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Сманоси* ШМ 
И.Арабаев атындагы К М У  зааайр 

Аманат шШ
И.Раззаков атындагы КТУнун о к \т> у *ю

К Л А С  С ТА Н  Т Ы Ш К А Р К Ы  И Ш ТЕ Р Д И Н  С И С Т Е М А С Ы Н Д А  О К У У Ч У Л А Р ГА
К Е С И П Т И К  Б А ГЫ Т Б Е Р Ү Ү

Сабак канчалык жогорку илимий методикалык деңгээлде өтүлсө дагы, анын жүрүшүндө oKwresip 
жөндөмүн. шыгын, кесипке кызыгуусун толук аныктоого мүмкүн эмес. Окуучулардын келечектеги кеснбшй* 
сезимдүү тандап алууга даярдоодо класстан жана мектептен тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин маанткж тш 
Бул иштер окуу процессиндеги кесиптик багыт берүү ишикин мазмунун толуктап, анын акырыка ч я ж  
логикалык жүргүзүлүтүн камыз кылат. «Эгерде класстан тышкаркы тарбиялык иштерди тарбия, билим 
иш чараларынык суммасы катары гана түшүнүп, уюштурбастан, окуучулардын эмгектик тарбия альдш т  
кесиптик калыптанышына таасир тийгизген ыкмалардын жана каражаттардын системасы катары карзсааг щ  
кыйла жемиштүү болот»(5,59;). Мына ушуга байланыштуу окуучуларды айыл чарбасындагы кеситттгав* яе 
сезимдүү кесип тандап алууга даярдоого багытталган алгылыктуу тарбиялык иштердин системасын жив 
мазмунун иштеп чыгуунун зарылдыгы келип чыкты,

Окуучуларга базар экономикасынын шарттарында билим жана кесиптик багыт берүүге баги— з.*гт 
иштердин системасы темөндөгү милдеттерди чечүүгө багытталышы керек:

1. Эмгекти уюштуруунун жаңы шарттарындагы айыл чарба эмт екчилеринин жогорку адептик сапг~гэр*э 
калыптандыруу.

2. Окуучулардын окуу процессинде илимдердин негизи боюнча алган политсхникалык билимдерин т я »  
тика менен байланыштырып тереңдетүү.

3. Окуучулардын кесиптик кызыгуусун өнүктүрүү, эмгектик көндүмдөрүн жана билгичтиктерин. ш ш  
тандоодогу негиздслген мамиле-мотивдерин калыптандыруу.

4. Окуучулардын таанып билүүгө болгон кызыгуусун өнүктүрүп, айыл чарбасынын илимий-техтшав» 
ггрогресстин шарттарындагы проблемалары, кесигггер менен тааныштыруу.

Мектеп окуучуларын кесип тандап алууга даярдоодо класстан жана мектептен тышкаркы иштердш «: 
түрдүү формаларын (жекече, группалык. массалык) айкалышгырып пайдалануу керек. Республикабыздын м а  
тепгеринде топтолгон алдыңкы тажрыйбаларды, исдагогикалык изилдөөлөрдү үйрөнүүнүн жана жургузк* 
изилдөолөрүбүздүн негизинде тарбиялык иштердин төмендөгүдөй алгылыктуу формаларын белгилей альбьгг-

1. Айыл чарбасы жана анын тармактары. перспективалык өнүгүүсү, эмгекти уюштуруунун жаны варя»  
ры. кесип тандоо жана башка утпул сыяктуу маселелер боюнча аңгемелешүү, лекцияларды докладдарды. яь  
путтарды өткөрүү.

2. Фермер-дыйкан чарбаларында эмгектенген кесип ээлери, айыл чарба адистери, эмгектин ардагег-яч* 
менен жолугушууларды өткөрүү.

3. Кссиптнк багыт берүүге байланышкан класстык сааттарды өткөрүү.
4. Фермердик-дыйкан чарбаларына өндүрүштүк экскурсияларды уюштуруу.
5. Эмгктин новаторлору, окумуштуулар, адистер менен кат альтшуу, байланыш түзүү.
6. Мектепте айыл чарба күндөрүн өткөрүү.
7. Дубал газеталарды кесиптерди пропогандалоо ишинде пайдалануу.
8. Айыл чарбасына арналган телекөрсөтүүлөрдү пайдалануу,
9. Керкөм, илимий понулярдуу адабияттарды. массалык маалымат каражаттарын тарбия иаперяв  

пайдалануу' ж.б.у.с.
Класстан жана мектептен тышкаркы иштерде тарбиялык жана кесиптик багыт берүүчүлүк иш чаралзпзк 

ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн мугалимдердин политехникалык билиминин денгзэлин көтөрүү зарыл. Kecsr
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«Педагогикалык бишм берууиуп пробдемалары ж ана онугүу перспективасы»

«Проблемы и перспективы развития педагогического образования»

"г.- багыт берүү ишин уюшгурууда төмөндөгү нсгизги прищиптерге таянуу керек: өткөрүлгөн иш чаралардык 
-'-нм. тарбия, кссиптик багыт берүүчүлүк мазмуну, жогорку саясий идеялык дещзэли; тарбиялык иш чаралар- 

тун ар түрдүүлугү жана мазмундуулугу; окуучулардын өз алдьгачалыгы; тарбиялык иш чаралардын перспекти- 
эске алуу: окуучулардын бош убактысын тарбиялык максатта туура пайдалануу.

Окуучунү аң сезимдүу кесип тандап алуута даярдоо ишкнде идеал жөнүндөгү окууну пайдалануу керек. 
Идеал таасяр эгүүчү чоң кучке ээ бодгондуктан аны тарбия иштеринде пайдалануу, жаш муундун ага умтулуу- 
. паида кылат. Кесиптик идеал адамды езүнө тартуучу күчкэ ээ болгондуктаи ага конкреттуү мүнөз берүү 
«.грек. Биздин идеал турмуштун бардык сферасында эмгекчиник жаны тиби катары, илимдин жетишкендикте- 
ж менен куралдакган, активдүү, эмгекги уюштуруунун жаңы шарттарына бат ыңгайланышкан, мобиддүү эм- 
"-х'чииин нисаны. Мьша ушуга байланыштуу кесиптик багыт берүү ишин өркундөтүүдө төмөндөгү жагдайларга 
=':--ул бөлүү керек.. Биринчпден, практика корсөткөндөй эмгек новаторлорунун тажыйбалары- бул идеал ката- 
зы окуучуларды кесип тандоого даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатуунун бирден-бир фактору.. Экинчи- 
зг:-- идеал окуучуну илкмдердин негизи боюнча билимдерге ээ болууга, дүйнөге көз карзшын жана социалдык 
ж сезимин калыптандырууга, коомдогу өз ордун издөөсүн пайда кылып аны толук ойлонууга мажбурлайт. 
'-^учулар үчүн бул процесс үзгүлтүксүз. аны ишке ашырууда окуу иш аракети, класстан жана мектептен 
Тяглзкзркы иштер, окуучунун бош убактысы мааниге ээ болот.

Окуучунун бош убактысына педагогикалык жетекчилик кылуу, анын анын бош убактысынын бгоджети, 
« i-.чп тандоодо бош убакытты рациояалдуу уюштуруунун маселелери М.Г.Бушканецтин(2), 
.4.1 Журкинакын(З) жана башкалардын эмгектеринде каралган. Изилдөөлөрдө окуучуларды аң сезимдүү 
акн п  таидап алуута даярдоодо, бош убакытты рационалдуу' уюштурууга көнүл бөлүп. бала үчүн педагогдон 
32* эмес кадыр баркка ээ болгон массалык маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүгүн китептерди, радио, те- 

|ваагниени, кинону колдондук.
Алар окуучулардын турмуштук көз караштарын калыптандырууда ишендирүүчүлүк чон күчкө ээ болуп, 

*а»г:<ы кездеги өндүрүштүк мамилелер, кесиптер, илимдин жана техниканын жетишкендиктери женүндө маа- 
* з и т  ала алышат. Массалык маалымат каражаттары тигил же бул кесиптин өзгөчөлүгүн, коомдогу маанисин, 
s s :  адам үчүн ролун толук ачып бере алат. Телекөрсөтүүлөрдөн, газета-журналдардан окуучулар азыркы кез- 
дггг ендүрүштүк мамилелер, кесиптер. илимдин жана техниканын жетишкендиктери жөнүндө маалымат ала 
Зикзат.. Кыргыз телевидениеси аркылуу берилген республиканын айыл чарбасы, эмгек ветерандары, фермер- 
рв-сыйкан чарбалары, ар кыл кесип ээлери жөнүндөгү керсөтүүлөрүн кесиптик багыт берүү иштеринде пай- 
|teJH>y окуучунун турмуштук позициясыкын калыптанышына түрткү болот. Мына ушул эле маселелер мез- 
Вкхгл басма сөздөрүнүн беттерннде жогоркудай магериалдар жарыяланат.

-»:• кезегинде эле Н.К.Крупская кинонун тарбиялоочулук, дүйнөгө көз карашын калыптандыруучулук ро- 
бгса белгилеген(4). Мына у шута байланыштуу тарбиялык иштерде илимий жетишкендиктер, эмгек нова- 

. .г-,  алдыңкы фермерлер жөнүндө тартылган документалдык жана ойыл чарбасына байлданышкан көркөм 
■жг-ллерди колдондук. Мына ушул багытта Кыргыз телевидениеси аркылуу берилген материалдар окуучу- 

~~j ~ зктивдүү турмуштук позициясынын калыптанышына түрткү болот.
Окуучунун кесипке кызыгуусунун жогорку формасы катары анын атайын адабияттарды окуута болгон 
ггөөсүн эсептөөгө болот. Эксперименттин жүрүшүндө элдин эмгектик салттары. эмгек новаторлору, базар 
c-MiiKacbiHHH маселелери жана башка ушул сыяктуу чакан китептер окуучуларга сунуш кылынды. 
>.%\чулардын алгачкы кесип тандоого байланышкан түшүнүктөрүн кеңейтүүдө кесиптик багыт берүүчү 

.—«елешүүлөрдүн мааниси чон. Ангемелешүүнүн так уюштурулушу. пландаштырылышы окуучулардын ке- 
г аидоо менен байланышкан керектүү маалыматтарды алышын камсыз кылат.Окуучулар арасында «Кесип 

щ&хй - глечек», «Республикабыздын экономикасы», «Туура кесип тандап алдыңбы?», «Ким болуу керек?» 
дег.; : темаларда жекече жана коллсктивдүү аңгемелешүүлөрдү еткөрүү керек. Анткени, айрым окуучулар 

алган кесиби жөнүндө толук маалыматка ээ болбой, жолдошторунан уялат. Мына ушундай учурда 
менен жекече ангемелсшип, ага тандаган кесиби жөнүндө кеңеш берүү керек. Ал эми коллективдүү 

'^Заж.тешүүнүи жүрүшүндө өз ара талкуулоонун натыйжасында алардын кесип, айыл чарбасынын мааниси 
^гаиадэгү түшүнүктөрү бир кыйла кеңейет.
Л  Окуучулардын айыл чарбасынын негиздери, кесип тандоо боюнча түшүнүктөрүн кенейтүүдө политехни- 

-багытгардагы лекторийлер мааниге ээ. Лекторийлерди өткөрүүгө биология, химия, физика сабактарыныи 
ЧЙЕ^гилернн, айыл чарба адистерин тартуу керек. Мектепте «Азыркы кездеги фермер-дыйкан чарбаларынын 
«Вы-. Илимий техникалык прогресс жана айыл чарбасы» ж.б.у.с. темаларда лекцияларды өткөрүүгө болот. 
ЩЬкалу. «Илимий техникалык прогресс жана айыл чарбасы» деп аталган темада өткөрүлгөн лекцияда окуучу- 
fgg«s.v хенүлүн төмөндөгү маселеге бурууга болот. Азыркы кезде илимдин жетишкендиктери эл чарбасынын 

тармактарында кеңири колдонулууда. Натыйжада прогрессивдүү ендүрүштүк технология өркүндөөдө. 
ртШь ~арбасында илимдин жетишкендиктери жаңы породаларды, сортторду апууда ендүрүштүк технологияны 
эд^гаегуүдв колдонулат. Перспективада айыл чарбасы енөр жайлык негизде өнүгүп, механизациялашгаруу 
S e a r  кулач жаят Мына ушул факторлор келечектеги фермердик, дыйкан чарбаларында эмгектенген кесип 
ЭИдаа£-'н алдыңкы технология жөнүндөгү билимди, эмгектик көндүмдөрдү талап кылаарын түшүндүрөбүз.
Ш; Маггеп жайланышкан ар бир айылда эмгеги менен элдин урмат сыйына татыган эмгек ардагерлери, нова- 

алдыңкы фермер-дыйкан чарбасынын эмгекчилери бар. Алар менен түздөн-түз ендүрүште жолугу- 
зы еткөрүү окуучулар кесиптер, эмгекти уюштуруунун шарттары жөнүндө маалыматтарды ала алышат.
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И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МЛМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ 
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Окуучулар арасында кесип тандоо менен байланышкан диспуттарды, ксчелерди өткөрүү жгкшы натыйя 
бере тургандыгын практика көрсөттү. Анткени, дискуссиялардын жүрүшүндө окуучулар тигил же бул кесг 
боюнча түшүнуктерүн толуктоого мүмкүнлүк алышат. Мисалы, «Туура кесип тандоо деген эмне?» дсп аталтг- 
темада өткөн диспута окуучулар төмөндөгүдей суроолорду талкуулашты:

1. Кесип жана адистик деген эмне?
2. Кссипти кантин тандоо керек?
3. Тандаган кес-ибиңдин езгечөлүгү эмнеде?
4. Тандаган кесибиң жднүндө эмне билесиң?
Мыпа ушул суроолорду талкуулоого чейин окуучулар алдын ала даярданышат. Диспуттун жүрүшүкде а 

бир окуучу келечектеги кес-иби жөнүнде жогоруда коюлган суроолорго ылайык өзулөрүнүн пикпрлерин айт» 
шат. Талкуунун жүрүшүшю окуучулар айыл чарба кесиптеринин социалдык -экономикалык мааниси, аларгг :• 
болуунун жолдору жөнүндөгү маалыматтарга ээ болушат.

Окуучуларга кесиптик багыт жана эмгектик тарбия берүү ишин комплекстүү жүр1узүүдө класс жетег-з 
нин өткөргөн класстык саатынын ролу өсүүде. П.Е.Шурков менен Н.С.Финданцевичтин пикири боюнча клас 
стык саат (-.тарбиялык иштин жогорку формасы, анын ядросу, ал бардык иш чараларлы ойлонуштурууга. өзүуу 
иш аракетин көрө билүутө. аны менен коомго жана адамдарга мамиле жасаганга үйр«төт»(6,3:) Эксперимгж 
жүргүзүлген мектептерде класстык сааттар стабилдүү расписаниеге киргизилген. Бул класс жетекчинин өз гг 
дынча тарбиялык иштин темасын, мазмунун, формасын аиыктоого мүмкүндүк берет. Класстык сааттар пгс: 
меттик сабактзрдын мугалимдерин, айыл чарба адистсрин. эмгек алдынкыларын катыштыруу менен өткөрүз#- 
Бул жагдай класстык сааттардын тарбиялык маанисин жогорулатып, жергиликтүү керектөөлөрдү зеке zr*r- 
кесиптик багыт берүү ишин конкреттештирет.

Педагогика илиминде окуучулардын адептик сапаггарын, турмуштук позициясын. идеалдарын жана к  
сиптик кызыгуусун калыптандырууда көрүнүктүү эмгек адамдарынына өзгөчө баа берилген. Акадечг 
Л.Э.Измайлов жеке адамдын үлгүсүндө, мисалыида тарбия ишин жүргүзгөндө, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн к*, 
сынан билимдүү, эмгекти сүйгөн, эмгек адамдарын сыйлаган адамдар келип чыга тургандыгын белгилегек У 
сиптик чеберчиликтин сабактары катары, эмгектин алдыңкылары, белгилүү адистер жөнүндөгү класстык саг: 
тар маанилүү. Мектеп практикасындагы алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүүнүн негизинде төмөндөгүдей tks 
накка келдик:

1. Класстык саатгарды айыл чарбасы, аидагы жетишкендиктерди үйрөнүүгө көнүл бөлүү, окуучуларды 
социалдык багыт алуусуида мааниге ээ болот.

2. Класстык саатгарды өткөрүунүн методикасын өркүндөтүүгө көнүл белүп, бул ишке айыл чарбаеьжъ' 
адистерин тартууга жана жергиликтүү материалдарды кеңири пайдалануу зарыл.

3. Класстык саатгарды өтүүдө окуучулардын жаш өзгөчөлүгүн, билим деңгээлин, кызыпуусунун өнүгг- 
эске зтуу керек.

Жогоруда айтылгандардын негизинде төмөндөгүдей тыянак чыгара алабыз:
1. Айыл мсктентеринде традицияга айланган эмгек ветерандары, айыл чарба адистери, фермерлег. 

түрдүү кесип ээлери менен жолугушуулар кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуу формалардан болуп -л 
налат.

2. Алар окуучуларга адептик тарбия берүүдө жана кесиптик кызыгуусун калыптандырууда зор маач>г
ээ болот.

3. Кесип зэлерк менен пикир4 алышуунун ар түрдүү формаларын айкалыштыруу зарыл (мектеггте ж 
түздөи-түз еидүрүштө же слсттордо жолугушууларды өткөрүү).

4. Жолугушуулардын жыйынтыктарып окуучуларга кесиптик багыт берүү ишиндспайдалануу, жол>г 
шуудан кпйин аңгемслешүүлөрдү. диспуггарды, класстык сааттарды өткөрүү, топтолгон материалдарды кос*г 
тик багыт берүү кабинетин түзүүдө пайдалануу, фотоалңбом, лубал газеталарды чыгаруу.

5 Педагогикалык коллектив бул багыттагы иштерде ата-энелерди, адистерди, кесип ээлерин кенири е; 
тыштыруу зарыл.

Кесипке багыт берүү боюнча жүргүзүлгөн иштерде окуучулардын түздөн-түз өндүрүштө кесип менен п .  
ш тты руу  максатыи көздөгөн эксхурсиялар абдан баалуу. Н.К.Крупская өндүрүштүк экскурсиянын vs: 
нилуүлүгүн биса белгплеп, аны өткөрүүдө алдын ала даярдоо, окууларды откөрүү техниканы ар тарзптг 
үйрөнүүгө мумкүидүк берет айткан.(4) Чындыгында. азыркы кездеги илимий-техникалык прогресстин туш ую  
•'кскурскхчы жен гана керүүнү уюштуруу эч кандай натыйжа бербейт. Педагогикалык адабихттарда тематик. 
п,г-:. обзордук. комплекстуү экскурсиялар белгиленген. Кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө экскурсия?» 

бардык түрдеру колдонулат. Дыйкан жана фермердик чарбаларга экскурсия маалында окуучулар эмгекп 
S юштурулушу, мех»ичзацихлаштырылышы, элсктрлештириляши ж.б.у.с. маселелерди өздөштүрүшөт. Мынза. 
чгрбаяар айыл чарбасынык практикалык негиздерин өздештүрүүсүне база болуп саналат.

Экскурсиянын натыйжалуулугу төмөндөгү талаитарды аткарганда гана пайда болот:
1. Экскурсия кылдат даярдалын, анын планы, обнектиси. максаты жана аны өткөрүунүн ырааттуулу 

ааыкталат.
2. Окуучулар алдын ала план менен таанышып, экскурсия менен байланышкан материалдарды каитх- 

осу, байкоо жүргүзуү күнделугүн толтурууга көнүгүүсү керек.
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3. Экскурсиянын жүрүшүндө окуучулар коопсуздук жана гигиеналык эрежелерди сактап обңктиде бел- 
:=лүү жумуштарды аткаруусу керек.

4. Чарбалар менен таанышуунун жүрүшүндө окуучулар эмгектин уюштурулушу, кесип зэлеринин эмгеги 
пт>нүндө кеңири маалыматтарды алышы керек.

5. Бул ишке кесип зэлеринин жана адистердин катышуусу
6. Экскурсиянын сонунда окуучулар теориялык жана практикалык маселелер боюнча отчет тапшыруусу.
Негизинен 1-4- класстын окуучулары үчүн обзордук, У -Х 1- класстар үчүн тематикалык, комплекстик экс-

■урсиялар уюштурулат. Мисалы, жогорку класста физика, химия, биология боюнча окуу программаларына 
••::айык фермердик чарбаларга экскурсиялары уюштурулган. экскурсиянын планы төмөндогүлөрдү камтыган:

1. Фермердик чарбадагы жумуштардын электрлештирилиши жана механизаниялаштырылышы (экскур- 
. зол - физика мугалими, инженер электрик).

2. Химиялык каражаттардын коядонулушу (экскурсовод химия мугалими, ветврач).
3. Зооветеринардык эрежелер, зооветеринариянын негиздери ( экскурсовод биология мугалими, ветврач, 

:оотехник).
Экскурсияга даярдыктын жүрүшүндө окуучулар физика курсунда-«Механика», «Электричество», химия 

мюнча- микроэлементгер, белоктор. витаминдер, биология боюнча - мите курттар, селекциянын негиздери 
s б.ус. материалдарды кайталашты. Экскурсиянын учурунда белгилүү иштерди аткарышып, бүткөндө отчет 
-үзүп. чогулган материалдар боюнча стенд чыгарышкан.

Педагогикалык адабияттарда оюн -  балдардын өнүгүүсүндө стимулдаштыруучу, мажбурлабай эле шык 
-гндөмүн. чыгармачьшык иш аракетин өнүктүрүүнүн стимулу жана абдан маанилүү элементи катары балги- 
енген.. Оюн мамилелери балдарга өзүн инсан катары ар түрдүү оюндардагы ролдордо психологиялык пере- 

киваниеден өзүн сыноого мүмкүндүк берет. Оюнда баланын инсандын бардьтк чыгармачылык потенциалы 
рокусталып, анын бир бөлүгү өиүксө, бир бөлүгү басырылып калат. Балдардын оюнун байкоо, анын инсанын 

' калыптанышында оюн терапевдик каражат катары инсан үчүн жагымсыз жагдайларды жоготууда мааниге ээ 
болот. Ишкер оюндар окуучулардын теориялык билимин тереңдетүүдө, кесипти туура тандап алышында маа- 
-т-гге ээ болот. Анткени, оюндар мына ушул маселеге байланыштуу болгон абстрактуу түшүнүктөрүн бир кыйла 
’ ОнкреТтештирет. Кесип тандоого байланышкан оюндарды, окуучулардын кесиптик өзүн аныктоого жардам 
: .'рүүчү эмгектик жана өндүрүштүк процессти моделдештирген атайын уюштурулган ситуациялар катары ка- 
:.аык. Мисалы, «Фермер». «Менеджер» деп аталган кесиптик оюндарды уюштурууда төмөндөгү принципгерге 
*:еңүл бөлдүк: а) жеткиликтүүлүгү ( окуучунун каралуучу маселе анын мааниси түшүнүү боюнча жеткилпктүү 
5илими, тупмуштук тажрыйбасы болбосо ага ролң убактылуу бөлүнбөйт,) б) ыктыярдуулугу ( ролдорду 
белүштүрүүдө окуучунун жекече өзгөчөлүктөрү эске алынат),в) окуучунун езүнүн жеке пикирин. көз карашын 
ачып берүүгө шарт түзүү. Мындан сырткары кесиптик оюндарды өткөрүүдө атайын шартгарды түзүү керек: а) 
юнфликтилик ситуацияларды түзүү б) каралып жаткан чөйрөнүн иш аракетинин с моденлин эскс алуу, в) 
Уд-уучуиун өзүн мүмкүнчүлүгүи ачып берүүтө шарт түзүү

Мектепте кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө клубдук иштер, ийримдер эң зарыл формалардын бири 
fv.iyn саналат. Туура уюштурулган кружоктор балдардын кызыгууларын ажырата билүүгө, аларды 
'.'■рендетүүгө жардам берет жана өспүрүм үчүн кесип тандоо маселесин абдан жеңилдетет». Клубдук иштердин, 
таримдердин мазмуну жана формалары жергиликтүү шартка ылайык атайын өзгөчөлүктөрү болот. Окуучулар- 
г у н  айыл чарба өндүрүшүнүн жалпы илимий негиздери жөнүндө билимдери биологиялык кружоктордо 
• -пейет. Мисалы, мектепте «Жаш фермер» деп аталган кружок уюштурулун анын планын түзүүдө айыл чарба 
■здистери менен кенешип, ага мектеп программасында кецири ачылбаган, практикалык мааниге ээ маселелер 
«чтылган.

Кружоктун ишинин жүрүшүндө фермердик чарбалардын адистери, кесип зэлеринин лекциялары уюшту- 
г.д)п, теориялык ^^aтepиa.пдapды үйрөнү'ү практикалык иштер айыл чарба адистеринин жетекчилиги 
г*ргүзүлдү, Андан сон окуучулар күндөлүк толтурушат. Кружоктун мүчөлөрү дайыма газета-журналдардан, 
Э-ткмий популярдуу адабияттардан окушуп, айыл чарбасынын алдыңкы технологиясы, базар экономикасынын 
игргтарыида эмгекти уюштуруунун маселелери менен дайыма таанышышат.

Демек, биология жана айыл чарба илимдеринин жетишкендиктерине ылайык. кружоктук иштер төмөндөгү 
“злаптарга жооп бериши керек:

1. Окуучулардын теориялык билимдеринин жана эмгекке практикалык даярдыгынын сапатын жакшыр-

2.' Программалык материалды жергиликтүү өндүрүштүк шартка жакындатуу.
3. Кружоктук иштерди предметтик сабактар менен байланышыи чындоо.
4. Айыл чарбасы менен байланышы болгон кружокторду кеңейтүү.
5. Айыл чарба адистерин кесиптик багыт берүү' шпине, кружокторду өткөрүүгө тартуу.
Педагогикалык изилдөөнүн жүрүшүндө, айыл мектептеринде топтолгон алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү

абактын класстан тышкаркы иштердин биримдиги окуучуларга кесип тандоого даярдоону жакшыртуунун 
пюты боло тургандыгын көрсөттү. Изилдөөнүн жыйынтыгына таянып төмөндөгүдөй тыянак чыгаруута болот:

- класстан тышкаркы тарбиялык иштер окуу процессинин логикалык удандысы болуп саналып, окуучунун 
. ,‘нптик кызыгуусунун, аны тандоонун мамиле мотивдеринин калыптанышын жакшыртат.



И. АР АБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МЛМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ
ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АГ-АБАЕВА

-тарбиялык иштерде жекече, массалык жана коллективдүү формаларын айкалыштырып. окуучунун жжз. 
жана психологиялык өзгөчө лүктөрүн зеке алуу керек.

- класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин кесиптик багыт берүүчүлүк жана айыл чгф е  
багыттуулугун арттыруу маанилүү.

- жергиликтүү өндүрүиггүк шарттарды эске алып окуу тарбия иштеринин ар түрдүү формаларын ксиа -  
нуп, бул ишти еркүндөтүү зарыл.
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