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АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН ОКУУЧУЛАРЫНА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮДӨ
ДОЛБООРЛОО МЕТОДУН 

КОЛДОНУУ.

Кесиптик багыт берүү - бул ар бир окуучунун ден соолугун, жөндөмдүүлүгүн, 
кызыгуусун жана коомубуздун квалификациялуу даярдыгы бар адистерге 
муктаждыгын эске альш, аны аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоо боюнча 
жүргүзүлүүчү педагогикальнс иштердин системасы. Өсүп келе жаткан жаш муундарды 
кесип тандап алууга даярдоо татаал проблема болгондуктан социологиялык, 
экономикалык, педагогикалык, психологиялык, медициналык аспектилерде 
изилденүүдө.

Илимий- педагогикалык адабиятгарда кесипке багыт берүү ишинин системасы, 
ар түрдүү аспектилери, принциптери, форма жана методдору ж.б.у.с маселелери 
каралган (В.Д. Сахаров, А.Д. Сазонов, Н.Н. Захаров, С.Н. Чистякова ж.б.). Аларды ' 
колдонуу боюнча теориялык жоболор, практикалык сунуштар болсо даты, окуучуларга 
кесипке багыт берүү проблемасынын актуалдуулугу күн сайын өсүүдө. Мындай 
диалектикалык кубулушту толук түшүндүрүүгө болот. Биринчиден, эл чарбасынын 
бардык тармактарына илимдин, техниканьш жетишкендиктеринин, алдыңкы 
технологияньш жана эмгекти уюштуруунун жаңы шартгарынын киргизилиши, 
экинчиден, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган социалдык- 
экономикальпс милдеттерди чечүү теориялык билимдерге, билгичтиктерге, 
көндүмдөргө маданиятка ээ болгон квалификациялуу адистерди даярдоону күн! 
тартибине коет. Демек, коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр кесипке багыт' 
багыт берүү ишине жаңыча мамиле жасоонун алгыктуу технологиясын, келечектеги 
кесип ээсинин сапаттарын калыптандыруунун жолдорун табууну талап кылат.

Азыркы кездеги илимий жетишкендиктерге, алдыңкы педагогикалык 
тажрыйбаларга таянуу менен кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун 
арттырууга таасирин тийгизген технологиялык мамиле жасоонун жагдайларьш 
белгилемекчибиз.

Илимий адабиятгарда технология тушунугунун мазмунун үч аспектиси бар:
-илимий технология- алдыүкы теорияга жана практикага негизделген белгилүү 

проблеманы чечүү үчүн иштелип чыккан жобо;
- формалдуу сүрөттөп жазган- пландаштырылган натыйжага жетүү үчүн колдонулган
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модель, максат, мазмун, каражат, иш аракеггердин алгоритми;
-процессуалдык, иш аракеттик технология- бул иш аракетти ишке ашышы, анын 

бардык компоненттеринин кызмат өтеөсүнүн жана өзгөрүүсүнүн ырааттуулугу жана 
ирээтгүүлугү.

И.П.Подласый педагогикадагы ар түрдуү теориялык жетишкендиктерди 
күндөлүк практикага киргизүүдө технологияларды колдонуу мааниге ээ боло 
тургандыгын белгилеген. Технологиялык мамиле жасоо- коюлган максатка, альша 
турган натыйжага жетүү үчүн педагогикалык иш аракеттин чьшжырьш болжолдоп, ар 
түрдүү аспектилерди (билим берүүдөгү, социалдык) концептуалдуу жана натыйжалуу 
өздештүрүү үчүн жаүы мүмкүнчүлүктөрдү ачат:
- алына турган натыйжаны алдьш ала айтуу жана педагогикалык процессти башкаруу;
- инсандын өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарггарды түзүү;
- адамга терс таасир тийгизген жагдайларды азайтуу;
- болгон ресурстарды алгылыктуу колдонуу;
- пайда болгон социалдык, педагогикалык проблеманы чечүү үчүн жаүы 
технологияларды тандоо жана иштеп чыгуу.

Мына ушул мааниден алганда бардык технологиялар алгоритмдердин 
( максат-мазмун- форма- метод- каражат- күтүлгөн натыйжа- контролдун түрлөрү). 

каражаттардын системасы. Аларды комплекстүү колдонуу алдын ала белгиленген 
натыйжага алып келет.

Бүгүнкү күндө илимий адабияттарда технологиянын көптөгөн варианттары 
кездешет. Бирок, көптөгөн технологиялар өзүнүн максаты, мазмуну, колдонулгшв 
методдору, каражаттары боюнча окшкштуктары болгондуктан, ал ар 
квалификацияланган. Аларды комплекстүү колдонуу алдын ала белгиленген натыйжагз 
алып келет.

Тарбилоонун проблемаларын технологиялык чечүүдө ар бир тарбиячы алдьз 
ала белгиленген түйүндүү максатка, натыйжага жетүүнүү жолун көзөмөлден» 
коррекциялап туруусу керек. Мында конкрепүү шарттарды жана болгон 
мүмкүнчүлүктөрдү эске алып, мугалим чыгармачылык менен иш алып баруусу керел 
Квалификациялык даярдыгы бар кадрларды даярдоо дайыма тез темп менен өнүт-~ 
жаткан өндүрүпггүн алдында болуп, жаңы пайда болгон милдеттерге жаш 
проблемаларга карата ага бат багыт алып, ийкемдүү жана жөндөмдүү болуусу керсг. 
Мына ушута байланыштуу окуучуларды ой жүгүртө билүүгө, туура чечим кабыг 
алганга, коюлган проблеманы чечүү үчүн ар түрдүү варианттарды талдап жана аларлш 
алгылыктуусун тандап алууга үйрөтүү керек. Ар түрдүү факторлордун комплекс гош® 
иш процессине таасир этүүсүн түшүнүп, эсепке ала билиши өндүрүташ 
технологиялык мамиле жасоону мүнөздөйт. Мына ушуга ьшайык эмгекке, кесип® 
даярдоонун технологиялык мамилеси келип чыгат. Технологиялык мамиле жасос 
азыркы кездеги техникалык, технологиялык, экономикалык, гуманитардык её 
жүгүртүүнүн мүнөздүү белгилерин интеграциялаган системалык ой жүгүртүп,'Н| 
божомолдойт. Ой жүгүртүүнүн мьшдай стили политехникальпс билимдин негизш-зр 
болуп, азыркы кездеги эмгек адамынын маданиятын калыптандырат. Кесипке багаг 
берүү ишинде технологиялык мамиле жасоонун негизинде ишке ашыруу бир катг: 
педагогикалык шарггарды божомолдойт: 1)окутуунун жана тарбиялоонш) е 
комплекстүүлүгү, 2) окуу процессинде ситуациялык логиканы өнүктүрүү. 3 | 
практикалык багыттуулугу.

Айыл мектебинин өзгөчөлүктөрү окуу тарбия ишинде ар түрдүү формаларг^ 
колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп, кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө ар түржу^ 
технологияларды колдонууга мүмкүндүк берет.

Мектептин жаратылышка жакындыгы, социалдык-экономикалык ж.б. жагдайлщв 
мектепте кесиптик багыт берүү ишинде долбоор методун ( иш аракетти долбоорлш 
технологиясы) колдонуу маанше ээ боло тургандыгын көрсөтгү. Бул технология щ.
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Биз жогоруда кесиптик багыт берүү шпин жүргүзүүдө долбоорлоо методуна гана 
кыскача токтолдук. Аталган долбоорлоо технологиясы төмөндөгү маселелерди 
чечүүге жардам берет. Биринчиден, кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдөгү 
проблемаларды аныктоого; экинчиден - аны чечүүнүн негизги багыттарын, форма 
методдорун, мазмунун тактоого; үчүнчүдөн - кесиптин багыт берүү ишин 
оптималдаштырууга шарт түзөт. Кесиптик багыт берүү ишине технологиялык мамиле 
жасоонун жыйындысы инсандын коомдогу өзүнүн социалдык келечегин тандоосунг 
жардам берет. Технологиялык мамиле жасоонун инсандын өзүнүн социалдык 
келечегинин терең кароого мүмкүндүк берген, таанып билүүнүн процедурасы.
Демек, алгылыктуу технологиялар кесиптик багыт берүү ишин оптималдаштырууга 
жардам берет деп айта алабыз. Кесиптик багыт берүү оптималдаштыруу - бул 
социалдык-экономикалык факторлордун, билим-тарбия берүүдөгү кеңирн 
педагогикалык мүмкүндүктөрүн, окуучунун жекече өзгөчөлүктврүн (шык жөндөм^и. 
кызыгуусун, ден-соолугун ж.б.) эске алуу менен аны аң сезимдүү кесип тандоого 
даярдоо.

АДАБИЯТТАР.
1. Михайлов Н.Н.Проектирование образовательных технологий в професионально* 
колледже. М.: НИИРПО, 2007
2. Назимов И.Н. Экономические и педагогические проблнмы профориентауии. -  
М., 1976.
3. Профессиональная ориентация в школе и вузе.-Кемерово, 1991.
4. Фукуяма С.Теоретические основы профессиональной ориентауии. -М .,1980.
5. Хайруллин Г.Т.,Саудабаева Г.С. Профессиональная ориентация современна 

школьников.- Алматы. 2007.
6. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. - М., 1978.


