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Журнал Кы ргы з Республикасынын Ю стиция министрлипшде капалган , каттоо күбөлүгү jYe 969.

“A L A T O O  A C A D E M IC  S T U D IE S ” (A A S ) Ж урналы  К ы ргы з Р еспуб ли касы ны н м ассал ы к м аал ы м ат караж атта- 
ры  ж өнүндөгу  ар акеттеги  м ы й зам ы н а, н орм ати вди к  акты лары н а ы лайы к басы лы п  чы гары лууда. Ж урнал  2006-ж ы - 
лы  Эл аралы к А татүрк-А л атоо  универси тети н и н  О кум уш туулар  К ең еш ин ин  чечим и  м енен  ую ш турулган .

Ж урнал  К ы ргы з Р есп уб ли касы н ы н  Ж огорку  аттестац иялы к ком иссиясы  тарабы н ан  сун уш талган  рец ен зи я- 
л ан ууч у  и лим ий  басы л м ал арды н  ж ан а  Э л аралы к А татүрк-А латоо  ун иверситетини н  (Э А А У ) и л им ий -техн икалы к 
басы л м ал ары н ы н  Т и зм еси н е кош улган .

Бул ж урн ал да К ы ргы зстан ды н  окум уш туулары ны н ар тарм актагы  м акалалары , эм гектери  эле эмес, баш ка 
өлкөлөрдүн  о к у м уш туул ары н ы н  төм ө н кү  багы ттар : саясат  таануу, укук , соци ология, эконом ика , ош он дой эле 
гу м ан и тарды к -п едагоги калы к и ш м ердүүлүк , ф изика, м атем атика ж ана техн и ка , м едиц ина, хим ия ж ана биологи я, 
геология, экол оги я  ж ан а айы л ч арбасы  бою нча дагы  эм гектери  ж ары яланат.

A A S  ж урналы  м атери ал дарды  кы ргы з, орус, англис ж ана түрк ти л дери н де ж ары ялайт.
A A S  ж урналы  п еч атты к  ф орм ада кварталы н а бир ж олу  ж ары яланат.
Ж урнал экономика, илим, техника ж.б. иш  абалдары на ж ана перспективалары на кы зы ккан окумуш тууларга, жаш 

изилдөөчүлөргө, ж ож дун окутуучулары на, аспиранттарга ж ана студенттерге, саясатчы ларга, практиктерге арналат,

Ж урнал  “A L A T O O  A C A D E M IC  S T U D IE S ” (A A S ) издается в соответстви и  с дей ствую щ и м  законодательством  
о средствах  м ассовой  и нф орм ац ии , н орм ативны м и актам и  К ы ргы зской  Р еспубли ки. Ж урнал  учреж ден  реш ением  
У ченого  С овета М еж д ун ародн ого  универси тета  А татю рк-А латоо  в 2006 г.

Ж урнал  вклю ч ен  в П ереч ен ь  ведущ и х рец ен зи руем ы х  научны х изданий , реком ен дован н ы х  В А К  К Р , и научно- 
техн и чески х  изданий  М еж дун ародн ого  универси тета  А татю рк-А латоо  (М У А А ).

В дан н ом  ж у рн ал е публ и кую тся н аучны е труды  различны х отраслей , статьи  учены х не тол ько  К ы ргы зстана, 
но и други х  стран  по следую щ и м  нап равлениям : политологии , праву, соци ологии , эконом ике, такж е по гум анитар- 
но-педагоги ческой  д еятел ьн ости , ф изи ке, м атем атике и технике , м едиц ине, хим ии и биологи и , геологии , экологии  
и сельском у  хозяйству .

Ж урн ал  A A S  п убл и к ует м атериалы  на кы ргы зском , русском , английском  и турец ком  язы ках.
Ж урнал  A A S издается  в п еч атной  ф орм е с пери одичн остью  один раз в квартале.
Ж урнал предназначен  для учены х, м олоды х исследователей , преподавателей  вузов, аспирантов  и студентов, по 

литиков, практиков, интересую щ ихся полож ени ем  дел  и перспективам и развития эконом ики , науки, техники и т.д.

“A L A T O O  A C A D E M IC  S T U D IE S ” (A A S ) derg isi, K irg iz C um h u riy e ti’nin k itle  ileti$im  ara fla ri hakkm daki 
y iiru iiuk tek i k an u n lan  ve yasa la rina  uygun  §ekilde yay im lanm aktad ir. D ergi, U luslara rasi A tattirk -A latoo  U niversiie 
S en a to ’su k aran y la  2006  y ilindan  itibaren  yay im lanm aktad ir.

D ergi, K irg iz C um huriyeti D ev ie t T a sn if  K om isyonu  tarafm dan onerilen  onde gelen  b ilim se) y ay w la r listesinde  ve 
U luslararasi A ta tu rk -A la too  O n iversitesin in  b ilim sel - te k n ik  y ay in lan  listesinde  yer alm ak tad ir.

D erg ide, K irg iz istan  ve d iger tilkelerin  b ilim  adam larm m  siyase t b ilim i, hukuk , sosyo lo ji, ik tisat, sosyal b ilim ier ve 
pedagoji, fizik . m atem atik , tekn ik  b ilim ier, tip, k im ya ve b iyolo ji, geolo ji, eko lo ji ve tartin  alan larm dak i b ilim sel ?ah$m alan  
yay im lanm aktad ir.

A A S derg isinde  m aka le le r K irg izca, R us?a, ing ilizce  ve T iirkse d ille rinde  yayim lam r.
A A S dergisi u? ayda b ir  siireyle, basili fo rm atta  9ikm aktadir.
D ergin in  okuy u cu lan  ekonom ik , b ilim sel ve teknik  vs, ge!i§m e)erle ilg ilenen bilim  ad a m lan , gen? ara? tirm acilar, 

Universite ogre tim  uyesi ve go rev lile ri, dok to ra  ogrencileri, un iversiie  ogrencileri, siyaset^ iler ve pratisyen lerd ir.

T he m agazine “A L A T O O  A C A D E M IC  S T U D IE S '1 (A A S) is p ub lished  in accordance  w ith  app licab le  law  and 
regu lations o f  the K yrgyz R epub lic  on the  m edia. T he jo u rn a l w as estab lished  by the A cadem ic  C ouncil o f  the International 
A tatu rk -A latoo  U niversity  in 2006.

T he m agazine is inc luded  in the list o f  scho la rly  pub lica tions recom m ended  by the Н А С  o f  the K yrgyz R epublic and 
scientific and  techn ica l pub lica tions  o f  the In ternational A ta tu rk -A latoo  U niversity  (IA A U ).

This m agazine publishes scholarly  w orks on various industries, scientific articles, not only on K yrgyzstan , but also other 
countries in the follow ing areas: political science, law, sociology, econom ics, and also on hum anitarian  and educational 
activities, physics, m athem atics and engineering , m edicine, chem istry and biology, geology, ecology and agriculture.

T he A A S m agazine  pub lishes  m ateria ls  in K yrgyz, R ussian. English and Turkish.
T he A A S  m agazine  is pub lished  q u arterly  in prin t form .
T he m agazine  is fo r sc ien tists , young  researchers, un iversity  p ro fesso rs and  students, po licy  m akers, p rac titioners  w ho 

are in terested  in the situa tion  and p rospects  o f  deve lopm ent o f  econom y, science, techno logy , etc.
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АЙЫЛ МЕКТЕБИНДЕ КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮУ ИШИНИН 
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ

Өрнөк Сманбаев 
к.п.н., доцент, И.А. Арабаев атындагы КМ У

А нара Аманова  
к.п.н., доцент, Ж. Баласагын атындагы КУУ.

Кыскача мазмуну

Макалада коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн шарттарында мектеп 
окуучуларына кесиптик багыт берүүнүн мааниси жана анын натыйжалуулугун жогорула- 
туунун жолдору каралган.

Ачкыч сөздөр: кесипкө багыт берүү, форма, метод, педагогикалык процесс, окутуу, 
тарбиялоо,

WAYS ТО INCREASE THE EFFICIENCY 

OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK IN A RURAL SCHOOL

Abstract

The article describes the importance of vocational guidance of schoolchildren In the new 
socio-economic conditions of development of society and ways to increase its effectiveness.

Key words: professional orientation, form, method, teaching process, training.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация

В статье рассмотрены значение профессиональной ориентации школьников в но
вых социально-экономических условиях развития общества и пути повышения ее эф
фективности.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, форма, метод, педагогический 
процесс, обучение, воспитание.

Кыргыз Республикасын 2017-жылга 
чейинки өнүктүрүүнүн улуттук страте- 
гиялык багыттарында айыл чарбасын 
туруктуу өнүктүрүү жана өлкөнүн азык- 
түлүк коопсуздугун камсыз кылуу мил- 
деттери белгиленген. Бул милдеттер өз 
ара байланышкан эки маселени учурдун 
талабына ылайык чечүүнү талап кылат.

Биринчиден, айыл чарбасынын бардык 
тармактарына илимдин, техниканын жа
на алдыңкы технологиянын жетишкен- 
диктерин, эмгекти уюштуруунун жаңы 
формаларын (дыйкан-фермердик чарба- 
лар, акционердик коомдор, кооператив- 
дер, коллективдүү чарбалар) киргизүүну. 
экинчиден, белгиленген социалдык-эко-
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• 'микалык милдеттерди чечүү үчүн ком- 
;х'тенггүү адистерди даярдоону күн тар- 
~<бине коет.

Өлкөбүздүн агрардык саясатын тур- 
ч’-.шка ашырууда айыл мектеби маани- 
х л  роль ойнойт. Өз убагында жана са- 
Гсттуу квалификациялуу даярдыгы бар 
# ы л  чарба эмгекчилерин даярдоодо 
айыл мектебине да жоопкерчилик жүктө- 

Анткени, мектеп бүтүрүүчүсү айыл 
siooa эмгекчилеринин катарын толук- 
~х>догу негизги резерв болуп саналат. 
Мына ушул жагдайлар айыл мектебинин 
ллучуларына кесиптик багыт берүү сис
темасын өркүндөтүүнү талап кылат.

Кесиптик багыт берүү -  бул ар бир 
жуучунун ден соолугун, жөндөмдүүлүгүн, 
яьгзыгуусун жана коомубуздун квалифика- 
тия.туу даярдыгы бар адистерге муктажды- 
~ ;н эске алып, аны ащ сезимдүү кесип тан- 
зал алууга даярдоо боюнча жүргүзүлүүчү 
тедагогикалык иштердин системасы. Өсүп
> еле жаткан жаш муундарды кесип тандап 
i : \ y r a  даярдоо татаал проблема болгон- 
уктан социологиялык, экономикалык, 

эедагогикалык, психологиялык, медицина- 
"ык аспектилерде изилденүүдө. Бирок, ба- 
.ip экономикасына өтүүнүн шарттарында 
:=к\учуларды айыл чарба кесиптерин тан- 
зз п алууга багыт берүүнүн сапатын жак- 
-выртуу менен байланышкан маселелер 
зсеткиликтүү изилдене элек.

Изилдөөнүн жүрүшүндө теориялык 
о\лактарды, республикабыздын мектеп- 
тсринде топтолгон тажрыйбаларды жана 
узилдеөнүн жүрүшүндө алынган натый- 
тлларды талдоонун негизинде окуучу- 

/рга кесиптик багыт берүү ишин темен- 
^егү багыттарда өркүндөтүү керек деп 
лита алабыз:

1. Азыркы кездеги өлкөбүздүн өнү- 
-лүсүн эске алуу менен айыл мектебин 
чсдна анда жүргүзүлгөн кесиптик багыт 
<\;рүү ишин модернизациялоонун стра- 
-егиялык жана тактикалык багыттарын

ыктоо.
2. Базар экономикасынын шарттары- 

яа ылайык келген кесиптик багыт берүү

ишинин алгылыктуу системасын иштеп 
чыгуу.

3. Айыл мектебинде окуу-тарбия 
ишинин кесиптик багыт берүүчүлүк жа
на айыл чарба багыттуулугун арттырууга 
көщүл бөлүү.

4. Келечектеги айыл мектебинин му- 
галимерин кесиптик багыт берүү ишине 
даярдоону жакшыртуу.

5. Айыл жергесинин өзгөчөлүгүн эске 
алуу менен социалдык партнерлукту өр
күндөтүү ж.б.

Кесипке багыт берүү ишинин ийгили- 
ги методологиялык, теориялык, методи- 
калык маселелеринин иштеп аныктоого 
көз каранды болот. Бул окуучулардын 
айыл чарба кесиптерине кызыгуусун ка- 
лыптандырууга багытталган кесиптик 
багыт берүү ишинин жащы системасын 
аныктоону талап кылат. Коомдогу өзгө- 
рүүлөрдүн шарттарында иштин жащы 
методикасын, технологиясын гана иштеп 
чыкпастан, окуучуларга педагогикалык- 
психологиялык таасир этүүнүн практика- 
да колдонулуп келе жаткан, өзүн актаган 
форма, методдорун жана каражатгарын 
өркүндөтүү зарыл. Мында окуучуларга 
кесиптик багыт берүүнүн илимий негиз- 
делген системасынын моделинин форма, 
методдордун, мазмунунун жана анын ст- 
руктуралык элементтеринин мүнөздөмө- 
сүн берүү керек

Кептөгөн изилдөөлөрдө кесиптик 
багыт берүүнүн методологиялык неги- 
зи катары окуучуларга политехникалык 
билим берүү жана окутууну өндүрүм- 
дүү эмгек менен байланыштыруу ка- 
ралган (П.Р. Атутов, А.С. Макаренко,
Н.К. Крупская, А.Т. Токтосунов, С.Т. 
Шацкий, ж.б.лар). Чынында аталган ме
тодологиялык негиз окуучунун кесип 
тандап алууга даярдоодо мааниге ээ бо- 
лоору шексиз. Коомдогу социалдык-эко- 
номикалык өзгөрүүлөрдүн шарттарына 
ылайык айыл мектебинде окуучуларга 
кесиптик багыт берүү ишин өркүндөтүү 
үчүн проблеманын методологиялык не- 
гизин (мамиле жасоонун) тактоо керек.
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Кесипке багыт берүү маселесинин 
методологиялык негизин кайра кароону- 
нун мааниси коомдогу социалдык-эконо- 
микалык жащьгаануу процесстери жана 
инсандын потенциалдык мүмкүнчүлүк- 
төрүн үйрөнүүгө болгон кызыгуунун 
өсүшү менен шартталат. Жаштар өзүнүн 
керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча 
зарыл болгон тажрыйбаларга, өзүн-өзү 
реализациялоонун цивилизацияланган 
каражаттары, жолдору жана башка масе- 
лелери боюнча жеткиликтүү билим, бил- 
гичтиктерге жана көндүмдөргө ээ эмес. 
Окумуштуу В.В.Краевскийдин пикири 
боюнча методология, коомдун билим 
берүү ишиндеги ситуацияны тактоого, 
педагогикалык практиканын жана илим- 
дин алга жылышына комөк көрсетөт. (2). 
Ал эми кесипке багыт берүүнүн методо- 
логиясы бул кесиптик өзүн аныктоонун 
илимий проблемаларынын изилдоөнү'н 
системалары, структурасы, принциптери, 
аспектилери, форма жана методдору, ке
сип тандоо маселесинде инсандын жана 
коомдун кызыгуусун оптималдаштыруу 
максатында жаштарга практикалык таа- 
сир этүүнү өркүндөтүү жөнүндөгү негиз- 
ги жоболор (3).

Кесипке багыт берүү маселесин че- 
чүүдө обьективдүү социалдык керек- 
төөлөр жана кызыгуулар өндүрүштүк 
мамилелердин кыймылдаткыч күчү бо- 
луп саналат дагы, адамдын негизги өн- 
дүргүч күч катары мазмундук мащызын 
аныктайт. Кесипке багыт берүү ишине 
методологиялык мамиле жасоонун ба- 
гыттарын иштеп чыгууда бул багытта 
белгилүү болгон илимий маалыматтар, 
инсандын мащызы жана анын социал
дык байланыштары жөнүндөгү филосо- 
фиялык жоболор мааниге ээ болот. Тө- 
мөндө айыл мектебинде кесиптик багыт 
берүү ишинин натыйжалуулугун жого- 
рулатууга таасирин тийгизген мамиле 
жасоонун багыттарына кыскача токтоло 
кетебиз.

1. Кесиптик багыт беруү ишине со- 
циалдык-экономикалык мамиле жа-

соо. Окуучуларды кесип тандап алууга 
даярдоо ишинин ийгилиги анын түздөн- 
түз социалдык-экономикалык саясатка 
таягандыгы менен байланышат.

Биринчиден, кесиптик багыт берүү 
ишин жүргүзуүдө аталган аспектини эске 
алуу өлкөбүздөгү социалдык-экономи
калык милдеттерди чечүүчү квалифика- 
циялуу даярдыгы кесип ээлерин даярдоо 
менен шартталат.

Экинчиден, базар экономикасына 
өтүүнүн натыйжасында өндүрүшкө эм- 
гекти уюштуруунун жашы формалары- 
нын жана алдыщкы технологиялардын 
киргизиле башташы жаштарга кесипке 
багыт берүүнү активдештирүүнүн зарыл- 
дыгын пайда кылды. Үчүнчүдөн, келе- 
чекте өндүрүштүн тармактарынын жащы 
типтеги, көп профилдүүлүктүн негизинде 
даярдыгы бар кесип ээлерине муктажды- 
гы өсөт. Төртүнчүдөн. жаштардын кесип- 
терин обьективдүү жана субьективдүү 
себептер менен алмаштырышы, айылдык 
жаштардын шаарларга миграциясынын 
өсүшү кесиптик багыт берүүнүн сапат- 
тык дещгээлин жакшыртууну талап кылат 
Мына ушул сыяктуу факторлор окуучу
ларга кесиптик багыт берүүнүн ролун жо- 
горулатып, ага социалдык-экономикалык 
мамиле жасоону талап кылат.

Бир катар изилдөөлөрдө окуучулар- 
дын арасында кесиптик багыт берүү 
ишин жүргүзүүдө социалдык аспекти
ни эске алуу керектиги көрсөтүлгөн. 
М.Х. Титманын ою боюнча индивид 
жана атайын группалар үчүн биринчн 
планда конкреттүү кесипти тандоо эмес, 
белгилүү социалдык позицияны ээлөө 
турат (4). Окумуштуу В.Н.Шубкин өзү
нүн изилдөөлөрүндө кесиптик шыкты 
социалдык шык катары классификация- 
лаган (6). Ал эми М.Н.Руткевич менен 
Ф.Р.Филиппов (5) жаштардын планы. 
алардын келечектеги социалдык пози- 
циясын кесип тандоо менен тыгыз баи- 
ланыштырса, В.И.Журавлев кесип тан- 
доону адамдын турмуштук өзүн анык- 
тоосу менен айкалыштырган (1). Кесип
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тандоого социалдык мамиле жасоо микро 
жана макро чөйрөнүн шарттарын. эмгек 
ксурстарынын абалын, кесип ээлерине 
юомдун муктаждыгын, жеке адамдын 
?;гөчөлүгүн эске алууну талап кылат.

Демек, кесипке багыт берүү ишине 
социалдык-экономикалык мамиле жа
соо анын милдеттерин, мазмунун, форма

т а  методдорун, мүмкүнчүлүгүн анык-
ого жардам берет.
2. К есиптик багы т берүү ишине 

снстемалуу мамиле жасоо. Система- 
*лр теориясы изилдөөнүн обьектисинин 
'мүндүгүн, анын ички байланыштарын 
члна мамилелерин аныктайт. Кесип- 
*е багыт берүү ишин өркүндөтүү өз ке- 
егинде иштин негизги принциптерин 

’ныктаган белгилүү системаны иштеп 
-ыгууну талап кылат. Себеби, система- 
\у  мамиле жасоо. кесиптик багыт берүү 

чшинин натыйжалуу форма, методдорун, 
пражатгарын, мазмунун жана техноло- 
"лясын табууга, окуучулардын кесиптик 
ч'ызыгуусун, аны тандоодогу мамиле мо- 
тнвин калыптандырууга жардам берет.

Системалык мамиле жасоодо кесип
тик багыт берүү ишинин компонент- 
:ери оз ара тыгыз байланышта болуп, 
окуу-тарбия ишинин элементтери менен 
оирге ырааттуу жүргүзүлөт. Кесиптик 
оагыт берүү ишинин системасы мектеп 
Зүтүрүүчүлөрүн өзүнүн мүмкүнчүлүгүн. 
оегиондун жана эмгек рыногунун шарт- 
гарын туура баалай билүүгө, анын перс- 
лективасын аныктоого, келечектеги ке- 
сибине байланыштуу практикалык иште 
езүн текшерип көрүүгө үйрөтүүсү керек. 
Системалык мамиле жасоо системаны 
гүзүп'турган элементердин жалпы жана 
жекелик касиеттерин аныктоого мүмкүн- 
лүк берет. Анткени кесиптик багыт берүү 
процесси өзүнүн бүтүндүгү, анын ком- 
поненттеринин структурасынын, өнүгүү 
булактарынын, башкаруунун системалык 
мүнөздө болушу менен шартталат.

Кесиптик багыт берүү ишине систе
малык мамиле жасоодо томондөгү ком- 
поненттерди бөлүп көрстүүгө болот:

> айыл чарбасындагы өзгөрүүлөргө 
ылайык кесиптик багыт берүү ишин 
прогноздоо, долбоорлоо;

> айыл чарбасындагы кесиптердин 
жана окуу предметтеринин өзгөчө- 
лүктөрүн эске алуу менен кесиптик 
багыт берүү ишин моделдештирүү;

> окуу-тарбия ишин илимий негиздел- 
ген окуу методикалык каражаттар 
менен камсыз болушу;

> кесиптик багыт берүү ишинин на
тыйжалуулугун текшерип туруу;

> башкаруу жана натыйжаны баалоо.
Кесипке багыт берүү ишинин систе

масы окуучу менен мугалимдин иш-ара- 
кети аркылуу ар түрдүүчө ишке кирет. 
Биринчи жолу- кесипке багыт берүү 
ишин түздөн түз мугалимдин уюшту- 
руучу иш-аракети аркылуу. 2-жолу муга
лимдин жетекчилиги жок эле окуучунун 
аракети аркылуу ишке ашат, 3-жолу му
галимдин жана окуучунун биргелешкен 
иш-аракети аркылуу. Биринчи жол авто- 
ритардык мүнөзгө ээ болуп, окуучунун 
пикири эске алынбайт. Алар пассивдүү 
угуучу катары жүрөт. Мисалы, кесип
ке багыт берүүгө байланышкан лекция 
өтүлсө, же бир башка иш чара өтсө алар 
алар окуучунун жардамысыз өтөт. Алар 
жөн гана угуучу болушат. Бул жол каа- 
лаган натыйжаны бербейт. Экинчи жол 
бир кыйла прогрессивдүү келип, өзүн- 
өзү тарбиялоо аркылуу ишке ашат. Окуу
чу өзүнүн алдына максат коюп, өзүнүн 
үстүнөн иштөөнүн форма жана метод
дорун өзү тандайт. Бул жолго ар бир 
тарбиялануучу умтулуусу керек. Анын 
умтулуусун тарбиялоодо өзүн-өзү тар- 
биялоого айлантуу керек. 3-жол кесип
тик багыт берүү ишинин системасынын 
элеменггеринин өз ара аракеттениши 
аныктоочу болот. Кесиптик багыт берүү 
ишинин системасы мугалим менен окуу
чунун өз ара аракеттенишүүсү аркылуу 
ишке ашып, анын сапатын аныктайт. 
Мында мугалимдин иш аракети багыт- 
тоочу жана жетекчилик роль ойноп, ал 
кесиптик багыт берүүнүн максатын, маз-
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мунун, формасын, методун, каражатын 
аныктап, ага ылайык окуучунун иш-ара- 
кетин уюштурат. Мугалим менен окуу
чунун өз ара аракеттенишүүсүндө кесип
тик багыт берүүдө максатка ылайык маз- 
мун, метод, каражат кызмат өтөйт.

Диалектикалык системалык мамиле 
жасоо кесиптик багыт берүү ишине ме
тодологиялык негиз болуп саналат. Ант- 
кени, мындай мамиле жасоо окутуу жана 
тарбиялоо процесстеринин, изилденүүчү 
процесстердин өз өзүнчө компонентте- 
рин жана ар түрдүү сырткы байланыш- 
тардын ортосундагы байланыштарды 
бүтүндүктө үйрөнүүгө мүмкүндүк берет.

3. Кесиптик багыт беруү ишине 
инсандык мамиле жасоо. Мындай ма
миле жасоо инсандын уникалдууулугу, 
анын интеллектуалдык жана адептик 
эркиндигиин таануу, сыйлоого укугу 
жөнүндөгү жоболорго негизделет. Бул 
мамилени эске алуу менен жүргүзүлгөн 
тарбиялоо инсандын шык жөндөмүнүн. 
чыгармачыл потенциалын актуалдашты- 
рат. Бул педагогикалык процесске тар- 
биялануучунун инсандык тажрыйбасын 
кошууну талап кылат. (Лихачев Б.Т., 
Поташник М.М., Харламов И.Ф.). Ин- 
сан жөнүндөгү проблема абдан татаал 
болгондуктан илимий адабияттарда ар 
түрдүү аспектилерде каралууда. Окуу
чунун инсанына багытталгандык, алар 
менен авторитардык пикир алышууну 
демократтык жана гумандык пикирле- 
шүү алышууга алмаштыруу инсандын өз 
алдынчалыгын өстүрүп, кесипти эркин 
тандоого даярдайт. Натыйжада инсандын 
сапаттары, өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү ма- 
селелер психологдордун (Божович А.И., 
Ковалев А.Г., Платонов К.К., Рубинш
тейн С.Л. ж.б.лар.) пикири боюнча ин
сандын структурасы өз ара байланышкан 
төрт подструктурадан турат. Биринчи 
подструктура бул инсандын багыттал- 
гандыгы, анын социалдык езүн аныкта- 
ганы. Бул подструктурадагы, кызыгуу, 
жөндөм муктаждык, мотив, идеал маани- 
ге ээ болот. Экинчи подструктура -  жеке

турмуштан алган тажрыйба. (билгичтик, 
көндүм, адат, билим). Үчүнчү подструк
тура -  психикалык процесстин жекече 
өзгөчөлүктөрү (эс, ой жүгүртүү, кабыл 
алуу, эрк, эмоция). Төртүнчү подструк
тура -  темпераменттин өзгөчөлүктөрү. 
Кесиптик багыт берүү ишинде окуучу
нун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу, анын 
чыгармачылык жөндөмүн, инсандык са- 
паттарын, өнүктүрүп, таанып билүүгө, 
кесиптик кызыгуусунун калыптанышы- 
на таасирин тийгизет. Инсандык мамиле 
жасоону эске алуу кесиптик багыт берүү 
ишин туура уюштурууга, анын натыйжа
луулугун арттырууга шарт түзүп, инсан
дын шык жөндөмүнүн, чыгармачыл по
тенциалын актуалдаштырат.

4. Кесиптик багыт берүү ишине иш- 
аракеттик мамиле жасоо. Иш-аракеттер 
теориясы социалдык-тарыхый процесс
тин жалпы теориясы катары кесиптик 
багыт берүү проблемасын чечүүдө прин- 
ципиалдуу роль ойнойт. Ал белгилүү 
коомдук- тарыхый алкакта адамдын ин- 
сан катары калыптанышынын негизги 
механизмин, анын иш-аракетинин ст- 
руктурасйнда ачып көрсөтөт (Выготс
кий Л.С, Леонтьев А.Н., Эльконин Д.В.). 
Окуучулардын эмгек иш-аракеттерин 
уюштурууну талдоо иш-аракеттердин 
кесиптик багыт берүүдөгү обьективдүү 
жана субьективдүү мүмкүнчүлүктөрүн 
аныктоого жардам берет. Биринчиден 
окуучунун өзү өзгөрөт (инсандын струк
турасы, көз карашы, ишеними ж.б.) экин- 
чиден, тышкы (предметтик) иш-аракет 
ички планга айланат (Гальперин ПЛ.). 
үчүнчүдон иш-аракет керектөөнүн пай- 
да болушу жана аны канааттандыруунун 
булагы болуп калат (Леонтьев А.Н.), Биз 
мындан иш-аракеттин теориялык, прак- 
тикалык маанисин, инсандын өнүгүшүн 
жана калыптанышына, кесип тандоосун 
таасир эте тургандыгын көрө алабыз. 
Окуучунун иш-аракетин, мугалимдин 
уюштуруучу жана багыттоочу иш-ара- 
кети боюнча талдайбыз. Бул позицияда 
окуучунун бардык иш-аракетинин түр-

134 ALATOO ACADEMIC STUDIES. 2017. №  1

аа
вй

в



Анара Аманова

!
•« >рүнөн карайбыз. Педагогикалык ада- 
I Гйяттарда окуучулардын эмгеги окуу, 
I- -г*ун-өзүн тейлөө коомдук пайдалуу жа- 

- • өндүрүмдүү эмгек деп бөлүштүрүл- 
< ri-H. Кандай гана иш-аракет болбосун, ал 
j >тучунун кесип тандап алуусуна таасир 

гчйгизүүчү фактор катары каралат. Ошол 
-.■е учурда жагымсыз педагогикалык 

лрттарда алар анын кесип тандап алуу- 
g'' ->на терс таасирин тиийгизиши мүмкүн. 

I- Окуучунун инсан катары калыпта- 
р, ->\’сунда иш-аракет маанилүү каражат, 
1 _лрт болгондуктан, окуучунун эмгеги- 
|  - ш ар бир түрү сөзсүз түрдө чыгармачы- 
Ё =1к, кайра түзүүчүлүк мүнзге ээ болушу
I  <гсрек. Кесиптик багыт берүү ишин жүр- 
f  "л зүүдө окуучунун эмгегинин түрүн эске
i  i-ivy, анын инсандык касиеттерине туура 

: клгендей уюштуруу гана анын келечек- 
■еги кесиби жөнүндө кешири маалымат- 
глрга ээ болуп, теориялык жана практи- 
•гллык даярдык алышында мааниге ээ
ЛЗЛОТ.

5. Технологиялык мамиле жасоо.
лвалификациялык даярдыгы бар кадр- 
ларды даярдоо дайыма тез темп менен 
енүгүп жаткан өндүрүштөн алдыда бо
луп, жащы пайда болгон милдеттерге 
карата бат багыт алып, ийкемдүү жана 
жөндөмдүү болуусу керек. Мына ушуга 
олйланыштуу окуучуларды ой жүгүр- 
:е билүүгө, туура чечим кабыл алган- 
гл. коюлган проблеманы чечү^' үчүн ар 
түрдүү варианттарды жылдырып жана 
алардан алгылыктуусун тандап алууга 
үйротүү керек.. Технологиялык мамиле 
жасоону (диагноздоону, прогноздоону, 
моделдештирүүнү) кесипке багыт бе
рүү ишинде колдонуу, окуучунун сис
темалык ой жүгүртүүсүн багыттоочу 
педагогикалык шарггарды аныктайт: 
1) окутуунун жана тарбиялоонун комп- 
лекстүүлүгү, 2) окуу процессинде ситуа- 
циялык логиканы өнүктүрүү. 3) окутуу 
тарбиялоо продессинин кесипке багыт 
берүүчүяүк жагдайы.

6. Чөйролүк мамиле жасоо. Бул со
циалдык жана мейкиндиктик-предметтик

курчоосунда кармалган инсанды калып- 
танышынын. өнүгүшүнүн педагогикалык 
таасир этүүнүн системасы (Ковалев Г.А., 
Мануйлов Ю.С., Рубцов В.В., Ясвин В.А.
ж.б.лар.). Азыркы кездеги айыл жерге- 
синин маданий жана билим берүүчүлүк 
чөйрөсү, пассивдүү бирок дайыма таасир 
тийгизген чөйрө активдүүгө Караганда 
көбүрөөк таасир тийгизет. Материалдык 
базага жараша чөйрөнүн натыйжалуулу- 
гу ар түрдүү болот. Билим берүүчү, мада- 
ний-агартуучу, үй-бүлеөлүк чөйрө күнү- 
гө таасир этет, бирок жаратылыш, спорт- 
тук-ден соолукту жана көчө пассивдүү 
болот. Ар бир чөйрөнүн потенциалын 
аныктап, алардын ортосунда моделдеш- 
тирилген байланышты тактап, тарбия- 
лык максатта пайдалануу керек. Айыл 
социумунун атмосферасынын руханий 
атмосферасында баалуулуктун ар түрдүү 
системасында традициялык белгилер, 
мүнөз сакталып турат. Айыл жашоочу- 
лары коллективдүү ащ сезимди алып жү- 
рүүчүлөр, баалуулуктарды жактоочулар. 
өткөн муундардын тажрыйбасын, элдик 
педагогиканын, медицинанын, агроно- 
миянын, зооветеринариянын, маданият- 
тын традицияларынын мураскорлору. 
Республикабыздын айыл жергесинде 
билим берүү берүү проблемасынын аба- 
лын изилдөө, коллективдүү чарбалардын 
тарашы, маданий -  агартуучу мекемелер- 
дин кыскарышы, адамдардын өздүк чар- 
балары менен гана чектелип калышына 
жана коммуникативдик проблемалардын 
пайда болушуна алып келди. Мында үй 
бүлөлүк, уруулук маселе биринчи орун- 
га чыгып, жалпы коомдук кызыкчылык 
экинчи орунда калды. Элдин билим дещ- 
гэлинин төмөндошү, жумушсуздук, үй 
бүлөлүк проблемалар конструктивдүү өз 
ара катнашта кыйынчылыкты жаратууда. 
Ал эми балдардын ар түрдүү иш-аракет- 
терге катышуусу, биргелешкен иш-ара- 
кеттин негизи болуп кала берет. Мындай 
жашоонун өззгөчөлүгү эмгектик билгпч- 
тиктердин, көндүмдөрдүн ар түрдүү чар- 
балык иш-аракеттин кещири спектрин
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талап кылат. Мына ушул жагдайларга 
байланыштуу айыл жергесинде мектеп- 
тин билим берүүчүлүк жана социалдык 
чөйрөнү өнүктүрүүчүлүк мүмкүнчүлүгү 
окуучулардын кызыгуусун жана тур- 
муштук планына ылайык дифференция- 
лаштырылып уюштурулушу зарыл.

7. Компетенттүү мамиле жасоо 
бүгүнкү күндө дүйнөлүк билим берүү 
мейкиндигинде кещири таралган Ком- 
петенция-бул окутуунун натыйжасында 
ээ болгон билимге, тажрыйбага, баа- 
луулуктарга, шыкка негизделген жалпы 
жөндөмдүүлүк. Компетенция өзүнө ког- 
нитивдик, операциялык-технологиялык, 
мотивациялык, этикалык, социалдык жа
на жүрүм турумдук компетенцияларды, 
баалуулуктардын системасын камтыйт. 
Түйүндүү компетенциялар көп функ- 
ционалдуулугу, чен өлчөмдүүлүгү, дис- 
циплиналар аралык, метапредметтүлүгү 
менен мүнөздөлүп, кесиптик, социалдык 
проблемаларды чечүүгө жардам берет. 
Кесиптик багыт берүүдө компетенттүү 
мамиле жасоо билим жана тарбия бе
рүү ишинде туура кесиптик багыт алуу
га жөндөмдүү, коюлган милдетти чечүү 
үчүн зарыл болгон билимге, билгичтик- 
терге ээ динамикалуу инсандын калыпта- 
нуусуна таасирин тийгизет. Компетент
түү мамиле жасоо азыркы кездеги базар 
экономикасынын жана билим берүүнүн 
шартына жооп бергендиктен, аны кесип
ке багыт берүү ишинин бардык этапта- 
рында, максатты, мазмунду, форма жана

методду, натыйжаны көзөмөлдөө ишин 
аныктоодо колдонуу максатка ылайык- 
туу. Бул таза тааныштыруучу мүнөздөгү 
маалымат берүүчү мүмкүнчүлүктөн, чы- 
гармачылык иш-араке'П'ин ыкмаларына, 
ээ болгон инсанды калыптандырат.

Биз жогоруда кесиптик багыт берүү 
ишине мамиле жасоонун айрым жаг- 
дайларына токтолдук. Аталган жагдай- 
лар кесиптик багыт берүү ишин жүргү- 
зүүдөгү проблемаларды тактоого, аны 
чечүүнүн негизги багыттарын, форма 
методдорун, мазмунун аныктоого, иш- 
тин натыйжалуулугун арттырууга шарт 
түзөт.
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