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1-сүрот Эксперимент™  1 жана И этабындагы иш аракеттер 
активдүүлүк, билимди өздөштүрүү децгээлдерин салыштыруу,

Эксперимент™  аналитикалык этабында кайрадан жүргүзүлиш 
изилдеөлердүн жыйынтыгын алуу үчүн «Биохимия» курсунда өтүлгнн 
материалдардын негизинде кайрадан тестирлоө жүргүзүлдү жана I ч ти  
менен II этаптагы тестирлөонүн жыйынтыктары, I этап «Жалпы биологии 
курсу жана II этап «Биохимия» курсу боюнча студенттердин экзамен;» чм 
көрсөткүчторү салыштырылды (2- сүрөт).

2 - сүрөт, Эксперимент™  I жана II этабындагы тестирлеөнүи жшм 
сессия учурундагы экзамендин жыйынтыктарын салыштыруу.

2 - сүроттөгү маалыматта көрүнүп тургандай тестирлөөнүн хины 
экзамендин 1 этап менен II этапташ жыйынтыктарын салыштыруу 
да текшерүүчү топ катары тандалып алынган бюджет бөлүмүддиң 
студенттердин билим деңгээли тестин жыйынтыгы б ою и ^ 'Д З"/. 
экзамендердин жыйынтыгы боюнча 13% томен, ал эми экде^йстШ ТГг 
топ катары тандалып алынган келишимдик бөлүмүндегүДгуйшгперди 11 

билим денгээли тескерисинче тестин жыйынтыгы fj&w>нчи 
экзамендин жыйынтыгы боюнча 19% жогорулагандыгы Ь |шк^ д^ |^ ЕЛя р и я
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Студенттерди окутуунун сапаты н жана натыйжалуулугун
жогорулатуунун теоретикалык негиздерине анализ жасоо жана алардын 
окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүн калыптандыруу процесстерине 
эксперименталдык изилдөөнүн жүрүшүндө етудеттердмн окуу иш 
аракеггеринин ички жана тышкы себептери, кесиптик-таанып билүү 
активдүүлүгү, билимди өздвштүрүү деңгээли аныкталды, Практика 
көрсөткөндөй окутуунун заманбап технолегияларын пайдалануу 
студенггердин атайым жана метабилгичтиктеринин квлыптанышына, 
таанып билүү билиминин активдүүлүк жана ишмердүүлүк деңгэзлинин 
өнүгүшүнө шарт түзөт,
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Ж огорку клаестардын окуучулын үй-бүлөлүк турмушки 
даярдоо боюнча эксперименгалдык таж рыба иш терин 

наты йж алары
Результаты экспериментальных работ по подготовке 

старш еклассников к семейной жизни

The result of experimental work on preparing high school students
of family life

Аннотация. Бул макал ад а жогорку класстарынын окуучуларыиыи 
уй-булолук турмушка даярдоо боюнча журеузултt изилдвФ иштершши 
журушу, жыйыитыктары жана уяуттук адеп-ахлактык орежелердп, 
нормаларды сатюого, өнуктуруугө бигытталып уюштурулган атайын 
иш-чвралар жөнундө маалыматтар беричди.

Туйундуу создор: уй-було, уй-булолук турмуш, элдик баалуулук, 
каада-салт, адеп-ахлак эрежелери, критерий, көрсөткуч, натыйжи, 
тайна.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследовательских 
работ но подготовке старшеклассников семейной жизни, данные о 
проведенных специальных мероприятий направленных на развитие и 
сохранение национально-нравственных норм.

Ключевые слова: семья, семейная жизнь, народные ценности, тради 
ции, правша морали, критерий, показатель, результат, группа.

Abstract. This article considers the results of research -works on training of 
high school students of family life, data on special activities carried out aimed 
at the development and preseivatlon of national moral norms,

Key words: rural schools, family, family life, national values, traditions, 
rides of morality, high school, students, criterion, indicator, result, group,

Өлкенүн өсүп-внүгүүсүнүн маңызы -  адеп-ахлагы бийик, акыл- н н 
тунук, интеллектуалдык деңгээли жогору, руханий дүйнөсү таза болгсы 
жаш муундарды тарбиялап, жетилдирип, коомдогу өнүгүүнүн пегим и 
тармактарын алар менен ишенимдүүкүч катары куралдандырууди typu i 

Анткени, кыргыз элииин руханий дөелөттөрүнө таяиуу менеи апдигы 
адеп-ахлактык баалуулуктарга баеым жаеап, жаш муундардагы вдентиь 
касиеттерди өнүктүрүү учурдагы актуалдуу маселе болуп эсептслет. Ь\ ч 
багытта илимде бир канча изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат.

Беягилүү окумуштуу-этнопедагог А.Алимбеков 
ыймандуулук -  күн, түн бою адамдардын жүрүм-туруму^ 
жоруктан сактап туруучу матрица” -  экендигии бөлүп кс

ОшондоЙ эле, В.Ф, Афанасьев, К.Х. Ахиярөв, шЩ й)лК(#е ЙЬЁ 
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К.Д.Уткин, К.С. Чиряев сыяктуу окумуштуу этнопедагогдор жана 
этнопсихологдордун изилдөолөрүие жараша заманбап коомчулук жана 
үй-бүлелердүн салт-санавлары, жашоо тарзыбыз, адамдардын дүйне 
таанымы, тарбия мазмунунун терең тарыхый тамырларга ээ, Алардын коз 
карашына ылайык билим берүү жана тарбиянын мвзмунуна ар бир элдин 
руханий жетишкендиктернн жана материалдык маданиятын киргизүү 
шарт, себеби бул -  өсүп келе жаткан муунду биринчиден элдердин 
маданиятын, экинчиден жалпы адамзаттык баалуулуктарды үйрөтүү 
боюнча үй-бүлөлүк жашоого даярдоонун зарыл шарты болуп эсептеяет.

Ал эми, профессор Н,А. Асипова жаштарга адеп-ахлактык тарбия 
берүүнүн төмеикүдөй мезофакторлорун аиыктаган:

-  жаштардын жашоо шартындагы аймактык өзгөчелүгү;
-  инсандын руханий муктаждыктарын адеп-ахлах тарбиясы аркылуу 

чечүү жолдорунда аймактын табитый жана коомдук бөтенчөлүктерү;
-  аймактын социалдык-экономикалык шарттарына ылайык
жаштардын руханий муктаждыктары;
-  аймактын социалдык демографиялык өзгөчөлүгү;
-  аймактын тарыхый жана мадаиий озгөчөлүгү [2].
Жаш муундарга адеп-ахлактык тарбия берүүнүн жогорудагы
факторлорун зеке алуу менен, биз, айыл мектептеринин жогорку 

класстарынын окуучуларын үй-бүлөлүк ; турмушка даярдоо боюнча 
жүргүзүлген эксперименттик тажрыйба иштерин анализден көрөлү,

Жогорку клаестардын окуучуларын үй-6үлөлүк турмушка даярдоонун 
нвтыйжаларын аныктоо үчүн иштелип чыккан критерийлер окуучунун 
үй-бүлөдон жана өз чөйрөсүнөн алган жеке мүнөзүндөгү адептик, акыл- 
эстик жүрүм-турумуна байланыштуу касиеттеринин көрсөткүчү десе 
болот, Бул көрсөткүчтөр окуучулардын үй-бүлөлүк турмушка даярдыгын 
калыптандырууда колдонулат. Бул изилдөөнүн эффективдүүлүгүн 
аныктоодо, жогоруда айтылган талаптарды эске алуу менен, бул 
тармакта жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө, “үй-бүле”, “үй-бүлөлүк турмушка 
даярдоо” түшүнүгүнүн жана изилденип жаткан керүнүштүн мазмунуна 
таянып, атайын критерийлер жана аларга ылайык жогорку клаестардын 
окуучуларына мүноздүү үй-бүлолүк турмуш түшүнүктөрүн аныктоо 
көрсөткүчтөрү иштелип чыкты.

Иэилдөө максатына ылайык иштелип чыккан усулдарды, ыкмаларды, 
чечилүүго тийиш болгон маселелерди эске алуу менен окуучуда 
улуттук баалуулук, үй-бүлө, үй-бүлөлүк турмуш жөнүндө билиминин 
бар болушун, улуттук баалуулуктарды, каада-салттарды, үй-бүлөлүк 
мамилелерди, улуттук маданиятты үйрөнүүгө карата кызыгуусун, үй- 
бүлө мүчөлөрүно маданияттуу мамиле жасоосун, үй-бүлөдөгү езүнүн 
ролун аткара билүүсүн аныктоо үчүн атайын окутуу процессинде 

Д  жогорку клаестардын окуучуларын үй-бүлолүк турмушка даярдоонун 
11! эффективдүүлүгүнүн критерийлери жана кёрсёткүчтөрү иштелип чыкты. 
Ц  Ал томоикү таблицада берилди.
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№1-таблица. -  Жогорку класстардын окуучуларын үй-бүлелүк тур- 
мушка даярдоонун эффективдүүлүгүнүн критерийлери жана корсет- 
күчтэрү______________ ____  ____

Критерийлер Көрсоткүчтөр
Окуучуда улуттук 
баалуулук, үй-бүлө, 
үй«бүлөлүк турмуш 
жөнүндө билиминин 
бар болушу

Улуттук нарк-насилдер, каада салттар, 
элдик педагогикалык тажрыйбалар, елкөнүн 
тарыхый жана маданий фактылары женүндегү 
билими; үй-бүяөлүк эрежелерди, мамилелерди 
жалны маданий жүрүм-турум нормаларын 
билүүгө умтулуусу; Өзүнүн үй-бүлесүнүн 
улуттук маданиятынын кубулуштарын жана 
нормаларын башка үй-бүлө менен салыштырып, 
анализ жүргүзүн алуусу.

Улуттук
баалуулуктарды,
каада-еалттарды,
үй-бүлелүк
мамилелерди,
улуттук маданиятты
үйрөнүүгө карата
кызыгуусу

Улуттук баалуулуктар жоиүндогү билимдердин 
системасын түшүнүн, кабыл алуусу; Үй- 
бүлелүк жана улуттук маданиятка кызыгуусу; 
Үй-бүлөлүк маданиятты, салттык жүрүм- 
турум эрежелерди, нормаларды, мамилелерди, 
мыйзамдарды өркүндөтүүгө муктаждыгынын 
бар болушу.

ҮЙ-бүлө мүчөлөрүнө 
маданияттуу мамиле 
жасоөсу, үй-бүлөдөгү 
өзүнүн ролун аткара 
билүүеү

Улуттук баалуулуктардын, элдик каада- 
салттардын, маданияттардын озгөчөлүкторү 
жөнүнде билимге ээ болуусу; Үй-бүло 
мүчөлөрүнө жагымдуу мамиле жасоо; Үй- 
бүлөдө өзүнүн ролун аткара билүү жима 
үй-бүлөнүн мыйзамдарын сактоо менен 
мамиле түзүү боюнча билгичтиктерге жана 
көндүмдөргө ээ болуусу,

Изилдөөнүн жүрүшүндө атайын иштелил чыккан жогорку класстарды и 
окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоонун эффективдүүлүгүиүн 
критерийлери жана көрсөткүчтөрү негиэ катары каралып, жыйынтыктар 
алынды.

Бул көрсөткүчтвр ар бир критерийге дал келет жана аларга карата 
жогорку класстардын окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоо боюнча 
децгээлдерди: “темой”, “орто”, “жогору” -  деп аныктоого болот.

Бул критерийлерди жалпылаштырын керсөткүч 
класстан тышкаркы иштерде жогорку класстардын окуучу 
бүлөлүк турмушка даярдоонун натыйжасын аныктоого бол$

Изилдөөнүн аягында жогорку класстардын окуучулар^ 
турмушка даярдоо боюнча моделин класстан тышк
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жүргүзүүдө программа™ киргиэүү үчүн жана жүргүзүягөн тажрыйбанын 
натыйжвларыи эксперименттин иш жүэүндө аныктоо этабынан бери 
окуучуяарда кандай өэгөрүүлөр пайда болгонун аныкташ үчүн окуу 
жылынын аяш нда ЭТ жана ТТ окуучуларга кайрадан текшерүүчү 
тажрыйбалык иш жүргүэүлдү.

Калыптандыруучу эксперименттен кийин жүргүзүлгөн комплекстүү 
диагностика жогорку класстардын окуучулврына үй-бүлө, үй-бүлелүк 
турмуш жөнүндө билим берүүнүн эффективдүүлүгүн аныктоого жардам 
берди. Экеперименталдык тажрыйба иштерин жүргүзүү процессинде 
сапаттык анализ салыштырмалуу чектелүү болгондуктан, текшерүүдө 
жүргүзүлгвн диагностикада тек га на керсөткүчтөрдү эсепке алууну 
туура кердүк. Бул иш аныктоо жана текшерүү этаптарынан чыккан 
натыйжаларын еалыштыруу аркылуу жүргүзүлдү.

Үй“бүлөлүк турмушка, үй-бүлөлүк эреже-нормаларды улуттук 
баалуулуктардын үлгүсүндө сактоого, өнүктүрүүгө даяр болуу көрсөткүчү 
боюнча эки тайпада тең ЭТ жана ТТда өнүгүү байкалды. Бул болсо 
төмөнкүчө түшүндүрүлөт.

Класстан тышкаркы сааттарды өтүү процессинде колдонулган 
модель, атайын билим программасы окуучулардын үй-бүлөлүк турмушка, 
улуттук баалуулуктарга, элдик каада-салт, нарк-насилдерге карата болгон 
мамилесинин өзгөрүүсүно таасир тийгизет,

ЭТда үй-бүлөлүк турмушка даярдоо иши улуттук баалуулуктар 
жөнүндв билим берүү атайын мазмун менен толукталган. Бул болсо 
жогорку класстардын окуучуларынын билимин бир топко тереңдетүүго 
жвна жеке мамилесин оздиштүрүүгө өбөлго түздү.

Жогорку класстын окуучуларын үй бүлөлүк жашоого даярдоонун 
негизги принциптери -  табигый эиректик, маданий зиректик жана 
гуманизация болгондуктан, иликтөө ишинин жүрүшүндв жана анын 
жыйынтыктарын чыгарууда аталган принциптер негиз катары каралды.

Ошондой эле, окуучулардагы бул касиеттер менен бирге адеп- 
ахлактуулук, акыл-эстүүлүк, кичи пейилдик, ийкемдүүлүк, мээримдүүлүк 
сыяктуу сапаттар үй-бүлөдөгү оз ара мамиледе, кормдук социалдык 
чөйредөгү карым-жатнашта, чет элдер менен болгон алака-катышта 
негизги орунда туруп, улуттук баалуулуктун негизин түзүп турат,

Жогоруда айтылган касиеттерди калыптандыруу класстан тышкаркы 
иштерде этномаданий баалуулуктарды өэдвштүрүү менен коштолуп, 
окуучуларды үй-бүлөдө жана коомчулукта улуттук маданиятты 
көрсөтө билүүго үйрөтүп, элдик педагогикалык каада-салттардын, парк- 
насилдердин үлгүсүндөгү жүрүм-турум мамилелеринин калыптанышына 
он таасирин тийгизди,

“Үй-бүлөлүк тарбиянын негиздери” -  деген кошумча билим берүү 
программасы жогорку класстардын окуучуларынын үй-бүлө мүчөлөрүнө 
жагымдуу мамиле жасап, өзүнүн келечектеги үй-бүлөсүнүн интеллек- 
туалдык жана социалдык маданий жактан глобалдуу атаандаштыкка ту-
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руштук берүүеүнө кам көрүүсүн ойготуп, улуттук баалуулуктардыи, >л- 
дик педагогикалык марк-насилдердин өнүгүүсүнө эффективдүү түрдо 
таасир берүү меиен жакшы натыйжаларга жетишүүге негиэ болду,

Ошентип, эки денгээлде есүп-өнүгүү динамикасы байкалды, Бул 
болсо аткарылган иштин жакшы натыйжаларын чагылдырып турат,

ЭТдагы оң көрсөткүчтөр төмөнкү себемтерге байланыштуу деи 
ойлойбуз: окутуу процесси еспүрүмдөрдүн жалпы табигый өнүгүүсүно 
таасир берген, Алар жалгыз физикалык жактан змее, психологиялык. 
интеллектуалдык жактан да өнүгүп жаткан. Кошумча билим алуунун 
негизинде окутууда окуучулардын үй-бүлөлүк турмушка карата көз- 
караштары өэгорүп баштаган,

Эксперимент жүргүзүлгөн убакыттын ичиндеги окуучулардын 
өнүгүшүнүн негизги себептеринин бири -  класстан тышкаркы иштерди 
уюштуруу процессинде элдик педагогикалык баалуулуктар аркылуу 
билим берүү боюнча педагогикалык шарттардын сакталышы жана атайын 
моделдин ишке ашырылышы эсептелет.

Эксприменталдык тажрыйба иштеринин натыйжалары окутуу 
процессинде колдонулган педагогикалык моделдин педагогикалык 
шарттардын, кошумча билим программасынын эффективдүү болгонун 
тастыктайт. Йш жүзүнде изилдое этабында томен, орто жана жогорку 
денгээлдердин көрсоткүчтөрүнүн ортосунда айырмачылык анча 
билинбегени менен атайын текшерүү этабында томен жана жогорку 
деңгээлдерде чоң айырмачылык бар экендиги байкалды. Бул болсо 
класстан тышкаркы иштерди уюштуруу процессинде жогорку 
класстардын окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоо боюнча 
жүргүзүлгөн эксперименталдык иштин натыйжалуу болгонун корсетот.

Ошентип, класстан тышкаркы иштерди уюштуруу боюнча негизги 
окутуу программасын үй-бүлөлүк тарбиянын негиздери программасы 
менен толуктоо окутуу процессинде артүрдүүуеулдардын, каражаттардын 
колдонулушу, атайын иштелип чыккан педагогикалык шарттардын 
сакталышы, сунушталын жаткан моделдин иштеши эксперименталдык 
топтогу окуучуларда төмонкү касиеттерди өнүктүрүүгө шарт түэдү: үй- 
бүлөлүк турмуш жөнүндогү билимдин кеңейиши, үй-бүло мүчөлөрүнө 
жагымдуу мамиле жасоонун туруктуу болушу, үй-бүлолүк эреже- 
нормаларды, элдик педагогикалык салттарды үйрөнүүгө умтулууеунун 
күчөшүнө алып келди. Эксперименталдык иштин эффективдүүлүгүн 
тастыктаган негизги корсаткүчтөр: улуттук баалуулуктарга, үй- 
бүлө мүчөлөрүнө жагымдуу мамиле жасаган окуучулардын санынын 
көбөйүшү, окуучулардын үй-бүлөлүк маданият, элдик 
жөнүндө түшүнуктөрү жогорку деңгээлге жетиши, окуучул 
бүлөлүк турмушту үйрөнүүнү келечек турмушту үйрөнүүиу&*й£гизги 
жолу катары кабыл алуусу.

Демек, жогорку класстардын окуучуларын класст 
иштерди уюштурууда үй-бүлөлүк турмушка даярдоо бо|
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окуу программасы аркылуу уюштурулган элдик педагогикалык 
баалуулуктар аркылуу үй-бүлөлүк турмуштун эреже-нормаларын, каада- 
салт, иарк-насилдерин өнүктүрүп, өстурүүгө карата тарбиялоо иштери 
коюлган максаггын жана милдеттердин негизинде иш жүзүне ашырылды 
жана натыйжалуу жыйынтыкталды. Ал эми, “Үй-бүлөлүк тарбиянын 
негиздери" -  деген окуу программасы жана “Үй-бүлвлүк тарбиянын 
негиздери" -  деген окуу-усулдук колдонмо мектен мугалимдери үчүн 
кошумча окуу куралы катары окуучуларды үй-бүлвлүк жашоодо 
ыңгайлашып жашоо үчүн үй-бүлөлүк турмушка даярдоо процессинде 
натыйжалуу пайдаланылат деген ишеним жаралды.
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