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И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ
ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. АРАБАЕВА

Кыргызстандын экономикасынын негизин айыл чарбасы түзгөндүктөн бүгүнкү күндө бул тармакта кес] 
ээлерине болгон муктаждык байкалууда. Республикабызда мектептердин 70%тен ашыгы айыл жергесим 
жайланышып, социалдык -экономикалык маселелерди чечүүгө түздөн-түз катышат. Мына ушуга байланышт 
мектеп окуучуларын айыл чарба кесибин тандап алууга даярдоонун актуалдуулугу төмөндөгү жагдайлар мен 
шартгалган:

- Кыргызстандын айыл чарбасынын алдына коюлган социалдык-экономикалык, өндүрүштүк милдетгер. 
учурдун талабына ылайык чече алган квалификациялык даярдыгы бар кесип ээлери менен толу к камс. 
болбогондугу;

- республикабыздын айыл чарбасынын квалификациялык даярдыгы бар кесип ээлерине болгон муктажды 
менен окуучулардын кесиптик кызыгуусунун ортосундагы диспропорциянын болушу;

- айыл мектебинин окуучуларына политехникалык билим, эмгектик тарбия жана кесиптик багыт бер 
ишинин функцияларынын биримдигин эске алып окуу-тарбия ишинин системасын комплекст 
жүргүзүлбөгөндүгү;

-Кыргызстандын базар экономикасына өтүүсүнүн жана эмгекти уюштуруунун жаүы шартгарыи 
окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт берүүнүн илимий негизде иштелип чыкпагандыгы;

Республикабыздын айыл мектебинде жүргүзүлгөн изилдөөлөрүбүз окуучулар азыркьг кездеги эмгек рыно 
ийгиликтүү кесиптик карьераны түзүү. өзүнүн шыгы, жөндөмү, кызыгуусу, укуктары жана милдеттери жөнүн 
жеткиликтүү маалыматтарга эмес экендигин көрсөтгү. Натыйжада алар кесип тандоодо бир катар каталар. 
кетиришет. Окуучуларды аү сезимдүү кесип тандап алууга даярдоодо мугалим негизги ролду ойнойт. Бир> 
тилекке каршы изилдөөнүн жүрүшүндө, айыл мектебинин мугалимдери жогорку окуу жайда окуп жаткан мезги; 
кесиптик багыт берүү маселеси боюнча теориялык жана практикалык даярдык алышпагандыктан, бул багыгга j 
алып барууда бир катар кыйынчылыктарга кездешип жатышкандыктарын белгилешкен. Алар кесиптик баг 
берүү ишин уюштурууда илимий-методикалык адабияттардын жетишсиздигин, илимий негизделген сунушта] 
муктаж экендигин баса көрсөтүшкөн.

Азыркы кезде билим берүүнүн натыйжасы «билим, билгичтик, көндүмдөрдү» калыптандыруу де! 
позициядан, окуучулардын “компетенттүүлүгүн. компетенцияларын” калыптандыруу деген позицияга багыт алл 
Компетентгүү мамиле жасоонун контекстинде окуучуларга билим жана тарбия берүүнүн маселелс 
В.И.Байденконун(1), А.И.Дахиндин(З). И.А.Зимняянын(4), Э.Ф.Зеердин (5), В.В. Краевскийдин(б), ж; 
башкалардын эмгектеринде каралган. Компетенттүүлүк- бул окуучунун алган билимин практикада чыгармачыл 
менен колдоно билүүсү менен мүнөздөлөт. Окуучунун компетеиттүү кесип тандап алуусун обьективдүү зарылд 
болгондуктан, окуу тарбия ишинде аны билимге, билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ кылып, асылдуулук мамилес 
негизделген мотивдерин жана инсандык сапаттарын өнүктүрүп интегралдык деүгээлдеги кесип" 
компетенцияларын калыптандыруу керек. Бул маселени чечүү мектептин милдетине жана функциясына тааси[ 
тийгизип, окуучунун аү сезимдүү кесип тандап алууга даярдыгын камсыз кылууга багытталган бирдиктүү бил] 
тарбия жана кесиптик багыт берүүчү мейкиндикти түзүүнү талап кылат.

Өз кезегинде өзгорүп турган коом мобилдүүлүктү, бат ыүгайланууну жана өзү-өзү реализациялоону та. 
кылат.. Бул максатка жетүүдө инсандык, психологиялык, медициналык-биологиялык аспектилерди ж: 
социалдык-экономикалык факторлорду эске алып.моделдештирүү методун колдонуу натыйжалуу болуп сана; 
Анткени, моделдештирүү методу изилдөөнүн мүмкүнмүлүгүн бир кыйла тереүдетип, бул багытта мугалимдер; 
окуу тарбия ишин жүргүзүүсүн оптималдаштырууга шарт түзөт. Модель бул- изилденип жаткан реал, 
обьектини, кубулушту толук чагылдырбастан, анын натыйжаны аныктоого карата катнашы боюнча гана 
нусканын көчүрмөсү.В.В.Давыловдун пикири боюнча моделде кубулуштун маанилүү байланыштары байкал 
элементгердин байланыштары белгилик формалар түрүндө берилип, көрсөтмөлүү кабыл алууга, түшүндүрү 
жардам берет.(2). Моделдештирүү кесиптик багыт берүү ишинин ар бир этабын так уюштурууга, өркүндөтү 
таасирин тийгизет.

Биздин изилдөөнүн максаты -мектеп мугалимдерине жардам бере турган айыл мектебинин окуучула[ 
компетентгүү кесип тандап алууга даярдыгын калыптандыруунун моделин иштеп чыгуу жана педагогика; 
экспериментте текшерүү. Нарын районунун мектептеринде жүргүзүлгөн изилдөөнүн жүрүшү; 
эксперименталдык группа (525 окуучу) жана текшерүүчү группа (538 окуучу) тандалып алынды. Изилдөо! 
алгачкы этабында окуучулардын кесип тандоого карата даярдыгынын деүгээли бирдей болгон.

Окуучулардын компетентгүү кесип тандоого даярдыгын камсыз кылууга багытталган моделди тузу  
теориялык булактарга, айыл мектептеринде топтолгон педагогикалык тажрыйбаларды талдоонун жана изилдөө! 
натыйжаларына таяндык. Мында педагогикалык процесстин компоненттеринин негизинде кесиптик багыт бе; 
ишинин маүызы, максаты, ага мамиле жасоонун багыттары, ички жана сырткы закон ченемдүүлүкте 
принциптери эске алынды. Бул ачык, бүтүндүк жана динамикалык мүнөздө болгон, компонентгердин өз 
байланышын камсыз кылган, блоктук негизде моделди түзүүгө жардам төмөндөгүдөй функционал; 
компонентгердин жыйындысынан турат:

-Когнитивдик- өзүнүн мүмкүнчүлүгү жана жөндөмү, кесиптик мааниге ээ сапаттары, шыгы, кесиптер дүйн 
жөнүндөгү маалыматтарга ■■>■> болушу, иш аракеттерин долбоорлой билиши. жалпы жана кесиптик били.' 
жогорулата билиши ж.б.

-баалуулук-маанилик- жашоону баалай билиши, инсандык жана кесиптик өсүүсүнүн перспектива! 
түшүнүүсү, баалай билиши, социалдык жоопкерчиликти сезиши ж.б.;

- мотивациялык-эрктик- билим алууга, кесиптик иш аракетке кызыгуусу, оү мамиле жасашы, макс; 
умтулуусу, туруктуулугу ж.б.;

-иш аракеттик- социалдык, эмгек чөйрөсүндөгү, эмгек рыногундагы өзгөрүүлөрдү түшүнүшү, кесип 
талаптарга ылайык өзүн керсетө билиши, кесиптик мааниге ээ болгон ситуацияларда керек болгон көндүмдөрг 
болушу;

. Сунуш кылынган блоктук негизинде түзүлгөн модель төмөндөгүдөй структурага ээ болот (№1 - сүрөт).
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ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТГҮҮ КЕСИП ТАНДООСУН КАЛЫПТАНДЫРУУ

:--нотация .Статьяда мектеп окуучуларын айыл чарба кесибин компетентгүү тандап алууга даярдоонун актуалдуулугу, модели, 
^рды ктын критерийлери жана шике ашыруунун багыттары каралган.
3 статье рассмотрено актуальность подготовки школьников компетентному выбору профессии в сельском хозяйстве, модель, 

■гетерий готовности и основные направления реализации профориентационной работы.
„ключевые слова: профессиональная ориентация, компетентность, критерий готовности, компетенции
.Annotation. At this article were c o n sid ered  prepearing for actuallity and model o f  the competent choosing the agricultural professions 
v, the schoolchildren, the creterions o f  preparation and the directions o f  realization.
Key words: choosing profession, competent, competence, model o f  preparing, creterions o f  preparing.

Республикабыздын социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүнүн жаңы этабында мектеп окуучуларын пн 
:;зимдүү кесип тандап алууга даярдоонун ролу өсүүдо. Кесиптик багыт берүү бул- окуучулардын кызыгуусун, 
гык-жөндөмүн, ден соолугун жана коомдун квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине муктаждыгын эске 
п у у  менен аларды аң сезимдүү кесип тандоого даярдоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин системасы. Азыркы кезде 
1оомдогу өзгөрүүлөрге жана муктаждыктарга ылайык мектеп окуучусуна кесиптик багыт берүү ишинин анын 
иаксатын, милдетин, алгылыктуу форма жана методдорун аныктоо мааниге ээ болууда.
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Концептуалдык максаттык блок(Максат. Милдет:Принциптер. Функциялар)

____________________ Методологиялык блок__________ _______________________________
Инсанга багытталган социалдык-экономикалык, технологиялык, компетентгүү., иш 
аракеттик ж.б мамиле кылуу_________________________________________________________________

Уюштуруучулук-педагогикалык блок

Кесипке багыт берүүчү чөйрөнү 
түзүү

Окуу- тарбия
иштерин
моделдештирүү

Окуучунун иш
аракетин
стимулдаштыруу

Мазмундук блок

Окуу программалары, кошумча материалдардь 
тарбиялык иш чаралардын системасы ж.б

.. гандоо курстарын. Кесипке багыт берүүчү

Мугалимдер үчүн:Методикалык сунуштар, ;- 
атайын курс «Окуучуларга кесиптик багыт 
берүүнүн негиздери»;. Семинарлар.; ачык 
сабактар

Окуучулар үчүн:Сабактар, класстан 
тышкаркы тарбиялык иштер 
тренингдер; кружоктор, дискуссиялар. 
класстык сааттар ж.б.

Иш -аракеттик блок (Кесиптик багыт берүүнү ишке ашыруунун этаптары)

Методдор жана технологиялар Формалар Ресурстар

Баалоочу-жыйынтыктоочу

Ккесип тандоонун 
критерийлери, көрсөткүчү, 
деүгээлдери

Мониторинг
жүргүзүү

Баалоонун
Технологисы

Даярдыктын деүгээли |
жогорку орточо Томөн j

Компетентгүү кесип тандоонун компоненттери

Мотивациялык когнитивдик Баалуулук-
мазмундук

Иш-аракеттик
практикалык

__________________ Компетентгүү кесип гандоо даярдыктын калыптанышы________ I

№1 сүрөт. Окуучулардын кесип тандоого даярдыгын камсыз кылууга багытталган модель
Биздин моделде максаттык блок коомдун социалдык заказы менен аныкталып, окуучулардын аү сезимдүү 

нп тандап алуусун камсыз кылууга багытталган. Белгиленген максатка жетүү милдеттер , принциптер, 
•гкциялар менен байланышып, конкреттештирилет..

Моделдин методологиялык блогу кесиптик багыт берүү ишине мамиле жасоонун социалдык- 
номикалык, иш аракеттик, системалык, инсанга багытталгандык ж.б.у.с. багыттарын камтыйт.

Педагогикалык-уюштуруучулук блок моделди ишке ашырууда зарыл болгон шарггардан (чөйрөнү, окуу- 
5ия иштерин моделдештирүүнү, стимулдаштырууну ж.б) турат..

Мазмундук блок окуу тарбия ишинде кесип тандап багыт берүү ишинин натыйжалуулугуна жардам бере 
ган мугалим жана окуучу үчүн мазмун, иш аракеттердин түрлөрүн өзүнө камтыйт.

Иш аракеттик блок кесиптик багыт берүү ишин ишке ашыруунун этаптарын, каражаттарын . форма, 
оддорун, технологиялардын комплекси менен мүнөздөлөт..
Баалоочу-жыйынтыктоочу блокто окуучунун кесипти тандоого муктаждыгын, билимдерге, билгичтиктерге, 
дүмдөргө ээ болушун жана өзүн-өзү баалай билишин критерийлери. окуучунун кесип тандап алууга 
здыгынын денгээлдери, мотивациялык, иш аракеттик, баалуулук-маанилик, koi имтиндик 
поненттерикаралат. Натыйжа окуучунун компетентгүү кесип тандоого даярдыгынын калыптанышына алып 
:т.
Изилдөөнүн жүрүшүндө окуучулардын компетентгүү кесип тандап алуусунун калыптануусунун ар бир 
понентке ылайык критерийлердин системасын аныктадык.. (таблица № 1)
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Таблица №  1
________________________ Компетентгүү кесип тандоонун калыптанышынын критерийлери
Компетентгүү кесип 
тандоонун компоненттери

Критерийлери

Мотивациялык - айыл чарбасындагы кесипке жана билим алууга кызыгуусу;
- коомдогу жаүы шарттарды эске алуу менен тандаган кесибин 
мотивациял аны шы;
- тандаган кесибинин жеке Өзү жана коом үчүн социалдык-экономикал) 
маанисин түш үн үүсү  ж.б

Когнитивдик - кесип тандоо, эмгек рыногу, кесиптин перспективасы боюнча билимдерд 
калыптанышы;
-таанып билүүгө болгон кызыгуусунун калыптанышы, жаүы билимдер, 
алуунун, талдоонун,. жыйынтыктоонун бидгичтиктерине ээ болушу;
-кесип тандоого байланышкан проблемаларды ажырата билип, ага жетүүн' 
жолдорун аныктай алышы ж,б.

Баалоочу-мазмундук -өзүн -өзү  баалоонун, Өзүн-Өзү текшерүүнүн калыптанышы;
-инсан катары жана кесиптик жактан ӨнүгүүсүндӨ билим алуунун маанисч 
түш үнүүсү;
-керектӨӨнүн, негизги багытгы аныктай билүү жӨндӨмүнүн калыптаныш 
ж.б.

Иш аракеттик -Өз ишин пландаштыра билиши;
- Өз ишин текшерип жана талдай билиши;
- жүрүм-турумун башкара билүүсү.ж .б.

Моделдин негизинде эксперименталдык группада системалуу жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү иш 
төмөндөгүдөй жагдайлар эске алынды:
- окуу тарбия ишинин айыл чарба, практикалык багыттуулугун жана кесипке багыт берүүчүлүк жагд; 
арттыруу;
- окуу тарбия ишинде социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү, окуучунун жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу >к.(
- окутуунун процессии класстан жана мектептен тышкаркы иштер менен байланыштыруу;
—жергиликтүү керектөөлөрдү эске алуу менен профилдик окутууну, тандоо курстарын уюштуруу;
- айыл мектебинде социалдык шериктештикти өнүктүрүү, ата-энелерди тарбия берүү иштерине тартуу 
-окуучулардын коомдук пайдалуу жана өндүрүмдүү эмгегин жаүы шарттарды эске алуу менен уюштуруу.ж.б.

Изилдөөнүн соңунда ар бир компоненентке ылайык көрсөткүчтөрдү негиз кылып алып (окуучулар 
кесипке кызыгуусу жана аны тандоосунун мотивдештирилиши, кесипке байланыштуу бологн билимд< 
билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ болушу жана өзүн-өзү баалай билиши ж.б.) окуучулардын кесип тандап ал 
даярдыгынын жогорку, орто,төмөнкү деүгээлдерин аныктай алдык.

Сунуш кылынган моделди педагогикалык процессте колдонуу окуучулардын аң сезимдүү кесип та. 
алышына оү таасирин тийгизе тургандыгын педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы көрсөттү. Натый; 
эксперименталдык группаларда жогорку деүгээл 15 %га (11 тен 26% га), ортоүку деүгээл 15 %га (21даи 36" 
өссө, төмөнкү деүгээл 28 %га (68ден төн38%га) төмөндөдү.

Демек, педагогикалык процесстин жүрүшүндө моделдештирүү методун колдонуу окуучулардын компетен 
кесип тандап алуусун калыптандыруу процессии оптималдаштырууга жардам берет. Анткени, моделдеши 
методу педагогикалык шартгарды. форма жана методдорду, мазмунду, педагогикалык шарттарды ж.б. масел* 
аныктоого жардам берип, кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун камсыз кылат.
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