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Сманбаев Ө.А. (Й.Арабаев атындагы КМУ)

ОКУУЧУЛАРГА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮНҮН АЙРЫМ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК
МАСЕЛЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын суверен- 
дүүлүгүи алган күндөн башталган билим 
берүү системасын реформалоону талдоо, 
билим. берүү маселесине гака өзгөчө 
көңүл бөлүнүп, окуучуларга кесиптик 
багыт берүү проблемасы көз жаздымда 
калгандыгын көрсөтүүдө. Жүргүзүлгөн 
реформалар кеңири масштабдуу болгону 
менен кесиптик багыт берүү ишине мектеп 
менен коомчулуктун бирдиктүү аракети 
болгон жок. Мына ушуга байланыштуу 
акыркы кездерде жаш муундарга билим, 
тарбия берүү ишине мамиле жасоонун 
багыттарына изилдөө жүргүзүлүп, бул 
ишке педагогдор, психологдор, 
философтор, юристгер катышууда.

Кыргызстандагы социаддык-эконом- 
икалык өзгөрүүлөрдүн жана өлкөнүн 
дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине 
кошулуунун шартгарында закон чөйрө- 
сүндө толуктоолор болуп, жаңы «Билим 
берүү жөнүндөгү закон»(2003-ж) кабыл 
алынды. Бир катар укуктук нормативдик 
базалардын негизинде «Кыргыз Респуб- 
ликасында мектеп окуучуларын тарбия- 
лоонун концепциясы» (2003-ж) иштелип 
чыккан. Мамлекеттик программалар 
билим берүүнүн укуктук нормативдик 
негизи болуу менен өз ара байланышкан 
билим берүү системасын түзүүнү гана 
көздебөстен, өсүп келе жаткан жаш 
муундарга кесиптик багыт берүү ишинин 
биримдигин чагылдырат. Мамлекеттик 
программалар да белгиленген кесиптик 
багыт берүү ишин кайра куруу топтолгон 
педагогика лык, социалдык тажрыйба- 
ларга, илимий жетишкендиктерге таяньш 
окуу-тарбия процессинин илимий- 
методикалык жактан жабдылышына, 
билим берүү мекемелеринин квалифи- 
кациялык даярдыгы бар педагогдор менен 
камсыз болушуна жана башка обьективдүү 
жана субьективдүү шарттарга байланышат. 
Жалпы эле коомдогу, анын ичиндеги 
билим берүү системасындагы реформа 
педагогика илиминин алдына конкрехтүү 
милдеттерди белгиледи. Алардын бири

жаны социалдык экономикалык шарттарГй 
ылайык мектеп окуучуларына кесиптйк 
багыт берүү проблемасынын жаны ма|- 
мунун, каражатгарын, алгылыктуу фор>.Ш 
жана методдорун табу у болуп саналат.

Кесиптик багыт берүү проблем:;- 
сынын ар түрдүү аспектилерде изилдей- 
генине карабастан коомдогу социалды?:- 
экономикалык өзгөрүүлөрдүн шартгарыЙ- 
да аталган проблеманын илимий негизА  
аныктоодо мааниге ээ болгон анын методЙ- 
логиялык маселелерин тактоо керек болш  
калды. Мына у шуга байланыштуу и&и$- 
дөөнүн жүрүшүндө топтолгон педагогикЙ- 
лык тажрыйбаларды үйрөнуп, талдай,

■ илимий изилдөөлөрдүбүздүн жыйынтыр1- 
тарына таянып проблеманыны методУ- 
логиялык маселелерин аныктоого арак|т 
жасадык. Буга чейинки жүргүзүлгөн 
көптөгөн илимий изилдөөлөрдө кесшгпк 
багыт берүүнүн методологиялык неги!и 
катары окуучуларга политехникальк 
билим берүү жана окутууну өндүрүмд|ү 
эмгек менен байланыштырууну негйз 
кылып карашкан. Чынында аталгйн 
методологиялык негиз окуучунун кёаш  
тандап алууга даярдоодо мааниге | з  
болоору талашсыз. |

Кесипке багыт берүү маселесин!1и 
методологиялык негизин кайра карс|>- 
нунун мааниси коомдогу социалдь|1с- 
экономикалык жаңылануу процессте^и 
жана башка илимдер сыяктуу эле пе/&-

- гогика илиминин инсандын ички ж |н  
дүйнөсүнө, анын потенциалдык мүмкү;|г- 
чүлүктөрүн үйрөнүүгө болгон кызыгуутггн 
өсүшү менен шартгалат. Ангкенк, 
коомдогу экономикалык, саясий, маданиЙ, 
социалдык өзгөрүүлөр менен катар жеке 
адамдын турмушунда даты негативдйк 
жана позитивдик сапаттардагы өзгөрүүлөр 
болууда. Айрым адамдар, өзгечө жанггЬр 
өзүнүн керектөөлөрүн канаапандыр^у 
боюнча зарыл болгон жетишгүү турмуштук 
тажрыйбаларга, өзүн-өзү реализация- 
лоонун (самореализация), өзүн-өзү 
бышыктоонунун цивилизацияланган
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каражаггары, жолдору, шарттары жана 
башка' маселелери боюнча жеткиликтүү 
билим, билгичтиктерге жана көңдүмдөргө 
ээ эмес. Мына ушу л жагдайлар кесиптик 
багыт берүүнүн маселелерин жаңыча 
кароонун, изилдөөнүн зарыдцыгыи пайда 
кылды. Бул проблемага болгон методо- 
логиялык, теориялык кызыгуу коомдун 
керектөөлөрү менен шартталып, анын 
социалдык-экономикалык актуалдуулугун 
көрсетөт.

Көп кырдуу кесиптик багыт берүу 
проблемасы ар түрдүү аспектилерде 
изилденсе даты жаңы шарттарга ылайык 
бир катар маселелери жетипггүү изилдене 
элек. Мына у шуга байланыппуу кесипке 
багыг берүүнүн методологиясы менен 
методикасы, окуучунун инсанын өнүгүшү 
жана калыптаньпны, окуучулардын 
социалДык-кесиптик багыт альпньшын 
активдүүлүгүнүн кальштанышы жөнүн-

• дөгу проблемалар кызыгууну пахвда кылат.
■: Виз мындан келечектегн кесип ээсинин 
. негизги асыл сапаттарьш мектеп парта- 
сында калыптандыруунун факторлорун 
изилдөөнү маанилүү деп айта алабыз.

Ж алпы педагогика лык, анын ичинде 
кесиптик багыт берүүнү изилдөөнүн 
мааншгүү талапгарынын бири методология 
менен методиканын биримдиги. Методо
логия коомдогу билим берүу ишиндеги 
ситуацияны тактоого жардам берип, педа- 
гогикалык практиканын жана илимдин 
алга жылышьгаа көмөк көрсетөт. 
Методология «таанып билүүнүн жана 
чындыкты кайра түзүүнүн методдору, 
таанып билүү процессине дүйнөгө көз 
караштардын приндиптерин колдонуу 
жөнүндөгү философия лык окуу». (1).Ал 
«изилдөөнүн ыкмаларынын жана чындык
ты таанып билүүнүн каражаттарынын» 
жыйындысы болуп саналат.(2). Окумуш- 
туу-педагог В.В.Краевскийдии пикири 
боюнча методология билимдердин жана* 
илимий изиддөө иш аракетинин системасы 
катары эки аспектиде аракетгенет. Мын
дан иш аракеттии эки түрүн, этап 
айтканда, методологиялык изилдөөнү 
жана методологиялык камсыздоону көрө 
алабыз. Биринчи милдет педагогика 
илйминин практика менен байланышта 
өнүгүү сүнүн закон ченемдүүлүктөрүн 
аныктоо, изилдөөнү н натыйжалуу лугун 
жана сапатын арттыруу. А л  эми методо
логиялык камсыз кылуунун милдети - бул 
болгон методологиялык билимди изилдөө
нүн программасын негиздөөдө жана анын 
сапатын- баалоодо колдонгоңдугу менен 
аныкталат. Мына ушул айырмачылыктар

аркылуу методологиянын дескритивдик 
(сүрөтгөп жазуучу, теориялык сүрөттөп 
жазууну калыптандыруу) жана прескрип- 
тивдик же нормативдик (изилдөө ишине 
багыт берген) деген эки функциясыя 
көрсөтүүгө болот. Демек, дүйнөгө болгон 
кез караш сөзсүз түрдө изилдөөнүн 
жүрүшүнө жана натыйжасына таасир 
тийгизе а лаг деп айта алабыз. (3).

Кесиптик багыт берүү маселесинин 
методологиялык изилдөөнүн илимий 
неги зин таанып билүүнүн теориясы, 
диалетикалык жана тарыхый материализм 
түзүп турат. Диалектикалык жана 
тарыхый материализм жараТыдыштын, 
коомдун, ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнүн бир 
кыйла жалпы закоңдору жөнүндөгү илим 
болуу менен коомдун бардык чөйрөсүн 
илимий изилдөөнүн жалпы методологиясы 
болуп сана лат. Азыркы кезДе философия- 
лык адабияттарда коомдук кубулушгарды 
таанып билүүнүн төмөндөгүдөй принцип- 
тери каралган: диалектикалык жана 
тарыхый материализмдин биримдиги, 
коомдогу кубулухитарга конкретгүү- 
тарыхый мамиле жасоо, жалпы дүйнөлүк 
жана жеке социалдык процесстердин 
өнүгүү перспективасын аныктоо жана 
башка.

Диалектикалык жана тарыхый 
материализмдин категория.,тарынын педа- 
гогикалык процессти илимий таанып 
билүүдөгү методологиялык мааниси эки 
жагдай менен аныкталат. Биринчиден, 
философгшнын категориялары таанып 
билүүчү чындыкты чагылдырып ОШ ОН}7 

менен катар ал жөнүндөгү биздин билим- 
ибиздин мазмунунун чегин аныктайг. 
Экинчиден, илимий таанып билүүдө 
философияныны категорияларын пайда- 
лануу таанып билүүнүн ылайык келген 
процедуралары менен байланышып, 
алардын жардамы менен процессти таанып 
билүүнүн айрым форма жана методдорун. 
мазмунун, каражаттарын аныктайт.

Методологиялык билим окумунггуу
Э.Г.Юдиндин пикири боюнча бир нече 
деңгээлге бөлүнөт.(4). Бардык деңгээлдер 
татаал системаны түзүп, белгилүү жагдай- 
ларда өз ара багынычтуу болуп, методо
логиялык билимдин мазмунун негизн 
болот,

Жогоруда белгиленген жана башка 
илимий булактарга таянуу менен азыркы 
кездеги шарттарга ылайык окуучуларга 
кесиптик багыт берүү ишинин метсдо- 
логиялык негизин үч деңгээлге бөлуп 
кароо керек.
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Биринчи - жалпы методологиялык 
деңгээл. Бул деңгээлде кесиптик багыт 
берүү проблемасын кзилдөөгө социалдык, 
философиялык мамиле жасоо менен шарт- 
талып, изиддөөнүн обьектисин, предметин 
ар тараптан үйрөнүүнү, анын бардык 
жактарын, байланыштарын изилдөенү 
талап кылат. Кесиптик багыт берүү 
проблемасын изилдөөгө диалектикалык 
мамиле жасоо менен анын калыптанышын, 
өнүгүшүн, өзгөчөлүктөрүн, аны өркүндөт- 
үүгө багытталган алгылыктуу иш чаралар- 
дын системасын аныктоого мүмкүндүк 
берет.'

Экннчи-жекече методологиялык 
деңгээл - изилдөөдө колдонулган методо
логиялык принциптердин жыйындысы 
катары карасак болот. Ж екече методо
логиялык деңгээлге системалык структура- 
лык мамиле жасоо бир катар принциптерге 
таянат (комплекс үү мамиле жасоо, 
нсандык ши аракеттик мамиле жасоо, 
теориялык ан сезимдин жана практкалык 
иш аракеттин биримдиги ж. б.). Кесиптик 
багыт берүү маселесинин изилдөөдө 
педагогиканын принциптерине таянуу бир 
катар жагдайларын аныктоого мүмүкүндүк 
берет.

1. Кесиптик багыт берүү бир нече 
компоненттерден турган, өз ара 
байланышып арактетгенишкен жана чөйрө 
менен' тыгыз байланышта, белгилүү көз 
караңдылык га байланышкан иштин 
бүтүндүк системасы түрүндө каралышы. 
Кесиптик багыт берүү проблемасын 
үйрөнүүдө көңүлдү анын структуралык 
компонентгеринин негизги милдетгерин 
үйрөнүүгө көңүл бөлүү керек. Мында 
функционалдык иерархия,ца багыныңкы 
байланыш байка лат, Натыйжада бир 
кыйла өркүндүтүлгөн системаны алууга 
болот. Кесиптик багыт берүүнүн сырткы 
чөйрө менен өз ара таасирин үйрөнүү, 
анын калыптанышьша таасир тийгизген 
факторлорду, сапаттык мүмкүндүктөрүн 
аныктоого шарт түзөт.

2.Кесиптик багыт берүү иши дайыма 
динамикалуу мүнөздөгү кубулуш. Коом- 
дун өнүгүшүндө иштелип чыккан кесиптик 
багыт 'берүү ишининин системасы келечек- 
те да болуп өзүнүн негизги параметрлерин 
сактап (компоненттерин, максатын, мил- 
детин, эркин ой жугүртүүге жөндөмдүү 
социалдык активдүү жана ийкемдүү 
инсанды ка л ьштандыру у га б а гытталга н 
жана башкалар), конкреттүү социалдык- 
экономикалык шарттарга ылайыкташып 
өркүндөтүлөт. Анын себептерин үйрөнүү 
кесиптик бкагыт берүү ишин натыйжалуу

уюиггурууга жана башкарууга мүмкүндүк 
берет. Кесиптик багыт берүү ишинин 
функцияларына таасир тийгизген негизги 
мүнөздөмөлөрүн изилдөө коом үчүн 
квалификация!луу даярдыгы бар адистерди 
даярдоонуну перспективасын, өнүгүүсүн 
аныктоого мүмкүндүк берет. Мына ушун- 
дай мамиле жасоо гана коомдогу 
реформалоонун шарттарында кесиптик 
багыт берүү ишинин структурасындагы, 
мазмунундагы өзгөрүүлөрдү аныктоого 
жардам берет.

Изиддөөнүн үчүнчү деңгээли 
белгилүү милдеттерди чечүүдө колдонул
ган изилдөөчү тарабынан иштелип чыккан 
жана колдонулган конкреттүү метрдиканын 
жыйындысы. Изилдөөдө колдонулган ар 
бир конкреттүү методика белгилүү 
«методологиялык ачкычта» колдонулуп, 
илимий анализдин 1-жана 2- деңгээлинде 
белгиленген.

Тарыхый материализм коомдук 
кубулуштарды таанып билүүнүн метод}7 
жана чыгармачыл теория болуу менен 
адам коомунун практикалык иш аракетин 
жалпылоонун негизинде өнүгүп турат. 
Тарыхый материализм предметгшин 
өзгөчө.лүгү, тарыхый закон ченемдүү- 
лүктөрдү илимий таанып билүү, аны 
коомдук илимдер үчүн методологиялык 
негиз кылат. Кесиптик багыт берүү 
ишинин өзгөчөлүгүн эске алган учурда 
гана таанып билүүнүн методдору ийгилик- 
түү колдонулат. Азыркы кездеги кесиптик 
багыт берүү ишин изилдөөнүн маанилүү 
методологиялык негизи катары карама- 
каршылык теориясын кароого болот. 
Илимий адабияттарга таянып эмгекке 
коюлган социалдык-экономикалык,
социалдык педагогика лык, социалдык 
психологиялык талаптарды салыштыруу 
төмөндөгүдөй карама-каршылыктарды 
аныктоого мүмкүндүк берди:

- эл чарбасынын эмгекчиге койгон 
талабынын өсүшү жана базар экономика- 
сынын шарттарында кесип ээлерин алдын 
ала озуп даярдоонун ортосундагы:

инсандын иш аракетке 
кызыгуусунун, мүмкүнчүлүгүнүн жана 
коомдун муктаждыгынын ортосундагы:

- кесип ээсинин интеллектуалдык 
потенциалын жогорулатууга болгон 
муктаждык жана ага карата жай багыт 
алуунун ортосунда:

- базар экономикасынын шарттарын
да эмгекке адептик психологиялык, 
экономикалык, кесиптик даярдыктын 
керектиги жана аны ишке ашыруунун 
шартгарыньш ортосунда:
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-эмгектин өңдүрүмдүүлугү-н жогору- 
латуунун зарыддыгы жана мүмкүн- 
чүлүктордүн ортосундагы:

-у л у п у  к, регионалдык жана башка 
шартгардын жана демократташтыруунун 
жетишсиздигинин ортосуңда ж. 6. у. с.

Жогоруда белгиленген жана башка 
карама-каршылыктар өсүп келе жаткан 
жаш муундарды ан сезимдүү кесип таңдап 
алууга даярдоонун педагогикалык маселе- 
лерин кайра карап чыгууну тал ап кылат.

Мектеп окуучусуна кесиптик багыт 
берүү процессии терең таанып билүүдө, 
кесипке багыт берүүнүн максатын, 
милдетин, форма жана методдорун, 
натыйжалуулугун аныктоодо конкретгүү 
социологиялык изилдөе мааниге ээ болот. 
Ал эми конкретгүү социологиялык 
изилдөөлөрдүн милдеттери кесиптик 
багыт берүүнүн методологиялык негизин 
түзөт. Мындай изилдөөлөрдө кесиптик 
багыт берүүнүн ар түрдүү маселелери 
боюнча мектеп окуучуларынын билим 
деңгэзлин үйренүү маанилүү. Ансыз 
окуучукун ан сезимдүү кесип тандап 
алуусунун деңгээли жөнүндө тыянак 
чыгарууга мүмкүн эмес. Мектеп окуу
чуларынын кесип тандоокун проблема- 
лары боюнча билим денгзэлин изилдөөдө 
кээде тандоокун деңгээли дайым зле анык 
аң сезиминдеги кесиптик мүнөздүн 
деңгээлине ылайык келбегендин зеке алуу 
зарыл. Анткени, айрым учурларда мектеп 
бүтүрүүчүсү кесип тандооиун теориялык 
маселелери боюнча билимдерге жана көз 
караштарга ээ болбой эле. ата-энесинин, 
мугалимдердин. змгек коллективинин, 
кесип ээсииин жана башка факторлордун 
таасири астында келечектеги кесибинин 
сапаттарын алып журүүчү боло алат, 
Экинчи бир учурда ал кесип. аны тандоо 
жөйүндөгү терең билимдерге ээ болгон 
болсо дагы иш жузүндө ар түрдүү 
таасирлердин жардамы менен дагы 
кесиптик сапаттар бекемделбейт.

Мына ушуга байланыштуу мектеп 
окуучусунун эл чарбасынын тармактары, 
кесиптер жана ага коюлган талаптар, аны 
тандоонун өзгөчөлүктөрү,' жана башка 
ушул сыяктуу маселелер боюнча билим- 
деринин деңгээлин, кесиптик кызыгуунун 
жана аны тандоонун негизделген мотив- 
деринин аныктоо зарыл. Мунун бардыгы 
чыныгы иш аракеттерде гана байкалат. 
Натыйжада окуучуларга кесиптик багыт 
берүү ишинин натыйжалуулугунун 
төмөндегүдөй критерийлерйн аныктоого 
болот: окуучунун туура кесип тандап 
алуунун социалдык -  экономикалык

маанисин туура түшүнүүсү, окуучунун 
езүнүн кызыгуусун, шык, жөндөмүн 
баалай билиши, тандаган кесибинин 
перспективасын аныктай алышы жана 
башка. Бул өз кезегинде кесипгик багыт 
берүүнүн натыйжалуулугун жана анын 
критерийлерин аныктоо үчүн изиддөө 
иштерин жүргүзүүдө изилдөөнүн метод- 
дорунун комплексин колдонууну талап 
кылат.

Мектеп окуучуларын кесип ан 
сезимдүү кесип тандоого даярдоонун 
мүнөзү жана өзгөчөлүгү органикалык 
түрдө өз ара байланышкан социалдык 
жана экономикалык факто^лор менен 
шартталган. Атап айтканда, азыркы кездеги 
илимий- техникалык прогресстин темпн 
жана енүгүп туруучу масштабы, коомдук 
өндүрүштүн татаалдыгы, эмгектин мазмун- 
унун, шартыиын жана мүнөзүнүн өзгөр- 
үшү: өндүрүштүн түздөн-түз катышу- 
чуларына карата жаңы талаптардын 
коюлушу, алардын жалпы орто билимине, 
кесиптик- квалификация лык даярдыгына, 
змгек ресурстарына болгон муктаждык 
жана башкалар.

Азыркы этапта методологиялык 
багытка маанинин берилишин жаштарга 
кесиптик багыт берүүнүн коомдук маани- 
синин өнүгүшү, жаны типтеги чыгармачыл, 
ишкер змгек адамын калыптандыруунун 
зарылдыгы жана татаалдыгы менен байлан- 
ышат. Биздин көз карашыбызча мектеп 
окуучуларын айыл чарба кесиптерине 
багьгг берүүнү илимий талдоо негизги 
методологиялык жобо бо.туп, азыркы 
зтаптагы конкретгүү тарыхый жагдайлар, 
коомдун социалдык-экономикалык өнүгү- 
игүнүя перспективасы жана өндүрүпггүк 
мамиледердеги өзгөчөлүктөр эске алынат. 
Мектеп окуучуларына айыл чарбасындагы 
кесиптерди тандап алууга даярдоодо 
коомдун өнүгүүсүнүн перспективасын эске 
алуу темөндөгүлердү аныктоого жардам 
берет: окуучуларга кесиптик багыт берүү 
ишинин так перспективалык линияскн 
жана милдетин аныктоого, социалдык- 
экономикалык шарттарды эске. алып 
педагогикалык каражатгардын стратегия- 
сын прогиоздоого, кесиптик багыт берут 
ишин комплекстүү жүргүзүүгө материа.1- 
дык өбөлгөлөрдү илимий негизде анализ- 
дөөгө. Азыркы кездеги базар экономика- 
сына өтүүнүн шарттарында чыгармачы.ткэ; 
менен иштей билген, ишкер, уюипургуч 
адамдарга муктаждык өсүүдө. Мындай 
адамдарды тарбиялоодо, кальпхгандырууда 
кесиптик багыт берүү иши мааниге зэ 
болот. Кесиптик багыт берүү саясвй
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идея лык, эмгектик, адептик. экологиялык 
жана башка тарбиянын багыттары менен 
биримдикте жүрүп, комплекстуү проблема 
катары социалдык. экономикалык, психо
логиялык, медиднязлык аспектилерде 
дагы каралат. Инсандын ар тараптан 
өнүгүүсү бир катар оапаттарды езүнө 
сиңирген (жаратуучу-эмгекчи, чыгармачыл 
ж.б.) интегралдык касиет. Анын ар 
тараптан өнүгүшү коомдун гана максаты 
болбостон, жеке адамдьш дагы максаты 
жана милдети.

Окуучунун кесип тандап алуу 
процессии социалдык чөйрө менен 
байланышта каралышы адамдын маңызын 
түшүнүүнү конкреттештирет. Биз мьщцан 
инсандын кесиптик жактан. калып- 
таньппын, аны тандоодогу- негизделген 
мотивдеринин кальгатанышы катары 
түшүнө алабыз. Адамдын чөйрөсү кең 
мааниде алганда бул социалдык, саясий, 
экономикалык, изданий жана жашоо 
шартгары.

Мектеп өзүнүн окуучуларын аң 
сезимдүү кесип тандап алууга даярдайт. 
Ар бир бала алгач ар түрдүү кесиптер 
жөнүндө, маалымат алып, акырындык 
менен белгилүү билим, билгичтикке, көн- 
дүмдөргө эз болуп туура кесип тандоого 
умтулат. Натыйжада кесиптик. социалдык 
позицияга зз болот. Алар адамдар менен 
социалдык, сощ1алдыК'-психологиялык 
байланышта болушат. Мындай чөйрө 
окуучулардкн билим, тажрыйба алуу- 
сунун түздөн-түз булаты болуп саналат. 
М ындан төмөндогүдөй методологиялык 
тыянак келип чыгат: кесилке багыт берүү 
окуучунун өнүгүүсүнө багытталып, анын 
социалдык активдүүлүгү менен байлан- 
ышып, коомдук муктаждык жана кызык- 
чылыкты шике ашырууга багытталат.

Кесипке багыт берүү проблемасын 
чечүүдө диалекикалык жана тарыхый 
материализмдин иңсан, эмгек жөнүңдөгү 
жана башка окууларына таянабыз. Адам
дын иш аракети ендүрүштүн өнүгүүсүнүн 
жолу гана ’ болбостон, адамдьш жашоо 
шартын езгөртүүиүн жолу, адамдьш өзүн 
езгертүүсүнүк, инсан катары калып- 
тануусунун шарты (кара күч эмгегинин 
ролу, функциясы, о к у п у  ну н эмгек менен 
байланышгыруу, пол техника лык
принцип).

Окуучуларды кесип тандоого 
даярдоо маселесин чечүүнүн маанилүү 
методологиялык принциби катары инсанга 
тарбиялык таасир этуүнүн системасыньш 
диалектик а лык мүнөзү. Мындай мамиле 
жасоонун маңызы жана шике ашыруунун

методикасы инсанды үйрөнүү өзүнө 
социалдык мааниге эз болгон мотивдерди 
жана эмгекке муктаждыктарды аныктоо, 
граждандык жана кесиптик калыптанууну 
жана ага жетүүнү долбоорлойт. Кесиптик 
багыт берүү ишинин системасында тарбия
лык иштерди оптималдаиггыруу, таасир 
этүүнүн туура келген мазмуну, жолу, 
формасы болгондо жогорку ийгилкке 
жетишүүгө болот. Мында жагымдуу ошол 
учурду эстен чыгарбоо керек, анткени 
анча чоң эмес. сандык өзгөрүүлөр 
(окуучунун инсанындагы) айрым сапатгар 
тез секирик (скачок) бериши мүмкүн. Бул 
жарылуу- оор жана чоң педагогикалык 
күчтүн финалы (социалдык-эмгектин 
функциясы) (эмгекгинстимулу).

Кесипке багыт берүү маселесин 
чечүүдө обьективдүү социалдык керектөө- 
лөрдү жана кызыгууларды эске алуу 
методологиялык мааниге зэ болуп, 
социалдык детерминациясын терең ачып 
берүүгө мүмкүндүк түзөт. Коомдук 
керектөөлөр жана кызыгуулар өндүрүш- 
түк, эмгектик иш аракеттин жана 
өндүрүпггүк мамилелердин кыймылдаткыч 
күчү болуп саналат. Өндүрүштөн жаралып 
жана адам күчүнүн негизги ендүргүч күч 
катары мазмундук маңызын аныктап, алар 
(кызьиууну) енүгүүгө багыттайт. Бул 
мааниде керектеөнүн жана кызыгуунун ар 
тараптуу өнүгүүсү коомдук прогресстин 
өзүнчө максаты. Адамдын керектөөсүнүн 
жана кызыгуусунун өзгөчөлүгү, алардын 
дайыма өнүгүп турушу өндүрүштүн 
керектөөсүн өнүктүрөт. Коомдук керектөө 
жана кызыгуу жеке керектөөнү аныктап, 
коомдогу катнашта адамдын иш 
аракетинин байланышын павда кылат.

Демек, окуучуларга кесиптик багыт 
берүү маселесин изилдөөдө азыркы 
кездеги эконбмикальпс мамилелерди кайра 
куруу саясаты менен байланыштырып 
изилдөө маанилүү методологиялык жобо 
болуп саналат. Мына ушу л жагдайлар 
кесипке багыт берүү ишинин 
принцилтерин аныктоого жардам берет.
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