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КТУ, окутуучу

ОКУУЧУЛАРДЫН АЙЫЛ ЧАРБА КЕСИПТЕРИН КОМПЕТЕНТТҮҮ ТАНДООГО 
ДАЯРДООНУН АЙРЫМ ЖАГДАЙЛАРЫ

Азыркы кезде өлкөнүн экономикасын туруктуу өнүктүруү, азык түлүк кпопсуздутун чечүү актуалдуу 
Ёшселелерден болуп саналат. Мына ушул социалдык-экономикалык милдеттерди чечүудө айыл мектептсрине 

ов роль таандык. Мектеп бүтуруучүсунун учурдун талабына ылайык сапаттуу билим жана туура кесип тандап 
;*алпы коомубуз үчүн мааниге ээ болгон проблема.

Кесиптик багыт берүү -- ар бир окуучунун ден соолугун, жөндомүн, кызыгуусун жана коомубуздун 
иификациялуу адистерге болгон муктаждыктарын зеке алып. аны ан сезимдүү кесип тандоого даярдоо 

|.аионча жүргүзүлуүчү иштердин систсмасы. Бүгүнкү күндөгү базар экономикасына өтуүнүн шарттарында 
‘ ; лйгкп окуучуларыиа кесиптик багыт берүү ишин оптималдаштыруунун зарылдыгы есүүдв. Бул социалдык- 

еяомикалык жана педагогикалык мүмкүнчүлүктөрдүн биримдигин эске алып, окуучуларды кесип тандап 
зууга ар тараптан даярдоо менен мүнөздөлөт.

Кыргызстандын экономикасынын негизин айыл чарбасы түзүп турат. Белгиленген милдеттерди чечүү. ез 
|*вэегинде айыл чарбасына квалификациялуу адистерди даярдоону кун тартибине койду. Анткени. бүгүнкү 
« * аө  айыл чарбасынын квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине болгон муктаждыгьх улам барган 

ьаёыч өсүүдө. Бул абалды төмөндөгудөй жагдайлар менен түшундүруүгө болот.
Биринчиден. жаштар калктын өзгөчө социалдык демографиялык группасын түзүп, эмгек ресурсун калып- 

[ждырууда негизги роль ойнойт. Айыл чарбасында эмгектн уюштуруунун жаңы формаларынын киргизилиши- 
г карабастан (фермердик-дыйкан чарбалары. акционердик коом, кооператив ж.б.) жаңы техниканын жана тех- 
юогиянын киргизүүнүн кечеңдеши, эмгектн механизациялаштыруу, электрлештирүүнүн процесстеринлк 

i жшендөшү, турмуш- тнричиликтеги шарттар мектеп окуучуларынын арасында айыл чарбасындагы кесипгер- 
[ кадыр- баркын бир кыйла темөндөттү.

Экинчиден. мектептин бүтүрүүчүсү белгилүү деңгээлде жалпы билимге, эмгек кендүмдерүнө ээ болгон- 
i ду*тан өндүрүшкө оат ыңгайланышат. Алардын көпчүлүгү квалификациялуу7 жана чыгармачыл эмгекке кызы- 

зып, жалпы билимин көтөрүүнү социалдык позициясын бекемдөенүн шарты катары карашат. Мектептин 
г%гүрүүчүлөрү үчүн окуу көнүмүш. Алар ушул инерцияпын күчү менен жогорку окуу жайлардан билим алууга 

гтулушуп, айыл чарбасындагы кесиптерге кызыгышпайт.
Үчүнчүдөн, айыл мектептеринде кесиптик багыт берүү иштерн жергиликтүү шарттарды эске алуу менен 

; ’»-*гемалуу жүргүзүлбейт. Ушута байланыштуу мектеп бүтүруүчүлөрүнүн кесип тандоонун, базар экономика- 
акнын жана социалдык- укуктук коргоонун маселелери боюнча жеткиликтүү түшүнүгү жок.

Төртунчүдөн, көп учурда мектеп бүтүрүүчүсү үчүн кесип тандоодо эмгек акынын децгээли. руханий 
; аггнөсүнүн муктаждыгын канааттандыруу алдынкы орунга чыгып, андан кийин гана социалдык позишмсынын 
слыптанышы мааниге ээ болот. Көпчүлүк учурда жерпшиктүү социалдык-ендүрүштүк шарттарды эске албай 
жтемасыз жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү мши мектеп бүтүрүүчусүиүн кесип тандоосуна эч кандай жар- 
жм бере албайт.

Бешинчиден, бүгүнкү күндө республикабызда айыл чарба механизациялоонук деңгээли төмөн болгондук- 
-гяи эмгекчилеринин басымдуу бөлүгүн кол менен эмгектенгендер жана жашы улгайгак адамдар түзөт, башка
ми. айтканда атайын кесиптик даярдыгы жок адамдар. Айрым чарбаларда эмгектенгендердин 5-10 процентинин 
пял кесиптик даярдыгы бар. Бул өз кезегинде айыл чарба эмгекчилеринин кесиптик билимин квалификация
м и  жогорулатууну күн тартибине коет.

Алтынчыдан, айыл чарбасында эмгекти уюштуруунун жаңы шарттары жөнөкөй эмгек көндүмдөрүне. 
«үндөлүк тажрыйбага, традицияга негизделген кесиптердин ордуна атайын билимди, жалпы техннкалык динс- 
зшлнналарга негизделген өндүрүштүк технология боюнча кенири профилдеги даярдыгы бар адистерди талап 
1Ь£лат. Алар үчүн теориялык билим, прогрессивдүү технологияны, автоматташтырылган жабдуулардын, меха- 
нкзмдердин иштөө принциптерин билүү биринчи орунда турат.
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- езүн-озү оркүндөтүүяүн мотивциясынын калыптанышы,
- академиялык жана эмгектик мобилдуүлүк (3) Янмкто- 
Мына у ш у л  аныктамага таянып кесип тандоодогу компетенггуущ'кгүн структурашк

ололот. Ал "негизинен мотивациялык, инсандын тааньп, билүүчуяүк, операциялык деген ^ " н т т е д а н  
у шул айтылган компетенттүүлүктун маңызын жана анын критериилерин жана көрсоткүчтөрүн анык 

а дык“  и S ' адабиятгарда кесш  тандоонун 3 денгээли белгиленген: жогорку, ортонку жана төметк*.М . 
1 ™ Рга ылайык кесиптик компетенттүүлүктүн булагы- окутууда жана практикалыкиштерде т а ж р ы н ^  
болуу. Илимий эмгектерде кесиптик компетенттүүлүктүн компонента катары с о ц и а л д ы к  жа„а инеанд -■
петенцияны көрсөтүшкөн. Аларга конгнитивдик, өз алдынчалык, баикагычтык, креатиадүулүк, 
ишенимдуүлүк катаал шарттарда аракеттене билгендиги, коммуникативдүүлүк ж.б.лар кире . * 1 
^ = r ^ e J  продуктовдүү аткарууиу камсыз кылган жалпыланган иш аракеттин жыиындь.



усиикалык илимий-практикальтк конференция «Педагигикалык (тлим Оеруунун г.ройлсл-.елары жана өнугуу перспекттасы»
-убликэнская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития педагогического образования»

.seep Э.,Заводчиков) Биздин изилдөөнүн позициясында компетенция - белгилүү предметтердин процесстердин 
^Ггоөсүнө жана иш аракетке карата керек боягон бул өз ара байланышкан инсандын сапапары (билим, бил- 
гжчтик, көндүм, иш аракеттин жолдору),

Мында. билим берүүчүлүк компетенция жана кесиптик компетенция деп көрсөтүүгө болот. Билим 
:ср\үчүлүк компетенция - бул билим берүүиүн стандарткна ылайык. окуучунун бияимди сапаттуу өздөштүрө
- - андыгы менен иисандык өнүгушү. Кесиптик компетенция бул окутуу процессинде аЛ1'ан аткарыла турган 
rrve карата инсандын системалаштырылган еапаты.

Төмөндө окуучулардын зйыл чарбасындагы кееипти компетенпуү тандап алууга даярдоонун айрым жа- 
•дайларыиа кыскача токтолмокчубуз.

1. Окуучулардын соыиалдык баалуулуктарын калыпгандыруу. Мектепте сабактарда, класстан жэна 
-.■•тентен тышкаркы иштердин системасында окуучуларды зйыл чарба кесиптерин компетенттүу тандап алуу- 
. лаярдоо ишке ашат. Предметтик сабактар боюнча түзүлгөн окуу программаларын, окуу китептерин талдоо

->уучулардын социалдык баалуулуктарын калыптандырууга кенири мүмкүнчүлүктөр бар экендигин көрсоттү. 
Уасалы, гуманитардык циклдеги предметтерди окутууда, программалык материалдарга ылайык келген 
жергиликтүү материалдарды, айыл турмушунан алынган конкреттүу мисалдарды колдонуу окуучулардын со- 
данлдык жана кесиптик позицияларынын калыптанышына түрткү болот.Ал эми табигый - математикалык дис- 
ггплиналарды окутууда окуучулардын азыркы кездеги айыл чарбасынын илимий негиздери, өндүрүштүн не- 
саздери, тармактын өнүгүшүнүн перспективасы ж.б.у.с. маселелерди ездөштүрүүсү окуучулардын технология- 
ш х  маалыматтарга ээ болуусуна шарт түзүп, кесип тандоого теориялык, практикалык жана психологиялык 
аастан даярдоодо мааниге ээ болот

2. Кесип тандоодогу маанилүү компетенттүүлүктүн калыптанышынын маанилүү критерийи -  бул окуучу- 
г-н атайын маалыматтарга ээ болушу. Окуучулар илимдердин негизин окутууда, класстан жана мектептен 
•згшкаркы иштердин системасында айыл чарбасы илимий-практикалык маселери, өндүрүштүк технологиялар 
туурасында кенири түшүнүктөрге ээ болуусу зарыл.

Бул багытга иш алып барууда массалык маалымат каражаттарынын, радио, телевидениенин материалда- 
рын, кошумча адабшгггарды, докумеиталдуу фильмдерди жана башкаларды кенири пайдалануу окуучулардын 
•эндап алган кесиби боюнча туура көз караштарын калыптандырат.. Мына ушуга байланыштуу мектептсги 
зкуу-тарбия иштеринин айыл чарба багыттуулушгн арттыруу зарыл.

З.Окуу-тарбия иштеринин жүрүшүндө окуучулардын кесип тандап алуусунда мааниге ээ болгон 
ж:упетенттуулүгун калыптандыра турган жергиликтүу шарттарды, окуучулардын жаш курагын эске алуу Me

s s  өндүрүмдүү эмгегин уюштуруу.. Окуучу эмгекке катышуу менен кесип тандоодо мааниге ээ болгон компе- 
ж-чттерге ээ ( жалпы жана атайын эмгектик көндүмдөргө) болот. Мындай эмгек окуучулардын рационализа- 

гхедук, ойлоп табуучулук, техникалык чыгармачылыгы ж.б. сапаттарын өнүктүрүүгө багыт алышы керек.
4. Окуучу езү жөнүндө толук билүүсү керек. Анткени мектеп бүтүрүүчулөрүнүн көпчүлүгү өзүнүн ден- 

«олуту. жөндөмү, шыгы, кызыгуусу жөнүндө маалыматтарга зэ эмес. Натыйжада алар кесип тандоодо ката- 
зашы кетиришет. Алардын көпчүлүгүнүн кесип тандоосунун негизделген мамиле-мотиви жок. Мына ушуга 
■■'•х.ааныштуу көпчүлүк учурларда кесиптерин алмаштырууга мажбур болушат. Бул алардын социалдашуусу 
'« ?  кыйла кечендейт.

5. .Кесиптик тандоодогу компетенттүүлүгунүн калыптанышынын маанилүү критерийи окуучунун тандап 
«сан кесибине ээ болуунун жолдорун долбоорлоп жана мектепти бүткөндөи кийин тандап алтан кесибине ээ 
т т у у н у н  жолдорун билишн Окуучу мектеп партасында алган билимине таянуу менен тандаган кесибине ээ 
&ауунун жолдору жөнүндө толук маалыматтарга ээ болушу зарыл. Мына ушуга байланыштуу окуучулар- 
ш н  окуу-тарбия иштеринин жүрүшүндө окуучулар өзү. кесиптер дүйнөсү жөнүндөгү маалыматтарга таянып, 
лесяп тандоого таасир тийгизген факторлорду эске алып, кесипке ээ болуудагы чек койгон ресурстар өтүүнүн 
жаглайларын аныктайт.

6. Мектеп окуучусунун кесип тандоодогу маанилүү компетенциясын калыптандырууда тандаган кесиби 
,аш<з ага коюлган талаитар, өндүрүштүк мамилелер гууралуу түшүнүктөрүн калынтандыруу мааниге ээ:

-эмгек рыкогу жана кесиптер;
-жеке кесиптик пландар;
-кесип ээлеринин квалификацияеы;
-жалпы жана атайын билгичтиктер;
-эмгек шарттары;
-эмгек закондору;
-кесиптик професеиограммалар;
-кесиптик квалификацияны жогорулатуунун;
-эмгек акы жана анын структурасы;
-эмгектин психологиялык өзгечелүкторү ж.б.у.с..
7. Кесиптик тандоодогу компетенттүүлүгүнүн калыптанышынын маанилүү критерийи окуучунун мектеп- 

’S* оүткөндөн кийин тандап алган кесибине ээ болуунун жолдорун билиши. Мына ушуга байланыштуу окуу- 
*?лзрдын окуу тарбия иштеринин жүрүшүндө окуучулар езү жөнүндө, кесиптер дүйнөсү жөнүндөгү маалымат- 
гас га. кесип тандоого таасир тийгизген факторлорду, кесипке ээ болуудагы чек койгон ресурстар өтүүнүн жа- 
тайларын эске алат.
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И. А? АБАЕВ АТЫНДЛГЫ КЫРГЫЗ МЛМЛЕКЕТТИК У НИВ ЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ
ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АРАБАЕВА

Демек, кесип тандоого компетентт\у мамиле жасоонун ар турдүүлүгу, көп кырдуулугу, кесипке бгг» 
берүү ишиннн ар түрдуү факторлор менен шартталгандытын корсөтот Компетенттүуяүк жалпылангак г г в т  
тигил же бул кесиптик иш аракетте ийгиликтүү эмгектснуү үчүн зарыл болгон билим, билпгящ. 
көндумдердүь жана жендемдүн, инсандын сапаттарынын, касиеттеринин жыйындысы. Мектепте окуу -ц $ Ш  
ишиннн айыл чарба б’агыттуулугу жана кесипке батат берүүчүлүк жагдайынын болушу маанилүү болут. ешь- 
лат.
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