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КЫРГЫЗСТАНДА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮ МАСЕЛЕСЙНИН 
ӨНҮГҮШ ҮНҮН ЭТАПТАРЫ

Бүгүнкү күндөгү коомдогу социалдык-экономиклык өзгөрүүлөр кесиптик багыт 
берүү проблемасынын теориясын жана практикасын мындан ары өркүндөтүүнү талап 
ш лат, Мына ушуга байланыштуу кесиптик багыт берүү ишинин тарыхый өнүгүүсүн 
терең анализдее, анын жетишкендиктерин талдоо, изилденүүчү феноменди 
өнүктүрүүгө таасирин тийгизет. Педагогиканын тарыхында кеп сандаган идеялар, 
практикалык тажрыйбалар топтолгон. Аларды тарыхый педагогикалык изилдөө өз 
кезегинде илимий таанып билүүчүлүк, система түзүүчүлүк, прогноздоочулук функция 
аткарат (1). Мына ушуга байланыштуу тарыхый педагогикалык талдоону теориялык 
зксперименталдык изилдөө менен айкалыштырып үйрөнүп, педагогикалык 
практикада пайдалануу, окутуу жана тарбиялоо жөнүндөгү азыркы кездеги илимдин 
таанып билүүчүлүк арсеналын байытат.

Педагогиканын тарыхы менен педагогиканын теориясын жакындатуу, илимий 
изилдөөлөрдүн теориялык дещгээлин жогорулатууга, республикабыздын билим берүү 
системасын өнуктүрүүнүн коикреттүү милдеттери менен тыгыз байланыштырууга 
шарт түзөт. Кесипке багыт берүү ишинин өнүгүшүн. калыптанышын үйрөнбөй туруп, 
анын форма, методдорун жана каражаттарын учурдун талабына ылайык өркүндөтүүгө 
болбой тургандыгын көрсөтөт.

Педагогикада тигил же бул проблеманын өнүгүшүн, калыптанышын үйрөнүүдө 
аны этаптарга бөлүү, талдоо мааниге ээ боло тургандыгын көрүнүктүү окумуштуулар
В.Я.Струминский(2), Ф.Ф,Королев (3) жана башкалар тарабынан белгилешкен. СССР 
?у{ез-гилинде окуучуларга кесиптик багыт беръънън системасы түзүлгөн. Кесипке багыт
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берүү проблемасынын өнүгүшү окумуштуу педагогдор тарабынан өз кезегинде жалпы 
союздук масштабда изилденген (СавруковаО.Г., П.А.Лебедева, М.А.Хомутова, 
Е.Н.Вольский, А.Сазонов, С.Н.Чистякова, Н.Н.Захаров ж. б.лар.). Окумуштуулардын 
изилдөөлөрүндө СССР мезгилинде кесиптик багыт берүү маселесинин өнүгүшү, 
негизги этаптары жана анын системасы каралган. Мына ушул илимий, практикалык 
тажрыйбалар өз учурунда дүйнөлүк педагогикалык коомчулук тарабынан жогору 
бааланган. Топтолгон тарыхый тажрыйбаларды, идеяларды, жоболорду жаңы 
теориялык методологиялык позицияда карап чыгуу, чыгармачылык менен пайдалануу 
кесиптик багыт берүү маселесинин жащы регионалдык концепциясын түзүүдө мааниге 
ээ болот. Азыркы кездеги Кыргыз Республикасынын тарыхый, социалдык- 
экономикалык жактан өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү проблеманы кайра карап чыгууну 
жана тактоону талап кылат. Мына ушуга байланыштуу республиканын айыл 
мектебинин окуучуларына кесиптик багыт берүүнүн генезисин жана динамикасын, 
мазмунун, методун үйрөнүү сөзсүз түрдө кызыгууну туудурат. Бүгүнкү күнгө чейин 
республикабыздын мектептеринде окуучуларды кесип тандоого даярдоо боюнча бир 
кыйла тажрыйбалар топтолуп, илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Өлкөбүздө кесиптик 
багыт берүү маселесин изилдөө 1950-жылдардын экинчи жарымынан гана башталып, 
политехникалык билим/ берүү, окутууну өндүрүмдүү эмгек менен байланыштыруу 
деген идеянын негизинде өнүккөн. Кесиптик багыт берүү маселесине байланышкан 
илимий эмгектерди жонунан төмөндөгүдөй топторго бөлө алабыз:

1. Монографиялар, диссертациялык изилдөлөр;
2. Илимий-методикалык, окуу колдонмолор;
3. Илимий, илимий-методикалык мүнөздөгү макалалар.
Азьфкы кездеги коомдогу социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жаңы этабына 

. ылайык кесипке багыт берүүнүн маселелерин иштеп чыгууда аталган проблеманын 
тарыхый аспектисин үйрөнүү мааниге ээ болот. Теориялык мурастарды, алдыңкы 
педагогикалык тажрыйбаларды жаңы теориялык-методологиялык позицияда кайра 
карап чыгуу, изилдөөгө тарыхый-логикалык мамиле жасоо окуучуларга кесиптик багыт 
берүү ишин прогноздоону жана алгылыктуу системасын түзүүнү, анын мазмунун, 
багытын, милдетин, масштабын, форма жана методун тактоону камсыз кылат.

Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт берүү 
маселесинин өнүгүүсү, калыптанышы, этаптары жөнүндөгү маселелер жеткиликтүү 
карала элек.

Демек, жогоруда айтылган окумуштуулардын изилдөелөрүнө таянып, кесиптик 
багыт берүү ишинин өнүгүшүн тарыхый этаптарга бөлүүдө төмендөгү критерийлерге 
таяндык:

1. Илимий изилдөө иштеринин этаптарда аткарылышы;
2. Билим берүү системасын өнүктүрүүгө байланышкан урунтуу учурлар;
3. Коомдун социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү менен шартгалышы, атап 

айтканда өлкөдөгү маданий революциянын этабы (М: билим берүүдөгү башталгыч, 
жети жылдык, жалпы орто билим берүүнүн ишке ашышы);

4. Кыргызстанда билим берүү, кесипке багыт маселесинин өнүгүшү.
Илимий изилдеөлөргө, жогоруда айтылган критерийлерге таянып Кыргызстанда 

кесипке багыт берүү маселесинин өнүгүшүн төмөндөгүдөй этаптарга бөлдүк: I этап - 
1950-1969-жылдар; II этап - 1969-1984-жылдар; III этап - 1984-1992-жылдар; IV этап - 
1992-жылдан бери. Мындай этаптарга бөлүү илимий изилдеөлөрдү толук жеңилдетет 
деп айта албайбыз. Себеби, мындай этаптарга бөлүүдөн баш тартууга туура келет, 
кийин кайра жүргүзүлген изилдөөлөр тарабынан такталышы мүмкүн.
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ПЕДАГОГИКА/1ЫК КАЛРЛАРЛЫ МА)(САТТУУ ЛАЯРЛОО ИНСТИТУТУ

Биринчи мезгилге чейин, Россиянын бирДиктүү эмгек мектебинин жана педагог- 
окумуштууларыньщ тажрыйбалары, илимий эмгектери Кыргызстандьтн энчиси болуп 
кала берген. Анткени, төмөндегүдөй себепхер менен кесиптик багыт берүү маселеси 
боюнча илимий изилдөөлер жүргүзүлгөн эмес.

1. Изилдөө иштерин жүргүзө турган илимий кадрлардын жоктугу.
2. Кыргызстанда билим берүү системасынын өнүгө башташы.
3. Кыргызстандын социалдык-экономикалык жактан абалы.
1-этапта Кыргызстанда кесиптик багыт берүү  ̂ маселесинин енүгүшүнө 

социалдык-зкономикалык, педагогикалык шарттар түзүлө баштаган. Биринчиден, 
республиканын экономикасы Улуу Ата Мёкендик согуш аяктагандан кийин өнүгүүнүн 
жаңы этабына кирген. КПССтин Х1Хжана ХХ-сьезддеринде жаштарга политехникалык 
билим берүүнү жакшыртуу жөнүндөгү койгон талаптан кийин окумуштуулардын 
политехнизм, эмгектик тарбия берүүтө байланышкан монографиялык мүнөздөгү 
изилдөөлөрү, алдыңкы тажрыйбалар жарыялана баштаган. Экинчиден, бешинчи беш 
жылдыкга Кыргызстандан элге билим берүү системасын өнүктүрүүгө байланышкан 
бир катар иштер жүргүзүлгөн:

а) квалификациялуу даярдыгы бар жогорку билимдүү адис мугалимдерди 
даярдоого өзгөчө көңүл бөлүнө башташы;

б) 1951-жылдын аягында Кыргыз педагогика илим изилдөө институту 
' уюштурулуп, алдыщкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү, жалпылоо жана

аларды жайылтуу маселеси колго алынат;
в) Педагогикалык маселелерди чагылдырган мезгилдүү басма каражаттары пайда 

болду. 1953-жылдын/ апрелинде «Мугалимдер газетасы» чыга баштаган, 
«Мугалимдерге жардам» деп аталган методикалык журнал менен бирге газета дагы 
алдыңкы тажрыйбаны жайылтууда чоң роль ойногон.

г) 1952-жылдан баштап республикалык масштабда педагогикалык окуулар, 
илимий практикалык конференциялар өткөрүлө баштаган.

Үчүнчүдөн, биринчи этаптын аягына чейин республикабызда жаштарга жалпы 
билим берүү маселеси чечилген.

Төртүнчүден, бул этапта түздөн-түз билим берүү системасын өнүктүрүүгө 
байланышкан закондор (М: «Мектептин турмуш менен байланышын чыңдоо жөнүндө 
жана СССРде элге билим берүү системасын өнүктүрүү жөнүндө» (1958-ж), «Жалпы 
билим берүүчү орто мектептердин ишин мындан ары жакшыртуу чаралары жөнүндө» 
(1966-ж) ж.б.) КПСС БКнын жана СССР Министрлер Советинин токтомдору кабыл 
алынган.

Биринчи этаптын мезгилинде, 50-жылдардын соңунда советтик мектепти 
реформалоодо «Мектептин турмуш менен байланышын чыңдоо жана СССРдин элге 
билим берүүсүн өнүктүрүү жөнүндө» (1958) кабыл алынган токтомдо мектептин 
негизги максаты катары ,ар тараптан өнүккен, жогорку билимдүү. маданияттуу, эмгекти 
сүйгөн, моралдык сапатгары бар инсанды тарбиялоо белгиленген. Кыргызстан КП БК 
менен Кыргызстан Министрлер Совети «Мектептин турмуш менен байланышын 
чыңдоо жөнүндө» жана «Кыргыз ССРинде элге билим берүү системасын өнүктүрүү 
жөнүндө» законду 1959-жылы кабыл алган. Мына маанилүү документтерден кийин 
окуучуларды турмушка, эмгекке даярдоо, жалпы жана политехникалык билим 
берүүнүн деңгээлин андан ары жогорулатуу, окутууну өндүрүмдүү эмгек менен 
байланыштыруу маселелери ишке аша баштаган. Закон мектепте окуучуларга кесип 
берүү максатын көздөгөн.
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ИНСТИТУТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

50-жылдын экинчи жарымында республикада кесиптик багыт берүүдө мааниге ээ 
болгон окуучулардын өндүрүштүк бригадалары пайда болуп, ийгиликтерди жарата 
башташкан. Мына ушул маселени .алгачкылардан болуп Г.Т.Токтаров, О.Ч.Байчоров, 
П.С.Дадабаева, Н.Я.Босикова, Х.А.Калимов жана башкалар изилдөөгө киришишкен.

И.Б.Бекбоевдин 1959-1964 жылдардын аралыгында жарык көргөн эмгектеринде 
өндүрүштүк-прикладдык мазмундагы маселелерди окутуунун илимий методикалык 
негиздери иштелип чыгып, алардын окуучуларга эмгектик тарбия, кесиптик багыт 
берүүдөгү орду ачып көрсөтүлгөн. Г.В.Благодарова биология сабактарын окутууда 
окуучуларга политехникалык билим берүүнүн маанисин жана айрым методикалык 
жагдайларын изилдеген.

Түздөн-түз кесиптик багыт берүү маселесине байланышкан А.Э.Измайловдун 
(1960) эмгектерин („О выборе профессии”(1960). Мектепте кесип тандоого багыт берүү 
“(1965)) белгилөөгө болот. А.Э.Измайлов республикабыздын мектептеринде топтолгон 

т тажрыйбалардын негизинде окуучуларга кесиптик багыт берүү маселесинин 
педагогикалык жагдайларын талдап, анын илимий негизин иштеп чыккан. Кесипке 
багыт берүү проблемасынын өнүгүшүнүн биринчи этабында А.Токтосунов (1965) 
мектеп окуучуларына илимий техникалык прогресстин өнүгүп келе жаткан мезгилинде 
политехникалык билим берүүнүн маанисин, аны ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн 
ачып көрсөткөн.

КПССтин X X I 11 сьезди (1966*март, апрель), КПСС БК менен СССР Министрлер 
Совети «Жалпы билим берүүчү орто мектептердйн ишин мындан ары жакшыртуунун 
чаралары жөнүндө» (1966 жылы 10-ноябрь) токтомунда өлкөбүздө 1970-жылы өлкөдө 
орто билим берүүнү аяктоо белгиленген. Мына ушул директивалык документтерди 
ишке ашыруу үчүн Кыргызстан КП БКсы жана Совет Министри 1967-жылы 9-февралда 
«Жалпы билим берүүчү орто мектептердйн ишин мындан ары жакшыртуунун чаралары 
жөнүндө» деген токтом кабыл алган. Мына ушул токтомдон кийин бир катар илимий 
эмгектер пайда болду. Д.И.Утешев (1966) мектеп окуучуларын жумушчу кесибин 
тандап алууга даярдоонун, эмгекке тарбиялоонун жана үйрөтүүнүн методикасын, 
мектеп менен кесипчилик техникалык окуу жайларынын биргелешип иш жүргүзүүсү 

> ж.б. маселелерди изилдеген.
Экинчи этап - кесиптик багыт берүү маселесине арналган 1969-жылы (декабрь) 

СССРдин агартуу Министрлигинин, Кесиптик техникалык билим берүү боюнча 
СССРдин Мамлекттик комитетинин, В Ж С М  БКнын Бюросунун жана ВЦСПСтин 
Президиумунун биргелешкен «Окуучу жаштарга кесиптик багыт берүү жөнүндөгү» 
Токтомунан башталат. Кийин КПССтин сьездеринин материалдарында жана СССР 
Министрлер Советинин бир катар токтомдорунда өлкөдө жаштарга кесиптик багыт 
берүү ишин уюштуруунун бирдиктүү линиясы аныкталып, аны турмушка ашыруунун 
маселелери белгиленген. Бул этапта окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн 
маселелерин Х.А.Калимов, Ж.Жоокаев, Т.Тыныбеков, З.Джантакованын, Г.Тохтаров,
Н.С.Быков-ченко жана Т.Ж.Оторова ж.б лар изилдешкен.

Ш-этап. Кесипке багыт берүү маселесинин өнүгүшүнүн 3-этабы КПСС Бкнын 
жана СССР Министрлер Советинин 1984-жылы 10-апрелде кабыл алган «Жалпы билим 
берүүчү жана кесиптик мектептердйн реформасы» жөнүндөгү токтомдун кабыл 
алынышы менен башталган деп эсептөөгө болот. Мына ушул этапта Ж.У.Байсаловдун, 
К.Б.Бийбосунованын, НШ.Лешенконун, Д.Бабаевдин эмгектеринде айрым предметтик 
сабактарда кесиптик багыт берьънън өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн. Мектепти 
реформалоонун шарттарында эмгектик тарбия, кесипке багыт берүү маселесине
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арналган А.А.Беспаловдун, Т.С.Сатыбекованын, МА.Алтыбаеванын, Б.И.Иметовдун, 
А Абыкеевдин жана башкалардын изилдөөлөрүн белгилөөгө болот.

IV этап, 1992-жылдан башталды деп эсептөөгө болот. СССРдин тарап кетиши 
менен Кыргызстандын эл чарбасынын бардык тармактарында реформалоо 
экономикалык, социалдык, духовный жактан кризистин фонунда башталган. 
Натыйжада калыптанган кесиптик багыт берүү ишинин системасы бузула баштады 
Мектептин алдына балдарды негативдик социалдык таасир этүүдөн сактоо жана 
мектепти жащы шарттарга ылайыкташтыруу маселеси келип чыгат.

Республиканын эл чарбасындагы жана билим берүү системасындагы езгөрүүлөр 
кесиптик багыт берүү проблемасынын актуалдуулугун пайда кылды. Биздин өлкөдө 
окуучуларга кесиптик багыт берүү дүйнөлүк стандарттан артта калууда. Анын 
себептери: проблемага байланышкан илимий методикалык, популярдуу адабияттардын 
адабияттардын жоктугу, мектептердин башка социалдык институттар менен начар 
байланышы, педагогдордун кесиптик багыт берүү ишине начар даярдыгы, 
окуучулардын ар түрдүү иш аракеттерде өзүн текшерип көрүүгө мүмкүнчүлүктүн 
жоктугу ж.б.

Бүгүнкү күндө билим берүү системасынын өнүгүшүн камсыз кылууну көздөгөн 
стратегиялык багыттарын аныктаган бир катар мамлекеттик документтер кабыл 
алынды. Республикабызда билим берүүнүн мазмуну жагцыланып, окуучулардын 
кызыгуусуна ылайык жалпы билим берүүчү мектептердин базистик окуу пландары 
иштелип чыкты. Бул этапта кабыл алынган мамлекеттик документтер окуучуларды 
жащы шарттарда кесип тандап алууга даярдоо маселесин чечүүгө багытталган 
изилдөөлөргө өбөлгө түзөт деп айта алабыз. Натыйжада, бир катар илимий эмгектер 
жарыяланды. Жогоруда белгиленген мамлекеттик документтерди жана 
республикабыздын окумуштууларынын эмгектерин, педагогикалык тажрыйбаларды 
талдоонун негизинде төмөндөгүдөй тыянак чыгара адабыз:

1. Окуучуларды кесипке багыт берүү маселеси негизинен төрт этапта 
калыптанган. Ар бир этапка ылайык Кыргызстанда кесипке багыт берүүнүн 
стратегиясы, тактикасы иштелип чыгып, мектептерде ишке ашырылган.

2. Изилдөөлөрдө окуучуларга политехникалык билим берүү, окутууну 
өндүрүмдүү эмгек менен байланыштыруунун теориясы жана методология сын иштеп 
чыгуу негизги орунду ээлеген.

3. Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн теориялык жана 
практикалык маселелерин иштеп чыгууда КПССтин сьездеринин чечимдери жана совет 
өкметүнүн токтомдору белгилүү деңгээлде роль ойногон.

4. Кыргыз Республикасында кесипке багыт берүү проблемасынын 
калыптанышына, өнүгүшүнө социалдык, экономикалык, саясий шарттар, калктын 
маданий жана билим деңгээли таасирин тийгизген.

5. Кесипке багыт берүү проблемасынын өнүгүү процессии коомдун социалдык- 
экономикалык эщ түүсү, билим беръъ системасынын, коомдун өнүгүүсүнүн конкреттүү 

?этаптардагы милдеттери менен шартталган.
6. Проблеманын өнүгүшүн жана калыптанышын талдоого хронологиялык мамиле 

жасоо теориялык жана методологиялык маселелерди иштеп чыгууда мааниге ээ болот.
7.Тарыхый - педагогикалык талдоо Кыргызстанда кесиптик багыт берүү ишинин 

өнүгушү, калыптанышы жөнүндөгү' маселе жеткиликтүү изилдене электигин керсөттү. 
Бул проблема мындан ары толуктап изилдөөнү талап кылат
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