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Сманбаев Ө.А.,
И.Арабаев атындагы КМУнун педагогика кафедрасынын доценты

АЙЫЛ МЕКТЕБИНДЕ ОКУУЧУЛАРГА КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮ ИШИН
ӨНҮКТҮРҮҮНҮН БАГЫТТАРЫ

Кыргызстанды 2017- жылга чейинки өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары, 2020- 
жылга чейинки Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн 
концепциясы өлкөбүздүн билим берүү системасын модернизациялоонун өбөлгөсү болуп 
калды. Модернизациялоонун максаты кызмат өтөп жаткан билим берүү системасынын 
турукгуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, өркүндөтүү болуп саналат. Бул коомдун социалдык- 
экономикалык өнүгүүсүнүн жащы этабында боло турган закон ченемдүү кубулуш.

Кыргызстанда ж.алпы билим берүүчү мектептердин 70 % дан ашыгы айыл жергесинде 
жайгашып, өзүнүн функциялары, дайындалышы, иштөөсүнүн жана өнүгүүсүнүн жащы 
шартгары менен айырмаланып турат. Кыргызстандын айыл мектептерин модернизациялоо 
билим, тарбия берүү процесстеринин бардык компоненттерин, айыл социумунун 
структурасы катары учурдун талабына ылайык социалдык функцияларын өркүндөтүү менен 
байланышкан.

Бүгүнкү күндөгү Кыргызстан саясий, социалдык-экономикалык жактан стабилдешип 
жаткан мезгилде билим берүү системасын модернизациялоо зарылдык болуп калды. 
Анткени, 1992-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» 
мыйзамында белгиленген позитивдүү процесстердин аткарылышына ошол кездеги 
социалдык-экономикалык кризис тоскоол болгон. Натыйжада, билим берүү тармагы 
мамлекеттен ажырап калган. Мамлекеттик билим берүү саясаты ведомстволук саясатка 
чейин гүшүп кетип, анын кызыкчылыгын көздөгөн. Бул өз кезегинде билим берүү 
системасынын экономикалык жакырдануусун, социалдык чыщалууну пайда кылып, билим 
берүүнүн сапатынын төмөндөшүнө, окуучуларды турмушка, кесип тандап алууга 
даярдоонун дещгээлин абдан начарлаткан.

Жалпы улуттук мааниге ээ болгон билим берүү системасын модернизациялоо билим 
берүүнүн мазмунун жащылоого, өлкөнүн өнүгүүсүнө керек болгон суроо талаптарды 
аткарууга багыт алат. Модернизациялоонун негизги милдети- инсандын, коомдун, 
мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн, билим берүүнүн жана тарбиялоонун сапатын камсыз 
кылган чыныгы экономикалык жана башкаруусу бар билим берүү системасын түзүү.

Коомубуздун өнүгүүсүнүн жащы этабында билим берүү системасы социалдык жана 
экономикалык тармак болуп саналат Ал адам капиталынын өнүгүшүндө чечүүчү ролду 
ойнойт. Жогоруда белгилегендей социалдык-экономикалык милдеттерди чечүү айыл 
мектептеринде окуучуларга кесиптик багыт берүү ишин модернизациялоо менен 
байланышат. Ал эми кесиптик багыт берүү ишин өркүндөтүү өлкөнүн айыл чарбасынын 
квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыгын жоюуга жардам берет. Каралып жаткан 
проблеманын алкагында жарыяланган илимий эмгектердн, мектеп практикасында топтолгон  
тажрыйбаларды талдоо базар эк ономикасынын шарттарына ылайык окуучуларды  
компетентгүү кесип тандап алууг а даярдоонун маселелери жеткиликтүү изилдене электигин 
көрсөттү. Республикабыздын мектептериндеги көптөгөн кесипке багыт берүүчү мүнөздөгү 
жүргүзүлгөн иш чараларга карабастан, окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусу 
турукгуу болбой, көпчүлүгү айылда жашоону жана иштөөнү каалашпайт. Анткени, жащы 
социалдык- экономикалык шарттарга ылайык кесиптик багыт берүүнүн методологиялык, 
теориялык жана практикалык негиздери жеткиликтүү иштелип чыккан эмес. Кесиптик багыт 
иштерин жүргүзүү фрагментардык. эпизоддук түрдө жүргүзүлүп, анча деле натыйжа бербей 
жатат. Биз мындан базар экономикасына өтүүнүн шарттарында айыл мектептеринде 
ЖүрГүзүлгөн кесиптик багыт берүү ишин модернизациялоонун зарылдыгы пайда болду деп 
айта алабыз. Кесиптик багыт берүүнү модернизациялоонун максаты айыл мектебинин
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окуучусуна сапаттуу билим берүү, компетенттүү эмгектик даярдыкка ээ кылуу. алар л 
инсандык өнүгүүсүндө айыл чарба эмгекчисинин ащ сезимин калыптандыруу болуп санал;

Теориялык материалдарды, мектеп практикасында топтолгон тажрыйбалар, 
изилдеөлөрүбүздүн жыйынтыктарын талдоонун негизинде айыл мектебинин окуучуларь 
кесип багыт берүү ишин модернизациялоонун төмөндөгүдөй багыттарын белгилемекчиби-

1. Кесиптик багыт берүү проблемасынын ар түрдүү аспектилерде изилденгеш 
карабастан коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн шарттарында аталп 
проблеманын илимий негизин аныкгоодо мааниге ээ болгон анын методологиялык негиз 
тактоо керек болуп калды. Азыркы кезде коомдун өнүгүүсүнүн жащы этабында окуучула] 
кесиптик багыт берүү проблемасын үйрөнүү үчүн плюралисттик методология керек. Окут 
жана тарбиялоо маселесине байланышкан теориялар жана инсандын мащызы жөнүндө 
материалисттик диалектиканын жоболору көп түрдүү социалдык- байланыштард 
жыйындысы катары азыркы кездеги социалдык таанып билүүнүн парадигмасы ката 
модернизацияланышы зарыл. Кесипке багыт берүүнүн методологиясынын бир кык 
перспективалуу жолун негиздөөнүн парадигмасы- ар түрдүү методологиялык мами 
жасоонун(подход) бүтүндүгү, биримдиги, синтези. Педагогика гуманитардык илим ката] 
азыркы кезде социалдык-гуманитардык таанып билүүнүн методдорун, принциптер! 
мамиле жасоонун багыттарын өркүндөтүп, педагогикалык теорияны жана практикаш 
парадигмаларынын жащы варианттарын иштеп чыгууда. Буга чейинки жүргүзүлг 
көптөгөн изилдөөлөрдө кесиптик багыт берүүнүн методологиялык негизи ката] 
окуучуларга политехникалык билим берүү жана окутуунун өндүрүмдүү эмгек мен 
байланыштырууну негиз кылып карашкан.(П.Р.Атутов, А.С.Макаренко, Н.К.Крупск; 
А.Т.Токтосунов, С.Т.Шацкий, ж.б.лар) Чынында аталган методологиялык негиз окуучун 
кесип тандап алууга даярдоодо мааниге ээ болоору шексиз.

Кесипке багыт берүү маселесинин методологиялык негизин кайра кароонунун маани 
коомдогу социалдык-экономикалык жащылануу процесстери жана башка илимдер сыякт 
эле педагогика илиминин инсандын ички жан дүйнөсүн, анын потенциалд! 
мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүүгө болгон кызыгуунун өсүшү менен шартталат. Анткен 
коомдогу экономикалык, саясий, маданий, социалдык өзгөрүүлөр менен катар жеке адамдь 
турмушунда дагы негативдик жана позитивдик сапаттардагы өзгөрүүлөр болууда. Айрь 
адамдар, өзгөчө жаштар өзүнүн керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча зарыл болп 
жетиштүү тажрыйбаларга, өзүн-өзү реализациялоонун (самореализация), өзүн-ө 
бышыктоонунун цивилизацияланган каражаттары, жолдору жана башка маселелери боюн 
жеткиликтүү билим, билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ эмес. Мына ушул шартгар, 
кесиптик багыт берүүнүн маселелерин жащыча кароонун, изилдөөнүн зарылдыгы кел! 
чыкты. Бул проблемага болгон методологиялык, теориялык кызыгуу коомдун керектөөлө} 
менен шартталып, анын социалдык-экономикалык актуалдуулугун көрсөтөт.

2. Коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн жана Кыргыз Республик 
сынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн концепциясына алкагында кесиптик багь 
берүү ишинин методологиясын иштеп чыкпастан, окуучуларга кесиптик багыт бер  ̂
ишинин алгылыктуу системасын, моделин түзүү, педагогикалык практикада өзүн актап 
форма -методдорун, мазмунун, каражаттарын байытып, мектеп окуучуларына кесипт! 
багыт берүү системасын өркүндөтүүнү талап кылат. Бул өз кезегинде кесиптик багыт бер  ̂
ишин оптималдаштырууга таасирин тийгизет. Кесиптик багыт берүү иип: 
оптималдаштыруу- окуучунун жеке өзгөчөлүгүн, кызыгуусун, шыгын, жөндөмүн жа: 
коомдогу өзгөрүүлөрдү жана андагы муктаждыктарды эске алуу менен аны ащ сезим;п 
кесип тандап алууга даярдоо менен мүнөздөлөт. Кесиптик багыт берүү ишинин системась: 
түзүүдө азыркы кездеги социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү, коомдун социалдь: 
заказын, педагогикалык процесстин компоненттерин, педагогикалык технологияны жар 
айыл мектептеринин иштөө шартгары эске алынышы керек. Мектептин айыл чаре 
өндүрүшү менен тыгыз байланышы, анын негизги социалдык функциясын конкреттештире 
Бул жагдай окуу-тарбия процессинде жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү ишинин айыл чаре
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гтуулугун жана кесипке багыт берүүчү жагдайын арттырып окуучуларды илимдердин 
дери боюнча политехникалык билимге, эмгектик көндүмдөргө ээ кылууга, айыл чарба 
ине жана кесиптерине кызыгуусун тарбиялоого ж.б.у.с. педагогикалык маселелерди 
/те шарт түзөт.
Базар экономикасына өтүүнүн шарттарында Кыргызстанда мектеп окуучуларына . 
и<е багыт берүү ишин жүргүзүүдө төмөндөгүлөргө көщүл бөлүү зарыл:
• окуучулар менен иштөөнүн системасын өркүндөтүү менен инновациялык иш 
!ттке карата стимул түзүү менен алардын инновациялык жүрүм турумун 
птандыруу;
• аларды ишкердик иш аракетке тартуу жана өзүнүн жеке ишин уюштуруунун 

умүн өнүктүрүү;
• экономиканын өнүгүүнүн стратегиялык багыттарын эске алуу менен эмгек 
гундагы суроо менен сунуш кылынган дисбалансты жоюу;
в мектеп окуучуларын кесипке даярдоонун дещгээлин жакшыртуу максатында 

алдык партнерлукту өнүктүрүү ж.б.
3. Азыркы кездеги социалдык экономикалык шарттарды эске алуу менен окуучуларга 

тгик багыт берүү ишинин илимий педагогикалык негизин (окуучунун кесиптик 
iryycyH , аны тандоодогу негизелген мотивин калыптандыруунун маселелерин, 
туруучулук -педагогикалык шарттарын ж.б) иштеп чыгуу менен байланышат. 
'чулардын азыркы кездеги айыл чарба кесиптерин тандап алууга даярдоонун татаалдыгы 
гогика илиминин мындан ары окуу-тарбия процессинин ар тараптуу аспектилерин 
1нүүнү, алгылыктуу шарттарды табууну талап кылат.

Мына ушул аспектилердин ичинен окуучулардын азыркы кездеги айыл чарбасынын 
лш практикалык негиздерине, андагы кесиптерге кызыгуусун калыптандыруу маанилүү 
[ду ээлейт. Кесипке кызыгуу фактору өсүп келе жаткан жаш муундардын ар тараптуу 
иүн, жогорку дещгээлде билим, тарбия алуусун камсыз кылуу менен байланышкан 
цеттерди чечүүдө чощ роль ойнойт.

Айыл чарба өндүрүшүндөгү кесипке кызыгууну социалдык-психологиялык категория 
а инсандын иш аракеттин түрүнө карата тандалган мамиле жасоо катары аныкталат. 
ыгуу адамдын маанилүү касиети болгондуктан жагымдуу шартта шыкка айланып, 
1ндын өнүгүшүн, келечектеги кесибине керектүү теориялык билимдерди жана эмгектик 
1үмдөрдү өздштүрүүсүнө таасирин тийгизет. Окуучунун айыл чарба кесибине туруктуу 
лгуусун калыптандыруу проблемасы төмөндөгү милдеттерди чечүү менен байланышат:

• окуучулардын кесиптер жөнүндөгү түшүнүктөрүн, алардын коомдогу маанисин 
үндүрүү;

• теориялык билимдерди, эмгектик көндүмдөрдү жана билгичтиктерди ащ сезимдүү 
цтүрүүгө окуучулардын активдүү моралдык-психологиялык багытталышын 
.штандыруу:

о кесипти ащ сезимдүү тандоого даярдыгынын дещгээлин өстүрүү.
Мотивдер адамдын жүрүш турушунун, иш аракетинин фактору катары инсандын 

'ктурасында белгилүү орунду ээлеп, . анын структуралык түзүлүшүнө, 
.пталгандыгына, .мүнөзүнө, психикалык процессине, иш аракетине сищирилет. Айылдык 
гептин окуучусунун мотивациялык чөйрөсү ар түрдүү дещгээлдеги моралдык, идеялык, 
[ып билүүчүлүк, материалдык, эстетикалык жана башка түрткү болгон күчтөрдүн 
шынан турат. Аларлын негизинде коомдук, коллективдик жана жеке кызыгуулар жатат. 
маалымат белгилүү дещгээлде инсандын жүрүш-турушун жана тандаган иш аракетинин 
('нүн мотивациялык чөйрөсү жөнүндө талдоого мүмкүндүк берет. Демек, окуучунун айыл 
5а кесиптерине кызыгуусу, аны тандоонун мотивдеринин динамикасы төмөндөгүдөй 
өздөлөт: биринчиден жалпы жана атайын билимдердин, практикалык көндүмдөрдүн 
чунунун өнүгүшү; экинчиден, айыл чарба кесиптеринин социалдык-экономикалык 
нисин түшүнүүсү; үчүнчүдөн, окуучунун теориялык билимин жана практикалык 
;йтүү максатында активдүү иш аракетинин болушу. Демек, кесипке кызыгууну жана

263



мотивди калыптандырууну, өнүгүүнүы жалпы теориясынын жана келечектеги эмгекчинин 
социалдык инсанын калыптандыруунун позициясын чечүүнүн проблемасы катары кароо 
керек. Мына ушуга байланыштуу кесипке багыт берүү ишинин мазмуну, форма жана 
методдору кесиптик, атуулдук жана инсандык сапаттарды калыптандырууга багытталышы 
зарыл.

4. Кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун арттырууда социалдык 
шериктештикти (партнерлукту) өнүктүрүү мааниге ээ болот. Айыл мектебинин ата-энелер, 
жергиликтүү чарбада ар түрдүү формада уюштурулган эмгек бирикмелери, кошумча билим 
берүүчү мекемелер. айыл чарба багытындагы кесиптик техникалык, атайын орто жана 
жогорку окуу жайлар, медициналык жана башка мекемелер менен биргелешип иш алып 
баруусу ощ натыйжа бере тургандыгын практика көрсөтүүдө. Мына ушу л фактор балдарга 
социалдык тарбия берүүгө таасирин тийгизет. Социалдык-кесиптик багыт берүү ишинин 
натыйжалуулугун арттырууда социалдык шериктештикти (партнерлукту) өнүктүрүү 
окуучунун айыл чарбасынын перспективалык өнүгүшү, реформалоонун натыйжасында 
рыноктук механизмдердин жана укуктук шарттардын түзүлүшү жөнүндө мектеп 
окуучу суну н кещири маалымат алуусуна жардам берет. Мына ушул жагдай окуучунун 
кесиптик кызыгуусун, эмгектенүүгө керек болгон жөндөмүн жана сапаттарын өнүктүрүүгө 
багытталган окуу-тарбия ишин активдештирип, анын алгылыктуу форма жана методдорун, 
жащы мазмунун колдонууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.

Изилдөөнүн жүрүшүндө, окуучуларды айыл чарбасы менен байланышкан кесиптерди 
тандоого даярдоо боюнча биргелешкен иш жүргүзүүдө- төмөндөгү жагдайларга көщүл бөлүү 
мааниге ээ боло тургандыгын аныктай алдык:

® айыл чарба өндүрүшү тарабынан билим берүү мекемелерине жаштарга кесиптик 
багыт берүүдө айыл чарба өндүрүшү тарабынан белгилүү конкреттүү социалдык заказды 
аныктоо:

• окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди тандоого багыт берүүдөгү мектептин, 
ата-энелердин, билим берүү мекемелеринин социалдык функциясын кещейтүү:

• мектептин ата-энелер, коомчулуктун биргелешип иштсүнүн алкагында окуучунун 
айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптандырууда уюштуруучулук-педагогикалык иш 
чаралардын жардамы менен алардын кесиптик кызыгуусун калыптандыруу.

• айыл мектептеринде минифермаларды, арендалык подрядцарды түзүү:
• кесиптик багыт берүү ишин бардык окуу предметтери менен байланыштыруу.ж.б.
Демек, жащы социалдык-экономикалык шарттарда окуучуларга кесиптик багыт

берүүнүн, жалпы эле билим жана тарбия берүүнүн сапаттык дещгээлин жогорулатуу 
мектептин ата-энелер жана коомчулук менен кызматташтыктын чегин кещейтүүнү талап 
кылат

5. Мугалимдерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоо. Окуучулардын ащ сезимдүү 
кесип тандап алууга даярдоодо мугалимдин ролу абдан жогору. Анткени, мугалим гана 
окуучунун теориялык маалыматтарга, көндүмдөргө ээ болушуна, кесиптик кызыгуусунун 
калыптанышына жана аны ащ сезимдүү тандап алышына көмөк көрсөтө алат. Бирок, тилекке 
каршы педагогикалык жогорку окуу жайларда келечектеги мугалимдер кесиптик багыт 
берүү маселеси боюнча жетиштүү теориялык, практикалык жана психологиялык даярдык 
албай келе жатат. Мектепте педагогдор көпчүлүк учурда кесиптик багыт берүү ишин 
жүргүзүүдө формалдуу милдет аткаргансыйт.. Башкача айтканда, мектепте кесиптик багыт 
берүү иши мугалимдери гана демилгеси менен гана жүргүзүлөт. Мына ушуга байланыштуу 
педагогикалык окуу жайларда бул багытта атайын курстарды киргизүүнүн зарылдыгы келип 
чыкты. Мугалимдин кесиптик багыт берүү ишине ар тараптуу даярдыгы окуучулардын ащ 
сезимдүү кесип тандап алуусуна таасирин тийгизе тургандыгы шексиз.

6. Айыл мектептеринин материалдык техникалык, чыщцоого жана методикалык 
жактан камсыз кылууга өзгөчө көщүл бөлүү кесиптик багыт берүү ишин өркүндөтүүнүн 
шарты болуп саналат. Мектеп мугалимдери, психологдору кесиптик багыт берүү ишин 
жүргүзүүдө зарыл болгон методикалык колдонмолор, ка!ражаттар, маалыматтык материалдар
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менен камсыз болгон эмес. Кесиптик багыт берүү ишин жакшы жүргүзүү атайын 
программалар, Интернет, жетишсиз. Бул багытта иштин жолго коюлушу учурдун талабы 
эолуп саналат.

7. Мектепте жүргүзүлгөн окуу- тарбия ишинин айыл чарба багыттуулугуна жана 
кесиптик багыт берүүчүлүк жагдайына арттырууга көщүл бөлүү. Жалпы билим берүүчү 
мектептердин предметтик сабактар боюнча түзүлгөн окуу программаларын, окуу 
китептеринин материалдарын талдоо республикабыздын алдыщкы мугалимдеринин иш 
гажрыйбаларын үйрөнүү, жүргүзүлгөн педагогикалык эксперимент, окуу процессинде 
окуучуларды айыл чарбасынын илимий практикалык негиздери менен тааныштырып, аларга 
кесиптик багыт берүүгө кещири мүмкүндүктөр бар экендигин көрсөттү.

Окуу-тарбия процессинде айыл чарбасы менен байланышкан ар түрдүү материалдарды 
пайдалануу, лабораториялык-практикалык иштерди өткөрүү, класстан жана мектептен 
тышкаркы ар түрдүү иштер менен байланыштыруу, кесиптик багыт берүү ишинин сапатын 
бир кыйла жогорулатат. Кесипке багыт берүү боюнча кошуумча материалдарды тандоодо 
мектептин өндүрүштүк чөйрөсүн, жергиликтүү региондун квалификациялуу даярдыгы бар 
адистерге муктаждыгын эске алуу керек. Сабактарда окуучулардын көщүлүн айыл 
чарбасынын илимий практикалык негиздерине, кесиптердин өзгөчөлүгүн чагылдырган 
профессиограммаларына буруп, кесип ээлери кандай теориялык билимдерге, билгичтиктерге 
жана көндүмдөргө ээ болу керектигин түшүндүрүү зарыл. Бул шарт алардын айыл чарбасы 
анын илимий практикалык маселери, андагы кесиптер жана аларга коюлган талаптар жана 
башка ушул сыяктуу маалымаггарды алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Класстан жана 
мектептен тышкаркы жүрүгзүлгөн иштердин системасында окуучулардын инновациялык 
жүрүм -турумун өнүктүрүү мааниге ээ болот.

Демек, айыл чарбасынын перспективалык өнүгүшү, реформалоонун натыйжасында 
рыноктук механизмдердин жана укуктук шарттардын түзүлүшү, мектептерде кесиптик багыт 
берүү ишин жүргүзүүгө жогорулатылган талаптарды коет. Мына ушул шарттарда кесиптик 
багыт берүү ишинин ийгилигинин көрсөткүчү катары ийгиликтүү кесиптик карьерага 
жетишкендердин саны, жаш адамдын эмгек рыногуна бат аралышышы, кошумча билим 
берүү системасынын болушу жана жаш адамдын тандап алган кесибине канааттанышы 
менен бааланат.
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