо төмөндвг. ж  
деттерди чечкенде калыптанат:

- айыл чарбасын реформалоонун ийги.и 
окуучулардын ишенимин калыандыруу:

- политехникалык билим берүүнүн, ок\т>у» 
эмгек менен айкалыштыруунун негизинле 
тик багыт берүү ишин турмушка ашыруу:

€
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- окуучулардын жалпы жана атайын билимдер- 
ia -луусу үчүн алардын ички муктаждыктарын 
•iL'ып гандыруу:

- окуучулардын айыл чарба эмгегине жана ан- 
згы кесиптерге кызыгуусун жана аны тандоодогу

••«'«шел ген мотивин калыптандыруу:
- эмгекти уюштуруунун жаңы шарттарына ылай- 

; ::-чгекмаданиятын өнүктүрүү:
- : куучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык 

“ :-гтп сүйүү. эмгекке жоопкерчилик менен ма-
•; жасоо сезимин тарбиялоо.
’-'ына ушул багыттарда окуучуларды кесип тан- 

шэ-: лаярдоого максатгуу жүргүзүлгөн окуу-тар- 
йз; дперинде ишке ашат. Буга айыл мектептеринде 

еяязгүзүлгөн изилдөөлөрүбүз далил боло алат. 
биология, химия, физика, география, эконо- 

нын негиздери боюнча сабактардын, класстан 
t e i  мектептен сырткаркы тарбиялык иштердин си- 
•гас-сынын айыл чарба, кесиптик жана практикалык 

гатулугуна өзгөчө көңүл бөлүндү. Окуучуларга 
чарбасынын перспективалык өнүгүшү, рефор- 

«зхжун натыйжасында рыноктук механизмдердин 
« а  ухуктук шартгардын түзүл үшү, туура кесип тан- 
т  i-̂ уунун мааниси кеңири түшүндүрүлдү. Натый- 

эксперименталдык класстын окуучулары про- 
|  sa-fwaibiK материалдарды өздөштүрүп, айыл чарба- 

«енен байланышкан кесиптер, алардын коомдогу 
1'ite?.. кесип тандоого байланышкан маселелерди ке- 

i өздөштүргөнүн, алардын атуулдук позициясы- 
и калыптангандыгын аныкгай алдык. Бул экспе- 
гкталдык класстын окуучуларынын айыл чарба- 

| Ssssoi нштөөсү үчүн зарыл болгон билимдерге, бил- 
; класстын окуучуларынын көрсөткүчү
, .. -Ы'527 окуучу) түзгөн. Биз мындан, максатгуу

с; :г,зүлгөн окуу тарбия иши окуучулардын билим 
-зеггына жана кесиптик өзүн-өзү аныкгашына таа- 
~*тя тингизе алат деп айта алабыз.

"сспубликабыздын мектептеринде окуучуларды 
чарбасындагы кесиптерди тандап алуугада- 
проблемасын изилдөөдө алынган жыйынтык- 
таянып, айтылып жаткан проблеманын натый- 

«-"•улугун арттыруунун жолдору жана каражат- 
•-егв. катары төмөндөгүлөрдү белгилейбиз:

|  - базар экономикасынын жана жергиликтүү рай-
• ;ж>н өзгөчөлүктөрүнө, учурдун талабына ылай

ык эмгектик тарбия, кесиптик багыт берүүнүн маз- 
мунун, форма жана методдорун өнүктүрүү;

- окуучулардын жалпы теориялык, политехни
калык билимдерди өздөштүрүүсүнүн сапатын 
жогорулатуу;

- окуучулардын өндүрүш жөнүндөгү билимин 
тереңцетүү үчүн окуу -тарбия процессинин айыл 
чарба багыттуулугун арттыруу, алардын теориялык 
билимин практикада колдоно билүү көндүмдөрүн 
калыптандыруу;

- окуучуларды аң сезимдүү кесип тандоого да- 
ярдоонун теориялык, практикалык, адептик-психо- 
логиялык, саясий-идеялык, мазмундук-маалымат- 
тык деңгээлин иштеп чыгуу;

- кесиптик багыт берүү ишине ата-энелер- 
ди, адистерди, коомчулуктун кеңир^-массасын 
тартуу.

Мына ушул жагдайларда гана окуучулардын 
кесиптик кызыгуусу, эмгек адамдарын урматтоо 
сезимдери калыптанып, илимдердин негиздерин, 
атайын билимдерди өздөштүрүүгө, эмгек 
көндүмдөрүнө ээ болууга, аң сезимдүү кесип тан
доого умтулуусу пайда боло тургандыгын практи
ка көрсөтүүдө. Демек, мектеп окуучуларын айыл 
чарба эмгегине жана андагы кесиптерди танддого 
даярдоо социалдык-педагогикалык проблемалар- 
дын бири. Окуучуларды аң сезимдүү кесип тандап 
алууга даярдоого илимий техникалык прогресс 
жана элдин турмуштук деңгээлин жогорулатууга 
багытталган социалдык-экономикалык милдеттер 
таасир тийгизе тургандыгын эске алуу керек
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