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Аннотациясы: Макалада келечектеги мугалимдерди кесиптик багыт берүү 
ишине даярдоонун маселелери, аны жакшыртуунун жагдайлары каралгаи.

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы подготовки будущих учителей к 
профориентационной работе и совершенствование
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Азыркы кездеги базар экономикасына етүүнүн шарттарына ылайык мектеп 
окуучуларын туура кесип тандап алууга даярдоо «Кыргыз Республикасынын мектеп 
окуучуларын тарбиялоонун концепциясында» ж. б. документтерде белгиленген. Бул 
иштин ийгилиги проблеманын методологиялык, теориялык, методикалык 
маселелеринин изилденишине жана мугалимдин чеберчилигине көз каранды. Мына 
ушуга байланыштуу студенттерди педагогикалык окуу жайларда кесиптик багыт берүү 
ишине даярдоонун жакшыртуунун зарылдыгы келип чьпсты. Бул ишке системалык 
мамиле жасоо, келечектеги мугалимди кесиптик багыт берүү ишине даярдоонун 
системасын, мазмунун, методдорун туура тактоо үчүн керек. Ал эми системалык 
структуралык талдоо менен профессиографиялык мамиле жасоону айкалыштыруу 
мугалимди кесиптик багыт берүү ишине даярдоонун моделин жана ушул багыттагы 
мазмунун тактоого жардам берет.

Кесиптик багыт берүү -  бул окуучунун шыгын, жөндөмүн, кызыгуусун, ден 
соолугун жана коомдун тигил же бул кесип ээсине болгон муктаждыгын эске алып аны 
аң сезимдүү кесип тандап алууга даярдоого багытталган максаттуу иштердин
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комплексны. Кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө педагог окуучуга социалдык 
жардам көрсөтөт. Педагогдун социалдык -педагогикалык иш аракетинин мүнөөзү 
келечектеги мугалимдин теориялык билимдерге, билгичтиктерге ээ болушун, анын 
инсандык асыл сапаттарынын комплексин калыптандырууну талап кылат. 
Республикабыздын мектептеринде эмгектенген жаш мугалимдердин, жогорку окуу 
жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында кесиптик багыт берүү маселесине 
байланышкан иликтөөлөр жүргүзүлдү. Аларга «Кесипке багыт берүү деген эмне?», 
«Кесиптик багыт берүү ишинин негизги компоненттери кайсылар?», «Кесиптик багыт 
берүү ишинин кандай форма жана методдору бар?» ж.б.у.с. суроолор берилген.

Суроолорго жооп жазган 280 респонденттердин 14% гана толук, 22% гана 
канааттандыраарлык жооп жаза алышкан. Мугалимдер кесиптик багыт берүү маселеси 
боюнча теориялык билимдерди педагогика предметинен «Эмгектик тарбия жана 
кесиптик багыт берүү» деп аталган темадан алышкандыктарын белгилешкен. 
Натыйжада, алардын көпчүлүгу айтылып жаткан проблема боюнча жеткиликтүү 
теориялык билимдерге, практикалык билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ болушкан эмес. 
Мына ушундан улам келечектеги мугалимдерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоо 
үчүн окуу жайда педагогикалык процессти максаттуу уюштуруу зарыл. Студентти бул 
ишке даярдоону бүтүн система катары жана мазмундук -  мотивациялык, 
уюштуруучулук -  процессуаддык компонентгердин биримдигинде кароо керек. Бул 
системага окуу жайда өтүлө турган бардык предметтик дисциплиналар (өзгөчө 
педагогика жана психология) педагогикалык практика, ар түрдүү иш чаралар кирет. 
Мугалимдин кесиптик багыт берүүчү иш -  аракети обьективдүү (максат, мазмун, 
окутуунун жана тарбиялоонун шарттары) жана субьективдүү (билим, билгичтик, 
жөндом) факторлор менен аныкталат. Булар өз ара тыгыз байланышта болуп, 
мугалимдин кесиптик багыт берүү боюнча чеберчилигин, мүмкүнчүлүгүн ачып 
көрсөтөт. Теориялык маалыматгарга жана изилдөөнүн натыйжаларына таянуу менен 
келечектеги мугалимдин кесиптик багыт берүү ишине даярдыгынын критерийлерии 
аныктай алдык (таблица№1)

Таблица №1 Келечектеги мугалимдин кесиптик багыт берүү ишине даярдыгынын 
критерийлери

Компоненттер Критерийлер
М отивациялык -Кесиптик багыт берүү ишинин коомдогу маанисин түшүнүүсү; 

-кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүгө оң мамиле жасашы; 
-кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүгө зарыл болгон 
билимдерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө умтулуусу ж.б,

Мазмундук -кесипке багыт берүү ишинин теориялык, методологиялык 
негизин билиши;

■ч-

-кесипке багыт берүү ишинин форма, методдорун, 
каражаттарын билиши;
- кесипке багыт берүүнүн концептуалдык негизин билиши ж.б.

Процессуалдык -ар түрдүү форма жана методдорду, каражаттарды, ыкмаларды 
колдоно билиши;
-методикалык колдономолорду иштеп чыга алышы;
-мониторинг жүргүзө билиши ж.б

Мына ушул критерийлердин негизинде студенттерди даярдыгына жараша 3 топко 
бөлдүк:

I топ -  даярдыгы төмөнкү деңгээлде. Окуучуларга кесиптик багыт берүү ишинин 
теориялык, методикалык маселелери боюнча үстүртөн түшүнүктөргө ээ. Билгичтик, 
көндүмдөрү жетишсиз. Билимин тереңдетүүгө кызыгышпайт. Окуучулар менен өз
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алдынча иш жүргүзө алышпайт.
II топ -  даярдыгы орточо деңгээлде. Теориялык билимге, көндүмдөргө ээ. Бирок 

билимин тереңдетүүгө системалуу көңүл буруш пайт. О к ууч ул а р  менен иштөөдө 
кемчиликерди кетиришет. Системалуу жүргүзүлгөн иштер бул топтогулардьш 3-топко 
кошулушуна түрткү болот.

III топ -  жогорку деңгээлде. Кесиптик багыт берүү маселеси боюнча 
системалаштырган жеткиликтүү билимдери, билгичтиктери, көндүмдөрү бар. Өз 
билимин тереңдетүүгө, алдыңкы тажрыйбаны өздөштүрүүгө умтулушат. Окуучулар 
менен өз адынча иштей алышат.

Студенттердин кесиптик багыт берүү ишине даярдьп'ьш ар түрдүү деңгээли өз 
кезегинде максаттуу иш жүргүзүүнү талап кылат. Педагогикалык окуу жайда, 
студенттерди мектепте кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүгө даярдоойун мазмундук 
-  мотивациялык, уюштуруучулук -  процессуалдык компоненттерди камтыган 
системада, атайын модель түзүү менен ишке ашыруу керек. И.Арабаев атындагы 
КМУнун биология -химия факультетинии базасьшда изилдөө иштери жүргүзүлдъ. 
Эксперименталдык группада КМУнун Окумуштуулар кещеши тарабьшан бекитилген 
атайьш курсту жана педагогика предметен окутууда, педагогикалык практиканын 
жүрүшүндө төмөндөгү маселелерге көңүл бөлүндү:

-кесиптик багыт берүү жөнүндөгү теориялык билимдерге ээ кылуу жана 
практикада колдонуунун жолдорун үйрөтүү;

- студенттерге кесиптик багыт берүү ишинин максатын, мазмунун, милдетин 
жана азыркы кезде аны жакшыртуунун жолдорун түшүндүрүү;

- инсанды калыптандыруунун закон ченемдүүлүктөрүн, окуучулардын кесиптик 
өзүн-өзү аныктоосун, адамдын иши аракетинин негизин үйрөнүү;_______ ___

- кесиптик багыт берүү ишинин түшүнүктөрүн өздештүрүү, аны уюштуруунун 
форма '.хеша методдору менен тааныштыруу;

- студенттерди практикалык иштерге катыштыруу;
-өз алдынча окуучулар менен иштей билүү көндүмдөрүн калыптандырууга;
-кесиптик багыт берүү боюнча тарбиялык иш чараларды уюштурууга, өткөрүүгө, 

жыйынтыгын талдоого көнүктүрүү;
-алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды өз практикасында колдоиууга 

үйрөтүүгө ж.б.
Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган жыйьштыктар теориялык даярдык качан гана 

практика менен байланышканда жакшы натыйжа бере тургандыгьш көрсөттүү. Мьша 
ушуга байланыштуу эксперименталдык группанын студенттери мектептерде болушуп 
класстын жана жалпы мектептин бул багыттагы иш чараларына активдүү катышышты. 
Педагогикалык практика мезгилинде студенттер окуучулардын кызыгуусун. 
жөндөмүн, шыгын үйрөнүшүп, окуучулардын кесиптик багыт алгандыктарын 
аныкташты. Студенттер класста жана мектепте жүргүзүлгөн кесиптик багыт берүү 
ишинин абалын талдашты. Мына ушул сыяктуу максаттуу жана системалуу 
жүргүзүлгөн окуу тарбия иштердин натыйжасында эксперименталдык группалардьш 
студенттери текшерүучү группалардьш студенттерине Караганда теориялык жана 
практикалык жактан бир кыйла жогорку деңгээлде даярдык ала алышкандыгын 
белгилей кетебиз. Бүгүнкү күндөгү педагогикалык практикада топтолгон алдыңкы 
тажрыйбаларды үйрөнүү, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы келечектеги 
мугалидерди даярдоонун төмөндөүдөй шарттарын аныктоого жардам берди:

-студенттерди кесиптик багыт берүү ишинде мааниге ээ боло турган кесиптик 
сапаттарга ээ кылуу максатында жогорку окуу жайлардын окуу тарбия иштеринин 
педагогикалык жана кесиптик багыт берүүчү багытын арттыруу;

- студенттерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоону татаал динамикалык 
процесс катары к ар ап, аларды кесиптик багыт берүү ишинин педагогикалык.
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социалдык, экономикалык, психологиялык, медициналык аспектилери менен терещ 
тааныштыруу;

- студенттерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоону жакшыртуу максатында 
бул багыгта атайын курстарды киргюүү зарыл;

- студенттерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоодо . аларды адептик- 
психологиялык, теориялык. практикалык даярдык альппына көңүл бөлүү керек.
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