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Окуучуларга кесиптик багыт берүу ишине мамиле кылуунүн аспектилери

Сманбаев Өп
. . . .  . ■ А .И .А р а ба ев  атындагы К М У

Аманова А. Өп

Ж .Б аласагы н атындагы К У У

Кесиптик багыт берүу - бул ар бир окуучунун ден-соолугун, жөндөмдүүлүгүк, кызыгуусун ж ай  
коомубуздун квалификациялуу даярдыгы бар адистерге муктаждыгын эске алып. аны аң сезимдүү кесип тандап 
алууга даярдоо боюнча жүргүзүлүүчү педагогикалык иштердин системасы. Өсүп келе жаткан жаш муундарды 
кесип тандап алууга даярдоо татаал проблема болгондуктак сошюлогиялык, экономикалык, педагогикалык. 
психологиялык, медициналык аспектилерде изилденүүде.

Педагогикалык адабияттарды талдоо кесиптик багыт берүү проблемасы ар тараптуу изилдеюга. ак 
сезимдүүлүк, өз алдынчалык, эркин тандоо ж.б. нриншттери каральш (В.Д. Сахаров. А.Д. Сазонов, H .li 
Захаров, С.Н. Чистякова ж.б.), теориялык жоболор, мегодикалык сунуштар берилгендигин көрсөтүүдө. Бирок, 
ошондой болсо даты кесипке багыт берүү проблемасынын актуалдуу'лугу артып. анын чечилбеген маселелери 
пайда болду. Анткени, азыркы кездеги өндүрүш, жаны ендүрүштүк, учурдагы шартка ьшайык келген кесиптик 
багыт берүү ишине өзгөчөленгөн мамиле кылуу.:1ун айрым жагдайларын (приндиятерин ) тактоонуй 
зарылдыгын пайда кылды. Педагогика илиминдеги жетишкендиктерге, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларга 
таянуу менен кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун apiTbipa тургак төмөнцөгүдөй мамиле жасоонук 
жагдайларын белгилемекчибиз.

1 .Кесиптик багыт берүү ишине социалдык-зкояомикалык мамиле жасоо. Коомдогу өзгерүүлөргө ылайык 
бул проблеманын социалдык-экономикалык аспектисине көнүл бөлүүнүн зарылдыгы келип чыкты. Окуучу- 
ларды ан сезимдүү кесип тандап алууга даярдоонун ийгилиги түздөн-түз социалдык-экономикалык саясатка 
байлаяышканда болот.

Биринчвден, өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон. сошалдык-экономикалык милдегтерди 
чечүүгө багытталган программалар түздөн-түз квалификациялуу даярдыгы бар адистерди, кесип ээлерик даяр
доо менен тыгыз байланышат.
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Экинчиден, базар экономикасына өтүүнүн натыйжасында өндүрүшкө эмгекти уюштуруунун жаны форма- 
ларынын жана алдынкы технологиялардын киргизиле башташы жаштарга кесипке багыт берүүнү активдеш- 
тирүүнүн зарылдыгын пайда кылды.

Үчүнчүдөн, келечекте ендүрүштүн гармактарынын жаңы типтеги. кеңири профиддүүлүктүн негизинде 
даярдыгы бар кесип зэлерине муктажлыгы өсөт.

Төртүнчүдөн. жаштардын кесиптерин обьективдүү жана субьективдүү себептер менек алмаштырышы, 
айылдык жаштардын шаэрларга миграциясынын өсүшү кесиптик багыт берүүнүн сапаттык денгзэлин жакшыр- 
тууну талап кылат.

Мына ушул сыяктуу факторлор окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн ролун жогорулатып, ага социалдык- 
экономикалык мамиле жасоону талап кылат. И.Н. Назимовдун ш и р и  боюнча кесипке багыт берүүге социал- 
дык-зкономикалык мамиле жасоо анын милдеттерин, форма жана методдорун гана тактабастан, аньш 
мүмкүнчүлүгун аныктоого жардам берет. Кесипке багыт берүүнүн экономикалык эффективдүүлүгү чмгектн 
өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын (10-40%тин чейин) жогорулаткандыгынан, кадрлардын агьшын 
төмөвдөткөндүгүнөн көрүнвт (15-20%ке чейин). Жакшы жолго коюлган кесиптик багыт берүү ишинин жыйын- 
тыгы адамдын чыгармачылык активдүүлүгүнүн ескөндүгүнөн, эмгегинен каиааттангандыгынан, кесиптик 
оорулардын азайгандыгынан байкалат.(1)

Бир катар изилдөөлөрде окуучулардын арасында кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө социалдык ас- 
пектани эске алуу керектиги көрсөтүлгөн. М.Х. Титманык ою боюнча «индивид жана атайын группалар үчүн 
биринчи планда конкреттүү кесипти тандоо эмес, белгилүү сопиал,дык позицияны ээлөе турат»(2). Окумушт>у 
В.Н.Шубкин өзүнүн изилдөөлерүндө кесиптик шыкты социалдык шык катары классификациялаган (3) .Ал эмн 
М.Н.Руткевич менен Ф.Р.Филиппов(4) жаштардын планын алардын келечекте социалдык позициясын кесип 
тандоо менен тыгыз байланыштырса, В.И.Журавлев кесип тандоону адамдын турм)'штук өзүн аныктоосу менен 
айкальшпырган (5). Элдин маданиятынын, билим денгээлинин өсүшү. жашоо шартындагы өзгөрүүлөр жаштар- 
дын кесип тандоодогу позициясын күчөтөт. Кесхш тандосго социалдык мамиле жасоо социалдык шарттарды- 
башкача айтканда мгафо жана макро чөйрөнүн элементтерин, эмгек ресурстарынын абалын, тигил же бул кескг 
ээлерине коомдун муктаждыгын, жеке адамдын өзгөчөлүгүн эскс алууну талап кылат.

Социалдык аспект- тигил же бул кесиптин коомдогу кадыр баркынын коомдук пикирди калыптандырууза 
эске алынышы, түздөн-түз илимий- техникалык жана коомдогу прогрессгин талаптары менен байланьгшгт 
Адамдын көп түрдүү иш аракетинде социалдык мааниге ээ болгон кесиптик иш аракет өзгөчө орунду ээлент 
Кесип конкреттүү тарыхый түшүнүк болгондуктан анын мазмунун коомдогу социалдык-экономикальгх 
өзгөрүүлөр, өндүргүч күчтөрдүн өнүгүү денгээли, өндүрүштүк мамилелер жана башка маселелер түзет.. Эмгеж- 
тин бөлүштүрүлүпгү. өндүргүч күчтөрдүн жана мамилелердин өнүгүпгү кесиптин функционалдык мазмуну* 
түзөт. Ал эми кесиптин социалдык мазмуну кесиптин түрлөрү жана конкреттүү социалдык группаларлын кзт- 
нашы менен аныкталат. Кесипке багыт берүүнүн социалдык-экономикалык аспектиси учурдагы жана персгкж- 
тивадагы өндүрүшкө тартыла турган эмгек ресурстарынын демографиялык структурасын үйрөнүү менен д ш - 
талат. Аталган принцип кесиптик багыт берүү ишинин стратегиясын гана аныктабастан. окуучунун өлкөбузгү* 
социалдык-экономикалык жактан анын алган кесибинин өзгөчөлүгүн жана анын перспективасын түшүнүү су*» 
жардам берет.

2. Кесиптик багыт берүү ишине системалуу мамиле жасоо. Кесипке багыт берүү ишин өркүндетүү өз кгэе- 
гинде алгылыктуу системаны иштеп ч ы п у т ’ талап кылат. Себеби, бул жагдай кесиптик багыт берүү шшшве 
натыйжалуү форма, методдорун. каражаттарын табууга. окуучулардын кесиптик кызыгуусун. аны танлоозгг* 
мамиле мотивин калыптандырууга жардам берет.

Бул окуучуга кесиптик багыт берүүнү окуу тарбия ишинде ишке ашырылуучу тарбиялык иштердин ж -  
темасы катары кароого мүмкүндүк берет. Кесипке багыт берүү ишинин системасы окуучу менен муталюсшв 
иш аракети аркылуу ишке кирет.. Биринчи жолу- кесипке багыт берүү ишин түздөн түз мугалимдин уюппу?*». 
чу иш аракети аркылуу. 2-жолу мугалимдин уюштуруучулук жетекчилиги жок эле окуучунун аракети а р е д а р  
шлке ашат, 3-жолу мугалимдин жана окуучунун биргелешкен иш аракети, уюштуруусу аркылуу. Биринчз в  
авторитардык мүнөзгө ээ. Окуучунун пикири эске алынбайт. Алар пассивдүү угуучу катары жүрөт. M b o s s l . .  

кесипке багыт берүүгө байланышкан лекция өтүлсө, же бир башка иш чара өтсө алар алар окуучунун жарзма»- 
сыз өтөт. Алар жөн гана угуучу болушат. Бул жол каалаган натыйжаны бербейт. Экинчи жол бир кыаза ареи; 
грессивдүү келип. өзүн-өзү тарбиялоо аркылуу ишке ашат. Окуучу өзүнүн алдына максат коюп, өзүнүн 
иштөөнүн форма жана методдорун өзү тандайт. Бул жолго ар бир тарбиялануучу умтулуусу керек. Анын js e p * ; 
луусу тарбиялоону өзүн-өзү тарбиялоого айлаидырат. 3-жолдо кесиптик багыт берүү ишинин системасы шяШ*? 
лим менен окуучунун өз ара аракеттенишүүсү аркылуу ишке ашат. Өз ара аракеттенишүүнүн мүнөзү аасяшЩ 
нын сапатын аныктайт, Мында мугалимдин иш аракети багыттоочу жана жетекчилик роль ойнойт. 
белгилүү этапта кесиптик багыт берүүнүн максатын, мазмунун, формасын, методун. каражатын аныгшк, А /  
ылайык окуучунун иш аракешн уюштурат.. Системалык мамиле жасоо төмөндөгүлөрдү талап кылат окиаМ Щ  
ден системаны составдык элементтерге ажыратып жана аларды сапаттык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүүну: жш эдй' 
ден, берилген элементтердин ортосундаш абдан маанилүү байланыштарды, анын курчап турган >- мИИДИ! 
байланышынэске алууну, үчүнчүдөн системалык мамиле жасоо өзүнүн мазмуну боюнча синтетикалыг хжШВщ 
катары, илимий таанып билүүнүв методу катары кароону. Мына ушундай мамиле жасоо системаны птдвбЯЦЦ 
ган элементердин жалпы жана жекелик касиеттерин аныктоого мүмкүндүк берет. Анткени, кесшгшг шЩ  
берүү процесси өзүнүн бүтүндүгү, анын компоненттеринин структурасынын. өнүгүү булактарынын. 6 
нун системалык мүнөздө болушу менен шартталат.



Кесиптик багыт берүү ишине системалык мамиле жасоодо төмөчдөгү компоненттерди бөлүп көрсөтүүгв 
vЗелот:

- окуу тарбия ишин кесиптик багыт берүү шли менен байланышта педагогикалык долбоорлоо;
- окуу тарбия ишнн моделдеттирүү, ал өзүкө кесоттин моделик жана ага байланышкан диффференпия- 

данган даярдоонун моделин камтыйт;
- окуу методикалык каражаттарды илимий негизде иштеп чыгуу:
- кесиптик багыт берүүнүн натыйжалуулугун гекшеруү жана баалоо.
Демек, системалык мамиле жасоо кесиптик багыт берүү ишине методологияяик негиз болуп санзпат. Ант

енн, мындай мамиле жасоо окутуу жана тарбиялоо процесстеринин, изилденүүчү процесстердин өз өзүнчө
I вомпонештерин жана ар түрдүү сырткы байланыштардын ортосундагы байланкштарды бүтүндүктө уйренуул?
Г мумкүндүк берет.

3. Кесиптик багыт берүү ишине иисандык мамиле жасоо. Инсан жөнүндөгү проблема абдаи татаал болгон*< 
луктан илимий адабияттарда ар түрдүү аспектилерде каралууда. Катыйжада инсандын сапаттары,

\ езгөчөлүктөрү жөнүндөгү маселелер аныкталгзн. Психологдордун (А.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, 
СЛ. Рубинштейн ж. б. лар.) пикири боюнча инсандын структурасы ез ара байланышкан терт подструктурадай
турах.

Биринчи подструктура бул инсандын багытталгандыгы, акын социалдык өзүн аныктаганы. Бул подструх- 
турадагы, кызыгуу, жөндөм муктаждык, мотив, идеал мааниге ээ болох.

Экиичи подструктура - жеке турмуштан алган тажрыйба. (билгичтюс, көндүм, адат, билим).
Үчүнчү подструктура - психикалык процесстин жекече өзгөчөлүктөрү (зс, ой жүгүртүү, кабыл алуу. эрк, 

эмоция).
Төртүнчү подструктура - темпераментпш өзгөчелүктөрү.
Кесиптик багыт берүү ишинде окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн (психологиялык, физиологиялык, дене- 

тарбиялык, жалпы өнүгүүсү ж.б.) эске алуу, акын чыгармачылык жөндөмүн, инсандык сапаттарын, өнүктүрүп! 
таанып билүүгө, кесиптик кызыгуусунун калыптанышына таасирин тийгизет. Инсандык мамиле жасоо кесип* 
тик багыт берүү ишин туура уюштурууга, анын натыйжалуулугун артгырууга шарт түзет.« Белгиленген мамил^ 
жасоо педагогдун харбиялануучуга ыраахтуу (последователңно) инсан катары, өзүнүн өнүгүүсүндө аң сезимдүү 
жоопкерчиликтүү субңект катары, тарбичлык өз ара аракеттенишүүсүнүн субнектиси катары мамиле жасоою . 
талап кылат.(б) .

4. Кесиптик багыт берүү ишине иш-аракеттик мамиле жасоо. Адамдын өнүгүшү жана калыптанышЫ 
жөнүндөгү концепция иш аракеттин манызын түшүнүү үчүн бирден-бир негизги жобо болуу менен кесипкё 
багыт берүү маселесин туура чечүүдө мааниге эз болот. Илимий адабияттарда (К.А.Абулханова-Славская, 
Л.П.Буева, И.С.Кон, Л.И.Анцыферова, М.С.Каган ж.блар) иш аракетгин манызы. структурасы, мааниси инсан* 
ды тарбиялоодогу ролу каралган. Иш аракеттин ар түрдүү жагдайын талдоо, ага калыптандыруучу роль таан- 
дык болоору, ал адамдын реалдуу бытиеси боло тургандыгы, бирок өз кезегинде белгилүү харыхый шарттарга. 
социалдык мамилелерге баш иери, адам иш аракеттин субьектиси боло тургандыгын көрсөтгү'.. Психология* 
лык-педагогикалык адабияттардаП.Р.Атутов, JI.C.Выготский, Г.Ананъев, В.А.Поляков, С.Л.Рубинштейн* 
М.Н..Скаткин, А.Шибанов ж.б.) жана окуучулардын эмгек inn аракеттерин уюштурууну талдоо ига аракеттер* 
дин кесиптик багыт берүүдөгү обьективдүү жана субьективдүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам берет! 
Иш аракеттин жүрүшүндө. биринчиден окуучунун өзү өзгөрөт (инсандын структурасы, көз карашы,ишенимк
ж.б.) экинчиден, тышкы (предметгик) иш аракет ички планга өтөт (П.Я.Гальперин), үчүнчүдөн, иш араке-t 
керектөөнүн пайда болушу жана аны канааттандыруунун булагы (А.Н.Леонтьев). Биз мындан иш аракеггш!. 
теориялык, пракхикалык мааниси, ахал айхканда обьективдүү инсандын өнүгүшүн жана калыптаныпшгаа, кесш| 
хандоосун таасир эхе тургандыгын көрө алабыз. Иш аракехтин субьективдүү кесиптик багыт берүүдөгү маани* 
син педагогикалык аспектиден көрүнөх Проблеманын педагогикалык аспектисин окуучунун иш аракетин, му* 
галимдин уюштуруучу жана багыттоочу иш аракети боюнча талдайбыз Бул позицияда окуучунун бардык иш 
аракетинин хүрлөрүнөн карайбыз. Кандай гана иш аракех болбосун, окуучунун кесип тандап алуусуна таасир 
хийгизүү'чү факхор кахары каралат. Ошол зле учурда жагымсыз педагогикалык шарттарда алар анын кесип танл 
дап алуусуна терс таасирин тиийгизет. Иш аракеттин фактор катарында шпке ашъфьшышында педагогикалык 
башкаруу' мааниге зэ болот. Окумуштуулар М.И.Кондаков, В.Ю.Кричевский, Н.С.Сунлов жана башкалар педа' 
гогикалык башкаруунуну проблемаларын кароо менен анын ийгилиги ишхи туура терең талдоодон, максат ме*: 
нен милдетти туура аныктагандыктан, иш аракетти рационалдуу уюштургандыктан, максаттуу көзөмөлдеедеи 
жана жөнгө салуудан кез каранды боло тургандыгын белгилешкен.

Окуучунун инсан катары катыптащусунда иш-аракет маанилүү каражат болуп саналат. Педагогикалык 
адабияттарда окуучулардын эмгеги окуу, өзүн-өзүн тейлөө коомдук панд алуу жана өнзүрүмдүү эмгек деП 
бөлүштүрүлгөн. Демек, окуучунун эмгегинин ар бир түрү сөзсүз түрдө чыгармачылык, кайра түзүүчүлүк
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инсандык касиеттершзе туура келгендей уюштуруу гана жакшы натыйжа берет. Иш аракетти туура уюштуруу- 
нун натыйжасында окуучу келечектеги кесиби жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болуп, теориялык жана прак- 
тикалык даярдык ала алат.

Кесиптик багыт берүу ишине иш аракеттик мамиле жасоо төмөндөгүлөрден келип чыгат: а) окуучулардын 
практикалык иш аракетинен, б) тарбиячылардын, мугалимдердин иш аракетинен, в) окуучунун жана мугалим- 
дин өз адщнча иш аракетинен. Мына ушундай мамиле жасоо кесипке багыт берүүнү коомдук өндүрүштүн 
ажырагыс моменти катары карап , ошол эле учурда кесиптик багыт берүүнүн обьектиси жана субьектиси



жөнүндөгү маселени чечүүгө, андагы субьектилик-субьектилик, субьект-обьектилик катнашуунун маселелерик 
чечүүгө мүмкүндүк берет.

5.Кесиптик багыт берүү- шпине этнопедагогикалык мамиле жасоо. Окуучу белгилүү социалдык, маданий 
чөйрөдө жашап. тигил же бул зтноско кирет. Этнопедагогикада элдин каада-салттардын тарбиялык маанисн 
бир кыйла кизилденген. Элдик каада-салггардын өсүп келе жаткан ж ат  муундарга эмгектик тарбия, жана ке
сиптик багыт берүүчүлүк чоң таасири бар. Мына ушул жагдайды эске алуу кесиптик багыт берүү ишин жерги- 
ликтүү шартка. элдин традициясына ылайык долбоорлоого мүмкүндүк түзөт.

6.Кесиптик багыт берүүнү гумандаштыруу жана демократташтыруу. Ишке ушул аспектиде мамиле жасоо 
окуучунун инсанына багытталгандыгынан. анын жекече өзгөчөдүктэрүнө көңүл бөлүнгөндугүнен, ар бир окуу- 
чута өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, кызыгуусуна, шытына жараша кесиптик иш аракетте сынап көрүүгө (окуу жань 
эмгек продессинде) шарт түзүүдөн, өз ара сыйлоодон, педагогикалык кызматтаипыктан көрүнөт. Кесиптик ба- 
гыт берүү ишин жүргүзүүдө мугалимдин мына ушул жагдайларды эске алышы, алгылыктуу форма методцорду 
тандоосуна, окуучунун кызыгуусун, шык жөндөмүн, инсандык асыл сапаттарынык өнүтүүсүнө таасирин тийгн- 
зет.

7. Кесипке багыт берүү ишинде окуучулардын жаш курагын эске алуу. Психологиялык адабиятгардг 
(Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И.Божович, А.К.Петровский, Б.Г.Ананьев, й.С.Кон ж.б.лар) жаш курак этап- 
тарына бөлүү, психологиялык процесстердин өнүтү'шү, анын деке тарбиялык жактан өнүгүшү менен байла- 
нышта бопушу, инсандын өнүтүшүнүн социалдык, этникалык, маданий, тарыхый шарттар менен байкалыяш 
каралган. Кэрүнүктүү психолог В.В.Чебышева кесип тандоочу адам ата-энеси жана мектеп таасир тийгизген 
пассивдүү объект эмес, адегенде активдүү субъект катары аракеттеншпи керек деп белгилеген. Мына ушуга 
байланъшпуу кесиптик багыт берүү ишинде инсандын активдүүлүгүн өнүктүрүүгө, тандоонун субьективдүү 
жагына басым жасалууда.

8. Кесипке багыт берүүгө комплекстүү мамиле жасоо. Бул жагдай азыркы кездеги өндүрүштүн адамгг 
койгон талаптары, өндүрүштүн өнүгүүсүнүн обьективдүү закондору менен аныкталат. Биринчиден, салыштыр- 
малуу өндүрүштүн жана эмгектин мазмунунун жагдайынын бат алмашуусунун шарттарында; экинчиден. 
өндүрүштүн интеграцияланышынын закондоруна ылайык эмгек адамынан дайыма чыгармачылыкты талап кы
лат, үчүнчүдөн керектөөнүн жогорулаш закондору (закон возвышения потребностей).Бул закон бир жагыназ 
өндүрүштүн билимдүү, ар тараптан даярдыгы бар жумушчуга керектөөсүнүн өсүшү, экннчи жагынан жумуш- 
чунун өзүнүн интеллектуалдык чыгармачыл эмгекке керектөөнүн өсүшү менен шартталат. Кесипке багыт берүү 
шпине комплекстүү мамиле жасоо кесике даярдьтктын моделин түзүүгө жардам берет.

12. Технологиялык мамиле жасоо. Квалификациялык даярдыгы бар кадрларды даярдоо дайыма тез темз 
менен өнүгүп жаткан өндүрүштүн алдында болуп, жаны пайда болгон милдеттерге жана проблемаларга карат 
ага бат багыт алып, ийкемдүү жана жөндөмдүү болуусу керек. Мына ушуга байланыштуу окуучуларды ой 
жүгүртө билүүгө, туура чечим кабыл алганга, коюлган проблеманы чечү'ү үчүн ар түрдүү варианттарды жыж- 
дырып жана алардан алгылыктуусун тандап алууга үйротүү керек. Ар түрдүү факторлордун комплекс* 
өндүрүшкө технологиялык мамиле жасоону мүнөздөйт. Мына ушуга ылайык эмгекке, кесипке даярдоонун res- 
нологиялык мамилеси келип чыгат. Технологиялык мамиле жасоо азыркы кездеги техникалык, экономика®*, 
гуманитардык ой жүтүртүүнүн мүнөздүү белгилерин интеграциялаган системалык ой жүгүртүүнү божомяа- / 
дойт. Ой жүтүртүүнүн мындай стили азыркы кездеги ИТПнын технологиялык мезгилинде политехникалык бе
лим бероүүнүн негизинде болуп азыркы кездеги эмгек адамынын маданиятын калыптандырат. Технология®» 
мамиле жасоону кесипке багыт берү’ү ишинде ишке ашыруу, анын системалык ой жүгүртүүгө багытталтзэ- 
дыгы бир катар педагогикалык шарттарды божомолдойт: 1)окутуунун жана тарбиялоонун комплекстүүлүгү. 3* 
окзу пропессинде ситуациялык логиканы өнүктүрүү. Азыркы кездеги кесиптик багыт берүнүн проблемалар»;: 
чечүү политехникалык билим берүүнүн жаңы мазмунун аныктоону талап кылат. Мында анын мазмунун азыяв» 
кездеги илимий техникалык билимдердин тенденпиясына карата күчөтүү керек.

Республикабыздын айыл мектептеринде жүргүзгөн изилдөөлөрүбүздө жогорудагы белгиленген жана бша- 
ка принпиптер эске алынды.. Натыйжада эксперименталдык класстын окуучулары кесип тандоого байлак^*- 
кан кеңири түшүнүктөргө ээ болгондуктарын байкай алдык. Мисалы, «Азыркы кезде эмгекти уюшт>р>уда» 
формаларын билесинер?», «Кесип тандоодо адам эмнелерди эске алуу керек?» ж.б.у.с. суроолорго экспершияй' 
талдык кпасстын (260) окуучуларынын 65% ти толу к, 27% ти канааттандыраарлык, 8%ти үстүртөн жоос 
ришее, контролдук класстын окуучуларынын (267) 22% ти толук 28% ти канааттандыраарлык, 52% ти үстү^*вв|| 
гана жооп жазышкан.

Демек, жогоруда белгиленген ишке мамиле кылуунун аспектилери кесиптик багыт берүүнү оптим а.гия^ | 
тырууга жардам берет деп айта алабыз. Кесиптик багыт берүү ишин оптималдалггыруу - бул с о ц и а з з ш ^  
экономикалык факторлордун, билим-тарбия берү'үдөгү кенири педагогикалык мүмкүндүктөрүн, окуучунун 
кече өзгөчөлүктөрүн (шык жөндөмүн, кызыгуусун, ден-соолугун ж.б.) эске алуу менен аны аң сезимдүү 
тандоого даярдоо. Аталган мамиле кылуунун жагдайлары төмөндегү маселелерди чечүүгө жардам берег* 
ринчиден, кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдөгү проблемаларды аныктоого; экинчиден - аны чечу1; 
негизги багыттарын. форма методдорун, мазмунун тактоого; үчүнчүдөн - кесиптик багыт берүү ишин дает 
лоого, болжолдоого (ггрогноздоого) жардам берет; төртүнчүдөн - кесиптин багыт берүү ишин оптимач 
рууга шарт тү'зөт

Биз жогоруда кесиптик багыт берү'ү ишин жүргүзү’ү’дө ишине мамиле жасоону айрым жагдайларынг * 
толдук. Көрсөтүлгөн жагдайлардын жыйындысы инсандын коомдогу өзунүн социалдык келечегин тал 
мүмкүндүк берет. Тигил же бул аспектисин бөлүп көрсөтүү өзүнчө максат эмес, ал жөн гана инсандык
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S социалдык келечегинин терең кароого мүмкүндүк берген таанып билүү ироцедурасы. Бирдиктүү методология- 
лык негиздин болушу кесшже багыт процессии тушүндүрүунүн ар түрдүү пландагы мамиле жасоосунун ба- 
гыттарын табууга мүмкүндүк берди. Концепция түрүндө биз бөлүп көрсөткөн мамиле жасоонун багьптары 
кесипке багыт берүү проблемасын изилдеөдө мааниге ээ болушу мүмкүя.
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