
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЪЪ ЖАНА ИЛИМ 

МИНИСТРЛИГИ 

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

УНИВЕРСИТЕТИ 

                    КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРЪЪ АКАДЕМИЯСЫ 

                                  Д 13.18.573   диссертациялык кещеши   

                                                                                    Кол жазма укугунда 

                                                                                   УДК:331:361.2 

                           Сманбаев  +рн=кбек Аманович 

   Окуучуларга  айыл чарба кесиптерине багыт беръънън теориясы жана   

практикасы (айыл мектебинин мисалында) 

    

13.00.01 —  жалпы педагогика, билим беръънън жана педагогиканын 

тарыхы. 

   Педагогика илимдеринин доктору деген окумуштуулук даражаны 

изденъъ ъчън жазылган диссертация. 

                                      Илимий  кещешчи: 

                                   Педагогика илимдеринин доктору, 

                         профессор А.М.Мамытов. 

 

 

                                                Бишкек  – 2019 



  

 2 

                                        МАЗМУНУ. 

     

          КИРИШЪЪ ……………………………………………………………….4 

    БАП I. Кыргызстандын айыл мектептеринин окуучуларына 

айыл чарба кесиптери не багыт беръънън калыптанышынын    

тарыхый-педагогикалык жана социалдык-экономикалык  

=б=лг=л=ръ  .............................................................................................15 

      1.1.Кыргызстандын айыл мектептеринин окуучуларына  

кесиптик багыт беръънън калыптанышынын тарыхый-педаго- 

гикалык   =б=лг=л=ръ ...................................………..................................15 

    1.2. Кыргызстандын айыл мектептеринин окуучуларына    

кесиптик багыт беръънън калыптанышынын социалдык- 

экономикалык  =б=лг=л=ръ .......................................................................43 

1.3.   Окуучуларга айыл чарба кесибине  багыт беръънън теориялык 

  негиздери..................................................................................................56 

    1.4. Айыл мектебинин ч=йр=съ окуучуларга  билим жана 

кесипке багыт беръънън мейкиндиги катары ……………………..…….......79 

     1- бап боюнча жыйынтык……………………………………………….....  97 

   БАП II. Айыл  мектептеринин окуучуларына айыл  

чарба кесиптерине багыт беръънъ изилд==нън методо- 

логиясы, методдору жана   уюштурулушу........ ... ......................100 

2.1. Айыл мектептеринин окуучуларына айыл чарба кесибине   

багыт беръънън методологиялык негиздери..............................................100 

    2.1. Айыл мектептеринин окуучуларына айыл чарба кесиптерине   

багыт беръънъ изилд==нън обьектиси, предмети,методикасы  

жана уюштурулушу методологиясы жана  уюштурулушу...... ............. . 123  

    2- бап боюнча жыйынтык……………...................................................135 

 

 



  

 3 

   БАП III.     Айыл  мектептеринин   окуучуларынын айыл чарба    

кесиптерине даярдыгын  КАЛЫПТАНДЫРУУНУН  ПЕДАГОГИКАЛЫК 

  ШАРТТАРЫ  жана модели..................................................................................... 137 

 3.1. Айыл мектептеринин окуучуларына айыл чарба кесибине багыт 

беръънън   педагогикалык шарттары ...... ..................................................137 

3.2. Айыл мектептеринин окуучулардын айыл чарба  кесибин  

 тандоого  даярдыгын калыптандыруунун модели жана  

критерийлери................................................................................................155 

    3- бап боюнча жыйынтык.....................................................................187 

   БАП IV. Айыл  мектептептеринин  окуучуларына  айыл чарба   

кесиптерин  тандоого  багыт беръъ боюнча педагогикалык 

эксперимент жана анын    жыйынтыгы.  .................................. 190  

   4.1. Педагогикалык экспериметтин мазмуну жана уюштурулушу ...... 190 

   4.2. Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы  жана  

натыйжаларды талддоо ............................................................................ .218 

        4- бап боюнча жыйынтык………………………………….….…...........232 

   КОРУТУНДУ……………………………………......….…..........................................235 

       ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР....……………….............................  .242 

      ТИРКЕМЕЛЕР...................................................................................... 283                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

                                КИРИШЪЪ  

          Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. 2020-жылга чейин 

Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүүнүн концепциясында 

өлкөнүн эмгек рыногунун муктаждыгын эске алып окуучуларга кесиптик 

багыт берүү иштерин күчөтүү керектиги белгиленген. Кыргызстандын эконо-

микасында айыл чарбасы негизги орунду ээлейт. +лк=нън дъщ продук-

циясынын 14%ын айыл чарбасы берет. Калктын 65%ы айыл жергесинде 

жашаса дагы, азыркы кезде  =лк=бъздън айыл чарбасынын квали-

фикациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине муктаждыгы =съъд=. Бирин-

чиден,  базар экономикасына =тъъ менен колхоз-совхоздордун жоюлушу 

жумушсуздукту пайда кылып, =зг=ч= айыл жаштарынын шаарларга, 

алыскы жана жакынкы =лк=л=рг= миграциясын къч=ттъ. Экинчиден, 

=лк=бъздън айыл чарбасына  эмгекти уюштуруунун жащы формаларынын 

(дыйкан-фермердик чарбалар, кооперативдер, акционердик коомдор, 

агро=н=р жайлык комплекстер) киргизилген. Ъчънчъд=н, Кыргызстанды 

2040-жылга чейин  =нъктъръънън стратегиялык багыттарында белгиленген 

милдеттерди  аткаруу айыл чарбасында инновациялык технологияны колдо-

нууну талап кылат. Мына ушул жагдайлар өлкөбүздүн айыл чарбасынын 

квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерин даярдоону кън тартибине 

коюуда.  

        +лк=бъздън агрардык саясатын турмушка ашырууга, социалдык-эконо-

микалык маселелерди чечүүгө айыл мектеби салым кошо алат. Анткени, 

мектеп бүтүрүүчүсү айыл чарба эмгекчилеринин катарын толуктоодогу негиз-

ги резерв болуп саналат. Окуучулардын жеке кызыгуусун жана аймактын 

кадрларга керектөөлөрүн эске алып, аларды кесип тандап алууга даярдоодо 

айыл мектебинин ролу өсөт. Базар экономикасынын шарттарында окуучу-

ларды айыл чарбасындагы кесипти тандап алууга даярдоонун ийгилиги, 

проблеманын методологиялык, теориялык, методикалык маселелеринин 

иштелип чыккандыгына көз каранды.  



  

 5 

     Кесиптик багыт берүү маселесинин коом жана жеке адам үчүн мааниси 

окумуштуулардын кызыгуусун дайыма пайда кылган. Натыйжада бул проб-

лема педагогикалык, психологиялык, социологиялык аспектилерде изил-

денген.  

       П.Р. Атутовдун, П.П.Блонскийдин, Ю.К. Васильевдин, Н.Ф. Гейжандын, 

Е.А. Голомштоктун, Н.Н. Захарованын, Э.Ф.Зеердин, А.А. Йовайшанын, Е.А. 

Климовдун, Н.К. Крупскаянын, А.С. Макаренконун, А.Д. Сазоновдун, В.Ф. 

Сахаровдун, М.Н. Скаткиндин, Б.А. Федоршиндин, С.Н.Чистякованын ж.б. 

лардын изилдөөлөрүндө кесипке багыт берүү ишинин илимий негизи иште-

лип чыгып, анын мазмуну, максаты, функциялары, бул процессти натыйжа-

луу башкаруунун шарттары аныкталган. А.Ф. Амиров, К.Ш. Ахияров, С.М. 

Жарков, А.Е. Кондратеньков, П.П.Костенков, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко 

жана башкалар айыл мектебинин окуучуларын политехникалык негизде 

эмгекке даярдоо жана кесиптик багыт берүүнүн маселелерин изилдешкен.  

       Л.И. Божовичтин, Л.С. Выготскийдин, В.В. Давыдовдун, И.С. Кондун, 

А.К. Маркованын, Л.М. Митинанын, Н.С. Пряжниковдун, С.Л. Рубинштейн-

дин, П.А. Шавирдин, В.Д. Шадриковдун М.А. Холоднаянын, Д.Б. Эльконин-

дин жана башкалардын эмгектеринде окуучулардын жаш курак жана психо-

логиялык өзгөчөлүктөрү, кесипке багыт берүүнүн психологиялык аспекти-

лери, окуучуну кесиптик өзүн аныктоого даярдыгынын маселелери каралган.  

        К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Здравомыслов, В.Т. Лисовский, М.Х. 

Титма, В.А. Ядов жана башкалар кесиптик багыт берүү ишинин социалдык 

проблемаларын изилдешкен.  

 Республикабыздын окумуштуу-педагогдору (Т.И.Алиев, З.А. Акмат-

алиева, Д.Б. Бабаев, Ж.У.Байсалов, А.А. Беспалов, А.Э. Измайлов, Х.А. 

Калимов, З.Дж. Джантакова, К. Тыныбеков ж.б.лар  тарабынан окуучуларга 

кесиптик багыт берүү проблемасы изилденген. Авторлор мектеп окуучу-

ларын кесип тандап алууга даярдоо боюнча иш тажрыйбаларды жалпылап, 

кесиптик багыт берүү ишинин форма жана методдорун сунуш кылышкан. 
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Түздөн-түз изилдөөнүн проблемасынын алкагында жарыяланган илимий 

эмгектерди талдоо, базар экономикасына өтүүнүн шарттарында окуучуларга 

айыл чарба кесиптерине багыт берүүнүн маселелери жеткиликтүү изилдене 

электигин көрсөттү. Мына ушул жагдайлар окуучуларга айыл чарба кесип-

терине багыт берүү ишинин илимий негизделген системасын, технология-

сын гана иштеп чыкпастан, практикада колдонулуп келе жаткан, өзүн акта-

ган форма, методдорун жана каражаттарын өркүндөтүү керектигин көрсө-

түүдө. Илимий булактарды, Кыргызстандын айыл мектептеринде топтолгон 

тажрыйбаларды талдоонун негизинде төмөндөгүдөй карама-каршылык-

тар аныкталды:  

– Кыргызстандын айыл чарбасынын квалификациялык даярдыгы бар 

кесип ээлерине болгон муктаждыгы менен окуучулардын кесип 

тандоосунун ортосундагы;  

— айыл мектебинин кесиптик багыт берүү ишинин системасына 

обьективдүү керектөөлөрү менен базар экономикасынын шарттарына 

ылайык бул проблеманын методологиялык жана теориялык жактан 

жеткиликтүү иштелип чыкпагандыгынын ортосундагы; 

 – эмгекти уюштуруунун жащы шарттарында окуучуларды айыл чарба 

кесиптерин тандоого даярдоонун зарылдыгы менен айыл мектебинин окуучу-

ларынын кесиптик кызыгуусунун ортосундагы диспропорциянын болушу; 

– базар экономикасынын шарттарында айыл мектебинде колдонулган 

кесиптик багыт берүү иши менен бул проблеманы өркүндөтүүнүн 

зарылдыгынын ортосундагы.  

   Жогоруда белгиленген белгиленген карама-каршылыктарды жоюу, 

базар экономикасынын шарттарында мектеп окуучуларына айыл чарба 

кесиптерине багыт берүү маселесин  өркүндөтүү ъчън методологиялык, 

теориялык жана практикалык жактан иштеп чыгуунун зарылдыгы  

изилд==нън проблемасын  аныктайт.   
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       Мына ушул жагдайлар диссертациялык изилд==нън темасын «Окуучу-

ларга айыл чарба кесиптерине багыт берүүнүн теориясы жана прак-

тикасы» (айыл мектебинин мисалында) деп   тандап алууга негиз болду  

          Диссертациянын темасынын илимий программалар менен 

байланышы. Диссертациялык иштин темасы И.Арабаев атындагы КМУнун 

педагогика кафедрасынын илимий изилдөө иштеринин тематикалык планына 

кирет (2004-2018 жылдар). 

  Изилдөөнүн максаты: базар экономикасынын шарттарында окуу-

чуларга айыл чарба кесиптерине багыт берүүнү методологиялык, теориялык 

жана методикалык жактан негиздөө.  

Изилдөөнүн милдеттери:  

          1.Кыргызстандын айыл мектептеринин окуучуларга айыл чарба 

кесибине багыт берүүнүн калыптанышынын тарыхый-педагогикалык, 

социалдык-экономикалык өбөлгөлөрүн жана айыл мектебинин функциясын  

аныктоо. 

    2. Айыл мектебинин окуучуларына  айыл чарбасындагы кесиптерге багыт 

берүү  ишин  методологиялык, теориялык  жактан негизд==.  

   3. Айыл  мектептеринин окуучуларын    айыл чарба кесиптерин тандоого 

даярдыгын калыптандыруунун теориялык моделин негизд== жана кесиптик 

багыт беръъ  ишинин натыйжалуулугун арттыруунун     педагогикалык 

шарттарын аныктоо.   

      4. Айыл мектептеринин окуучуларын  айыл чарбасындыгы кесиптерин 

тандоону калыптандыруунун моделинин жана педагогикалык шарттардын 

натыйжалуулугун педагогикалык эксперимент аркылуу  текшеръъ жана 

практикалык сунуштарды иштеп чыгуу. 

      Алынган натыйжалардын илимий жащылыгы: 

1. Илимий-тарыхыйлуулук принцибинин негизинде Кыргыз Респуб-

ликасында   окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн проблемасынын өнүгүү 

этаптары жана анын тарыхый-педагогикалык, социалдык-экономикалык 
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өбөлгөлөрү жана =лк=бъзд=гъ айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба 

кесиптерин тандоого багыт берүү маселесинин теориядагы жана 

практикадагы абалы аныкталды; 

   – «Айыл мектеби» деген тъшънък жана анын  базар экономикасынын 

шартындагы  аткарган функциясы аныкталды;   

       2. Айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба кесиптерине багыт 

берүүнү өркүндөтүүгө багытталган методологиясы жана анын концеп-

туалдык негизин тъзг=н мамиле жасоонун багыттары, анын  принциптери,    

натыйжалуулугунун  критерийлери аныкталды. 

      Айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба кесиптерине   багыт берүү 

ишинин теориялык жактан  негизделип анын максаты, милдеттери, мазмуну, 

структурасы, этаптары   такталды.   

2.   Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън натый-

жалуулугун камсыз кылган т=м=нд=гъ  педагогикалык шарттар: 1) окуучу-   

 лардын кесиптик кызыгуусун калыптандыруу; 2) мугалимдердин кесиптик 

багыт берүү ишине теориялык, практикалык жана психологиялык жактан 

даярдыгы; 3) ата-энелердин кесиптик багыт берүү маселеси боюнча түшүнүк-

төрүн кещейтүү; 4) социалдык шериктештикти өнүктүрүү, 5) окуу-тарбия 

ишинин айыл чарба жана кесиптик багыт берүүчүлүк жагдайын арттыруу; 6) 

кесиптик багыт берүү ишинин инновациялык форма, методдорун, 

маалыматтык технологияларды колдонуу; 7) кесипке багыт берүү ишинин 

этнопедагогикалык багыттуулугу; 8) моделдештирүү – такталды. 

      +зън=   максаттык, мазмундук, иш-аракеттик, баалоочу-жыйынтыктоочу 

блокторду, принциптерди, критерийлерди, дещгээлдерди камтып, окуучу-

лардын айыл чарба кесиптерин тандоого даярдыгын камсыз кылган 

теориялык моделинин алгачкы ирээт  иштелип чыккандыгында. 

       4. Педагогикалык экспериментте текшерилген жоболордун негизинде 

окуучуларга кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүү боюнча практикалык 

сунуштар берилгендигинде. 
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 Алынган натыйжалардын практикалык мааниси: аткарылган 

изилдөөнүн теориялык жыйынтыктарын, илимий негизделген натыйжаларын 

жана сунуштарын концепцияны түзүүчүлөр, окуу китептеринин жана 

колдонмолорунун авторлору, мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайдын 

окутуучулары, мугалимдердин адистигин жогорулатуучу курстардын угуу-

чулары, педагогикалык окуу жайлардын студенттери тарабынан колдонулат. 

«Окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн негиздери» боюнча атайын курстун 

программасы иштелип чыгып практикага киргизилиши, практикалык 

сунуштардын мектеп мугалимдеринин күндөлүк практикасында колдонушу 

окуучуларга кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун арттырат. 

Окуучуларга кесиптик багыт берүү проблемасын илимий жана практикалык 

жактан чечүү өлкөнүн социалдык заказына жооп болуп саналат. 

        Диссертациянын коргоого алынып чыгуучу негизги жоболору:                                                  

1. Кыргызстандагы социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шартында   

окуучуларга кесиптик багыт беръъ маселесинин маанисинин =съшъ жана   

окуучуларга кесиптик багыт берүү проблемасынын өнүгүү этаптары жана 

анын тарыхый-педагогикалык, социалдык-экономикалык өбөлгөлөрү. 

Кыргыз Республикасында айыл мектебинин окуучуларына кесиптик 

багыт берүү проблемасынын   өлкөнү өнүктүрүүнүн социалдык-экономи-

калык милдеттери менен  байланышып, тарыхый шарттарда  өнүккөн. 

Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн теориялык жана 

практикалык маселелерин иштеп чыгууда проблеманын өнүгүшүнө 

республикабыздын педагог—окумуштуулары салым кошушкан. Кыргыз-

стандын айыл мектептеринде  алгылыктуу практикалык тажрыйбалар 

топтолгон.  Илимий- практикалык тажрыйбаларды ъйр=нъъ коомдогу 

социалдык экономикалык =зг=ръъл=рг= жооп берген кесиптик багыт 

беръъ маселесинин теориялык жана прикладдык проблемаларын иштеп 

чыгууга, перспективада =нъгъъсън прогноздоого шарт тъз=т.  
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Коомдогу социалдык-экономикалык  =зг=ръъл=рдън шарттарында 

«айыл мектеби» деген категориянын  социомаданияттык, айылды жаратуучу, 

айылдын жашоочуларына руханий, маданий жактан таасир этүүчү функция-

ларды аткарып, окуучуларга билим, тарбия берип, инсандык жана маанилүү 

кесиптик сапаттарын тарбиялоочу,  аларды айыл чарба кесибин тандоого 

даярдоочу педагогикалык мейкиндик катары интерпретацияланышы. 

      2. Айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба кесиптерине багыт 

берүүнүн практикалык таасир этүүнү өркүндөтүүгө багытталган 

методологиясы. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън 

методологиясынын концептуалдык негизин  мамиле жасоонун багыттары, 

анын мыйзам ченемдъълъкт=ръ, принциптери, натыйжалуулугунун  кри-

терийлери. Кесипке багыт беръъ ишине мамиле жасоонун багыттары =з ара 

байланышып, бири-бирин толуктап алардын синтезделиши окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине багыт беръънъ методологиялык, теориялык, методикалык 

дещгээлде изилд==г= мъмкъндък берет. Мазмунга  жана  технологияга 

негизделген көз караштардын, идеялардын, сунуштардын жыйындысын 

камтыган айыл чарба кесиптерине багыт беръънън теориясы.  

       3. Педагогикалык шарттар окуучунун калыптанышын жана өнүгүүсүн 

камсыз кылган айыл мектебинин билим, тарбия жана кесиптик багыт берүүчү 

мүмкүнчүлүгүн ишке ашырган, анын айыл чарба кесиптерин тандоого 

даярдыгынын компоненттерин жана критерийлерин калыптандыруучу 

мейкиндик чөйрөсү.   

      4. Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алууга даярдыгы 

– бул мотивациялык, когнитивдик, иш – аракеттик жана баалоочу-мазмундук 

компоненттерди жана критерийлерди камтыган инсандын татаал интегра-

тивдик касиети. Изилд==нън жъръшънд= аныкталган   окуучулардын айыл 

чарба кесиптерин тандоого даярдыгынын критерийлери жогорку, орточо 

жана т=м=нкъ дещгээлдери.  
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        Окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерден тандап алууга 

даярдоонун натыйжасын камсыз кылган, коомдун социалдык заказы менен 

аныкталган, методологиялык, теориялык, максаттык, мазмун-дук, иш-

аракеттик, баалоочу-жыйынтыктоочу блоктордон турган модели.  

Изилдөөнън жъръшънд= педагогикалык экспериментте текшерилген, 

практикалык сунуштар.  

         Изденүүчүнүн жекече салымы. Кыргызстанда окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине багыт беръънън =нъгъшъ жана аны  =ркънд=тъънън 

тарыхый-педагогикалык жана социалдык-экономикалык  =б=лг=л=рънън 

такталгандыгында; айыл мектебинин   окуучуларга  билим жана кесипке 

багыт беръънън мейкиндиги катары потенциалдык мъмкънчълъгънън 

аныкталгандыгында; окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ-

нън  теориядагы жана практикадагы абалынын аныкталгандыгында; 

окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ  ишинин  методоло-

гиялык, теориялык  жактан негизделгендигинде; окуучуларды базар эконо-

микасынын шарттарында айыл чарба кесиптерин тандап алууга даярдоонун 

натыйжалуулугун арттыруунун уюштуруучулук-педагогикалык шарт-

тарынын  аныкталгандыгында; окуучуларды кесип тандап алууга даярдоонун 

модели, критерийлери иштелип чыккандыгында; педагогикалык экспери-

менттин жыйынтыгын  талдоого алынгандыгында. 

        Диссертациянын жыйынтыктарынын апробацияланышы.                

Диссертациялык изилд==нън жыйынтыктары боюнча 2004-2018-жылдар-

дын аралыгында =тк=рълг=н республикалык, эл аралык илимий-практи-

калык конференцияларда докладдар жасалып,талкууланды: «Социалдык 

мобилизациялоо жана  абийирдъъ башкаруунун  шарттарында педагогика  

илиминин актуалдуу проблемалары жана перспективасы» (эл аралык 

илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев   атындагы 

КМУ, 2004-ж., май), «Глобалдаштыруу мезгилиндеги педагогикалык 

билим беръънън сапаты» республикалык илимий-практикалык конферен-
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цияда (Бишкек, И. Арабаев атындагы КМУ, 2005-ж., май), «Педагогика-

лык билим беръъ жана илим» республикалык илимий-практикалык конфе-

ренцияда (Бишкек, И. Арабаев атындагы КМУ, 2008-ж., ноябрь), «Квали-

фикацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо шартында мек-

тепке чейинки жана жалпы билим беръъчъ мекемелердин педагогикалык 

кадрларынын кесиптик компетенттъълъгън жогорулатуунун жолдору 

жана проблемалары» (эл аралык илимий-практикалык конференцияда 

(Бишкек, И.Арабаев атындагы КМУ, 2009-ж., ноябрь), «Март окуялары-

нан кийин Кыргызстандагы коомдун демократтык =нъгъъ проблемалары» 

республикалык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев 

атындагы КМУ, 2006-ж., февраль), «Эл агартуучу жана коомдук  ишмер 

И.Арабаевдин 125 жылдыгына арналган республикалык илимий-практи-

калык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев атындагы КМУ, 2007-ж., 

декабрь), «Курчап турган ч=йр= жана айыл чарбасынын =нъгъшъ» респуб-

ликалык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, К.И Скрябин 

атындагы КАУ, 2009-ж., апрель), «Аятолла Хомейнинин =мъръ жана 

мурастары азыркы кездеги социалдык =зг=ръъл=рдън контекстинде» эл 

аралык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев атын-

дагы КМУ, 2009-ж, май), «Central Asia and Korean Diaspora Jointly 

organized by the Centtral Asian Association for Korean Studies and the 

Association for Korean Cultural Studies (Korea). The 9 th international 

Conference on Korean Studies. Venue: Institute of Humanities, Arabaev 

Kyrgys State University, Bishkek,Kyrgyzstan. Date:Jule 1-2, 2009,  «Педаго-

гикалык билим беръънън проблемалары жана =нъгъъ перспективасы» рес-

публикалык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев 

атындагы КМУ, 2011-ж, май), «Маданият жана  билим беръъд=  агартуу-

чулардын мурастары жана алардын заманбаптуулугу» эл аралык илимий-

практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев атындагы КМУ, 2012-

ж., апрель), «Кыргызстанда педагогикалык кадрларды даярдоонун тео-

риясы жана практикасы» республикалык илимий-практикалык конферен-



  

 13 

цияда (Бишкек, Ж.Баласагын атындагы КУУ, 2012-ж.,май), «Борбордук 

Азияда педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практи-

касы» 2-эл аралык илимий практикалык конференцияда (Бишкек, Ж.Бала-

сагын атындагы КУУ 2013-ж.,май), «Кыргыз Республикасынын ЖОЖ-

дорундагы илимий изилд== иштер: реформаланышы, проблемалары, 

=нъгъъ келечеги» республикалык илимий-практикалык конференцияда 

(Бишкек, И.Арабаев атындагы КМУ, 2015-ж., февраль), «Кыргыз Респуб-

ликасынын педагогикалык билим беръъсън модернизациялоонун к=йг=й-

л=ръ жана перспективалары» эл аралык илимий-практикалык конферен-

цияда (Бишкек, И.Арабаев атындагы КМУ, 2015-ж., апрель), «Кыргыз-

станда психология илиминин =нъгъшъ жана калыптанышы: билим беръъ 

системасында психологиянын келечеги жана к=йг=йл=ръ» эл аралык 

илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И.Арабаев атындагы 

КМУ, 2015-ж., апрель), «Ааламдашуу доорундагы эл аралык универси-

теттердин орду, ролу жана келечеги» эл аралык Ататърк -Алатоо универ-

ситети,  2016-ж., апрель), «Ааламдашуу доорундагы адабият жана педаго-

гиканын орду» эл аралык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, 

И.Арабаев атындагы КМУ, 2017-ж., май), «Заманбап педагогикалык 

билим беръънън жана илимдин теориялык жана методологиялык к=йг=й-

л=ръ” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияда (Бишкек, И. 

Арабаев атындагы КМУ, 2018-ж, апрель), «Инновациялык педагогикалык 

билим беръънън илимий-методикалык проблемалары» аттуу эл аралык 

илимий-методикалык конфереция (Н.Г. Чернышевский атындагы Сара-

товдогу улуттук изилд== университети. Саратов ш. 2018-ж. апрель), 

«Азыркы кездеги психология жана   педагогика: проблемлар жана алар-

дын чечилиши» аттуу эл аралык Х1 илимий практикалык конференция 

(Новосибирск ш. 2018-ж., июнь). 

     Диссертациянын  натыйжаларынын жарыяланышынын толуктугу. 

Изилд==нън темасына байланыштуу 70 эмгек жарыяланган. Диссерта-
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циянын авторефератында 37 илимий эмгек к=рс=тълдъ. 9 эмгек РИНЦ 

системасында жарыяланган. 

     Диссертациянын тъзълъшъ жана к=л=мъ. Диссертация киришъъд=н, 

т=рт баптан, корутундулардан, практикалык сунуштардан, колдонулган 

адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат. Диссертациянын 

негизги мазмуну  241 бет, 4 сър=т, 9 таблицаны, 12 тиркемени камтыйт. 
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 БАП 1. Кыргызстандын айыл мектептеринин  

окуучуларына айыл чарба кесиптерине багыт беръънън 

калыптанышынын   тарыхый-педагогикалык жана 

социалдык-экономикалык  =б=лг=л=ръ 
   

1.1.КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНИН ОКУУЧУЛАРЫНА 

КЕСИПТИК БЕРЪЪНЪН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ТАРЫХЫЙ — 

ПЕДАГОГИКАЛЫК +Б+ЛГ+Л+РЪ 

          Педагогиканын тарыхы — педагогика илиминин маанилъъ тармагы. 

Ал педагогиканын актуалдуу проблемаларын чечъъд= керек болгон 

баалуу тарыхый тажрыйбаларды таап, билим жана тарбия беръънън 

=тк=нд=гъ, учурдагы  абалын изилдеп, келечектеги =нъгъъсън болжолдоп, 

анын негизги закон ченемдъълъкт=рън аныктоого жардам берип, илимий 

изилд==л=рдън теориялык  дещгээлин,  практикалык  натыйжалуулугун 

жогорулатууда   мааниге ээ болот. 

     Педагогиканын тарыхында топтолгон тажрыйбаларды изилд== =з 

кезегинде илимий таанып билъъчълък, система тъзъъчълък, прогноздоо-

чулук функция аткарат. Окумуштуу Э.И. Монозсон тарыхый-методоло-

гиялык талдоо гана педагогикалык изилд==д= комплекстъъ метод боло 

тургандыгын баса белгилеген[265]. Тарыхый талдоону теориялык, 

эксперименталдык  изилд== менен  айкалыштырып ъйр=нъп, практикада 

пайдалануу педагогика илиминин  таанып билъъчълък  арсеналын байы-

тып, окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръънън системасын  =нък-

търъъг= таасирин тийгизет. Тарыхый-педагогикалык изилд== теориялык, 

методологиялык жоболорго ылайык жъргъзълъп, объективдъъ мамиле 

кылууну, методологиялык функцияларды (теориялык таанып билъъчълък, 

эвристикалык, далилдъълък,тарбиялык) сактоону талап кылат. Бул 

функциялар кесиптик багыт беръъ системасынын калыптанышын  жана 

анын =нъгъъ этаптарын аныктоого жардам берет.  

       Тарыхый педагогикалык билимдердин бардык проблематикасы фило-
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софиянын  т=рт чен =лч=мд=гъ системасынын  чегинде каралса, анда анын 

ар бир аспектиси (онтологиялык, гносеологиялык, аксиологиялык, прак-

сиологиялык) =з алдынча категория катары каралат[136]. +з кезегинде 

педагогиканын теориясы илимий методологиялык база болуу менен тары-

хый педагогикалык иштерди бъгънкъ кънд=гъ окуу-тарбия процесстери 

менен бириктирет. Бул байланыш изилд==нън эвристикалык жана прог-

ноздоочулук ролун къч=тъп, учурдагы тарыхый шарттарды эске алуу 

менен =тк=нд= калыптанган концепцияларды колдонуунун мъмкънчълък-

т=рън аныктоого жардам берет. Мына ушул багыттагы  изилд==л=рдън  

дъйн=г=,  коомго карата болгон к=з карашты калыптандырууда таанып 

билъъчълък баалуулугу =с=т[85;277]. Педагогиканын тарыхы менен педа-

гогиканын теориясын жакындатуу, илимий изилд==л=рдън теориялык 

дещгээлин жогорулатууга, республикабыздын билим беръъ системасын 

=нъктъръънън конкреттъъ милдеттери менен тыгыз байланыштырууга 

шарт тъз=т. «Коомдун илим маселесиндеги эщ ишенимдъъ нерсе жана 

маселеге туура киришъъг= чындап ъйр=нъп алып, толуп жаткан майда 

маселелердин же кър=шъп жаткан эбегейсиз к=п търдъъ пикирлердин 

ичинде адашпас ъчън зарыл болгон нерсе, — бул  маселеге илимий к=з 

караш менен киришъъ ъчън эщ маанилъъ нерсе, бул негизги тарыхый 

байланышты унутпоого болот, ар бир маселеге бул белгилъъ кубулуш 

тарыхта кандайча пайда  болгон деп, бул кубулуш =зънън =нъгъшънд= 

кандай негизги этаптарды =тк=н деп кароо жана анын ушул =нъгъшънън 

к=з карашы жагынан алганда, ал нерсе эми эмне болуп калган деп кароого 

болот»[239, б.528].   

         Коомдун =нъгъъсънън бардык этаптарында адамдын бир кесипке ээ 

болуу маселеси маанилъъ болгон. XIX кылымдын аягы, XX кылымдын 

башында бир катар =лк=л=рдън коомдук ишмерлери, окумуштуулары ири 

=н=р жай =ндъръшънън =нъгъшън байкашып, жаштарды коомго пайда 

келтире тургандай, шык ж=нд=мън= ылайык кесип тандап алуусуна 

жардам беръъ керектигин белгилешкен. Окуучуларга кесиптик багыт 
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беръъ маселеси педагогиканын теориясында жана практикасында коом-

догу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рг= ылайык актуалдуу пробле-

малардын бири болуп калган.  Ар търдъъ турмуштук маселелер боюнча 

маалыматы бар, социалдык жактан  калыптанган атуулду,  ишин билген 

адисти тарбиялоо маселеси философиялык, социологиялык, педагогика-

лык  концепцияларда чагылдырылган.   

         Азыркы кездеги  Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык 

жактан =нъктъръънън стратегиялык багыттарына ылайык айыл мектеп-

теринде жъргъзълъп жаткан окуучуларга кесиптик багыт беръъ  проблема-

сынын теориясын жана практикасын мындан ары =ркънд=тъънън зарыл-

дыгы келип чыкты. Мына ушуга байланыштуу кесиптик багыт беръъ 

проблемасынын тарыхый =нъгъъсън, генезисин жана динамикасын,   анын 

жетишкендиктерин талдоо, изилденъъчъ феноменди =ркънд=тъънън 

саясий- педагогикалык, социалдык-экономикалык  шарттарын аныктоого 

мъмкъндък берет. Бул кесиптик багыт беръъ  ишин бътъндъкт= ъйр=нъп,  

проблеманын абалын жана анын келечекте =нъгъъсън тъшънъънън =б=л-

г=съ. Тарыхый тажрыйбаларды чыгармачылык менен пайдалануу кесипке 

багыт беръъ ишинин системасын  иштеп чыгууда, жащы концепциясын 

иштеп чыгууда мааниге ээ болот.   

         Окумуштуу Э.Д. Днепров олуттуу историяграфиялык изилд==съз 

тарыхый педагогикалык билимдин =нъгъъ процессин тъшънъъг= жана 

иштин андан аркы перспективасын аныктоого мъмкън эместигин белгиле- 

ген [134]. Кесипке багыт беръъ ишинин =нъгъъ тарыхын, калыптанышын, 

алдыщкы педагогикалык тажрыйбаны ъйр=нб=й туруп, анын форма, 

методдорун, мазмунун =ркънд=тъъг=, иштин системасын калыптан-

дырууга болбойт. 

    Педагогикада тигил же бул проблеманын =нъгъшън, калыптанышын  

ъйр=нъъд= аны этаптарга б=лъъ, талдоо  мааниге ээ боло тургандыгын  

окумуштуулар  Ф.Ф. Королев, В.Я.  Струминский,  В.Г. Храпченков жана 

башкалар белгилешкен. «Этап-белгилъъ социалдык-экономикалык, саясий 
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жана башка милдеттерди чечъъг= багытталгандыгы менен мън=зд=лг=н 

кандайдыр бир тарыхый-педагогикалык кубулуштун, процесстин =нъгъъ-

сънън =зънч= убакыттык аралыгы. Этапты ошол тарыхый—педагогикалык 

процесстин же кубулуштун =зг=рълъъчъ =зг=ч=лъгън чагылдырган шарты 

катары, шарттуу търд= =зънч=  убакыттык  стадияларга б=лъъг= болот» 

[386]. Мына ушул маселе боюнча В.Я. Струминский  т=м=нд=гъд=й  деген: 

«Советтик мектептин жана педагогиканын  тарыхын илимий доорлорго  

б=лъъ мурдагы  педагогикалык фактыларды жана кубулуштарды кылдат 

ъйр=нъънън натыйжасы, ошого тете болгон тигил же бул мурдагы  изил-

д==чъл=рдън тобунун тажрыйбасы болушу мъмкън»[362, б.112]. Изил-

д==л=рдъ этаптарга б=лъъ боюнча окумуштуу Ф.Ф. Королевдун прин-

циптери менен эсептешпей коюуга болбойт. Ал т=м=нд=гъд=й деген: 

«мектептин тарыхынын бурулуш моменттерин, анын =нъгъъсънън негизги 

линияларын кароо, талдоо доорлорго б=лъштъръънън зарыл шарты болуп 

саналат»[207, б.108].  

     Билим беръъ системасынын  =нъгъъ этаптарын, педагогикалык пробле-

манын булактарын, анын закон ченемдъълъкт=рън изилд== тарыхый 

педагогикалык илимдин илимий жалпылоосу ъчън керек. Азыркы кезде 

тарыхый-педагогикалык илимде билим беръъ системасын этаптарга б=лъъ 

татаал болгондуктан ага карата ар търдъъ мамиле  кылуу бар. Анткени, 

анын татаалдыгы педагогикалык процесстин коомдун =нъгъъсънън 

тенденцияларына к=з карандылыгы жана бирдиктъъ  критерийлердин, 

принциптердин  жоктугу менен мън=зд=л=т. 

СССР мезгилинде окуучуларды  кесип тандап алууга даярдоо =з=ктъъ 

проблема катары жакшы =нъгъп, аларга кесиптик багыт беръъ ишинин 

системасы тъзълг=н. Топтолгон  илимий, практикалык тажрыйбалар =з 

учурунда  дъйн=лък педагогикалык коомчулук тарабынан  жогору баалан-

ган. Кесипке багыт беръъ проблемасынын =нъгъшъ окумуштуу педагогдор 

тарабынан союздук масштабда изилденип, анын негизги этаптары 

аныкталган (Е.Н. Вольский, Н.Н.Захаров, П.А. Лебедева, О.Г. Саврукова, 
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А.Д. Сазонов, С.Н. Чистякова, М.А. Хомутова жана башкалар).  Кыргыз 

Республикасынын тарыхый, социалдык-экономикалык, саясий жактан 

=нъгъъсънън =зг=ч=лъкт=ръ топтолгон тажрыйбаларды жащы теориялык, 

методологиялык позицияда карап чыгууну жана тактоону талап кылат. 

Кыргызстанда  билим беръъ системасынын, педагогика илиминин 

=нъгъшъ, этаптары ж=нънд=гъ маселелер педагог окумуштууларыбыз, 

тарыхчыларыбыз тарабынан (Ж. Аманалиев, М.Р.  Балтабаев, И.Б. Бек-

боев, А.Э.  Измайлов М.Р.  Рахимова жана башкалар) изилденип, натый-

жада бир кыйла илимий материалдар топтолгон. Бирок, кыргыз педаго-

гикасынын тарыхында айрым маселелер, анын ичинде окуучуларга кесип-

тик багыт беръъ маселесинин =нъгъъсъ,  калыптанышы, этаптары жетки-

ликтъъ изилдене элек. Окумуштуу-педагогдор А. Абыкеевдин [5], П.С.  

Дадабаеванын [123;124] жана Т. Сатыбекованын [314]  изилд==л=рънд= 

гана окуучуларга эмгектик тарбия беръъ маселесинин =нъгъъсънън айрым 

этаптары каралган.  

        +лк=бъзд= кесиптик багыт беръъ маселесин изилд== 1950-жылдардын 

экинчи жарымынан кийин  гана башталып, политехникалык билим беръъ, 

окутууну =ндъръмдъъ эмгек менен байланыштыруу деген принциптин 

негизинде =нъгъп, бир катар илимий эмгектер жарыяланган. Аларды 

т=м=нд=гъд=й топторго б=л= алабыз: 

1. Монографиялар, диссертациялык изилд==л=р; 

2. Илимий-методикалык, окуу колдонмолор; 

3. Илимий, илимий-методикалык мън=зд=гъ макалалар. 

    Жогоруда айтылган окумуштуулардын изилд==л=рън= таянып, кесип-

тик багыт беръъ ишинин =нъгъшънън тарыхый этаптарга б=лъъд= т=м=н-

д=гъ критерийлерге таяндык: 

          1. Илимий изилд== иштеринин этаптарда аткарылышы; 

          2. +лк=нън социалдык-экономикалык =нъгъъсъ менен шартталган, 

билим беръъ системасын =нъктъръъг= байланышкан урунтуу учурлар; 

          3. Кыргызстанда кесипке багыт маселесинин теориядагы жана 
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практикадагы абалы. 

         Аталган  критерийлерге таянып,  топтолгон илимий материалдарды 

тарыхый-педагогикалык талдоонун негизинде бул проблеманын =нъгъъ-

сън т=м=нд=гъд=й этаптарга б=лдък:  

   I этап - 1950-1969-жылдар;          

          II этап - 1969-1984-жылдар; 

  III этап - 1984-1992-жылдар;  

          IV этап - 1992-жылдан бери. 

      Кыргызстанда кесиптик багыт беръъ ишинин =нъгъшън  этаптарга 

б=лъъ шарттуу болуп саналат. Ошондой болсо дагы, жогорудагыдай этап-

тарга б=лъъ аталган проблеманы ъйр=нъънъ жещилдетет. Ар бир этапта 

кесипке багыт беръъ маселесинин белгилъъ дещгээлде чечилгендиги 

изилд==чъл=рдън кън=м саноосун пайда кылбайт. Бирок, сунуш кылын-

ган  этаптар кийин кайра жъргъзълг=н изилд==л=рд= такталышы мъмкън. 

     Биринчи этапка чейин, республикабызда  т=м=нд=гъд=й себептерге 

байланыштуу кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча  илимий изилд==л=р 

жъргъзълг=н эмес: 

          1. Изилд== иштерин жъргъз= турган илимий мекемелердин жана 

педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги. 

         2. Кыргызстанда билим беръъ системасынын жащыдан =нъг= 

башташы. 

         3. Кыргызстандын социалдык-экономикалык жактан абалы. 

         СССР мезгилинде 1920-1950-жылдардын аралыгында Россиянын 

бирдиктъъ эмгек мектебинин тажрыйбалары жана педагог-окумуштуу-

ларынын илимий эмгектери Кыргызстанда кещири колдонулган.  Кыргыз  

Республикасында кесиптик багыт беръъ маселеси коомдун социалдык—

экономикалык  =нъгъъсъ менен тыгыз  байланышкан. Кесиптик багыт 

беръъ маселесинин =нъгъшънън 1- этабында социалдык—экономикалык, 

педагогикалык шарттар тъзъл= баштаган.Биринчиден, республикада айыл 

чарбасынын, =н=р жайынын =нъг= башташы мааниге ээ болот. Улуу Ата 
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Мекендик согуш аяктагандан кийин =лк=бъз эл чарбасын =нъктъръънън 

жащы этабына кирген. 1952-жылдын ноябрь айында  КПССтин  ХIХ—

съездинде  СССРдин эл чарбасын =нъктъръънън 5 жылдык планы (1951-

1955-ж.ж.), эмгекчилердин маданий дещгээлин жогорулатуу, окутууну 

жана тарбиялоону эмгек менен байланыштыруу боюнча милдеттер   

белги-ленген. Кыргызстанда бул беш жылдыкта техникалык прогресске, 

=ндъръштък процесстерди механизациялаштырууга, эл чарбасынын 

бардык тармактарын =нъктъръъг= к=щъл б=лънг=н. Социалдык-экономи-

калык милдеттерди чечъъ баарыдан мурда элге билим беръъ системасын 

=нъктъръъг= байланышат. «50-60-жылдарда советтик окумуштуулар 

кесиптик багыт беръъ системасынын баштапкы теориялык позициясын, 

анын структурасын =лк=нън масштабында аныктоого умтулушкан. Алар  

шаарларда, областтарда, мектепте  методдорду иштеп чыгууга мектеп 

жетекчилерине кещеш берген, райондун кадрларга муктаждыгы, ар търдъъ 

окуу жайларга кабыл алуу ж=нънд=гъ маалыматтарды ъйр=нъъчъ атайын 

бюролорду уюштуруу керектигин к=рс=тъшк=н. Жалпы орто билим 

беръъчъ мектеп  жалпы, политехникалык окутууну кесиптик окутуу менен 

айкалыштырып, бътъръъчъл=рдъ белгилъъ иш аракеттин ч=йр=сънд=гъ 

билгичтиктерге жана к=ндъмд=рг= куралдандырды. 60-жылдарда окуучу-

ларга кесиптик багыт беръънъ активдештиръъ эл чарбасынын керект==-

л=ръ жана =съп келе жаткан жаш муундарга коммунисттик тарбия беръъ-

нън милдеттери менен шартталып, окуучуларды турмуштук жолун тан-

доого даярдоого жетекчиликтин системасын тъзъъ ишин андан ары жър-

гъзъъг= търткъ болгон» — деп белгилеген окумуштуу С.Н. Чистякова 

[394,с.160.]. 

       КПССтин ХХ  съезди жаштарга политехникалык билим жана эмгек-

тик тарбия беръънъ жакшыртуу ж=нънд=гъ талапты койгондон кийин 

кесипке багыт беръъ маселеси =зг=ч= мааниге ээ болгон. Натыйжада 50-

жылдарда билим беръъ системасынын алдына коюлган милдеттерди чечъъ 

ъчън окумуштуулардын политехникалык билим,  эмгектик тарбия беръъг= 
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байланышкан тарыхый-педагогикалык изилд==л=ръ, алдыщкы педагоги-

калык тажрыйбалар жарыялана баштаган. Экинчиден, бешинчи беш жыл-

дыкта Кыргызстандан элге билим беръъ системасын =нъктъръъг= 

байланышкан бир  катар иштер жъргъзълг=н: 

   а). Квалификациялуу даярдыгы бар жогорку билимдъъ адис мугалим-

дерди даярдоого =зг=ч= к=щъл б=лън= баштаган. 

   б). 1951- жылдын аягында Кыргыз педагогика илим изилд== институту 

уюштурулуп, республикабыздын мектептеринде топтолгон алдыщкы 

педагогикалык тажрыйбаларды ъйр=нъъ, жалпылоо жана аларды 

жайылтуу маселесинин колго алынган. 

    в) 1952- жылдан баштап республикалык масштабда педагогикалык 

окуулар, илимий практикалык конференциялар =тк=ръл= баштаган. 

    г). 1953- жылдын апрелинен  баштап чыга баштаган «Мугалимдер 

газетасы» аркылуу алдыщкы мектептеринде топтолгон педагогикалык 

тажрыйбалардын жайылтыла башташы. 

     Ъчънчъд=н, биринчи этаптын аягына чейин республикабызда 

жаштарга жалпы орто билим беръъ маселеси чечилген. 

        Т=ртънчъд=н, 50- жылдардын сощунда советтик мектепти реформа-

лоонун зарылдыгы келип чыккан.  Бул этапта билим беръъ системасын 

=нъктъръъг= байланышкан мыйзамдар, (М: «Мектептин турмуш менен 

байланышын чыщдоо ж=нънд= жана СССРде элге билим беръъ система-

сын =нъктъръъ ж=нънд=»(1958-ж.), «Жалпы билим беръъчъ орто мектеп-

тердин ишин мындан ары жакшыртуу чаралары ж=нънд=» (1966-ж.) жана 

башка  КПСС БКнын жана СССР Министрлер Советинин токтомдору 

кабыл алынган. Мына ушул мамлекеттик документтердин кабыл 

алынышы, социалдык-экономикалык, педагогикалык факторлор  

Кыргызстанда мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръъг= 

байланышкан  илимий  изилд== иштеринин башталышына търткъ болду. 

«Мектептин турмуш менен байланышын чыщдоо жана СССРдин элге 

билим беръъсън =нъктъръъ ж=нънд=» (1958-ж.) деп аталган токтомдо 
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советтик  мектептин негизги максаты катары ар тараптан =нъкк=н, 

билимдъъ, маданияттуу, эмгекти съйг=н, моралдык сапаттары 

калыптанган инсанды тарбиялоону белгиленген. Кыргызстан КП БК 

менен Кыргызстан Министрлер Совети «Мектептин турмуш менен 

байланышын чыщдоо ж=нънд=»  жана «Кыргыз ССРинде элге билим 

беръъ системасын =нъктъръъ ж=нънд=» мыйзамды 1959 - жылы кабыл 

алган. Мыйзамда  мектепте окуучуларга жалпы жана политехникалык 

билим беръънън дещгээлин жогорулатуу, окутууну турмуш менен 

байланыштыруу, окуучуларды массалык кесип-терге даярдоо борбордук 

маселе катары белгиленген. Ал эми окуучулар-дын коомдук пайдалуу 

жана =ндъръмдъъ эмгегин  уюштуруу окуу-тарбия ишинин милдеттъъ 

търд=гъ составдык б=лъгъ катары каралган. Мына ушул документтерден 

кийин республикабыздын мектептеринде окуу-чуларга политехникалык 

билим беръъ боюнча бир кыйла тажрыйбалар топтоло баштаган. Мектеп 

практикасында топтолгон тажрыйбаларды алгачкылардан болуп Ш.Ж. 

Жанузаков [128], А.Э. Измайлов [161-169] изилдешип, аларды кещири 

жайылтууга к=щъл б=лъшк=н. 50-жылдардын экинчи жарымында 

республикада алгачкы окуучулардын =ндъръштък бригадалары пайда 

болуп, ийгиликтерди жарата башташкан. Мисалы, 1956-жылы 

биринчилерден Москва районунун Александровка орто мектебинин 

директору  Х.А. Калимовдун жетекчилиги менен окуучулардын =ндъръш-

тък бригадасы уюштурулган. Окуучулар колхоздун ар търдъъ тармак-

тарында жумуштарга активдъъ катышып  ийгиликтерди жаратышкан. 

Бригаданын мъч=л=рънън арасында системалуу тарбиялык иштер 

жъргъзълъп, окуучулардын политехникалык билимин терещдетъъг=, 

эмгектик к=ндъмд=рън калыптандырууга,  кесиптик багыт беръъг=  =зг=ч= 

к=щъл б=лънг=н. Ал эми Х.А. Калимовго  «Кыргыз ССРинин мектеп-

терине  эмгек сищирген мугалим» деген ардактуу наам берилген. Мына 

ушул алгачкы демилгеден кийин республиканын айыл  мектептеринде 

окуучулардын =ндъръштък бригадалары уюштурула баштаган. 
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      Окуучулардын коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин уюш-

туруунун =зг=ч=лъкт=рън, билим жана тарбия беръъчълък жагдайларын 

алгачкылардан болуп О.Ч. Байчоров [47], Н.Я. Босикова [83], П.С. Дада-

баева[123,124], Х.А. Калимов[178], Г.Т. Токтаров [371] жана башкалар 

изилдешкен. 

       И.Б.  Бекбоев 1959-1964 жылдардын аралыгында жарык к=рг=н эмгек-

теринде математика сабактарында =ндъръштък-прикладдык мазмундагы 

маселелерди окутуу процессинде колдонуунун илимий методикалык 

негиздерин иштеп чыгып, окуучуларга эмгектик тарбия, политехникалык 

билим жана кесиптик багыт беръъд=гъ орду ачып к=рс=тк=н [49-52]. 

 Г.В. Благодарова биология предметин окутууда окуучуларга  поли-

техникалык билим беръънън маанисин изилдеген. Окумуштуу биология 

сабагын окутуунун  политехникалык багытын, окутууну практика менен 

байланыштыруунун  методикалык жагдайларын жана окуучуларга эмгек-

тик  тарбия беръъ жана аларды кесиптер менен тааныштыруунун   айрым  

жагдайларын белгилеген [68;69;70;71].   

 +съп келе жаткан  жаш муундарга таалим тарбия беръъд= эмгектик 

традициялар мааниге ээ болот. Республикабыздын алдыщкы мектеп-

теринде окуучуларга эмгектик тарбия беръъ боюнча баалуу традициялар 

топтоло баштаган. Мына ушул маселени окумуштуу Л.А. Лосанова изил-

деп,  окутууну турмуш жана практика менен байланыштырууда тради-

циялардын эмгектик, адептик, патриоттук тарбия жана кесиптик багыт 

беръъд=гъ ролун ачып к=рс=тк=н [241].  

       Биринчи этапта республикабыздын мектептеринде эмгектенген 

алдыщкы педагогдор  И.С. Богинич  [76], С. Борсокбаев [74], П.И. Денисов 

[129], С. Жумабаев [148], И.Х. Капчиц [182], В.А. Шереметьева[408]  жана 

башкалар =зъл=рънън тажрыйбаларын республикабыздын педагогикалык 

коомчулугуна жайылтышкан. Алар  методикалык эмгектеринде политех-

никалык билим беръънън, окуу тарбия ишин =ркънд=тъънън, окутууну 

турмуш жана практика менен байланыштыруунун, эмгектик тарбия жана 



  

 25 

кесиптик багыт беръънън айрым жагдайларын  сунуш кылышкан. 

        А.Э. Измайловду Кыргызстанда кесипке багыт беръъ  маселесин 

илимий негиздеген алгачкы изилд==чъ деп эсепт==г= болот [161-168].     

Тъзд=н-тъз кесиптик багыт беръъ проблемасына байланышкан алгачкы 

фундаменталдык илимий эмгек катары А.Э. Измайловдун «О выборе 

профессии» (1960), «Мектепте кесип тандоого багыт беръъ» (1965) деп 

аталган монографияларын жана бир катар илимий макалаларын 

белгил==г= болот. А.Э.  Измайлов 1950-жылдардан кийинки =лк=нън 

=нъгъъсънън негизги багыттарын эске алуу менен мектеп окуучуларына 

кесиптик багыт беръъ маселесинин методологиялык, теориялык,  

жагдайларын изилдеген. Ал  кесиптик багыт беръъ  маселесин  эл чарбасы 

ъчън  дагы мааниге ээ болгон актуалдуу педагогикалык проблема катары 

караган. Окумуштуу изилд==л=рън   жъргъзъъд=   биринчиден, ошол 

мезгилге чейин топтолгон илимий булактарга, экинчиден,  алдыщкы  

педагогикалак  тажрыйбаларга, ъчънчъд=н, =зънън  изилд==л=рънън  

жыйынтыктарына  таянып, кесиптик багыт беръъ маселесинин педагоги-

калык аспектилерин талдап, ошол учурдун талабына ылайык  илимий 

негизин иштеп чыккан. А.Э. Измайлов  «Кесиптик багыт беръъ  деген 

эмне?» деген суроого аныктама берип, анын максатын, иштин струк-

турасын, негизги багыттарын белгилеген. Ал  «Мектепте кесипти тан-

доого багыт беръъ дегенибиз окуучуларды ар търдъъ кесип менен тааныш-

тырган, аларга =з таламдары менен ж=нд=мдъълъгън  =нъктъръъг=, 

=зд=рънън шыгы менен къчт=рън= багыт алууга, ушунун негизинде =зън 

тиешелъъ  кесипти, ал эми коом  ъчън болсо керек-тъъ  кесипти тандап 

алууга жардам берген ишти айтабыз»— деген анык-таманы сунуш 

кылган[162, б.4].  

      А.Э.  Измайлов ошол  мезгилдеги илимий жетишкендиктерге    таянып 

мектепте кесиптик багыт беръъ  ишинин «кесиптик маалымат» жана 

«кесиптик кещеш» деген структуралык эки элементин белгилеп, алардын 

аныктамасын берген. Окумуштуу мектеп окуучусу кесип тандоодо бир 
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катар каталыктарды кетире  тургандыгын далилдеп, кесиптик маалымат 

менен кесиптик кещештин маанисин ачып к=рс=тк=н.  Кесиптик  маалы-

мат беръъ — окуучуларды биздин коомдогу эмгектин ар кандай търл=ръ, 

кесиптин шарттары жана =зг=ч=лъкт=ръ  менен тааныштырууну, аларды 

акыл жана къч эмгегин, ар търдъъ  кесипти съйъъ жана урматтоо  сезимин 

тарбиялоону к=зд=йт. Кесиптик кещеш беръъ — педагогикалык, психоло-

гиялык байкоонун негизинде окуучунун шыгына, къчън=, мъмкънчълък-

т=рън= жараша кесипти тандап алуулары ж=нънд= кещеш беръъг=  

багытталат [162].  Окуучуну  кесип тандап алууга даярдоодо анын педаго-

гикалык жана психологиялык маселелерине, атап айтканда, окуучунун 

кесипке болгон ж=нд=мън, шыгын, ынтаасын эске алып, кызыгуусун, аны 

тандоонун мамиле мотивин калыптандырууга =зг=ч= к=щъл б=лъъ  жакшы 

натыйжа берет. Бул жагдай окуучунун  ащ  сезимдъъ  кесип тандап алуусун 

камсыз кылат. Мына ушул маселеге байланыштуу А.Э.  Измайлов мектеп-

теги окуу тарбия ишинин (сабактардын жана класстан тышкаркы иштер-

дин) жъръшънд=  кесиптик багыт беръънън мъмкънчълъкт=рън ачып 

к=рс=тк=н. 

      А.Э.   Измайлов окутууну =ндъръмдъъ  эмгек менен байланыштырууну, 

политехникалык билим беръънъ кесиптик багыт беръъ ишинин   методо-

логиялык жана теориялык негизи боло  тургандыгын белгилеген. Ал  

окуучуларга  политехникалык билим беръънън фундаменталдык негизи 

катары жалпы билим беръънъ, =зг=ч= илимдердин негизин окутууну, 

класстан тышкаркы иштердин системасын, коомдук пайдалуу жана 

=ндъръмдъъ  эмгекти  белгилеген [166]. 

      А.Э.  Измайлов окутууну =ндъръмдъ   эмгек менен айкалыштырууну 

окуучуну практикалык, психологиялык жактан кесип тандоого даярдоодо 

маанилъъ шарт катары караган. Окуучу тъзд=н-тъз =ндъръмдъъ эмгекке 

катышуу менен теориялык билимин практика менен байланыштырып 

терендетип, эмгектик к=ндъмд=рг=, билгичтиктерге, инсандык  асыл 

сапаттарга  ээ болот.  А.Э.  Измайлов мына ушул милдеттерди чечъъ  ъчън 
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технико-экономикалык, технологиялык, психофизиологиялык,  санитар-

дык-гигиеналык  маалыматтарды  камтыган кесип менен тааныштыруу-

нун схемасын сунуш кылган.  Окуучунун кесип тандап алуусуна ар търдъъ  

факторлор  таасир тийгизет. Окумуштуу  бул маселеге байланыштуу ата-

энелердин, коомчулуктун, курчап турган  =ндъръштък ч=йр=нън ролун 

аныктап, бул багыттарда ишти  алып баруунун  жолдорун сунуш кылган. 

   Окуучунун ан сезимдъъ кесип тандап алууга даярдоо узакка созулган 

к=п кырдуу процесс. А.Э.  Измайлов туура кесип тандап алуу окуучунун 

адептик сапаттарынын калыптанышынын,  жалпы билим  дещгээлин 

жогорулатуунун зарыл шарты боло тургандыгын белгилеп, тарбиялоо 

ишине комплекстъъ мамиле жасоо принцибине =зг=ч= токтолгон. 

Мектепте окуу тарбия  ишине  комплекстъъ  мамиле  жасоо  саясий-

идеялык, адептик, эмгектик, эстетикалык жана башка тарбиялардын 

биримдигин, дене тарбиялык жактан =нъгъшън к=зд=п, окуучунун ан 

сезимдъъ   кесип тандап алышын камсыз кылат [168].    

        КПСС БКнын жана СССР Министрлер Советинин 1964-жылы 

ноябрда кабыл алган «Жалпы  орто мектептерде =ндъръштък окуунун 

м==н=тън =зг=ртъъ ж=нънд=» деген токтомуна ылайык мектептерде 

атайын уюштурулган кесипке даярдоонун мааниси =с= баштады. 

       Кесипке багыт беръъ проблемасынын =нъгъшънън биринчи этабында 

политехникалык билим беръънън маселелерин А. Токтосунов (1965)    

изилдеген. Ал мектеп окуучуларына илимий техникалык прогресстин 

=нъгъп келе жаткан мезгилинде политехникалык  билим беръънън маани-

син, аны ишке ашыруунун мъмкънчълъкт=рън ачып к=рс=тк=н[372;373].  

 П.С.  Дадабаеванын (1965) илимий изилд==л=ръ к=рънъктъъ орунду 

ээлейт. Автор Кыргызстандын мектептеринде топтолгон бай тажрыйба-

лардын негизинде окуучуларды эмгекке тарбиялоо маселесинин =нъгъ-

шън, коомдук пайдалуу эмгекти уюштуруунун жана аны   =нъктъръънън 

багыттарын  жана этаптарын изилдеген[124]. 

 КПССтин ХХIII съезди (1966 - март, апрель) =лк=бъзд= сегизинчи 
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беш жылдыкта элге билим беръъ органынын алдына негизинен жалпы 

орто билим беръънъ аяктоо милдетин койгон. 1966 — жылы 10-ноябрда 

КПСС БК менен СССР Министрлер Совети «Жалпы билим беръъчъ орто 

мектептердин ишин мындан ары жакшыртуунун чаралары ж=нънд=» 

деген токтом кабыл алган. Токтомдо =лк=бъзд= граждандардын орто 

жана  жогорку билим алуусу ъчън демократиялык билим беръъ системасы 

тъзълг=ндъгъ,  СССРдин бардык элдеринин =з тилиндеги мектептеринин 

болгондугу, 1970-жылы =лк=д= орто билим беръънъ аяктоо белгиленген. 

Мына ушул директивалык документтерди ишке ашыруу ъчън Кыргызстан 

КП БКсы жана Совет Министри 1967 - жылы 9 - февралда «Жалпы билим 

беръъчъ орто мектептердин ишин мындан ары жакшыртуунун чаралары 

ж=нънд=» деген токтом кабыл алган. Республиканын билим беръъ 

министрлиги токтомду ишке ашыруу ъчън сегиз жылдык билим беръънъ 

ишке ашырууну, орто мектепти =нъктъръъг=, окуу тарбия иштеринин 

сапатын жакшыртууга, материалдык базаларды чыщдоого, мугалим-

дердин квалификациясын жогорулатууга багытталган иш чараларды 

кабыл алган. Мына ушул токтомдон кийин Д.И. Утешев (1966) мектеп 

окуучуларын жумушчу кесибин тандап алууга даярдоо маселесин 

изилдеген. Окумуштуунун  изилд==сънд= эмгекке тарбиялоонун маселе-

лери, эмгекке ъйр=тъънън методикасы, мектеп менен кесиптик техникалык 

окуу жайларынын кесиптик багыт беръъ ишин биргелешип иш 

жъргъзъъсънън маселелери каралган [375]. 

        1968-жылы июнда  мугалимдердин Бъткъл союздук съезди болуп 

КПСС БКнын 1966-жылдагы (ноябрь) токтомунда билим беръъ система-

сынын алдына коюлган милдеттердин жыйынтыгы чыгарылган.  Кыргыз  

ССРинин  Эл агартуу министрлиги Мугалимдердин бъткъл союздук 

съездинин чечимдерин ишке ашыруу ъчън  билимдъъ  жаштарды    

тарбиялоодо мугалимдин жоопкерчилигин к=т=ръънъ, алардын 

квалификациясын жогорулатууга, мектептерди жащы окуу план жана 

программаларына =тк=ръънъ, предметтерди окутуунун илимий теориялык 
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жагдайын жана окуучулардын билиминин  сапатынын дещгээлин 

жогорулатууга, мектептин ъй—бъл=, коомчулук менен байланышын чыщ-

доону, ата-энелердин жоопкерчилигин арттырууну, 1970-жылы орто 

билим беръъг= =тъънъ аяктоону караган. Натыйжада 1967-68—окуу 

жылында жащы окуу планына, программасына =тъъ башталган. Бул 

этапта жогоруда аты аталган окумуштуулардын эмгектеринде айыл  

мектептеринде окуу тарбия иштерин турмуш жана практика менен 

байланыштыруу методикалык маселелери иштелип чыккан. Алардын 

эмгектери окуучуларга кесиптик багыт беръъ маселесинин негиздерин 

иштеп чыгууга, жакшыртууга търткъ болгон деп айта алабыз. 

    Экинчи этап — 1969-жылы (декабрь) СССРдин агартуу Министрлиги-

нин, Кесиптик техникалык билим беръъ боюнча СССРдин  Мамлекттик 

комитетинин, ВЛКСМ БКнын Бюросунун жана ВЦСПСтин Президиу-

мунун биргелешкен «Окуучу жаштарга кесиптик багыт беръъ ж=нънд=гъ» 

токтому кабыл алынган учурга туура келет. Аталган токтом тъзд=н-тъз 

кесиптик багыт беръъ маселесине арналган. Токтомдо =лк=д=   жаштарга 

кесиптик багыт беръъ ишин уюштуруунун бирдиктъъ линиясы аныкталып, 

аны турмушка ашыруунун маселелери чечилген. 

 Кыргызстанда 1969 — жылдан баштап мектептердин жогорку класс-

тарына автодело, 1970 — жылы айыл чарба  кесиптери боюнча окутуу 

киргизилген. Бул мектеп бътъръъчъл=рънън политехникалык негиздеги 

жалпы билимдерге жана эмгектик к=ндъмд=рг= ээ болушун, алардын 

кесип тандоосун жещилдеткен. Мына ушул этапта айыл чарбасын механи-

зациялаштыруунун дещгээлинин =нъг= башташы чарбалардын механиза-

торлорго болгон муктаждыгын пайда кылган. Мектеп окуучуларына  

механизатордук кесипке багыт беръънън маселеси  педагогдордун к=щълън 

=зън= бурган. Окуучуларга механизатордук кесипке багыт беръънън 

айрым педагогикалык маселелери республикабыздын мектептеринде топ-

толгон тажрыйбалардын негизинде Н.С. Быковченко [87;88] жана Т.Ж. 

Оторова [278] изилдешкен. Авторлор окуу—тарбия ишинин жъръшънд= 
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окуучулардын механизатордук кесипке  кызыгуусун калып-тандыруунун  

айрым шарттарын сунуш кылышкан. 

      Бул этапта окуучуларга кесиптик багыт беръънън маселелерин Х.А. 

Калимов изилдеген. Окумуштуу айыл мектебинин   окуучуларын эмгекке 

окутуунун жана тарбиялоонун ошол кездеги шартка ылайык келген  

алгылыктуу форма, методдорун сунуш кылган [179]. 

 КПССтин  ХХIV-ХХV съезддеринин чечимдеринде (1971-ж.,1976-ж.) 

кесипке багыт беръъ ишинин мамлекеттик мааниси, эл чарбасын =нък-

търъънън директивасына ылайык жаштардын шык ж=нд=мън жана эл 

чарбасынын квалификациялуу кадрларга муктаждыгын эске алып 

окуучуларга кесипке багыт беръъ ишин къч=тъъ керектиги, ж=н гана 

эмгекке эмес,  мазмундуу, чыгармачыл эмгекке даярдоо маселеси белги-

ленген. Бул жагдайлар педагогикалык коомчулуктун алдына практика-

лык милдеттерди коюп, жаштарга кесиптик багыт беръъ боюнча илимий 

иштерди уюштурууга търткъ болгон. Негизги к=щъл жаштарды ащ сезим-

дъъ кесип тандоого даярдыгын калыптандырууга, окуучулардын ар тър-

дъъ эмгектин тармактары, кесип ж=нънд= тъшънъкт=рън кещейтъъг=, 

белгилъъ кесипке кызыгуусун,  ага ээ болуу ъчън умтулуусун тарбиялоого, 

коомдук пайдалуу эмгекке ощ мамиле жасоосун, жалпы жана политехни-

калык билим дещгээлин =нъктъръъг= б=лънг=н.  Ал эми  КПСС БК 1973-

жылы (июнь)  «Айылдык жалпы орто билим беръъчъ мектептердин ишт== 

шартын мындан ары жакшыртуу ж=нънд=гъ чаралар» деп аталган токтом 

кабыл алган. Токтомдо =лк=нън алдында турган социалдык-экономи-

калык жана маданий курулуш боюнча  милдеттерди  чечъъд= айыл мекте-

бинин мааниси =зг=ч= белгиленген.  Ошондой  эле  эмгекчилердин атайын 

билими жана маданияты болмоюн айылдын маданий дещгээлин =нък-

търъъг=, айыл менен шаардын ишт== шартын тещд==г=, эмгекке чыгарма-

чылык менен мамиле жасоого мъмкън эместиги к=рс=тълг=н.  

      1970-жылдарда гана Ленинграддагы  Кесиптик техникалык билим 

беръъ институтунда эмгектенген окумуштуу Е.А. Климовдун   изилд==сън-
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нън  натыйжасында  СССРде  кесиптик багыт  беръъ иши   калыбына 

келген. Ал  кесип тандоонун жана профессиографиянын теориялык жана 

методикалык  маселелерин иштеп чыккан.  Автор сунуш кылган кесип-

терди классификациясы (кесиптин типтери: «адам», «техника», «к=рк=м 

образ», «жаратылыш», «белгилер системасы») бъгънкъ кънд= дагы  

стандарт катары колдонулат[185]. 1980-жылдарда СССРдин ири шаар-

ларында жаштарга кесиптик багыт беръъ борборлору пайда болгон. Бул  

тармактар аралык илимий-методикалык адистештирилген борбор болуп, 

Билим беръъ  жана Эмгек министрликтери иш алып барган.  

Мына ушул этапта да Кыргызстанда =зг=ч= окуучулардын коомдук 

пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин уюштурууга =зг=ч= к=щъл б=лънг=н. 

Айыл мектептеринде окуучулардын =ндъръштък бригадалары, эмгек жана 

эс алуу лагерлери, жогорку класстын окуучуларынын эмгек отряддары 

тъзълг=н. Окумуштуу-педагогдор З.Дж. Джантакованын [127], Х.А. Кали-

мовдун [179], Ш. Мамырбаевдин [252], Г.Т. Тохтаровдун [371], К. Тыны-

бековдун [374] ж.б.лардын изилд==л=рънд= окуучулардын  айыл чарба-

сындагы коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин уюштуруунун,  

аларды бул багыттагы эмгекке тарбиялоонун педагогикалык шарттары, 

=зг=ч=лъкт=ръ каралган.  

        Мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръъд=, теориялык билимин 

практика менен айкалыштырууда тажрыйбалык иштердин мааниси зор. 

Мына ушул маселени изилд==г= Ж. Жоокаевдин эмгектери арналган.  

Окумуштуу биология предметин окутууну практика менен байланыш-

тыруунун алгылыктуу формасы катары тажрыйбалык иштерди белгилеп, 

аны уюштуруунун методикалык жагдайларын  сунуш кылган [143;144].  

         Окуучуларга илимдердин негизин окутууда кесиптик багыт беръъ 

натыйжалуу. Мына ушул этапта физика, математика предметтерин 

окутууда окуучуларга политехникалык билим беръънън  педагогикалык 

жагдайлары, кесиптик багыт беръънън мъмкънчълъкт=ръ, методикасы  М. 

Жакыпбековдун [141], Г.  Чынгышбаеванын[395], Ю.К.   Шапошниковдун   
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[400]  жана башкалардын эмгектеринде каралган. 

       1974-жылы 23-августта СССР Министрлер Совети «Окуучуларды 

эмгекке окутуу жана кесиптик багыт беръъ ъчън мектеп аралык окуу 

=ндъръштък комбинаттарын уюштуруу ж=нънд=» токтом кабыл алган. Ал 

эми Кыргыз ССРинин Совет Министринин  1975-жылы  «СССР Министр-

лер Советинин 1974-жыл 24-августтагы токтомун ишке ашыруу боюнча, 

окуучуларды эмгекке ъйр=тъъ жана кесиптик багыт беръъ ъчън мектеп 

аралык окуу =ндъръштък комбинаттарын уюштуруу ж=нънд=» токтому 

кабыл алынып,  анда белгиленген милдеттер ишке аша баштаган. Респуб-

ликада мына ушул этапта 7 мектеп аралык =ндъръштък комбинаттары 

тъзълг=н. Мектеп аралык окуу =ндъръштък комбинаттарда  окуучулар-

дын кызыгуусун жана жергиликтъъ экономикалык шарттарды эске алуу 

менен эмгектик тарбия жана кесиптик багыт беръъг= мъмкънчълък тъзъл-

г=н. Анткени, окуу комбинаттарынын т=м=нд=гъд=й артыкчылыктары 

болгон: 

    — эмгекке даярдоонун к=п профилдъълъгъ окуучулардын ащ сезимдъъ 

кесип тандап алышына ощ таасирин тийгизиши; 

    — окутууну жана =ндъръмдъъ эмгекти рационалдуу уюштурууга  кещири 

мъмкънчълъкт=рдън болушу; 

   — эмгектик тарбия жана кесиптик багыт беръъ ъчън комплекстъъ иш 

чараларды =тк=ръъг= зарыл шарттардын  болушу; 

    —  мектепке салыштырганда материалдык базасынын жакшы болушу ; 

    — квалификациялуу даярдыгы бар адистердин окутуу, тарбиялоого 

тартылышы; 

    — окуучулардын жеке кызыгууларына ылайык профилдик багытты 

тандоого кещири мъмкънчълъкт=рънън болушу. 

    Экинчи этапта, КПСС БК менен СССР Министрлер Советинин 

«Жалпы билим беръъчъ мектептердин окуучуларын окутуунун, тарбия-

лоонун жана аларды эмгекке даярдоонун мындан ары =ркънд=тъъ 

ж=нънд=» (1977-ж., декабрь) деп аталган токтому, КПССтин XXVI  
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съездинин (1981-ж.) чечимдери белгилъъ дещгээлде чощ роль ойногон. Бул 

токтом жаштарга билим беръъ менен бирге эмгекке тарбиялоону жана  

кесиптик багыт беръъ ишин къч=тъъ боюнча педагогикалык коллектив-

дерди милдеттендирген. Мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръъ 

проблемасын  Кыргыз =км=тъ дагы к=щъл б=лг=н. 1981-жылы (24-декабрь)   

Кыргыз ССРинин Министрлер Совети «Республиканын жалпы билим 

беръъчъ орто мектептеринин окуучуларына кесиптик багыт беръънън 

жана эмгекке даярдоонун абалы жана аны  жакшыртуунун кошумча чара-

лары» деген токтом кабыл  алган.   Мына ушул документтер мектеп окуу-

чуларына эмгектик тарбия, кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча изил-

д==л=рдъ жъргъзъъг= търткъ болгон. Экинчи этапта окуучуларга эмгектик 

тарбия жана кесиптик багыт беръъ боюнча изилд==л=рдън дещгээлин 

жогорулатууда методологиялык, теориялык мън=зд=гъ изилд==л=рг= 

к=щъл б=лънг=н. Академик А.Э.Измайлов  В.И. Лениндин мурастарын 

изилд== менен кесиптик багыт беръъд= мааниге ээ болгон 

политехникалык билим беръъ, окутуунун =ндъръмдъъ эмгек менен 

айкалыштыруунун ролун ачып к=рс=тк=н [166]. 

   Мына ушул этапта  Кыргызстанда  окуучулардын =ндъръштък 

бригадалары, жогорку класстын окуучуларынын эмгек отряддары, эмгек 

жана эс алуу лагерлери уюштурулуп жакшы ийгиликтер жаралган.  

Мисалы, Тянь-Шань районундагы  А.Жутакеев атындагы орто мекте-

бинин окуучуларынын =ндъръштък бригадасы тоют топтоо, кой кыркын 

=н=ктъгън=, айылды к=ркт=ндъръъ ж.б.у.с. жумуштарга  активдъъ 

катышышкан.  Кийин бригаданын мъч=л=рънън айрымдары айыл чарба 

тармагындагы окуу жайлардан окуусун улантышса, калгандары чарбада 

калышып, «Эдельвейс» деп аталган жаштар бригадасын уюштуруп, эмгек-

тенишип чощ ийгиликтерди жаратышкан.  Ал эми Ысык-К=л областынын 

Тощ  районундагы “Улахол” орто мектебинин бътъръъчъл=ръ «Алтын 

булак», Ош областынын Базар—Коргон районунун М.В. Фрунзе атындагы 

мектептин бътъръъчъл=ръ пахтачылыкта «16 кыз» деп аталган  комсомол-
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дук жаштар бригадаларын тъзъшъп, зор эмгектик ийгиликтерге 

жеишишкен. Бул этапта республикабыздын к=пт=г=н мектеп бътъръъчъ-

л=рън=н тъзълг=н  комсомолдук жаштар бригадасынын саны =ск=н. 

         З. Акматалиеванын [10] , З.Д. Джантакованын [127] , Х.А. Калимовун 

[180] ,  Ш. Мамырбаевдин [252] , Т. Максутовдун  жана  К.А. Абидовдун 

[245] жана башкалардын изилд==л=рънд= коомдук пайдалуу эмгекти 

уюштуруу процессинде окуучуларга кесиптик багыт беръънън маселелери 

республикабыздын мектептеринде топтолгон тажрыйбалардын негизинде 

талданган. ХА. Калимов «Окуучуларды айыл чарба эмгегине ъйр=тъъ» 

(1977) деп аталган монографиясында окуучуларды айыл чарба эмгегине 

даярдоонун методикасы иштеп чыккан [180]. 

       Мектепте  окуучуларды жумушчу кесиптерин тандап алууга даярдоо-

до класстан тышкаркы иштердин тарбиялык мааниси А.П. Сейтешев-

дин(1979) эмгегинде каралган. Окумуштуу  кесиптик багыт беръъд= 

кещири колдонгон тарбиялык иштердин системасын жана педагогикалык 

шарттарын сунуш кылган [320]. 

         Педагогиканын тарыхында  Н.К. Крупскаянын =зънън белгилъъ орду 

бар. Ал педагогикалык маселелерди, анын ичинде политехникалык билим 

беръъ, эмгекке тарбиялоо жана кесиптик багыт беръъ маселесин чечъъг= 

салым кошкон. Окумуштуу Н.С. Быковченко Н.К. Крупскаянын бул 

багыттагы педагогикалык идеяларын изилдеп, Кыргызстандын 

мектептеринде  колдонуунун жолдорун сунуштаган [89]. 

       1980 — жылдарда СССРдин ири шаарларында, анын ичинде Кыргыз-

станда  жаштарга кесиптик багыт беръъ борборлору пайда болгон. Бул  

тармактар аралык илимий-методикалык адистештирилген борбор болуп, 

Билим беръъ  жана Эмгек министрликтери тарабынан каржыланып, 

башкарылган. Натыйжада 1980-жылдарда биздин =лк=д= адистештирил-

ген борбор тъзълъп, кесиптик багыт беръънън илимий-методологиялык, 

теориялык базасы, аны практикада ишке ашыруунун мазмуну, форма 

жана методдору,  кесиптик тандоону башкаруунун ар търдъъ аспектилери 
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изилдене баштаган.  

      III-этап. Кесипке багыт беръъ маселесинин =нъгъшънън 3- этабы 

КПСС Бкнын жана СССР  Министрлер  Советинин 1984-жылы 10-апрелде  

кабыл алган «Жалпы билим беръъчъ жана кесиптик мектептердин 

реформасы» ж=нънд=гъ токтомдун кабыл алынышы менен башталган деп 

эсепт==г= болот.  Аталган токтомдон кийин окуучуларга эмгектик тарбия 

жана кесиптик багыт беръъ ишинин дещгээлин жогору-латуу максатында 

КПСС БК жана СССР Министрлер Советинин 1984-жылы  № 313, № 314, 

№ 315, № 316, № 318 токтомдору кабыл алынган. 1984-жылдан баштап 

кесиптик багыт беръъ иши бир кыйла активдеше баштаган. Жалпы билим 

беръъчъ жана кесиптик мектептердин реформасынын негизги 

багыттарында «Окуучуларды эмгекке тарбиялоо, окутуу жана аларга 

кесиптик багыт беръъ системасы алар толук эмес орто мектепти  бътк=н 

мезгилде билим алуусун улантуу ъчън тийиштъъ окуу жайын  жана 

кесипти ойлонгондук менен тандап  алууга багыт беръънъ к=зд=йт» деп 

белгиленген[142,б.57]. Мектеп реформасынын багыттарында окуу 

процессинде кесиптик багыт беръъ маселесинин дещгээлин жогорулатуу 

жагдайы каралган. Бул максатта мектептердин окуу планына «+ндъръш-

тън негиздери. Кесип тандоо»  (VII-VIII класстар) деп аталган курстун 

киргизилиши окуучуларды эл чарбасынын тармактары менен кещири 

тааныштырып, алардын политехникалык билимин жогорулатууда 

мааниге ээ болгон. 1987-1988—жылдары Нарын областынын Тянь-Шань,  

Ак-Талаа, Талас областынын  Киров, Ош областынын Совет, Фрунзе, 

Ысык-К=л областынын Жети-+гъз, Тощ райондорунун мектептеринде  

жъргъзг=н изилд==л=ръбъзд=  аталган курс жакшы натыйжа бергендигин 

белгилемекчибиз. Мектеп бътъръъчъл=рънън 80%ы кесип, кесипти туура 

тандоонун  =зг=ч=лъкт=ръ, анын жеке адам жана коом ъчън мааниси 

ж=нънд= толук, туура жооп беришип, келечекте тандаган кесибин 

негиздеп бере алышкан.  Мына ушул этапта Д.Б. Бабаев[38;39], Ж.У. 

Байсалов [44], К.Б. Бийбосунова[63], Н.Н. Ляшенко  [242] ж.б.лар айрым 
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предметтик сабактарды окутууда кесиптик багыт беръънън =зг=ч=лък-

т=рън изилдешип, методикалык сунуштарды беришкен. Мектеп реформа-

сынын талаптарын ишке ашыруунун шарттарында эмгектик тарбия, 

кесипке багыт беръънън педагогикалык маселелери  А.А.  Абдыкеевдин 

[5], М.А. Алтыбаеванын [15], А.А.  Беспаловдун [65], Т.М.  Максътовдун 

[247], Т.С.Сатыбекованын[314], Т.Ш. Тохтарованын [370]  жана башка-

лардын изилд==л=рънд= каралган. 

      Окуучуларга эмгектик тарбия жана кесиптик багыт беръъд= проблема-

нын теориялык-методологиялык жана педагогикалык аспектилеринин 

иштелип чыгышы мааниге ээ болот. Бул багытта окуучунун инсанынын 

кесиптик жактан калыптануусуна арналган А.Б. Бекбоевдин, А.П. 

Сейтешевдин, Ж.З. Зарнаевдин коллективдъъ эмгеги (1989) педагогдор 

ъчън абдан пайдалуу деп эсепт==г= болот [53].  Окумуштуу-педагог  Ж.  

Аманалиевдин эмгектеринде (1990), мектеп реформасын ишке ашыруунун 

шарттарында окуучуларга эмгектик тарбия жана кесиптик багыт 

беръънън айрым маселелери каралып, аны =ркънд=тъънън педагогикалык 

жагдайлары сунушталган[16;17].  

 Мектеп реформасы ж=нънд=гъ токтомдон кийин республикалык 

масштабда кесиптик багыт жана эмгектик тарбия беръъ маселесине 

арналган атайын илимий практикалык конференциялар, педагогикалык 

окуулар, семинарлар =тк=рълъп, мезгилдъъ басма с=зд=рд= алдыщкы 

педагогикалык тажрыйбалар чагылдырылган. 1986- жылы болгон  КПСС-

тин  ХХVII съездинде =лк=д=гъ билим беръъ системасын =ркънд=тъънън, 

=съп келе жаткан жаштарды тарбиялоонун сапатын жогорулатуу, 

окуучуларга эмгектик тарбия беръъ ъчън зарыл шарттарды тъзъп, мектеп 

бътъръъчъсънън массалык кесиптердин бирине ээ кылуу маселеси,  

жаштарга  кесиптик  багыт беръънъ жакшыртуунун зарылдыгы белги-

ленген. Бул этапта окуучуларды эмгекке тарбиялоодо мааниге ээ болгон 

мектеп аралык окуу =ндъръштък комбинаттарына, базалык ишканаларга, 

окуучулардын =ндъръмдъъ эмгегин уюштурууга =зг=ч= к=щъл б=лънг=н.    



  

 37 

Кыргызстанда 1976 - жылы 7  мектеп аралык окуу =ндъръштък комбинат  

болсо, 1986-жылы  52ге жетип,  анда эмгектик жана кесиптик даярдык 

алгандардын саны 33%ды  тъзг=н.  1987-жылы Ъч-Коргон, Ысык-Ата, 

Сокулук райондорундагы окуу =ндъръштък комбинаттарында окуучулар 

айыл чарба кесиптерине ээ болушкан. Ошол кезде жъргъзг=н изилд==-

л=ръбъзд=, сурамжылоого катышкан 317 окуучунун 75%ы  келечекте  алар 

ушул тармакта эмгектенип же билимин улантыша  тургандыктарын 

белгилешкен. 

      Бирок, ошондой болсо дагы мектеп реформасынын идеялары толук 

ишке ашкан эмес. Окумуштуулар  80- жылдарда  жъръгъзълг=н реформа  

анча деле маанилъъ  сапаттык  =зг=ръъл=рг=   алып келе алган жок деп 

белгилешкен[302]. Анкени, =лк=д=гъ экономикалык абалдын начарлашы 

=з таасирин тийгизген.  Ал эми КПСС БКнын февраль Пленумунда (1988) 

окуучуларды =ндъръмдъъ жана коомдук пайдалуу эмгектин мамилелерине 

катыштыруу белгиленип,  кесиптик багыт беръънън мамлекеттик кыз-

матын тъзъънъ к=рс=тк=н. Жалпысынан алганда, СССР мезгилинде кесип-

тик багыт беръъг= абдан к=щъл б=лънъшъ,  =лк=нън  квалификациялуу 

даярдыгы бар кадрларга болгон муктаждыктары менен шартталган. 

        IV- этап =лк=бъздън эгемендъълъктъ алган  1991-жылдан башталган.   

Ушул мезгилден баштап кесипке багыт беръъ ишинин абалы абдан т=м=н-

д=п кеткен.   Бул ишке  жоопкерчилик негизинен  Кыргыз Республикасы-

нын Эмгек жана жаштар министрлигине жъкт=лг=н. Ошол кезде   «базар 

экономикасы» деген тъшънъкт=рг=  таянуу менен  советтик мектептин   

кесипке багыт беръъ  маселесиндеги  жетишилген ийгиликтери, илимий 

изилд==л=рдън  методологиялык аспектилери, топтолгон практикалык 

баалуу тажрыйбалары  к=з жаздымда калган. Бул жагдайды экономика-

лык ч=йр=д=гъ кризистер, жалпы =ндъръштън т=м=нд=шъ, инфляциянын 

къч=шъ, калкты социалдык  жактан  коргоонун начарлашы жана башка 

жагдайлар менен тъшъндъръъг= болот.  СССРдин тарашы менен Кыргыз-

стандын демократиялык коомду куруу, базар экономикасына багыт алы-
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шынын шарттарында эл чарбасынын бардык тармактарында реформалоо 

экономикалык, социалдык руханий жактан терещ кризистин фонунда  

башталган.  Эл  чарбасындагы кайра куруулар билим беръъ системасы-

нын керект==сън толук камсыз кыла албады. Натыйжада,  материалдык 

шарттардын оордугунан мектептерден мугалимдердин кетишине, базалык  

ишканалардын жоюлушуна, балдарды ъй бъл=д= тарбиялоонун начар-

лашын пайда кылды. Экономикалык ч=йр=д=гъ =зг=ръъл=р =з кезегинде 

социалдык ч=йр=д=гъ =зг=ръъл=рдъ пайда кылды. Жащы социалдык 

топтор  ишкерлер, бизнесмендер, фермерлер пайда болду. Алар алгач 

жеке кызыкчылыгын биринчи орунга койгон.  Бул жагдай мектеп окуу-

чуларына терс таасирин тийгизген. Мектептин     алдына  балдарды нега-

тивдик социалдык таасир  этъъд=н сактоо жана мектепти жащы шарттарга 

ылайыкташтыруу маселеси келип чыккан. 1991- жылы 26-августта Кыргыз 

Республикасынын =км=тъ тарабынан «Жумушсуз калкка жана жаштарга 

кесиптик багыт беръънън системасын тъзъъ ж=нънд=» деген №411 токтом 

кабыл алынган. Мында Кыргыз Республикасында калкты жумушка 

жайгаштыруу комитетининин иш аракетинин алкагында окуучуларга 

кесиптик багыт беръъ системасы структаштырылган. Бирок, бул  иште  

билим беръъ мекемелеринин жана  мектеп окуучуларына (=зг=ч= айыл 

мектебинде) кесиптик багыт беръънън =зг=ч=лъкт=ръ эске алынбаган. Бул 

токтом  мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръъ ишин алдыга 

жылдыра алган эмес. Натыйжада  Кыргыз =км=тънън 1994 - жылы 19-май-

дагы  № 344- токтомуна ылайык къчън жоготкон.  

Коомубуздагы демократташтыруунун шарттарында билим беръъ 

системасынын =нъгъшън камсыз кылууну к=зд=г=н стратегиялык багыт-

тарын аныктаган Улуттук «Билим», «Жаштык» (1998), «Жащы  муун» 

(2001), «Жеткинчек» (1999), «Билим беръънън мамлекттик доктри-насы» 

(2000), «Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин билим беръънъ 

=нъктъръънън концепциясы» (2002), Кыргыз Республикасынын «Билим 

беръъ ж=нънд=гъ мыйзамы» (2003), «Мугалимдин статусу ж=нънд=гъ мый-
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зам» (2001), «Кыргыз Республикасында мектеп окуучуларын тарбиялоо-

нун концепциясы» (2003), «Айыл мектеби комплекстъъ программасы» 

(2003) жана башка ушул сыяктуу укуктук-нормативдик документтер 

кабыл алынган. Республикабызда билим беръънън мазмуну жащыланууга, 

окуучулардын кызыгуусуна ылайык  окуу тарбия ишинин маселелерин 

ийкемдъъ =з алдынча чечъъг= мъмкънчълък берген жалпы билим беръъчъ 

мектептердин базистик окуу пландарын иштеп чыгууга багыт алган.  

Мына ушул жагдайлар =съп келе жаткан жаш муундарга учурдун 

талабына ылайык  билим, тарбия беръъг= шарт тъз= баштаган.  

        Мамлекеттик документтерде жаш муундардын атуулдук, патриоттук 

сапаттарын калыптандырууга, билимдъъ, чыгармачылык менен ой 

жъгъртъп иштей билген ишкер адамдарды даярдоо =щд=нг=н маселелерге 

басым жасалган.  Ал эми «Айыл мектеби комплекстъъ программасында» 

(2003-ж.), билим беръънън концепциясында белгиленген идеяларды айыл 

мектебинин шартында ишке ашырууну к=зд=п, аны =нъктъръънън эконо-

микалык, илимий педагогикалык, уюштуруучулук негиздерин иштеп 

чыгууну к=зд=йт. Мында  приоритеттъъ багыттардын  бири катары  айыл 

мектебинде сапаттуу билим беръънъ камсыз кылуу ъчън материалдык 

базаны чыщдоо, окутуунун алдыщкы технологияларын колдонуу, окуучу-

лар менен педагогдор ъчън кошумча социалдык гарантияларды сактоо 

болуп эсептелинген. Бул программа айыл мектебинин окуучусунун чыгар-

мачыл инсан катары =нъгъъсън камсыз кылууга, жащы экономикалык 

шарттарда окуучуларды эмгекке жана туура кесип тандап алууга даяр-

доонун механизмин иштеп чыгууну к=зд=г=н. Жогоруда белгиленген мам-

лекеттик документтер окуучуларды жащы шарттарда кесип тандап алууга 

даярдоо маселесин  чечъъг= багытталган изилд==л=рг= =б=лг= тъздъ деп 

айта алабыз. Анткени, документтерде белгиленгендей мектептеги окуу 

тарбия иштери гражандык коомдогу жащы социалдык-экономикалык 

шарттарга багыт алган. 

      Республиканын билим беръъ системасындагы =зг=ръъл=р кесиптик 
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багыт беръъ проблемасынын актуалдуулугун пайда кылды. Мына ушул 

этапта  калыптанган  кесиптик багыт беръъ ишинин системасы бузула 

баштады.  2005-2007-жылдарда республикабыздын региондорунда мектеп 

бътъръъчъл=рънън арасында жъргъзълг=н изилд==л=ръбъздън жыйын-

тыгын карап к=р=лъ. Мектепти  бътъръъчъл=рдън (2420 окуучу) 5-6%ы 

гана айыл чарба тармагында гана эмгектенип, =зънън ишинин болушун 

каалашкан. Алардын к=пчълъгъ юриспруденция, экономика, компьютер-

дик технология, медицина, экология,  билим беръъ сыяктуу тармак-

тардагы кесиптерге басым жасашкан. Ал эми айыл чарба кесиби эщ арткы 

катардан орун алган. Айыл чарба тармагында  окууну каалагандар да аз.     

Мына ушуга байланыштуу К.И.Скрябин атындагы Кыргыз агрардык 

университетине =тъъчъл=р  ъчън жалпы республикалык тестирл==д= 

белгиленген =тъъ балын т=м=нд=тк=н учурлар бар. Бул дале болсо айыл 

чарбасындагы кесиптердин кадыр-баркынын т=м=ндъгън к=рс=т=т. 

Анткени, бътъръъчъл=рдън к=пчълъгъ айыл чарбасынан башка тармакта 

эмгектенишип, =зъл=рън бат эле материалдык жактан камсыз кылууну 

к=зд=ш=т. Анткени,  окуучулар  эмгек рыногу, айыл чарбасындагы кесип-

терге ээ болуунун мааниси, эмгекти уюштуруунун жащы шарттарында бул  

тармакта эмгектенъънън перспективасы  ж=нънд= толук маалыматтарга ээ 

эмес. Бул биздин =лк=д= окуучуларга кесиптик багыт беръъ дъйн=лък 

алдыщкы тажрыйбалардан артта калып жаткандыгынан кабар берет. 

Анын себептери: проблемага байланышкан илимий-методикалык, 

популярдуу адабияттардын адабияттардын жетишсиздиги,  мектептердин 

башка социалдык институттар менен начар байланышы, педагогдордун 

кесиптик багыт беръъ ишине начар даярдыгы, колхоз-совхоздордун 

жоюлушу менен окуучулардын ар търдъъ иш аракеттерде =зън текшерип 

к=ръъг= мъмкънчълъктън жоктугу ж.б. Бул мектептин =ндъръшт=н 

ажырап калгандыгынын, калкты жумуш менен камсыз кылуу кызматы 

менен байланыштын начарлагандыгынын жана кесиптик багыт беръъ 

ишинин дещгээлинин т=м=ндъгънън к=рс=ткъчъ. Мектептердеги кесиптик 
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багыт беръъ иши  =зънън предметтик мазмунун жана =ндъръштък  

багытын жоготуп койгон.  

Бъгънкъ кънд=  Кыргыз Республикасында билим беръъ мамлекеттик 

саясаттын приоритеттъъ багыттарынан болуп саналат. Билим беръъ 

системасын реформалоонун натыйжасында анда инновациялык =зг=ръъ-

л=р болуп, бир кыйла ийгиликтер жаралгандыгын педагог-окумуштуулар 

тарабынан белгиленген [55;253;260 ж.б.]. Инновациялык процесстердин 

тъйъндъъ позициясы катары т=м=нд=гъл=рдъ к=рс=тъъг= болот: 1) 

Республиканын мектептеринде дифференцияланган билим беръъг= =тъъсъ. 

Бул багытта жащы окуу пландары, окуу программалары, новатор-педагог-

дордун катышуусу менен окуу китептери, айрым предметтерди терещдетип 

окутууну к=зд=г=н окуу пландары иштелип чыгышы; 2) Традициялык 

эмес мектептердин типтерин =нъктъръъг= к=щъл б=лънъшъ; 3) Республи-

кабыздын педагогдорунун инновациялык ой жъгъртъъсън, чыгармачылык 

иш аракеттерине =нъктъръъг= маани берилиши; 4)  Окуу-чунун инсанына, 

анын таанып билъъг= болгон кызыгуусун жана билимин, билгичтиктерин 

к=ндъмд=рън арттырууга багытталышы. 

        Азыркы кезде республикабызда  билим беръъ системасын модерниза-

циялоонун стратегиялык  багытын (анын ичинде окуучу жаштарга кесип-

тик багыт беръъ ишинин) аныктаган  мамлекеттик документтер  кабыл 

алынган. Иштелип чыккан документтер кесиптик багыт беръъ ишинин 

илимий  методологиялык, теориялык жана практикалык иштеп чыгууга 

=б=лг= тъз=т. Мына ушул этапта А.Б. Абдурехменованын [4], Т.И. Алиев-

дин [13], А.И. Ботокановдун [84], Т.П. Досанованын [33], А.О. Келди-

бекованын [183], Н.Т. Маткаримовдун [257], М.З. Ысмайыловдун [424] 

жана башкалардын изилд==л=ръ =зг=ч= орунду ээлейт. Авторлордун 

изилд==л=рънд=  базар экономикасынын шарттарында мектептин жана 

кесиптик техникалык окуу жайлардын окуучуларын социалдаштырууну 

жана  аларды эмгекке даярдоону ишке ашыруу маселелери каралган.  

        Бъгънкъ кънд= окуучуларга кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча 
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изилд==л=р  илимий мекемелерде,  жогорку окуу жайларда жъргъзълъъд=. 

Натыйжада, бул этапта мезгилдъъ басма с=зд=рдън беттеринде тигил же 

бул предметтик сабакты окутууда окуучуларга кесиптик багыт беръънън 

маселелерине арналган илимий-методикалык мън=зд=гъ   макалалар 

жарыяланууда[251;329 ж.б.].   Кыргызстандагы болуп жаткан социалдык-

экономикалык =зг=ръъл=р =з кезегинде кесипке багыт беръънън концеп-

циясын иштеп чыгууга търткъ болгон. 2014-жылы  Кыргыз Республи-

касынын билим беръъ жана илим министрлиги тарабынан «Кыргыз 

Республикасында 2020-жылга чейин мектеп окуучуларын жана окуучу  

жаштарды  тарбиялоонун концепциясы» (22-июль, 2014-ж. № 545/1)  

кабыл алынган. Концепцияда мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръъ 

тарбия ишинин маанилъъ багыты катары каралып, кесиптик маалымат 

беръъ, кесиптик агартуу, кесиптик кещеш беръънъ жакшыртуунун зарыл-

дыгы белгиленген. Акыркы жылдарда  Кыргыз  Республикасында 

кесиптик багыт беръъ проблемасына к=щъл б=лънъп,  жащы социалдык-

экономикалык шарттарга жооп берген кесипке багыт беръъ ишинин 

теориялык жана методологиялык негизин иштеп чыгуунун зарылдыгы 

«Кыргыз Республикасынын орто кесиптик окуу жайларында жаштарга 

кесиптик багыт беръъ системасын =нъктъръънън концепциясынын» (14-

октябрь, 2014-ж., № 819/1) жана «Кыргыз Республикасында жаштарга 

кесиптик багыт беръънън системасын =нъктъръънън  концепциясынын» 

(28-сентябрь 2016-ж.) кабыл алынышына търткъ болду. Концепциянын 

максаты   эмгек рыногундагы ситуацияны эске алуу менен республикада  

натыйжалуу кесиптик багыт беръъ системасын тъзъънъ, аны нормативдик, 

кадрдык жана методикалык жактан колдоону к=зд=йт. Концепцияда 

кесиптик багыт беръънън максатын, милдетин, принциптерин, багыт-

тарын жана структурасын  аныктоонун зарылдыгы белгиленген. Кесиптик 

багыт беръънън бътъндъгъ башкаруунун  субьектисинин  иш аракетине  

уюштуруучулук  мън=здъ берип, анын негизги функциясы  учурдагы жана 

перспективадагы пландаштыруу, координациялоо, к=з=м=лд==, маалы-
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маттык камсыздоо, окуучунун кесиптик =зън аныктоосун башкаруунун 

маселелери менен аныкталат. Концепцияга ылайык, жалпы билим беръъчъ 

мектептин алкагында кесипке багыт беръъ ишинин  системасынын 

максаты окуучуларды жеке =зг=ч=лъгън= жана эмгек рыногунун талап-

тарына  оптималдуу жооп берген, кесиптик иш аракеттин ч=йр=сън 

тандап алуу  ж=нд=мдъълъгън калыптандыруу болуп саналат.     

     Бъгънкъ кънд=   айыл чарбасына  инвестициялоонун дещгээли =съп, 

квалификациялуу даярдыгы бар кещири профилдеги адистерге  муктаж-

дыктары  =сс= дагы,  мектеп бътъръъчъл=рънън к=пчълъгъ бул тармакта 

ишт==нъ каалашпайт.   Мына ушуга байланыштуу  мектептеги кесиптик 

багыт беръъ ишинин максаты жащы типтеги кесип ээсинин инсанын 

калыптандыруу менен эмгек рыногун радикалдуу ж=нг= салуу,  кадрдык 

потенциалды  натыйжалуу  пайдаланууну камсыз  кылуу болуп саналат. 

Азыркы кезде  кесиптик багыт беръъ маселесисинин уюштуруучулук 

негизи мыйзам чегинде аныкталды. Бирок, проблеманын методоло-

гиялык, теориялык жана практикалык  негиздери жащы социалдык—эконо-

микалык шарттарга  ылайык иштелип чыга элек.  Изилд==нън темасы 

менен байланышкан илимий адабияттарды историяграфиялык талдоо  

к=пчълък эмгектерде мектеп практикасында топтолгон тажрыйбаларга 

таянуу менен окуучуларга  кесиптик багыт беръънън айрым аспектилери 

чагылдырылгандыгын к=рс=ттъ.  

1.2. Кыргызстандын айыл мектептеринин окуучуларына   

кесиптик багыт беръънън калыптанышынын социалдык-

экономикалык  =б=лг=л=ръ 

         Окуучуларга кесиптик багыт беръъ маселесин изилд==д= азыркы 

кездеги айыл чарба =ндъръшънд=гъ экономикалык мамилелерди кайра 

куруу менен байланышкан агрардык саясатты эске алуу маанилъъ методо-

логиялык жобо болуп саналат. Анткени, азыркы кездеги айыл чарба-

сынын =нъгъъ перспективасын, тенденцияларын эске алуу менен гана 
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келечектеги айыл чарбасында эмгектенген кесип ээлерине коюлган талап-

тарды жана кесиптик багыт беръъ иштеринин мазмунун аныктоого болот. 

       Кыргыз  Республикасынын экономикалык негизин к=п тармактуу 

=н=р жайы жана айыл чарбасы тъз=т. Айыл чарбасынын =нъгъшъ 

жаратылыштык, климаттык жана тарыхый жактан шартталгандыктан, 

республикабыздын экономикасынын приоритеттъъ багыттарынын бири 

болуп саналат.  Бул  жагдай  Кыргызстанда к=п профилдъъ айыл чарба-

сын =нъктъръъг= зарыл  шарттарды тъз=т[224,с.40].  

          Чындыгында советтик мезгилде  Кыргызстан  айыл чарбасы, =н=р 

жайы =нъкк=н республикага айланып, к=рънъктъъ ийгиликтерге жетише 

алды. Бирок, пландуу — мажбурлагыч коомдук система экономиканын 

интенсивдъъ  =нъгъшън камсыз кыла албады. СССРдин тарашы менен 

экономикалык системанын кыйрашы, мурдагы колхоз-совхоз системасы 

базар экономикасынын шарттарында айыл чарба =ндъръшънън =нъгъшън 

толук камсыз кыла албай, жеке демилгелъълъкк= б=г=т болгон. Натый-

жада, айыл чарбасында =ндъръштъ  уюштуруунун жащы търл=рън =нък-

търъънън зарылдыгы келип чыкты. Республикабызда «Дыйкан чарбасы 

ж=нънд=», «Жер реформасы ж=нънд=гъ», «Жер кодекси», «Ишкердик, 

аренда жана арендалык мамилелер»  жана башка мыйзамдардын кабыл 

алынышы  дыйкан-фермердик чарбалардын, акционердик коомдордун, 

кооперативдердин пайда болушуна търткъ болду. Кыргызстанда  эмгекти 

уюштуруунун жащы формаларынын =нъгъшън= жана калыптанышына 

тарыхый, маданияттык,  жаратылыштык,  географиялык шарттар,  жашоо 

тиричиликтеги  баалуу  традициялар  жана башка жагдайлар таасир 

тийгизген. Натыйжада 1991-жылы 4 мищ дыйкан чарбасы болсо, 1995-

жылы 25 мищ дыйкан чарбасы тъзълг=н. Бъгънкъ кънд= республикада 0,5 

гектардан  3 гектарга чейин жери бар 300 мищден ашык дыйкан-фермер-

дик чарбалар  бар. Мындан сырткары 1-1,5 мищ гектарга чейин жери бар 

ири чарбалар сакталып калган. Ал эми келечекте кооперативдерди 

=нъктъръъ жана жерлерди консолидациялоо негизги багыттардан болуп 
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саналат. Айыл чарбасы Кыргызстандын экономикасынын негизги 

тармактарынын бири болгондуктан жалпы дъщ продукциянын 14%га 

жакынын берет.  

       Кыргызстан агрардык =лк= болгондуктан калкынын 65%га жакыны 

айыл жергесинде жашайт. Коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъ-

л=рдън шарттарына ылайык Кыргыз Республикасын =нъктъръънън 

улуттук стратегиялык багыттарында айыл чарбасын алдыщкы техноло-

гиянын негизинде =нъктъръъ  к=рс=тълг=н. Ал эми бъгънкъ къндън 

милдети—бъткъл =ндъръштън натыйжалуулугун арттыруу, элдин   тур-

мушунун  материалдык, маданий дещгээлин жогорулатуу жана сапаттуу  

азык-тълъкт=рг= болгон  керект==л=рън канааттандыруу, =лк=нън азык-

тълък коопсуздугун сактоо  болуп саналат. Белгиленген к=л=мд= продук-

ция =ндъръъ айыл чарбасында  алдыщкы =ндъръштък технологияны 

колдонууну, эмгекти уюштуруунун прогрессивдъъ формаларын =нък-

търъънъ талап кылат. +з кезегинде белгиленген  социалдык-экономикалык 

милдеттерди чечъъ айыл чарбасынын квалификациялуу даярдыгы бар 

адистерге муктаждыгын жоюуга жана бул тармакта эмгектенгендердин 

кесиптик билимине, билгичтигине, к=ндъмд=рън=  жана эмгекке 

чыгармачылык менен мамиле кылуусуна байланыштуу болот. 

       Коомдун социалдык кесиптик структурасын =нъктъръъ маселеси 

дайыма окумуштууларын к=щълън =зън= буруп келген.    Коомдун эконо-

микалык тъзълъшънън =нъгъшън= байланышкан изилд==л=рд= (С.Ю. 

Глазьев [104], Н.Д. Кондратьев [195], Й.  Штумпетер [413]  ж.б.лар   

жумушчу къчънън рыногу коомдун социалдык-технологиялык тъзълъшъ 

койгон талаптарга ылайык калыптана тургандыктарын белгилешкен. 

Жащы социалдык-экономикалык шарттарда эмгек рыногу билим гана 

эмес, кътълб=г=н кырдаалдарда  кесиптик  милдеттерди чече билген кесип 

ээсин талап кылат. Окумуштуу А.А.  Ангеловскийдин пикири боюнча 

коомдогу =зг=ръъл=рг= ылайык эмгекчинин кесиптик маанилъъ 

сапаттары кещейет[22]. Азыркы кезде коюлган  талаптарга ылайык инсан-
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дык фактор, жалпы билим, =з билимин к=т=ръъг= муктаждык  жана 

кесиптик =з алдынчалык мааниге ээ болот. Окумуштуу Л.В.Горюнова 

=зънън изилд==л=рънд=  кесиптик =з алдынчалыкты  жана мобилдъълъктъ 

б=лъп к=рс=тк=н [113]. Кесиптик =з алдынчалык — бул адамдын ишке 

коюлган талапты =з алдынча  талдоого, ишти пландаштырып жана 

андагы кыйынчылыкты =зъ жеще билъъг=, техникалык ой жъгъртъъг=, 

активдъълъгъ жана чыгармачылык ж=нд=мъ. Ал эми ишке даярдык, жеке 

жоопкерчилик, =з алдынча чечим кабыл алууга керект==нън жана 

мъмкъндъкт=рънън болушу менен аныкталат. Кесиптик мобилдъълък — ой 

жъгъртъънън =нъгъшъ жана анын калыптаныш дещгээли, =ндъръштък 

милдетти чече билиши, =зън-=зъ =ркънд=тъъг= жана =з билимин к=т=-

ръъг= умтулуп, иште пайда болгон кырдаалда аракеттене билиши, жащы 

техниканы  жана адистикти  бат =зд=штъръъсъ.  

      Кыргызстандын базар экономикасына =тъшъ   жеке менчиктин ролун 

жогорулатып, айыл жашоочуларын социалдык жактан дифференция-

ланышынын пайда кылды. Натыйжада эркин ишкердикке  негизделген 

жащы социалдык катмарлар  пайда болду. Алар =лк=д=гъ  саясий,   

социалдык жана экономикалык жагдайга таасирин тийгизишет. +з кезе-

гинде ишкердиктин теориясын изилд==чъл=р А. Смит[353], И. Штумптер 

[385], Ф. Хайек [413] ишкер адам иштин багытын жана методдорун тандай 

алгандыгы, чечим кабыл ала билгендиги, жоопкерчиликтъъ  мамиле 

жасашы, киреше алууга багыт алышы  менен мън=зд=л= тургандыгын 

белгилешкен. 

      Базар экономикасынын  шарттарында эмгек ресурстарын калыптан-

дырууга тъзд=н-тъз т=м=нд=гъ факторлор таасир тийгизет: 

— Кыргызстандын айыл чарбасынын модернизациялоонун негизинде  

перспективалык =нъгъшъ; 

— перспективада айыл чарбасына эмгекти уюштуруунун ар търдъъ 

формаларынын колдонулушу (фермердик-дыйкан чарбалар, кооператив-

дер, агрофирмалар, агро=н=р жайлык ишканалар, акционердик коомдор 
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ж.б.) ; 

—  айыл чарбасына жащы инновациялык технологиялардын колдонула 

башташы менен эмгек ресурстарынын структурасында сапаттык  

=зг=ръъл=рдън пайда болушу; 

— айыл чарбасынын квалификациялык даярдыкты талап кылган кесип 

ээлерине муктаждыктардын  =съшъ. 

   СССР мезгилиндеги пландуу экономиканын болушу, мектептеги 

кесиптик багыт беръъ иштерин чарбалардын   кесип ээлерине болгон 

керект==л=рън толук канаттандырууга багыттап, айрым учурларда 

мажбурлоочу мън=зг= ээ болгон. Ал эми базар экономикасынын шарт-

тарындагы айыл чарбасы — =ндъръштък каражаттарга карата менчиктин, 

эркин ишкердиктин ар търдъълъгън=, =ндъръшк= толук кожоюндукка,  

чарба жъргъзъъд= келишимдик катнаштын болушуна, финансылык к=з 

карандысыздыгына, алардын ишмердигине мамлекеттик чектелген кийли-

гишъъсън= негизделген. Мына ушул жагдайлар, айыл чарбасынын =нъгъъ 

перспективасы   мектеп окуучуларын ащ сезимдъъ кесип тандап алууга  

даярдоого да таасирин тийгизет.  

   Кыргызстандын Евроазиялык экономикалык жана Бажы союзуна 

кошулушунун шарттарында, агрардык реформанын натыйжасында эмгек 

ч=йр=сънд=гъ =зг=ръъл=р, тажрыйбага, традицияга негизделген кесип-

терден тышкары атайын жана жалпы даярдыкты талап кылган жащы 

технологияга негизделген кесиптерге (агроэколог, агрохимик, агро-

инженер, фитосанитар, менеджер, маркетолог, оператор, фермерлер, 

технологдор, кещири профилдеги механизаторлор ж.б.) болгон муктаж-

дыкты пайда кылды (тиркеме №8). Алар ъчън инновациялык  техноло-

гияны, автоматташтырылган жабдуулардын ишт== принциптерин билъъ 

абдан маанилъъ. Кесиптер  дъйн=сънд=гъ динамикалуу мън=з, келечекте 

айыл чарбасына кещири профилдеги  даярдыгы бар  ишкер кесип ээлерин 

даярдоону кън тартибине коет. Ишкер адам — чарба жъргъзъъчъ субьект 

катары рыноктук мамилелерди, новатордук идеяларды сунуштап, 
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капиталды иштетип, элдер менен мамиле тъз= алат. Мисалы, фермер — 

жащы социалдык катмар катары белгилъъ экономикалык, социалдык, 

укуктук детерминанттарга таянып, жеке =зънън жана ъй-бъл=сънън 

этикасын, баалуулуктарын, инсандык сапаттарды жаратты. Ал =з 

алдынча иш жъргъзъп, балдарына дагы жащы сапаттарды тарбиялай 

баштайт. Негизги мотиви — =зънън ишин ачуу, кожоюн болуу, киреше 

алуу жана балдарынын келечегин  камсыз кылуу болуп саналат. Мына 

ушуга байланыштуу кесип ээлерин даярдоонун социалдык-экономикалык 

негизин, анын мотивациясын, инсандык сапатын ъйр=нъъ керек.   Айыл 

чарбасындагы технологиялык прогресс  эмгекке,  кесипке даярдоодогу  

тар чекти жоюп, адамдан керек болсо бир нече кесипке ээ болуусунун 

зарылдыгын жаратат. Келечекте кещири профилдеги даярдыгы бар  адис-

тер  айыл чарбасынын  эмгекчилеринин  квалификациялуу б=лъгън тъз=т. 

Алар ъчън прогрессивдъъ технологияны, татаал тъзълъшт=гъ автомат-

таштырылган жабдуулардын ишт== принциптерин билъъ, жалпы билим  

биринчи орунда турат. 

        Базар экономикасына =тъъд= эмгекти уюштуруунун жащы форма-

лары, жащы техника, прогессивдъъ технологиялар боюнча билимди талап 

кылган адистиктердин пайда болду. Мына ушул жагдайлар кесип 

ээлерине жогорулатылган талаптарды коёт. Кыргызстанда дыйкан-фер-

мердик чарбалар жеке ъй бъл=лък, биргелешкен шериктештик, туугандык 

байланышта жана жерди арендага пайдалануучу болуп тъзълг=н. Дыйкан 

жана фермердик чарбалар =зън-=зъ башкаруучу система катары =зън= 

башкаруучу жана аткаруучу функцияларды интеграциялайт. Бул 

башкаруунун оперативдъълъгън жогорулатып, туура эмес чечим кабыл 

алууну азайтып, технологиялык жана эмгектик дисциплиналарды 

=нъктър=т. Бирок, окумуштуу Т. Акматалиевдин пикири боюнча бъгънкъ 

кънд= айыл чарбасынын рентабелдъълъгъ дале болсо т=м=н. Себеби, айыл 

чарба техникаларынын эскириши (90%), агротехникалык  жана  зоовете-

ринариялык эрежелердин сакталбашы, селекциялык иштердин начар-
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дыгы, квалификациялуу даярдыгы бар эмгекчилердин аздыгы ж.б.у.с 

шарттар таасирин тийгизъъд=[11]. Мына ушуга байланыштуу акыркы 

жылдардагы  аймактарды =нъктъръъг= багыт алган программада айыл 

чарбасынын жащы техникалар менен жабдылышына =зг=ч= к=щъл 

б=лънъъд=. 

      +лк=нън социалдык-экономикалык =нъгъъсънън ийгилиги айыл чарба 

эмгекчисинин компетенттъълъгън=, кесипк=йлъгън=, =ндъръш, экономика, 

эмгекти уюштуруунун жащы формалары ж=нънд= теориялык билиминин 

дещгээлине, практикалык, адеп-ахлактык, психологиялык даярдыгына 

тъзд=н-тъз байланышат. +зг=ч=, акыркы жылдарда инновациялык техно-

логиялардын =ндъръшк= киргизилиши, инвестициялардын тартылышы 

келечекте кесип ээлеринен эмгек предметтерине жана анын жащы 

каражаттарына ылайык даярдыкты талап кылат.  Мына ушундан  улам 

айыл чарба эмгекчиси кандай болуусу зарыл, анын жалпы билим дещгээли 

жана кесиптик даярдыгы учурдун талабына ылайык келиши ъчън эмне 

кылуу керек деген суроолор актуалдуу болуп саналат. Бул суроолорго 

жооп беръъ ъчън базар экономикасынын шарттарында айыл чарба 

эмгекчилерине коюлган талаптарды толук билъъ керек. Анткени, базар 

экономикасынын  шарттары жащы типтеги эмгекчини калыптандырууга 

негиз болуп, анын =ндъръшт=гъ ролун =зг=ртъп, агрардык эмгекти 

индустриалдык эмгекке жакындатат. Бул процессти ъйр=нъъ, анын 

негизинде закон ченемдъълъкт=рдъ аныктоо адам факторун активдеш-

тиръънън шарты  катары кароого мъмкъндък берет. 

       Базар экономикасынын шарттарында айыл чарба эмгекчилеринин  

жалпы, политехникалык билим дещгээлин жогорулатуу жана кесиптик 

даярдыгын калыптандыруу коомдун =нъгъъсънън керект==л=рънън бири 

болуп саналат. Анткени, бардык тармактагы =ндъръштък ийгилик тъзд=н-

тъз эмгекчинин билим дещгээлине, кесиптик квалификациялык даяр-

дыгына к=з каранды. Илимий изилд==л=рд= башталгыч билимдин болу-

шу эмгек =ндъръмдъълъгън 4 процентке, орто жана атайын билим 108 
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процентке, жогорку билим 300 процентке чейин к=т=р= тургандыгы 

к=рс=тълг=н [272]. 

       Изилд==нън жъръшънд= айыл чарбасында эмгектенген жаштарга 

«Азыркы этапта айыл чарба кесиптери кандай даярдыкты талап кылат?», 

«Айыл чарба кесиптеринин =зг=ч=лъкт=ръ эмнеде?» жана башка ушул 

сыяктуу суроолор берилди. Сурамжылоого катышкан (275 адам) 

жаштардын к=пчълъгъ (87%) азыркы кездеги эмгекчи айыл чарбасынын 

негиздерин билип, эмгектик к=ндъмд=рг=, билгичтиктерге, эмгек 

маданиятына, кесиптик даярдыкка ээ болушу керек деп эсептешет. Бирок, 

практика жъзънд= бул к=з караш жетишсиз экендигин к=рс=тъъд=. 

Бъгънкъ кънд=гъ эмгекти уюштуруунун жащы шарттарында иштеген 

фермерлердин, ишкерлердин, айыл чарба адистеринин тажрыйбасын 

ъйр=нъъ, изилд==нън жыйынтыктарын талдоо, азыркы кездеги айыл 

чарба эмгекчисинин т=м=нд=гъд=й сапаттарын аныктоого мъмкъндък 

берди: 

— =з алдынча чарба жъргъзъъд= даярдыгы, жащыга умтулгандыгы, 

мобилдъълъгъ;  

     — базар экономикасынын шарттарында айыл чарбасында эмгекти 

уюштуруунун жащы формаларынын жана андагы кесиптердин 

социалдык-экономикалык маанисин тъшънъшъ; 

     — айыл чарбасынын тармактарынын илимий негиздери ж=нънд=гъ 

маалыматтарга ээ болушу; 

     — =зънън ишинин жыйынтыгын талдап, туура тыянак чыгарып, аны 

андан ары ишинде турмушка ашырышы; 

      — =ндъръштък жащы технологияны =зд=штъръъг= умтулуусу жана 

эмгекке чыгармачылык менен мамиле жасашы; 

— жащы маалыматтык технологияларды пайдалана билъъсъ; 

      — жогорку дещгээлдеги эмгек маданиятынын болушу; 

      — уюштуруучулук, тарбиялоочулук ж. б функцияларды аткара билиши 

       Бул сапаттарды келечектеги айыл чарба эмгекчисинде калыптан-
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дыруу =ндъръштъ интенсивдештиръънъ жана индустриалаштырууну 

тездетет. Анткени, азыркы кездеги эмгекти уюштуруунун жащы  шарт-

тарында =ндъръштън ийгилиги кесип ээсинин прогрессивдъъ технология- 

га жана техникага туура багыт алгандыгына байланыштуу болот. 

       Илимий адабияттарда эмгек ресурстарынын сапаты демографиялык 

структура, маданий техникалык дещгээл, эмгектенгендердин кесиптик 

составы менен мън=зд=л= тургандыгы белгиленген. Бъгънкъ кънд= рес-

публикабызда айыл чарба эмгегин механизациялаштыруунун, электрлеш-

тиръънън,  автоматташтыруунун дещгээли т=м=н болгондуктан  бул 

тармакта эмгектенгендердин  негизги б=лъгън кол негизги орунду ээлейт, 

башкача айтканда алардын атайын кесиптик даярдыгы жок. 

Республикабыздын айрым региондорунда айыл чарбасында эмгектен-

гендердин 5-10 процентинин гана кесиптик даярдыгы бар. Мындай к=р-

с=ткъчтън себебин алардын атайын даярдыгынын жана жалпы билиминин 

т=м=ндъгъ менен тъшъндъръъг= болот 

         ХХI  кылымда  Кыргызстандын айыл жергесинин интеллектуалдык, 

социалдык-экономикалык,  маданий,  руханий  жактан =нъгъъсънд= жаш- 

 тар чощ роль ойнойт. Жаштар  коомдун эмгек ресурсун толуктап, анын 

сапатын =ркънд=т=т. Бул жаштарга мън=здъъ болгон социалдык демо-

графиялык =зг=ч=лъкт=р менен байланышкан: 1) жаштардын  жогорку 

мобилдъълъгъ. Алар =лк=д= экономикалык жана социалдык жактан 

стабилдъълъктън жок болгондугуна байланыштуу =зд=рънън турмуштук 

жолун аныктоо ъчън активдъъ изденишет.  Жаштар кесиптик, социалдык, 

территориялык жактан мобилдъъ келип,  иштегендердин ъчт=н бирин 

жана миграциялангандардын ъчт=н эки б=лъгън тъзъш=т; 2) жаштар 

узакка созулган ишке ж=нд=мдъълъгъ (35-45 жыл) менен айырмаланышат; 

3) жаштардын жалпы билиминин жогорку дещгээлде болушу, алардын бат 

кесиптик даярдыкка ээ  болушуна жана эмгекти уюштуруунун жащы 

шарттарына бат ыщгайланышына =б=лг= тъз=т. Ушулар менен катар эле 

жаштардын эмгек ресурсу катары колдонууда бир катар кыйынчылыктар 
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бар: 1) кесип тандоо мезгилинин татаалдыгы; 2) жаштар ар бир адамга 

тийиштъъ болгон физиологиялык,  психологиялык, социалдык жетилъънъ 

башынан =тк=р=т. Башкача айтканда азыркы кездеги акселерациянын 

шартында социалдык, экономикалык жактан эрте жетилет; 3) жаштардын 

эмгекке катышуусу окуу менен дагы айкалышат. 

       Жаштар  социалдык-демографиялык группа катары  азыркы кезде 

республиканын калкынын басымдуу к=пчълъгън тъзъп турган группа. 

Окумуштуулардын изилд==л=ръ боюнча Кыргызстанда эмгекке жарамдуу 

адамдар 85%болсо, анын 65%тен к=бър==гън 18-34 жаштагылар тъзъъд=. 

Бирок, тилекке каршы айыл чарбасында эмгектенген  жаштардын саны 

улам барган сайын кыскарып, =ндъръштък эмес тармакта иштегендердин 

саны =съъд=.  Азыркы кезде айыл чарбасында эмгектенгендердин 

арасында жашы улгайган адамдар к=пчълъктъ тъз=т. 

         Ал эми эмгектенген жаштар ъчън политехникалык билим, кесиптик 

даярдык маанилъъ болсо дагы, алардын жетиликтъъ дещгээлде билими, 

кесиптик даярдыгы жок. Жаштардын айыл жергесинде туруктуу иштеп 

калышы жергиликтъъ чарбалардын  кадрларга болгон муктаждыктарды 

чечет. Мына ушуга байланыштуу Кыргыз    Республикасында  «Жаштар 

ж=нънд=гъ мыйзам» кабыл алынган[150]. Бъгънкъ кънд= Кыргыз 

Республика-сынын жаштар ж=нънд=гъ саясатынын максаты  жаштардын 

социалдык калыптануусун, руханий жана физикалык жактан =нъгъъсън 

тарбиялоо, атуулдардын =зънън турмуштук жолун тандап алууга, жеке 

ийгиликке жетишъъсъ ъчън укуктук, социалдык-экономикалык  шарт-

тарды тъзъъ болуп саналат. Кыргызстанда жъргъзълъп жаткан эконо-

микалык реформа жаштардын эмгекке жайгашуусуна маани берет. Бирок, 

турмуштук жана кесиптик даярдыгынын жетишсиздигинен жаштардын 

социалдашышынын жъръшъ бир катар кыйынчылыктарга учурайт. Ошон-

дой болсо дагы алардын улуу  муундарга караганда мобилдъълъгъ  жащы 

социалдык-экономикалык шарттарга бат ыщгайланышына негиз болот. 

       Базар экономикасынын шарттарында Кыргыз Республикасында  жаш-
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тардын алыскы жана жакынкы чет =лк=л=рг= миграцияланышы  къч 

алууда. Эл аралык миграциялык уюмдун 2005-жылдагы маалыматы 

боюнча Россияга 300000, Казакстанга 50000 адамдар кетишкен. Мындан 

сырткары 50 мищден ашык адам бул =лк=л=рдън чегинен сырткары 

эмгектенишкен[279]. Мисалы, 2018-жылы Кыргызстандан бир эле 

Россияга 600000 адам  миграцияланып кетсе, бул  к=рс=ткъч Казакстанда 

113000 адамга, Турцияда 30000  жеткен (htth:ca-news:1449632?from= from? 

portal=lasn). Ал эми 2018-жылы башка =лк=л=рг= кеткен мигранттардын 

саны дагы =ск=н.  Социологдордун эсепт==л=ръ боюнча Кыргызстандын 

Бажы союзуна кириши жылына эмгек мигранттарынын агымынын 

=съшън 3,5%га жогорулатат. Алардын негизги массасын  айыл жергесинен 

келген жаштар тъз=т[96]. Бул кандайдыр бир дещгээлде мыйзам ченемдъъ 

болгону менен айыл чарбасынын =нъгъшън= таасирин тийгизет.  Айыл 

жергесинен жаштардын   кетип калуусуна т=м=нд=гъ факторлордун эки 

группасы таасир тийгизъъд=: 

 а) социалдык фактолор: 

   — турмуш-тиричиликтик тейл== системасынын кызмат к=рс=тъъсънън  

т=м=нкъ дещгээде =нъгъшъ;  

   — билим беръънън, саламаттыкты сактоонун, транспорттун т=м=нкъ 

дещгээли; 

  — маданий тейл==нън, спорттун начар =нъгъшъ. 

б) экономикалык факторлор: 

   — дале болсо айыл чарба эмгегинин мън=зъ жана шарттарынын  

жаштарды канааттандырбагандыгы; 

  — айыл чарба эмгегинин техникалык жактан начар жабдылышы, эмгекти 

механизациялоонун, электрлештиръънън жана автоматташтыруунун 

т=м=нкъ дещгээли; 

  — айыл чарбасынын бардык тармактарында далее болсо кара къч 

эмгегинин орун алышы; 

— эмгек акынын т=м=ндъгъ; 
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— эмгектин сезондуулугу. 

        Мына ушул факторлор айыл чарба эмгегинин жана айыл жергесинде 

жашап калуунун перпективасыздыгы ж=нънд= жаштардын к=з 

караштарын жаратып, алардын миграцияланышына таасирин тийгизет. 

Жаштардын арасында миграциялык процесстердин интенсивдештири-

лишине алардын эмгекти уюштуруунун жащы шарттарына ылайык келген 

эмгектик, кесиптик даярдыгынын жана турмуштук тажрыйбасынын 

жоктугу, алардын билиминин эмгек рыногунда талап кылынбагандыгы, 

экономикалык жактан =з алдынча эместиги,  коомдогу =зг=ръъл=рдън 

натыйжасында пайда болгон руханий жана адептик кризис себеп болууда. 

Республикабызда «Жаштар ж=нънд= мыйзам» кабыл алынганы менен  

мамлекет тарабынан жеткиликтъъ колдоонун болбогондугунун натый-

жасында алардын идеалдарынын кыйрашына алып келип, жаштардын 

арасында эгоизмди, керект==чълъктъ, кайдыгерликти жаратып, кри-

миналдык ч=йр=г= аралашуусуна търткъ болууда. Тилекке каршы, жащы 

социалдык жана экономикалык саясат айыл жаштарын агро=н=р жайды 

модернизациялоодо, социалдык ч=йр=нъ, кичи жана орто бизнести =нък-

търъъд= айыл жаштарын мамлекет толук кандуу таяныч кыла албады.  

         Жащы социалдык-экономикалык шарттарда айыл мектеби коомдун 

социалдык структурасын тъзъъд= чощ роль ойногондуктан окуучуларга 

эмгектик тарбия жана кесиптик багыт беръъ маселесин жакшыртуунун 

зарылдыгы келип чыкты. Айыл мектебинде окуучуларга кесип багыт 

беръъ иши озуп жъръъчълък мън=зд= болуп, алардын теориялык, практи-

калык жана психологиялык даярдыгын жогорулатуу  ъзгълтъксъз болушу 

керек.  

       Бъгънкъ кънд= агрардык тармактын алдына коюлган мамлекеттик 

милдеттерди чечъъ ъчън атайын билимге ээ, кесиптик даярдыгы бар 

адамдарды  кайдан алабыз деген суроо келип чыкты. Окумуштуу М.П. 

Гурьянованын пикири боюнча бъгънкъ кънд= айыл жаштарынын инно-

вациялык потенциалын к=т=ръъ  керек. Ал эми  инновациялык потен-
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циалдын маанилъъ критерийи- бул жаштардын    айыл чарбасында эмгек-

тенъъг= даярдыгы, ъй бъл= кътъп, =з ишин уюштура билъъсъ,  ащ сезимдъъ 

кесип тандап алып,  =зънън айылында туруктуу жашап калуусу,     менен 

мън=зд=л=т[120]. Мына ушуга байланыштуу айыл мектебинин окуучу-

ларына туура кесип тандап алууга жардам беръънън зарылдыгы =стъ. 

Орто мектептин бътъръъчъл=ръ =з алдынча турмуш жолуна тъшъъсънд= 

белгилъъ дещгээлде жалпы билимге, эмгек к=ндъмд=рън= ээ болушуп  

кесиптик калыптануунун стадиясынан бат =тъшъп, =ндъръшк= бат 

ыщгайланышат. Алар квалификациялуу жана чыгармачыл эмгекке 

кызыгышып, жалпы билимин к=т=ръънъ социалдык позициясын бекем-

д==нън шарты катары карашат. Мектеп бътъръъчъсънън билим дещгээ-

линин жогору болушу анын коомдук =ндъръшт=н =з ордун табууга, 

мазмундуу чыгармачыл ишке умтулуусунун шарты болуп саналат. Бул 

татаал соиалдык-экономикалык маселе  катары т=м=нд=гъд=й факторлор 

менен аныкталат:  биздин =лк=д= окуунун, жогорку билимдин кадыр-

баркы жогору; айыл мектебинин бътъръъчъл=ръ ъчън окуу к=нъмъш,  

к=пчълъгъ инерциянын къчъ менен билимин улантууну каалашат, ъй 

бъл=нън материалдык шарты окуучулардын эмгекке катышуусун 3-5 

жылга артка жылдырат. Себеби, алар ъчън бул маселе  =зънън   «Менин» 

изд==, инсан катары =зън =нъктъръъ, =зън бышыктоо» болуп саналат 

[118]. Мына ушулардын натыйжасында аларга ишин тез-тез алмаш-

тырышы, шаарларга миграцияланышы, билимин улантууга умтулуусу 

ж.б.у.с. =зг=ч=лъкт=р мън=здъъ. 

        Кийинки кездерде эмгекти уюштуруунун прогрессивдъъ формалары-

нын киргизилишине карабастан жащы техниканы жана технологияны кир-

гизъънън кечещдеши, эмгекти механизациялаштыруу процессинин т=м=н-

дъгъ, турмуш-тиричиликтеги шарттар окуучулардын арасында айыл 

чарбасындагы кесиптердин кадыр-баркын бир кыйла т=м=нд=тъъд=. 

Анткени, мектеп бътъръъчъсъ ъчън кесип тандоодо алгач  эмгек акынын 

дещгээли, руханий дъйн=сънън муктаждыгын канааттандыруу, андан 
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кийин гана социалдык позициясынын калыптанышы мааниге ээ. Ошон-

дой эле мектеп бътъръъчъл=рънън жащы шарттарга ылайык келген кесип 

тандоого начар даярдыгы, базар экономикасынын жана социалдык- укук-

тук коргоонун маселелерин билбегендиги алардын миграцияланышын  

къч=тъъд=.  К=пчълък учурда жергиликтъъ социалдык- =ндъръштък шарт-

ты эске албай жъргъзълг=н  кесиптик багыт беръъ иши мектеп бътъръъ-

чъсънън кесип тандоосуна эч  кандай жардам бере албайт. Мына ушул 

жагдайлар окуучуларды   айыл чарба кесиптерин тандап алууга даярдоого 

таасирин тийгизъъд=. 

         Демек, айыл мектебинин окуучуларынын арасынан кошумча эмгек 

ресурстарын даярдоо маанилъъ социалдык-педагогикалык проблемалар-

дын бири. Бъгънкъ кънд= айыл жергесине мугалимдер, маданият жана   

медицина кызматкерлери, куруучулар, механизаторлор, инженерлер жана  

башка кесип ээлери абдан керек. Башкача айтканда, айыл жаштарына 

=зънън къчън, билимин жана ж=нд=мън жумшаганга мъмкъндъкт=р к=п 

эле. Ошондой болсо дагы мектепте  окуучуларды айыл чарбасындагы 

кесиптерге багыттоо маанилъъ маселелердин бири болуп саналат.  

      Кыргызстандын  айыл чарбасынын инновациялык =нъгъъсън ишке 

ашыруу тъзд=н-тъз кадр маселесине, анын квалификациясына, эмгек 

ресурсун туура пайдаланууга байланыштуу болот.  Эмгек ресурсун 

айылда жашоочулардын жана  эмгекке жарактуулардын санын 

кыскарышы, миграциянын къч алышы,  квалифкациялуу даярдыгы бар 

кесип ээлерине,  адистерге болгон дефицити менен мън=зд=й алабыз.  

  

1.3. ОКУУЧУЛАРГА  АЙЫЛ ЧАРБА КЕСИПТЕРИНЕ БАГЫТ БЕРЪЪНЪН 

ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ. 

        Изилд==нън предметин ар тараптуу кароонун зарылдыгы кесиптик 

багыт беръъ феноменинин тарыхыйлуулугу жана к=п маанилъълъгъ менен 

шартталат. Адам коомунун =нъгъшънън бардык этаптарында =съп келе 
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жаткан жаш муундарга эмгектик тарбия беръъ, кесипке даярдоо актуалдуу 

проблемалардын бири болуп келген. Кесипке багыт беръъ иши    адам 

коомунун алгачкы кънън=н баштап эле башталган деп айтууга болот.  

    ХХ кылымдын сощундагы, ХХI кылымдын башындагы коомдун 

жогорку квалификациялуу адистерге  муктаждыгы  жана эмгек  рыногу  =з 

алдынча жащы профориентология деген илимий дисциплинанын багыты-

нын  пайда болушуна  алып келди [158]. Анын негизин кесипке багыт 

беръъ маселеси тъз=т. Бъгънкъ  кънд=гъ илимий  адабияттарда кесиптик 

багыт беръъ иши  =съп келе жаткан жаш муундун  жекече кызыгуусун 

жана коомдун тигил же бул кесип ээлерине  болгон муктаждыктарын эске 

алып, аны  кесип тандоого даярдоого багытталган системалуу иш аракет 

катары белгиленген. Бул проблема педагогикалык, психологиялык, 

экономи-калык, социалдык, медициналык, философиялык  аспектилерде 

каралган комплекстъъ проблема.  Бир нече жылдар мурун кесиптик багыт 

беръънъ негизинен окуучуларга конкреттъъ =ндъръштък кесиптерге багыт 

беръъ боюнча практикалык иш катары карашкан. Азыркы кезде кесиптик 

багыт беръъ иши эмгек рыногунун абалы менен аныкталат.   

      Базар экономикасынын шарттарында окуучуларга айыл чарба кесип-

терине  багыт беръъ ишинин ийгилиги маселенин теориялык жактан иште-

лип чыгышы менен тъзд=н-тъз байланышат. Кесиптик багыт беръънън 

теориясын «мазмунга жана технологияга,  кесиптик багыт иш аракетинин 

диагностикалык аппаратына,  негизделген концентрацияланган формада 

чагылдырылган концепциялардын, тъшънъкт=рдън, к=з караштардын, 

идеялардын, сунуштардын жыйындысы» катары аныктоого болот 

[409,б.28]. Азыркы кезде окуучуларга кесиптик багыт беръънън аныктама-

сынын жана анын компоненттери,  ишке ашыруунун этаптары, сруктурасы, 

мазмуну, функциясы ж=нънд= окумуштуулардын арасында бирдиктүү көз 

караш жок.  Биздин оюбузча «кесиптик багыт беръъ» деген  тъшънъктъ так-

тоонун зарылдыгы келип чыкты. Биринчиден, базар экономикасынын 
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шарттарында кесиптик багыт беръъ  ишинин максаты, формасы,  мащызы 

=зг=р=т. Жащы шарттарда диалектикалык биримдикте болгон обьек-

тивдъъ (коомдук =ндъръштън керект==л=ръ) жана субъективдъъ (окуучу-

нун ж=нд=м, шыгын  аныктоо)  жагдайларды эске алуу керек. Экинчиден, 

базар экономикасынын шарттарында кесиптик багыт беръъ   иши маалы-

маттык, илимий-методикалык жактан камсыз болгондо  гана иштин 

натыйжасын камсыз кылат.  Ъчънчъд=н, бъгънкъ кънд=гъ Кыргызстанда 

билим беръъ системасын модернизациялоо =з кезегинде  окуучуларга 

кесипке багыт беръъ ишинин =ркънд=тъънъ талап кылат. Т=ртънчъд=н, 

жащы социалдык-экономикалык шарттар бара-бара айылда жашоо-

чулардын кесиптик багыт беръъ кызматына карата кызыгуусун жаратат 

        Кесипке багыт беръъ маселеси социологиялык, экономикалык, пси-

хологиялык, юридикалык, философиялык, педагогикалык мамиле 

жасоонун  негизинде  окумуштуулар   тарабынан  изилденъъд=. 

     Биринчи- социологиялык мамиле.  Окумуштуулар кесиптик багыт 

беръънъ жаштарга социалдык багыт беръъ процессинин б=лъгъ катары 

карашат (Н.Т. Маткаримов, Р.К. Осмоналиева, М.Н. Руткевич, В.П. 

Потапов, М.Х. Титма, В.Н. Якимов, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин, 

Ф.Р. Филиппов ж.б.лар). Кесип тандоо инсандын коомдун социалдык 

тъзълъшънд= жана коомдук =ндъръшт= белгилъъ орунду ээл==г= 

умтулуусу, жалпы турмуштук багытталгандыгы менен шартталган. М.Н 

Руткевич жана  В.П.  Потаповдун пикири боюнча кесиптик багыт  беръъ 

 «инсандын жана коомдун кызыкчылыгына ылайык, окуучунун кесиптик 

жана социалдык =зън аныктоо процессин =ркънд=тъъг= багытталган ар 

търдъъ мамлекеттик жана коомдук уюмдардын, ишканалардын, 

мекемелердин мектептин жана ъй бъл=нън иш аракеттери»[307,б.33]. 

    Экинчи экономикалык мамиле жасоо. Кесиптик багыт беръънъ 

экономикалык к=з караштан алганда коом менен анын мъч=л=рънън 

ортосунда социалдык- экономикалык катнаштын жыйындысы. Мында 

коомдун квалификациялык даярдыгы бар жумушчу къчън= муктаждыгы 
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менен адамдарды кесипке даярдоо байланышта болот [284;313]. К=пчълък 

экономисттер  кесиптик багыт беръънъ коомдун мъч=л=рънън  эмгекке 

ж=нд=мдъълъгън =нъктъръъ  жана эмгек рыногунун керект==л=рън=, б=лъ-

нъшън=  ылайык  аларды конкреттъъ иш аракеттин ч=йр=сън= кошуу  

ъчън  болгон  экономикалык катнаштар деп эсептешет. 

      Ъчънчъ психологиялык мамиле кылуу. Бул мамиле кылуунун 

алкагында кесиптик багыт беръънъ  ар бир окуучунун ж=нд=мън жана 

коомдун керект==л=рън эске алып кесип тандап алууга жардам беръъчъ 

психологиялык иш чаралардын системасы катары каралат.(Л.И.  Анцы-

ферова, Е.А.  Климов, А.Н.  Леонтьев, К.К.  Платонов, А.В.  Петровский, 

С.П. Кряжде, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, Ч.А. 

Шакеева, В.В.  Ярошенко жана башкалар). Психологиялык к=з караштан 

алып караганда кесиптик багыт беръъ «тарбиялоонун объектиси гана эмес 

субъектиси болгон, тарбиялануучу менен тарбиячынын =з ара аркет-

тенишъъсънд= ишке  ашкан  процесс».  Психологиялык адабияттарда 

кесипке багыт беръъ жаштарды  кесиптер дъйн=съ менен тааныштырууга, 

окуучунун кесип тандап алуу ъчън туура чечим кабыл алуусуна жардам 

беръъг=  багытталган иш чаралардын системасы  деп берилген. Анын 

мащызы психологиялык процесс катары кесиптик багыт беръъ инсандын 

табигый ж=нд=мън жана шыгын =нъктъръънъ, колдоону к=зд=п, анын 

психикасына таасир этъъд=н турат. Бул, биринчиден, кесиптик багыт 

беръъ инсанды =нъктъръънън шарты болсо,  экинчи жагынан кесип 

тандоого болгон мотивациясын калыптанышын камсыз кылган окуу 

тарбия ишинин максаттуулугун камсыз кылат. 

     Юридикалык мамиле жасоо. Азыркы кезде кесиптик багыт беръъ 

атуулдардын адистикти  жана  жумуш ордун оптималдуу аныктоону 

камсыз кылган комплекстъъ иш чаралардын негизи болуп саналат [404]. 

Кесип тандоо маселеси  =лк=бъздън  негизги законунда (консти-

туциясында), «Билим беръъ ж=нънд=гъ» мыйзамында жана башка 

мамлекеттик документтерде ар бир атуулдун укугу катары аныкталган. 
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     Т=ртънчъ философиялык мамиле жасоо. А.А.   Петрусевич адамдын иш 

аракетин  филоофиялык аспектиде карап, кесиптик багыт беръъ фено-

менин адамзаттык маданияттын компоненттеринин бири катары аныктап, 

коомдун =съп келе жаткан жаш муундардын табигый ж=нд=мън =нък-

търъъ жана колдоо ъчън кам к=ръъсънън формасы, алардын керек-

т==л=рън жана мъмкънчълъкт=рън эске алып оптималдуу  эмгек жолун 

табууга жардам беръъсъ деп эсептейт [288].  Ал мектептеги кесипке багыт 

беръъ менен окутуунун ортосундагы байланыштын ролун баса к=рс=тк=н. 

Анткени, окутууда окуучунун кызыгуусун,  ж=нд=мън, шыгын =нъктъръп, 

белгилъъ иштин ч=йр=сънд= =зън реализациялоого мъмкъндък тъзъп, тур-

муштук планын жана кесиптик перспективасын аныктайт. Кесиптик 

багыт беръъ адамдын кесиптик иш аракеттин търънд= орун алышы 

керектигин аныктоого  жардам берет. 

         Бешинчи педагогикалык мамиле жасоо. Окумуштуу-педагогдор П.Р. 

Атутов, Л.А. Йовайша, В.  Парамзин, С.Я.  Батышев, А.Д.  Сазонов, В.Ф. 

Сахаров, С.Н.  Чистякова ж.б.лар кесиптик багыт беръъ тъшънъгънън 

педагогикалык багытталгандыгын белгилешкен. А.Д.Сазонов кесипке 

багыт беръънъ окуучулардын кесиптик кызыгуусун, ж=нд=мън аныктоо, 

калыптандыруу ъчън жана алардын кесип тандоосуна таасир эткен прин-

циптердин, форма жана методдордун, ыкмалардын жыйындысы деп 

белгилеген [311,б.4]. Л.А. Йовайша кесипке багыт беръънън мащызын 

аныктоо менен аны коомдун керект==л=рън эске алуу менен атайын 

уюштурулган, окуучунун кесиптик багытталгандыгын калыптандырып, 

аны  ащ сезимдъъ кесип тандап алууга жардам беръънъ к=зд=г=н билим 

жана тарбия беръъчъ иштердин системасы деп эсептейт [174]. Педагогика-

лык таасир этъъг= басым жасоо окутуу жана тарбиялоо процессинде  

инсандык жана зарыл  кесиптик   сапаттардын калыптанышында 

маанилъъ  роль ойнойт.  Ал кесиптик багыт беръънъ «асылдуулуктун, 

кызыгуунун, ж=нд=мдън, максаттуу умтулгандыгы»  катары тъшънг=н. Ащ 

сезимдъъ кесип тандоону конкреттъъ ситуацияда негизделген ички кабыл 
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алуу катары баалаган.  Биз, бул карашты б=лъшъп, кесиптик багыт 

беръънъ инсандын кесиптик =нъгъъсън= жетекчилик кылууда ишке ашат 

деп айта алабыз (тажрыйба топтоодо, социалдык кесиптик 

багытталгандыгын, ж=нд=мън баалоодо). 

       А.Н. Вольский кесипке багыт беръънъ мектепте жана ъй бъл=д= 

окуучунун эмгектин белгилъъ бир ч=йр=сън= туруктуу кызыгуусун, 

экинчи жагынан аны бул эмгекке жарактуулугун (ж=нд=мън) тарбиялоо 

деп белгилеген [98]. Ал эми И.Н. Назимовдун ою боюнча кесипке багыт 

беръъ бул «окуучуга жана ишке орношуп жаткан адамга таасир этъънън 

илимий негизделген форма, методдорунун жана каражаттарынын систе-

масы. Ал  ар бир адамдын шыгын, ж=нд=мън жана башка жекече сапат-

тарын обьективдъъ баалоонунун негизинде  аны эл чарбасынын ар търдъъ 

тармактарына =з убагында тартууну ж=нг= салуу, рационалдуу жайгаш-

тыруу, жумушчу орунда бекемд== жана натыйжалуу колдонуу [271].  А.Е. 

Голомштоктун эмгектеринде кесиптик багыт беръънън тарбиялоочу 

концепциясынын негиздери  каралган. Ал  кесипке багыт беръънъ жаш-

тарды ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоо максатында коомдук жана 

педагогикалык таасир этъънън системасы деп эсептеген. А.Е.  Голомшток 

кесиптик багыт беръънъ илимий негизде уюштуруунун ъч баскычын  

аныктаган:  биринчи баскыч жалпы билим беръъчъ мектеп, экинчи 

мамлекеттик кесипке багыт беръъ кызматы, ъчънчъ ишканалардын жана 

кесиптик  окуу жайлар [111]. 

 К.К. Платонов кесипке багыт беръънъ адамдын турмуш жолуна 

тъшъъсънд=   =зънън кесибин тандап алуусуна жардам беръъчъ илимий 

негизделген иш чаралардын системасы  катары баалаган [283].  

         Ю.К. Васильевдин пикири боюнча кесипке багыт беръъ окутуунун 

бардык убагында ишке ашып, коомдун керект==сън эске алып, окуучунун 

максаттуу багытталган кесиптик кызыгуусун, ж=нд=мън калыптан-

дырууну к=зд=г=н беръъ пландаштырылган  педагогикалык процесс » [90]. 

         С. Н. Чистякова кесиптик багыт беръънъ ар бир инсандын жекече 
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=зг=ч=лъгън жана азыркы кездеги =ндъръштън эмгекчиге коюлган 

талабына ылайык, окуучунун кесиптик =зън аныктоосун калыптандыруу 

максатын к=зд=г=н, социалдык, экономикалык, психологиялык-педагоги-

калык, медико-физиологиялык маселелерди камтыган, коомдук институт-

тардын (ъй-бъл=, мектеп, базалык ишкана,  КТОЖ, АОЖ, ЖОЖ, кесипке 

багыт беръъ борбору) илимий-практикалык иштеринин системасы катары 

караган [394]. 

П.А. Шавир кесиптик багыт беръънъ эл чарбасынын кадрларга 

керект==сън, инсандын кызыгуусу, мъмкънчълъгъ менен оптималдуу 

айкалыштырып аны  кесиптик =зън башкаруу катары белгилеген [396]. 

  Н.Н. Захаров кесиптик багыт беръънъ  инсандын  ар тараптуу 

гармоникалык =нъгъъсън башкарууга багытталган, социалдык-экономи-

калык, педагогикалык, психологиялык жана уюштуруучулук чаралар деп 

эсептейт. Ал  кесиптик багыт беръъ  инсандын жана коомдун 

кызыкчылыгын  айкалыштырып  анын тигил же бул  эмгектин ч=йр=сън 

=зд=штъръъсън=,  иш аракетин =нъктъръъг=  багытталган иш аракет  

катары баалаган [151]. 

       В.Д.  Симоненконун ою боюнча кесипке багыт беръъ — бул  максат-

тын, мазмундун принциптердин, уюштуруу формаларынын, методдордун 

жана каражаттардын  бътъндъгъ, индивидге кесипти жана жеке  инсандык 

сапаттарын ъйр=нъъг= жардам беръъчъ жана  окуучунун ж=нд=мън= жана 

кызыгуусуна, ден соолугуна  жана ошол  эле мезгилде эл чарбасынын 

керект==л=рън= ылайык кесип тандоосун камсыз кылган иштердин 

системасы деп эсептейт [327].  

     Академик С.Я. Батышев кесиптик багыт беръънъ  =съп келе жаткан 

жаш муундардын жекече =зг=ч=лъгън, коомдун керект==л=рън жана 

кесипке жарактуулугун эске алып, кесиптик кызыгуусун жана ж=нд=мън 

калыптандырууга багытталган максаттуу иш аракет деп эсептейт [48]. 

        Кесипке багыт беръъ маселеси социологиялык, экономикалык, пси-

хологиялык, юридикалык, философиялык, педагогикалык мамиле жасоо-
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нун  негизинде  окумуштуулар   тарабынан  изилденсе   дагы, бъгънкъ 

кънг= чейин анын бирдей  аныктамасы жок экендигин жогоруда  каралган 

пикирлер к=рс=тъп турат. Жогорудагы к=з караштарга таянуу менен 

кесиптик багыт беръънъ =з алдынча турмуш жолуна тъшъъчъ инсандын 

коомдун керект==л=рън= жана жеке  кызыгуусуна ылайык компетенттъъ 

кесип тандап алуусуна системалуу таасир тийгизъъчъ иштердин  систе-

масы катары карасак болот. 

       Азыркы кезде педагогикада  окуучунун инсанына мугалимдин таасир 

эте тургандыгы белгиленъъд=.  Бирок, айрым  булактарда  чечъъчъ роль 

окуучунун =зън= гана таандык боло тургандыгы к=рс=тълг=н.  

Окумуштуу В.В. Сериковдун пикири боюнча «инсан =зън-=зъ тъз=т, 

мугалимдин милдети  ага жардам беръъ болуп саналат» [326,б.27]. 

      Каралып жаткан проблема боюнча жъргъзълг=н изилд==л=рдъ талдоо 

аркылуу кесипке багыт беръънъ илимий негизделген таасир этъънън, иш 

чаралардын системасы (И.Н. Назимов, К.К. Платонов), башкаруунун 

теориясы (Н.С. Сунцов), артыкчылыкты  калыптандыруу максатында 

инсан жана группа менен =з ара аракеттенишъънън системасы (Л.В. 

Леванова) катары баалаган к=з караштарды белгил==г= болот. 

 Жъргъзълг=н изилд==л=р белгилъъ дещгээлде айыл мектебинде 

окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишинин системасын =нъктъръъг=, 

аларды айыл чарбасындагы кесиптерден тандап алууга даярдоонун бир 

катар суроолорун иштеп чыгууга търткъ болду. Кыргызстандын айыл 

чарбасынын базар мамилелерине =тъшъ кесип тандоонун шарттарын 

толук =зг=ртъп, педагогдордун алдына жащы методикалык, 

уюштуруучулук мън=зд=гъ проблемаларды койду. Азыркы кездеги  коом-

догу =зг=ръъл=рг= ылайык келген кесиптик багыт беръънън натыйжалуу 

системасын, мазмунун, форма жана методдорун табуунун зарылдыгын 

пайда кылды. Анткени, эмгек рыногунун жакынкы жана келечектеги 

абалы, эмгекти уюштуруунун жащы формалары (ирилештирилген агро-

фирмалар, айыл чарба кооперативдери, агро=н=р жайлык комплекстер) 
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жумуш беръъчъ субъект катары кесип ээсине конкреттъъ талаптарды коёт. 

Натыйжада, алдыщкы педагогикалык тажрыйбаларга, теориялык 

булактарга таянуу менен   окуучунун айыл чарба =ндъръшънън негиздери 

ж=нънд=гъ билимдерди =зд=штъръъсън, практикалык к=ндъмд=рг= ээ 

болуп, ащ сезимдъъ кесип тандап алышын камсыз кылган илимий негиз-

делген кесипке багыт беръъ ишинин системасын  =ркънд=тъънън зарыл-

дыгы келип чыкты. Окуучуларга кесиптик багыт беръънън теориясы жана 

практикасы проблеманын ийгиликтъъ чечилиши биринчи кезекте ишке 

комплекстъъ мамиле жасагандыгы менен аныкталып, анын аспектилерин, 

проблемаларын жана практикалык суроолорун, окуу тарбия процесстин 

мащызын, мыйзам ченемдъълъкт=рън, принциптерин, форма жана 

методдорун, ыктарын жана шарттарын, эске алуу менен байланыша 

тургандыгын к=рс=ттъ. 

 Кесиптик багыт беръъ системасы окуучуларды эмгекке даярдоонун 

жалпы системасынын подсистемасы болуп саналат (282;295 ж.б.). Анын 

максаты инсандын ар тараптан =нъгъъсън жана руханий маданиятын 

калыптандырып, анын чыгармачылык къчън жана ж=нд=мън  ачып 

к=рс=тъъ. Бул кесип тандап алууга жардам бере турган комплекстъъ  

милдеттерди чечъъ аркылуу ишке ашат. 

Кесиптик багыт беръъ  бътън система катары, жалпы максат, милдет 

жана бирдиктъъ функцияларды бириктирген =з ара байланышкан под-

системалардан (компоненттерден) турат. Кесиптик багыт беръънън 

бардык подсистемалары =з  ара байланышып, жащы  интегративдик  

сапаттарга ээ болот 

Уюштуруучулук-функционалдык подсистема- окуучуларды ащ 

сезимдъъ кесип тандап алууга даярдоого жооп берген, =зънън функ-

ционалдык милдетин координациялоо принцибинин негизиндеги ар 

търдъъ социалдык институттардын иш аракети. 

Логикалык-мазмундук подсистема- окуучуларды кесиптик агартуу, 

кесиптик кещеш, кесиптик ылгоо, алардын кызыгуусун жана шыгын  
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максималдуу кесипке жакын =нъктъръъ менен  социалдык-кесиптик 

ыщгайланууну камсыз кылуу. 

Инсандык подсистема- окуучунун инсаны  кесиптик =зън аныктоонун 

субьектиси катары каралат. Ал активдъъ позициясы менен  мън=зд=л=т, 

б.а.чыгармачыл ишке умтулуусу,  кесиптик иш аракетте =зън к=рс=т= 

алышы жана =зън бышыктоосу; багытталгандыгы, туруктуу мотивдери-

нин системасына, ишенимге, кызыгууга, =зд=штъръл= турган билимге, 

билгичтиктерге,  социалдык нормаларга жана баалуулуктарга  ээ болушу; 

адептик жана эстетикалык маданиятынын дещгээли; ащ сезиминин 

=нъгъшъ; =зънън ж=нд=мъ, мън=зънън =зг=ч=лъкт=ръ  ж=нънд= билиши 

менен мън=зд=л=т. 

Башкаруучу подсистема- кесиптик багыт беръъ системасынын абалы  

ж=нънд= маалыматтарды жыйноо жана аны иштеп чыгуу процесси, иш  

аракеттин программасын тъзъъ,  аны =ркънд=тъъ боюнча сунуштарды 

иштеп чыгуу жана ишке ашырууну ж=нг= салуу менен мън=зд=л=т. 

Мектепте кесиптик багыт беръънъ башкаруунун программасы региондун 

социалдык-экономикалык башкаруунун составдык б=лъгъ болуп саналат. 

       Кесиптик багыт беръънън бътъндък системасын тъзъъ, анын ар бир 

компоненти ага жъкт=лг=н функцияны аткарганда болот.  Илимий 

адабияттарда кесипке багыт беръънън максатына ылайык социалдык, 

экономикалык, психологиялык-педагогикалык, медициналык-физиоло-

гиялык функциялары аныкталган [327]. 

     Социалдык функция -окуучуну коомдун толук укуктуу мъч=съ катары 

=зънън социалдык-кесиптик иш аракетин аткарууга жардам берген бел-

гилъъ билимдерге, нормаларга, баалуулуктарга ээ кылуу процесси. 

        Экономикалык функция- жумушчу къчънън сапаттык составын 

жакшыртууга, жумушчуну эмгектин мазмуну менен канагаттануусун 

жогорулатууга, кадрлардын агымын азайтууга, кесиптик активдъълъгън 

жана эмгек =ндъръмдъълъгън жогорулатууга, жумуш убактысын ън=мд=й  

билъъг= багытталгандыгы менен аныкталат. 



  

 66 

      Психологиялык функция- инсандын жеке =зг=ч=лъкт=рън жана 

потенциалдык мъмкънчълъкт=рън эске алып анын кызыгуусун, ж=нд=мън, 

шыгын, асылдуулук багыттарын аныктоо жана аларды калыптандырууга,  

туура, ащ сезимдъъ кесип тандап алууга жардам берет. 

       Педагогикалык функция- окуучулардын туруктуу кесипке кызыгуусун  

тарбиялоо, калыптандыруу зарыл болгон билим, бигичтиктерин жана 

к=ндъмд=рън калыптандыруу 

       Медико-физиологиялык функция- мектепте окуучунун ден соолугуна 

туура кесип тандап алууга, кесиптик планын корректировкалоого жардам 

беръъ менен мън=зд=лъп, тигил же бул кесиптик иш аракет ъчън керек 

болгон ден соолугун жана айрым физиологиялык сапаттарына коюлган 

талаптарды аныктайт. 

         Илимий теориялык булактарга, педагогикалык практикда топтолгон 

тажрыйбаларга жана  айыл мектептеринде изилд==л=ръбъздън натыйжа-

ларына таянуу менен жащы шарттарга ылайык т=м=нд=гъд=й  кесипке 

багыт беръъ ишинин функцияларын сунуш кылабыз: 

    1. Маалыматтык. Окуучулар кесипке багыт беръъ ишинин жъръшънд= 

кесип жана аны тандоонун негиздери, Кыргызстандын айыл чарбасынын 

тармактары менен байланышкан кесиптер боюнча маалыматтарга ээ 

болушат.   

    2.Таанып билъъчълък функция. Кесипке багыт беръънън ишинин 

жъръшънд=, окуучу =зънън  шыгын,  ж=нд=мън,  кызыгуусун ащдап 

билгенге ъйр=н=т. 

    3. Прогноздоочу функция.  Келечекте Кыргызстандын айыл чарба-

сынын бардык тармактарына инновациялык технологиялардын, эмгекти 

уюштуруунун жащы формаларынын киргизилиши эмгектин мазмунун 

=зг=рт=т. Окуучунун мына ушуларды   эске алуу менен   кесип тандоого 

багыт алышы менен мън=зд=л=т. 

    4. Социалдаштыруучу функция. Кесиптик багыт беръъ иши 

окуучулардын келечекте коомдо кандай орун ала тургандыгына  таасирин 
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тийгизгендиктен  алардын социалдык позициясын =нъктъръъ  менен 

байланышат.    

  5. Калыптандыруучу. Айыл мектебинле жъргъзълг=н кесиптик багыт 

беръъ иши окуучунун инсандык жана кесиптик сапаттарын   

калыптандырууга багытталат. 

  6. Тарбиялоочу.  Кесиптик багыт беръъ ишинде окуучуларга адептик , 

патриоттук, экологиялык, атуулдук жана башка тарбия беръъ ишке ашат.  

  7. +нъктъръъчъ.  Окуучунун    шык-ж=нд=мън, дъйн= таанымын, ой 

жъгъртъъсън, эске тутуусун, к=щъл буруусунун =нъгъшън= кесиптик багыт 

беръъ иши таасирин тийгизет 

  8. Компенсатордук. Окуучуларга жакпаган айыл чарба кесиптеринин 

айрым терс жактарын кесиптик багыт беръъ ишинин  жъръшънд=  

кесиптин социалдык-экономикалык, жеке адам ъчън маанисин ачып 

к=рс=тъъ менен байланышат. 

  9. Коммуникативдик. Кесиптик багыт беръъ ишинин жъръшънд= 

окуучулар эмгек адамдары, кесип ээлери, жолдоштру менен =з мамиле 

тъзъъ маданиятына ээ болушат. 

        Эмгекти уюштуруунун жащы шарттары жана билим, тарбия беръънън 

инсанга багытталган системасы окуучуларга кесиптик багыт беръънън 

процессуалдык (максаттык, уюштуруучулук мазмундук, иш аракеттик, 

натыйжалык) жана структуралык (кесиптик маалымат, кесиптик агартуу, 

кесиптик тарбиялоо, кесиптик кещеш, кесиптик адаптация) компонент-

терин кайра карап   чыгууну талап кылат. Азыркы кезде жаштарга кесип-

тик багыт беръъ жащы социалдык-экономикалык шарттарда =тъп жатат. 

Жаштардын жащы шарттарга ыщгайлануусунда  кыйынчылыктар  пайда  

болуп, алардын руханий дъйн=сън=, баалуулук багытталышынын систе-

масына олуттуу таасирин тийгизъъд=.  Базар экономикасынын шарт-

тарында кесип тандоо маселеси жана  жумушчу орунду табуу татаалданат. 

Анткени,  азыркы жаштардын  билиминин сапаттык мън=зъ к=пчълък 

учурда эмгекти уюштуруунун жащы формаларына жана техноло-
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гиялардын мазмунуна  ылайык келбейт. К=пчълък жаштар  кызматтык 

каръерасын билим дещгээли жана алган квалификациясынын даражасы 

менен байланыштырышат. Мына ушуга байланыштуу азыркы кезде 

кесиптик багыт беръъ ишинин актуалдуулугу жогорулап, коомдун 

кесиптик структурасын ж=нг= салууда маанилъъ роль ойнойт.  Ал кадр-

ларды даярдоонун составдык элементи  катары билим беръъ системасы 

менен =ндъръштън ортосундагы байланышты ж=нг= салуучу болуп 

саналат. Ошондой эле =ндъръштък мекемелердин сандык жана сапаттык 

катнашта, эмгектин =ндъръмдъълъгън жогорулатып, конкуренцияга 

туруштук берге алган жумушчу къчън= болгон муктаждыкты чечъъг= 

жардам бере алат. Мына ушуга байланыштуу кесипке багыт беръъ ишин 

максаттуу жана натыйжалуу жъргъзъъ ъчън, теориялык жана практикалык 

жоболорду жалпылап,  аныктап, анын  бардык системасын =ркънд=тъъ 

керек. Кыргызстандын айыл мектептериндеги кесипке багыт беръъ 

ишинин  практикадагы абалын талдоо азыркы шарттарда аны =нък-

търъънън т=м=нд=гъд=й  багыттарын аныктоого мъмкъндък берди:  

  — базар экономикасынын шарттарына жооп берген кесиптик багыт беръъ 

иштеринин алгылыктуу системасын тъзъъ; 

  — кесиптик багыт беръъ иштеринин укуктук нормативдик базасын 

тъзъънъ активдештиръъ; 

  — кесиптик багыт беръъ иштеринин технологиясын негизд== ъчън 

педагогдордун  жана коомчулуктун кещири массасынын чыгармачылык 

потенциалын мобилизациялоо; 

  — кесиптик багыт беръъ иштеринде мамлекеттик маалыматтык  

ресурстарды пайдалануу; 

  — кесиптик багыт беръъ иштеринин натыйжалуулугун арттыруу ъчън     

маалыматтык     камсыз кылуунун системасын уюштуруу.    

      Айрым окумуштуулар кесиптик багыт беръънъ тигил же бул кесиптин   

кадыр баркын жогорулатууга, анын маанилъълъгъ туурасында коомдук 

пикирди жаратууга багытталган иш аракет катары карашат. Бул багытта  
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окумуштуу В.С. Мерлин компенсация (компенсатордук) теориясы  абдан 

маанилъъ. Ага ылайык кесиптин тигил же бул параметри боюнча 

(монотондуулугу, жумуштун оор шарттары жана зыяндуулугу ж.б.) 

жакпаган жагдайын кесиптин бир кыйла жогорку дещгээлдеги  

параметрлери менен (материалдык жактан жакшы болушу, моралдык 

стимул, жагымдуу психологиялык климат ж.б.) компенсацияланат. Автор  

бул концепциянын алкагында кесиптик багыт беръъ- индивиддин шыгын, 

ж=нд=мън жана коомдун керект==сън эске алып,  жаштардын квали-

фикациялык даярдыкты талап кылган  кесипти тандоону калыптан-

дырууга багытталган,  бир катар социалдык институттар жана уюмдар 

тарбынан ишке ашырылган иш чаралар деп эсептейт [264]. Биздин  изил-

д==нън жъръшънд= бул теория мааниге болду. Себеби, азыркы кезде айыл 

чарба кесиптерине окуучулардын кызыгуусу эщ т=м=нкъ дещгээлде экен-

дигин изилд==л=ръбъз к=рс=ттъ. Жогоруда ар търдъъ к=з караштарда 

аныкталган кесиптик багыт беръъг= берилген аныктамаларга, мамиле 

жасоонун багыттарына таянуу   менен кесиптик багыт беръъ ишинин 

негизги максатын окуучуларды базар экономикасынын шарттарында 

айыл чарбасындагы кесиптерден     компетенттъъ тандап алууга даярдоо 

деп эсептейбиз. 

         Бъгънкъ кънд=  окумуштуулар тарбынан кесипке багыт беръънън бир 

катар принциптери аныкталган:  политехникалык багыттуулугу, тарбия-

лык багыттуулугу, инсандын кызыгуусун, ж=нд=мън жана жергиликтъъ 

керект==л=рдъ эске алуу менен окуучулардын кесиптик каалоосун калып-

тандыруу, мектеп менен ъй бъл==нън биримдиги ж.б. Ал эми жащы 

социалдык- экономикалык шарттарга ылайык айыл чарба кесибине багыт 

беръънън =зг=ч=лъкт=ръ жана  принциптери болот.   

 Кесиптик багыт беръъ — кесиптик, социалдык  жана инсандык аспек-

тилердин айкалышында инсандын =зън-=зъ аныктоосу. Мына ушундан 

улам кесипке багыт беръъ индивиддин белгилъъ кесипти тандоосу менен 

байланышкан, коомдун социалдык муктаждыгынан келип чыккан иш 
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аракет деп айта алабыз. Кесиптик багыт беръъ жаштарды ащ сезимдъъ 

кесип тандап алууга даярдоо боюнча коомдук жана педагогикалык таасир 

этъънън системасы. Аны инсандын жеке =зг=ч=лъгън, ж=нд=мдъълъгън 

эске алып, аларды =нъктъръънън мъмкъндъгън  аныктап, ага эмгектенъъ 

областын тандоого жардам беръъ катары тъшънс=к болот. 

         Айыл мектебинин  кесиптик багыт беръъ ишинин системасы окуу-

чунун жекече =зг=ч=лъкт=рън жана эмгек рыногунун суроолоруна ылайык   

кесиптик иш аракет жана анын ч=йр=съ, жеке =зънън мъмкънчълъкт=ръ, 

ж=нд=мъ, кесиптик маанилъъ сапаттары, туура кесип тандоонун мааниси 

сыяктуу тъшънъкт=рън  калыптандырат. Окуучуларды  келечектеги 

кесибин тандоого багыттоо окуу-тарбия ишинин ажырагыс составдык 

б=лъгъ болгондуктан,  милдеттъъ търд= практикалык иш аракет менен 

толуктап, алардын  эмгектик к=ндъмд=рън,  шыгын  адептик сапаттарын 

=нъктъръъ зарыл.  Мына ушул адептик компонент к=пчълък кесиптик 

багыт беръъ ж=нънд=гъ аныктамалардан тъшъп калат. 

         Кыргыз Республикасынын азыркы кездеги  базар экономикасынын 

шартындагы =нъгъъсъ окуучуларга кесиптик багыт  беръънъ сапаттык 

жактан =ркънд=тъънъ талап кылат. Мына ушуга байланыштуу  айыл 

мектебинде окуучуларга  кесиптик багыт беръънън негизги милдеттери 

т=м=нд=гъл=р: 

— окуучуларды республикабыздын экономикасын модернизациялоонун 

шарттарындагы айыл чарбасы жана анын илимий практикалык негиздери 

менен тааныштыруу; 

  — аларды азыркы кездеги жана келечектеги  айыл чарба кесиптери  

тууралуу кещири маалыматтарга ээ кылуу; 

—  окуучунун жеке адамдын жана коомдун турмушунда эмгектин ролун 

тъшънъъсън, эмгекке ак ниеттъъ мамиле кылуу сезимдерин калыпандыруу; 

— окуучулардын кесиптик  кызыгуусун жана аны тандоонун негизделген 

мотивин калыптандыруу; 



  

 71 

 — окуучулардын айыл чарбасындагы кесипти ащ сезимдъъ жана компе-

тенттъъ  тандап алууга кещеш беръъ; 

 —  окуучунун инсанын чыгармачылык потенциалын жана ж=нд=мънън ар 

тараптуу =нъгъъсън камсыз кылуу; 

  — =съп келе жаткан жаш муундардын руханий маданиятын 

калыптандыруу; 

  —  окуучулардын инсандык =нъгъъсъ ъчън зарыл болгон шарттарды жана 

атайын стимулдарды тъзъп алардын  инновациялык жъръш-турушун 

калыптандыруу; 

  — окуучулардын чыгармачылык  менен кесиптик =зън аныктоосуна 

аныктоосуна жардам беръъ; 

— окуучуларды ар търдъъ багыттагы айыл чарба эмгегине, 

катыштыруу менен    аларды  ишкердикке тартуу  жана =зънън жеке ишин 

уюштуруунун  к=ндъмън =нъктъръъ. 

      Азыркы кездеги билим беръъд=гъ парадигмалардын алмашышы 

кесиптик багыт беръъ ишинин  модели, компоненттери жана  струк-

турасы,  функциялары,   мазмуну ж=нънд= окумуштуулардын арасында бир-

диктүү көз караш жок. Анткени, бъгънкъ кънд= ошол кездеги иштин ийги-

лигин камсыз кылган т=м=нд=гъ факторлор жок: катуу регламент-теш-

тирилген пландуу экономиканын жоктугу, мектеп ъчън базалык ишкана-

лардын жоюлушу; коомчулук, ата-энелер менен биргелешкен кесиптик 

багыт беръъ ишинин пландаштырылбагандыгы; бул иштин багытын 

к=з=м=лд=п турган мурдагыдай партиялык, ведомстволук струк-

туралардын жоюлушу ж.б. 

    Кесипке   багыт беръъ иши =з ара байланышкан, бири-бирин 

толуктаган компоненттерден турган моделдерди окумуштуулар 

тарабынан сунушталган.  Мисалы: 

    А.А. Шибанов т=м=нд=гъ компоненттерди сунуштаган: 1.Кесиптик 

агартуу.2. Кесиптик кещеш. 3. Кесиптик ылгоо. 
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     А.Е. Голомшток т=м=нд=гъл=рг= токтолгон: 1. Кесиптик маалымат. 

2.Окуучуларды ъйр=нъъ. 3. Кесиптик кещеш. 4.Кесиптик ылгоо. 

     Н.Н. Чистяков, Н.Я. Канторович т=м=нд=гъ компоненттерди сунуш-

ташкан: 1.Окуучуларга жана алардын ата энесине  кесиптик маалымат 

беръъ. 2. Группалык жана жекече кещеш беръъ. 3. Кесиптик ылгоо. 

Кесиптик ыщгайлануу (адаптация). 

       К.К. Платонов к=з  карашында негизги багыттар маанилъъ: 1. 

Профессиографиялык иш жагдайы (кесиптин адамга койгон талабы). 

2.+ндъръштън керект==л=ръ. 3. Окуучунун соматикалык жана психоло-

гиялык ж=нд=мдъълъгън ъйр=нъъ. 

     А.Е. Климовдун сунушу : 1. Маалыматтык иштер. 2. Мектептин жана 

ъй бъл==нън таасири. 3. Консультанттын  рекомендациясы (а)психо-

диагностиканы иштеп чыгуу. б) Кесиптин систематикасын иштеп чыгуу. 

в) Профессиографиялык материалдарды иштеп чыгуу).ж.б.у.с. 

      Илимий адабияттарда кесипке багыт беръънън системасы  тууралуу ар 

кандай к=з караштар бар. Биздин к=з карашыбызча  окумуштуулар А.Д 

Сазанов, А.Ф. Сахаров, В.Д. Симоненко жана башкалар тарабынан 

толугураак жана к=п кырдуу, кесипке багыт беръънън т=м=нд=гъ систе-

масын сунуш кылышкан: кесиптик маалымат беръъ, кесиптик агартуу, 

кесиптик кещеш, кесиптик ылгоо, кесиптик-социалдык ыщгайлануу, 

кесиптик тарбиялоо. 

        Окумуштуулар  кесипке багыт беръъ ишин жалпы жонунан т=рт 

блокко б=лън=т. 1-маалыматтык блок. Мында окуучуларга азыркы 

кездеги  кесиптер, окуу жайлар, жумушчу орун берген  мекемелер, эмгек 

рыногу, айыл чарбасында  кесиптик карьераны пландаштыруу ж=нънд= 

маалыматтар болот. Мектепте башталгыч жана ортощку звенодо алгач 

оюн,  тренинг търънд=, жогорку куракта ачык эшик кънд=ръ, семинарлар 

ж.б. формалар колдонулат.  Окуучулар ъчън  атайын справочниктер, 

слайддар, статьялар, интернет жана видеоматериалдар ж.б.лар мааниге ээ. 

2-=нъктъръъчъ блок- тигил же бул кесипке ээ болууда, жумушка 
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орношууда керек болгон  билимдерди, билгичтиктерди жана к=ндъмд=рдъ 

=нъктъръънъ жана калыптандырууну к=зд=йт. Бул этапта =нъктъръъчъ 

технологияларды колдонуу менен  атайын компетенцияларын  =нък-

търъл=т. 3-активдештиръъчъ блок. Бул блокто окуучунун кесипти  тан-

доого ички даярдыгын жана  =зънън турмуштук жана кесиптик жолун  ащ 

сезимдъъ тъз= билъъсън калыптандырууга багытталат. Активдештиръъчъ 

блоктун =зг=ч=лъгъ оюн элементтерин, стандарттык эмес суроолорду, 

интерактивдъъ оюндарды  практикалык иштерди колдонуу менен окуу-

чунун кесип тандоого кызыгуусун =нъктъръп,  анын жъръшънд=гъ кыйын-

чылыктарды, алардын турмуштук баалуулуктарды тъшънъъсън= басым 

жасагандыгы менен мън=зд=л=т. 4-диагностикалык- кещеш беръъчълък  

блок. Бул багыттагы кесиптик багыт беръъ иши =зг=ч=   14-15 жаштагы 

=спъръмд=р арасында жъргъзъл=т. Алар  ащ сезимдъъ кесип тандоого 

умтула баштайт. Иштин максаты окуучуну кесиптин койгон талабы менен  

жеке =зг=ч=лъкт=рън айкалыштыра билгенге ъйр=тъъ жана кесиптик 

маанилъъ сапаттарын =нъктъръъ болуп саналат. Мында  сапаттардын эки 

группасы болот. Биринчи  инсандын  кесиптик багытталгандыгын 

калыптандырууга (идеялар, ишенимдер, принциптер, к=з караштар, 

катнаштар) багытталган сапаттар. Экинчи, инсандын кесиптик 

компетенттъълъгън (предметтик-кесиптик жана  социалдык-кесиптик) 

калыптандырууга багытталган сапаттар. Мындан сырткары окуучунун 

психофизиологиялык =зг=ч=лъкт=ръ (когнитивдик  процесстер, 

эмоционалдык-эрктик, темперамент, мън=з) эске алынат. 

      Айыл жергесинде жъргъзълг=н изилд==л=ръбъздън натыйжасына 

таянуу менен окучуларга кесиптик багыт беръънън натыйжалуулугу 

т=м=нд=гъл=рг= байланыштуу болот деп айта алабыз: 

   — кесиптик багыт беръъ ишин  башталгыч класстардан  баштап, окуучу-

лардын  кесиптик =зън   аныктоосуна алгачкы жардам берген маалымат- 

тарга ээ кылып, алардын кесипти таанып билъъд=гъ активдъълъгън 

багытталса;  
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   — окуучулардын айыл чарбасы жана андагы кесиптер ж=нънд=гъ илимий 

билимдердин негизине ээ болсо; 

   — окуучулардын жеке =зг=ч=лъгън эске алуу менен окуу-тарбия ишинде 

окуучулардын маанилъъ кесиптик сапаттары аныкталып =нъктърълс=,  

         — окуучулар коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгекке катышып айыл 

чарба эмгегинин к=ндъмд=ръ, билгичтиктери калыптанса;      

         — мектептеги кесиптик багыт беръъ ишине ата-энелер, коомчулуктун 

кещири массасы катышса. 

       Айыл мектептеринде жъргъзълг=н изилд==л=рг=, жогоруда белги-

ленген окумуштуулардын к=з караштарына таянуу менен окуучуларга 

кесиптик багыт беръънън т=м=ндъгъ компоненттери маанилъъ боло 

тургандыгын белгиилемекчибиз.  

       Кесиптик маалымат — окуучуларга азыркы кездеги айыл чарбасын-

дагы кесиптер  жана алардын коомдогу ролу, жергиликтъъ чарбанын 

кесип ээлерине муктаждыктары ж=нънд= маалымат беръъ менен 

аныкталат. 

       Кесиптик диагностика— окуучулардын кесип тандоого байланышкан 

тъшънъкт=рън,  к=з карашын, аны тандоодогу мамиле мотивин ъйр=нъъ 

менен мън=зд=л=т.    

        Кесиптик агартууда— окуучуларга кесипке коюлган талаптар, 

=зг=ч=лъкт=ръ, ага  ээ болуунун жолдору, кесиптик карьера ж=нънд= 

маалымат берилет. 

   Кесиптик тарбиялоо — окуучулардын туруктуу кесиптик кызыгуусун, 

аны тандоодогу мамиле мотивин, инсандык жана кесиптик сапаттарын 

калыптандырууга багытталат. 

   Кесиптик кещеш — окуучулардын кесип тандоо процессинде 

тъшънб=г=н маселелерин  жана аны тандоодогу каталарын  тъшъндъръънъ 

к=зд=йт.                       

 Кесиптик ылгоо — окуучунун айыл чарбасындагы кесиптерден ащ 

сезимдъъ кесип тандап алууга даярдыгы менен мън=зд=л=т.  
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      Азыркы кезде  бир катар изилдөөлөрдө кесиптик багыт берүү иши 5-

класстан баштаса   натыйжалуу боло тургандыгы көрсөтүлгөн. Бирок, окуучу-

ларга кесиптик багыт берүү ишин башталгыч класстардан баштап жүргү-

зүлүшү керек. Анткени, балдар мектепке келгенге чейин эле айыл чарбасы 

тууралуу маалыматтарга ээ болушат. Ошондой эле республикабыздын мектеп-

теринин окуу программаларын, алдыщкы мугалимдердин иш тажрыйбаларын 

талдоо, башталгыч класста кесиптик багыт берүү иши пропедевтикалык 

мүнөздө боло тургандыгын көрсөттү. Изилдөөнүн жүрүшүндө айыл 

мектебинде окуучуларга кесиптик багыт берүү ишинин т=рт этапта жүргүзүү 

натыйжалуу болот тургандыгын аныктай алдык.  

1-этапта- окуучунун (I-IV-класстар) айыл чарбасындагы кесиптер 

жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөрүн өнүктүрүүгө багытталат. 2-этапта (V-VII 

класстар) - окуучуларды сабактарда азыркы кездеги эмгекти уюштуруунун 

шарттары, формалары,  кесиптер менен тааныштырып, алардын айыл чарба 

кесиптерине кызыгуусун тарбиялоого көщүл бөлөбүз. Бул этапта алардын 

кызыгуусу дифференциялана баштап, кесип тандоосу окуудагы ийгилиги 

менен байланышып, кесипке тандоодогу багытталган ниети - калыптана 

баштайт. Алар  келечектеги кесиби менен байланышкан окуу предметтери 

менен алектенишет. 3-этапта - окуучу (VIII-IХ класстар) азыркы кездеги 

айыл чарбасынын негиздери, андагы кесиптер, кесип тандоонун эрежелери 

менен таанышып, кесипке кызыгуусу жана кесиптик каалоо-тилеги 

калыптанат. 4-этапта-окуучунун(Х-ХI класстар).  теориялык билимдери, 

эмгектик билгичтик-тери жана көндүмдөрү, туруктуу кесиптик кызыгуусу,  

аны тандоосунун мотивдери калыптанат.   Мына ушуга байланыштуу кесип-

тик багыт берүү ишин эки багытта жүргүзүлүшү керек. 1- багытта (кесиптик 

маалымат жана агартууда)  окуучулардын айыл чарбасынын илимий 

негиздери жөнүндөгү билимге, эмгектик көндүмдөргө, айыл чарба кесиптери, 

алардын өзгөчөлүктөрү, коюлган талаптар, бул тармактын тигил же бул 

кесип ээсине керектөөлөрү жөнүндө маалыматтарга ээ кылуу зарыл. 2-
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багытта (кесиптик диагноздоодо, кесиптик кещеш берүүдө, кесиптик 

тарбиялоодо) окуучуларды өзүнүн жеке психологиясы, кызыгуусу, шыгы 

ж.б.маселелер тууралуу маалыматка ээ кылып, кесиптик өзүн аныктоо 

боюнча иш аракеттерин активдештирүүгө,   алардын маанилүү кесиптик 

сапаттарынын өнүгүшүнө,   кесип тандоосуна жардам берүү керек. Изил-

д==л=ръбъздън жъръшънд= окумуштуулардын к=з караштарына, алдыщкы 

педагогикалык практикага таянып, айыл мектебинде окуучуларга кесиптик 

багыт беръъ ишинин жъргъзъънън т=м=нд=гъд=й структурасын натыйжалуу 

болот тургандыгын аныктай алдык (1 - сър=т). 

 

      1-1У класстар 
Кесиптик маалымат; 
 1-этап 

 

У-У11 класстар 
Кесиптик маалы-
мат;кесиптик агартуу, 
Кесиптик тарбиялоо. 
2-этап 

 

У111-1Х класстар. 
Кесиптик маалымат, 
Кесиптик агартуу 
кесиптик тарбиялоо, 
Кесиптик пропаганда 
3-этап 

 
 

 

Х-Х1 класстар. 
Кесиптик маалымат, 
Кесиптик агартуу 
кесиптик тарбиялоо, 
Кесиптик пропаганда 
Кесиптик ылгоо.  4-
этап 

 

1- сър=т. Айыл мектебинде кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъънън     

структурасы жана ишке ашыруунун этаптары 

Элементардык 
тъшънък 

Алгачкы 
илимий 
тъшънъкт=р 

Илимий 

негиздел-

ген 

тъшнък-

т=р, 

калыптан- 

ган 

билгич-

тиктер, 

к=ндъм-

д=р 

 

Утилитар-

дык 

кызыгуу 

Кесиптик 

каалоо 

Кесипке 

кызыгуу 

 

Туруктуу 

кесипке 

кызыгуу 

Кесипке 

багыттал-

гандык 

 

Кесиптик 

=зън =зъ 

аныктоосу 
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        Мектепте  кесиптик багыт беръъ иши   маалымат беръъчъ, =нък-

търъъчъ, активдештиръъчъ мън=зд= болуп, окуучуда учурдун талабына 

жооп берген т=м=нд=гъд=й кесиптик жана инсандык  сапаттарды калып-

тандырууга багытталышы керек:  

    — социалдык жана кесиптик ч=йр=д= =зънън позициясына акыл-

эстъълък менен мамиле жасоону,  

— =зънън инсандык, кесиптик сапаттарын коомдун обьективдъъ 

талаптарына  ылайык айкалыштыра билиши; 

 — фундаменталдык билимге багыт алуу, рационалдуу ой жъгъртъънън 

ж=нд=мън= ээ болуу; 

  —  динамикалуу, стабилдъълък жок ч=йр=д= иштей билъъ; 

  —  ъзгълтъксъз билим алууга  даярдыгынын ийкемдъълъгъ, 

  — коомдун =нъгъъсънън негизги багыттарын тъшънъшъ, коом талап 

кылган перспективалуу кесиптерге багыт алып адекваттуу прогноздой 

билиши; 

  — коммуникативдик жана маалыматтык технологиялар боюнча ар търдъъ 

дещгээлдеги билимдерге ээ болушу. 

     - ишкердик,  мобилдъълък, жоопкерчилик, =з алдынча чечим кабыл ала 

билъъчълък, ишке ж=нд=мдъълък, коммуникативдъълък, =зънън жеке 

мъмкънчълъгън жана кесипке жарактуулугун баалай алышы; 

   - кесиптик жана айыл чарба эмгегинин  маданиятынын калыптанышы. 

      Кыргыз Республикасынын  жалпы билим беръъ ж=нънд=гъ стандартында 

жана нормативдик документтеринде окуучунун инсанынын коомдун 

социалдык-экономикалык структурасына ылайык кесиптик =нъгъъсън 

жана калыптанышына шарт тъзъъ керектиги белгиленген. Азыркы кездеги 

маалыматтык-технологиялык коом кесип тандоо маселесине  таасир 

тийгизет. Маалыматтык агым социумдун, адамдардын билимине, 

кесиптик даярдыгына жогорулатылган талап коёт.  

    Кандай гана кесиптин ээси болбосун карьералык ийгиликтерге жетиш 

ъчън жалпы  жана атайын мън=зд=гъ к=ндъмд=рг=, компьютердик 
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технологияны, базалык экономикалык, юридикалык, башкаруучулук 

маалыматтарды билъъсъ керек. Мына ушуга байланыштуу  азыркы кезде 

мектептеги кесиптик багыт беръъ ишинин вектору конкреттъъ бир кесипти 

тандоо дегенден четтеп, окуучунун региондун, эмгек рыногунун 

муктаждыктарын жана =зънън каалоосун, мъмкънчълъкт=рън эске алып 

учурдагы кесиптер  дъйн=сънд= туура  багыт алуу билгичтигин 

калыптандыруу керектиги мааниге ээ. Кесиптик багыт беръъ ишинин 

системасы эрте эле к=п профессионализмге ээ болуунун негизин калып-

тандырууга багытталышы  керек.  Бул жагдай адамдын кесипти кайра 

тандоого керек болгон билимин =ркънд=тъъг= мъмкъндък тъз=т. 

Окуучулар  алгач кесиптик ийкемдъълъкк=,  универсалдуулукка, керек 

болсо =зънън кесиптик ч=йр=сън алмаштырууга, ъзълтъксъз билимин, 

билгичтигин =ркънд=тъъг= даяр болушу керек 

Бъгънкъ кънд= кесипке багыт беръъ  эмгектин търън= карата 

индивиддин кесип тандап алуусуна жардам берген процессти уюштуруу 

болуп саналат. Кесиптик багыт беръънънън ийгилигинин к=рс=ткъчъ 

катары кесиптик карьерага жетишкендердин санын, жаш адамдын эмгек 

рыногуна  бат аралышышын, кошумча билимге ээ болушун жана жаш 

адамдын тандап алган кесибине канааттанышын эсепт==г= болот. 

Окуучуну кесип тандоого даярдоо  процесси  бул анын бъткъл =мъръ ъчън 

кесип тандап алууга даярдоо эмес, анын кесип тандоосунун 

вариативдъълъгън, билим алуусунун траекториясын тъзъъсъ  жана 

корректировкалоосу.  

Демек, кесиптик багыт беръъ - кесиптик, социалдык жана  инсандык 

аспектилердин айкалышында  окуучунун жеке =зг=ч=лъгън, ж=нд=мън 

социалдык-экономикалык системанын, эмгек рыногунун керект==л=рън 

эске алуу менен аны кесип тандоого зарыл болгон билим, билгичтик жана 

к=ндъмд=рг= ээ кылып, аны  ащ сезимдъъ кесип тандап алууга даярдоо 

боюнча коомдук жана педагогикалык таасир этъънън системасы катары 

тъшънс=к болот. 
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1.4. АЙЫЛ МЕКТЕБИНИН Ч+ЙР+СЪ ОКУУЧУЛАРГА БИЛИМ ЖАНА        

КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРЪЪНЪН МЕЙКИНДИГИ КАТАРЫ 

 

      Кыргызстандын алдыщкы цивилизацияланган =лк=г= айланышы 

агрардык сектордун =нъгъъсъ менен тыгыз байланышат. Бул маселени 

чечъъ жащы техниканы, технологияны колдоно билген келечектеги айыл 

чарба адисин мектептен баштап даярдоону талап кылат. Бъгънкъ кънд=     

Кыргыз Республикасындагы бардык 2265 мектептин 70 проценттен 

ашыгы айыл жергесинде жайгашып,  аларда жалпы окуучулардын 70 

процентке жакыны окуйт. Мына ушуга байланыштуу  =лк=бъзд= =з 

учурунда «Айыл мектеби» (2003-ж.) деген мамлекеттик комплекстъъ  про-

граммада, билим беръъ системасын =нъктъръъг= багытталган стратегия-

лык документтерде, концепцияларда айыл  мектебинин функционалдык 

=нъгъъсън ж=нг= салууга, билим тарбия  беръънъ =ркънд=тъъг= багыт-

талган талаптар аныкталган: 

— айыл мектебинин окуучуларынын сапаттуу билим алуусун камсыз 

кылуу; 

— айыл мектебинин окуучусунун инсандык потенциалын реализа-

циялоодо, кесип тандоодо бирдей старттык мъмкънчълък тъзъъ; 

— коомдогу социалдык-экономикалык экономикалык =зг=ръъл=рдъ  

эске алуу менен окуучуга айыл чарба кесибин тандоого багыт беръъ. 

     Айыл мектеби ж=нънд=гъ маселе окумуштуулардын к=щълън 

дайыма =зън= буруп келген.  Педагогикалык теорияда жана практикада 

айыл мектебинин проблемаларын  ъйр=нъъ боюнча бир кыйла тажрый-

балар топтолгон. Айыл  мектебинин элдик мън=зъ, тарбия беръъд=гъ 

=зг=ч=лъкт=ръ К.Д.Ушинскийдин, Л.Н.Толстойдун, В.А. Сухомлинский-

дин жана башкалардын эмгектеринде белгиленген. А.З. Андрейко, А.Ф. 

Ахматов, П.А. Жильцов, Е.В. Бондаревская, М.И. Гарипов, М.П. 

Гурьянова, А.А. Иванова, А.Е. Кондратеньков, П.П. Костенков, А.Д. 

Сазонов жана башкалар айыл мектебинин социомаданияттык комплекс 
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катары кызмат =т==сънън =зг=ч=лъкт=ръ, окуучулардын граждандык 

позициясына, социалдаштыруу процессине тийгизген таасирин   мектеп-

тин айыл чарба =ндъръшъ менен байланышта карашкан.  Кыргызстандын 

педагог-окумуштуулары (З. Акматалиева, А.И.  Акулова, М.Р.  Балтабаев, 

Г.В. Благодарова, Х.А. Калимов жана башкалар) айыл мектебинде 

окуучуларга билим, тарбия беръънън маселелелерин жана аларды 

жакшыртуунун жолдорун изилдешкен.              

         Кыргызстандын =нъгъъсънън жащы этабында айыл мектеби  социал-

дык-экономикалык маселелерди чечъъг= катышат. Мында айыл мектеби-

нин айыл социумун  =нъктъръъчъ, кайра жаратуучу потенциалы мааниге 

ээ болот. Окуучуну айыл чарбасындагы кесипти тандап алууга даярдоо-

нун маанилъъ шарты — мектепти билим,  кесиптик  багыт беръъчъ жана 

аны =нъктъръъчъ мейкиндик ч=йр=съ  катары каралышы.    Социалдык 

педагогиканын негиз салуучусу  С.Т.  Шацкий бала окуган социалдык 

ч=йр=нън ощ жана терс таасирин эске албаса, ал анын =нъгъъсън башкара 

албай тургандыгын белгилеген [402]. Психолог В.И. Бехтеров  инсандын 

=нъгъшънд= уккан с=зъ эмес, анын окуу жана оюн иш аракеттери, курчап 

турган дъйн= менен катнашы мааниге ээ боло тургандыгын к=рс=тк=н[67].  

Кесип тандоо дайыма конкреттъъ социалдык ч=йр=д= ишке ашат. Бардык 

шарттардын жыйындысы «кесип тандоо ситуациясы» деп аталып, аны 

бардык компоненттердин, факторлордун, обьективдъъ жана субьективдъъ 

пландагы =зг=ч=лъкт=рдън жыйындысы катары карайбыз. Кесип тандоо-

нун обьективдъъ жагы катары инсанга к=з каранды болбогон социалдык 

шарттардын жыйындысы, ал эми субьективдъъ ситуациясы катары  кесип 

тандоонун адекваттуу обьективдъъ ситуациясын адекваттуу чагылдырган 

модели. 

       Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръъд=гъ  айыл мектебинин 

ролун аныктоо ъчън «ч=йр=», «билим беръъ», «билим беръъ  мейкиндиги»  

«билим беръъ ч=йр=съ» тъшънъкт=рдъ талдадык.   

      Педагогика илиминде ч=йр= — бул бир жагынан шарттардын жалпы-
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лыгы менен байланышып, адамды курчап турган адамдардын коомчу-

лугу, анын  жашоосу =тъп жаткан шарт, экинчи жагынан адамды курчап 

турган социалдык  мейкиндик, индивиддин тъзд=н-тъз  активдъълък 

зонасы, анын  жакынкы =нъгъъсъ жана иш  аракети. Ошондой эле ч=йр= 

адамдын жеке турмушунун жана  социалдык феноменинин структурасын,    

тажрыйбасын, массалык маалымат каражаттарынын таасирин =зън= 

камтыйт. Адамды курчап турган ч=йр= жаратылыштык (физикалык, 

химиялык, биологиялык) жана социалдык факторлордун комплексинен 

туруп, ага тъз  же кыйыр търънд= таасирин тийгизет. Г.А.  Ковалев курчап 

турган ч=йр=нъ «тиричилик ч=йр=съ» катары карап,  адам т=р=лг=нд=н 

баштап  ч=йр= менен =з ара  аракеттенишип, байланышта болуп, анын 

шартында =съп =нъгъп, =з кезегинде тиричилик ч=йр=сън= =зъ дагы  

таасир  тийгизе тургандыгын белгилеген [187]. 

          Курчап турган ч=йр=нъ адамды курчап турган  шарттардын, таасир  

этъънън жыйындысы катары тъшън=бъз [256, с.41]. Бул тъшънък фило-

софиянын, психологиянын, педагогиканын изилд== предмети болуп 

саналат. Педагогика илиминде «ч=йр=» ж=нънд=гъ тъшънъктъ ХХ 

кылымдын 20-жылдарында советтик педагогдор сунушташкан. С.Т. 

Шацкий «педагогикалык ч=йр=» [402], П.П. Блонский «баланын коомдук 

ч=йр=съ» [74], А.С. Макаренко «курчап турган ч=йр=» [244] деген термин-

дерди колдонушкан. Алар ар кандай терминдерди колдонушса дагы, педа-

гогдун  балага таасир  этъъсъ сырткы ч=йр=нън (предметтердин жыйын-

дысы, адамдар, мамилелер, иш аракеттер ж.б.) жана тарбиялануучунун 

ички ч=йр=съ (эмоционалдык абалы, =зън= мамилеси, турмуштук тажрый-

басы, асылдуулук багыты ж.б.) аркылуу боло тургандыгын белгилешкен.  

         Башка адамдардын   адамга курчап  турган ч=йр= катары таасири 

мамилелер жана =з ара аракеттенишъъ аркылуу болот. Психолог Л.И. 

Божовичтин пикири боюнча инсандын =нъгъъсънън динамикасын, андагы 

ички процесстердин  жана сырткы  шарттардын айкалышын ч=йр= анык-

тайт. Ал ч=йр=нън  ролун туура тъшънъъ ъчън ага абсолюттук эмес, 
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салыштырмалуу =лч=м керектигин белгилеген. Ч=йр=нън «=нъктъръъ-

чълък жагдайына» карабастан, инсан =зънън мъмкънчълъгън= жараша 

=зънън калыптанышын аныктай алат. Ал тарбиялоо процессинде 

инсандын ч=йр=г= кошулган учурдагы кейип кепчъъсън жана анын 

ч=йр=г= жасаган мамилесин тъшънъъ керек деп эсептейт [78;79].       

     Окумуштуу Ю. С.  Мануйловдун пикири боюнча  функционалдык к=з 

караштан алганда инсандын жашоо образы субьектик ч=йр= аркылуу 

калыптанып, =нъг=т. Тарбиялоого ч=йр=лък мамиле жасоо  Ю.С.  Мануй- 

ловдун интерпретациясында инсанга таасир этъънъ оптималдаштыруу 

жана ч=йр=нъ уюштуруу менен мън=зд=л=т. Мында билим беръъчъ ч=йр= 

инсандын билим алуусунун жана социалдаштыруунун каражаты,  

педагогикалык системанын кызмат =т==сънън шарты болуп саналат[254].        

       «Билим  беръъ» тъшънъгъ «билим беръъ  мейкиндиги» деген тъшънък 

менен тыгыз байланышкан. Мейкиндик деген тъшънъкт= бир эле мезгилде 

бир нече обьектилердин жайгашканын тъшън=бъз. Ал эми  «билим беръъ 

мейкиндиги»  ж=нънд=гъ тъшънъктъ  адамдын билим алуусуна таасирин 

тийгизген =з ара байланышкан шарттарды тъшънс=к болот [11,б.59]. 

      Билим беръъ- системалуу уюштурулган процесс, билим тажрыйба 

беръънън технологиялары, убактысы. Билим беръънън натыйжасы 

мамлекеттик стандартка ылайык окутуу процессинде алган билим, 

билгичтиктин жана к=ндъмд=рдън жыйындысы жана курчап турган 

ч=йр=г= карата эмоционалдык баалуулук мамилеси. Ал эми билим беръъ 

ч=йр=съ- =нъгъъг= мъмкъндък беръъчъ белгилъъ окуялык катар, жашоонун 

жагдайларынын мейкиндиги (15,с.47). 

      Айыл мектебинин окуучуларына кесиптик багыт беръъ проблемасын 

чечъъд=  «билим беръъ ч=йр=съ» деген тъшънъктъ тактоо керек.   Билим 

беръъ ч=йр=съ ж=нънд=гъ термин окумуштуулар тарабынан ар търдъъч= 

талкууланууда.  Илимий адабияттарда билим беръъ ч=йр=съ белгилъъ 

структурага жана компоненттерге ээ боло тургандыгы к=рс=тълг=н. 

Мына ушуга байланыштуу окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин 
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жъргъзъъд= анын  структурасын жана  компоненттерин эске алуу 

маанилъъ шарт болуп  саналат. Г.А. Ковалевдун пикири боюнча билим 

беръъг= карата билим беръъ ч=йр=съ окутуу программасынан, физикалык 

ч=йр=д=н, адам факторунан турат. Окуу программасы =зън= окутуунун 

мазмунун, ыкмаларын, иш аракеттин структурасын, окутуунун форма-

ларын, физикалык ч=йр= окуу жайдын архитектуралык тъзълъшъ, 

жабдылышы ж.б.ларды камтыйт. Ал эми адам фактору окуучунун жана 

окутуучунун инсандык =зг=ч=лъкт=ръ менен мън=зд=л=т[187]. 

          Н.Е.   Шуркова билим беръъ ч=йр=сънън т=м=нд=гъд=й компонент-

терин б=лъп к=рс=тк=н: предметтик-мейкиндик  курчоо,  билим беръъ 

процессинде катышуучулардын =з ара мамилесин тъзъъд=гъ психоло-

гиялык ч=йр=, жъръш-туруш маданияты (манера, жащдоо, мимика, пикир 

алышуудагы интонация ж.б.), окуялык жана маалыматтык курчоо [414]. 

        В.А.  Ясвиндин к=з карашы боюнча билим беръъ ч=йр=съ бул белги-

ленген ългъ боюнча инсандын калыптанышына таасир тийгизген шарт-

тардын жана таасир этъънън системасы, ошондой эле социалдык жана 

мейкиндик-предметтик курчоодо =нъгъъсънън мъмкъндъгъ. Ал билим 

беръъ ч=йр=сънън т=рт компоненттъъ структуралык моделин к=рс=тк=н:1) 

билим беръъ процессиндеги субьект;2) билим беръъ процессиндеги  

социалдык компонент; 3) билим беръъ ч=йр=сънд=гъ мейкиндик-пред-

меттик компонент; 4) билим беръъ ч=йр=сънд=гъ технологиялык 

компонент[422] . 

       Н.Н.  Авдеева жана   Г.Б.  Степанованын изилд==л=рънд= т=м=нд=-

гъд=й  компоненттер аныкталган:1) окуучунун жашоо шарты, аракети; 2) 

окуучу  менен окутуучунун =з ара  аракеттенишъъсънън мън=зъ; 3) билим, 

тарбия беръъ  процессинин азыркы кездеги программаларга ылайык 

келиши; 4) предметтик-мейкиндик ч=йр=сънън =нъгъънън сапатын камсыз 

кылууга багытталышы[8] . 

       Ал эми В.В. Деркачеванын пикири боюнча билим беръъ ч=йр=съ 

инсандын калыптанышын, =нъгъшънън, =зън-=зъ реализациялоонун 
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шарты жана  таасир этъъсънън системасы [131]. Мында адам билим беръъ 

ч=йр=сън= караганда кещири  тъшънък. Курчап турган ч=йр= =зън= 

шарттардын жана жаратылыштык жана социалдык факторлордун 

жыйындысын камтыйт. Алар инсандын =нъгъшън= жана калыптанышына  

жана ащ сезимдъъ кесип тандап алышына таасирин тийгизет. 

      М.П. Нечаев билим беръъ ч=йр=сънън тарбия беръъчъ компоненти 

катары т=м=къл=рдъ белгилеген: 1) социалдык; 2) материалдык; 3) 

руханий  компонент [273]. 

       «Билим беръъ ч=йр=съ» курчап турган ч=йр=нън  б=лъгъ болуу менен 

адамдын билим алуусу ъчън зарыл болгон шарттардын =з ара байла-

нышын камсыз кылат. Мында билим алууга окуучунун с=зсъз катышуусу 

зарыл. Азыркы кездеги айыл мектебинин билим беръъ ч=йр=съ деген 

тъшънъктъ  аныктоодо окумуштуулардын т=м=нд=гъд=й пикирине 

таянабыз:  

   - маалыматтык, техникалык, окутуу методикалык камсыз кылууга 

багытталган системалуу уюштурулган адам менен ажырабай 

байланышкан билим беръъ процессинин субьектиси катары [159, б.4.]; 

   - социомаданияттык мейкиндик, анын алкагында инсандын =нъгъъ 

процесси стихиялуу же уюшкан търънд= ишке ашышы [406,б.545]; 

    -окуучунун ж=нд=мънън пайда болушу  жана инсандык потенциалынын 

=нъгъъсъ ъчън мъмкънчълъкт=рдън жыйындысы [215]; 

  - мейкиндик-убакыттык, социалдык маданияттык, коммуникативдик, 

маалыматтык иш аракеттерди ж.б. факторлорду камтыган =нъгъп туруучу 

феномен, алар атайын максатта тъзълг=н же кокусунан уюштурулган 

шарт, =нъгъп жаткан инсан менен окуу жайдын обьективдъъ дъйн=съ [29];  

-социомейкиндиктин б=лъгъ, билим беръъ системасынын, анын элемент-

теринин, билим беръъчъ  материалдарынын жана билим беръъ 

процессинин субъектисинин =з ара аракеттенишъъ зонасы. 

      Жогоруда белгиленген окумуштуулардын к=з караштарына таянуу 

менен «билим беръъ ч=йр=сън»  инсандын калыптануусуна жана анын 
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таанып билъъ керект==л=рънън =нъгъъсън= мъмкънчълък тъзг=н, билим 

беръъчъ субъектилердин активдъъ =з ара байланышын камсыз кылган 

шарттардын жыйындысы деп тъшън=бъз. 

        Биздин к=з карашыбызча, билим беръъ процессине карата айыл 

мектебинин билим беръъ ч=йр=сън таасир этъънън позициясында инсан-

дын калыптанышынын  шарты катары кароо туура. Айыл мектебинин 

билим беръъ ч=йр=съ  сырткы (адамдар, инсан аралык катнаш, уюштуруу-

чулук маданият ж.б.) жана ички (инсандын эмоционалдык кейип кепчъъсъ, 

анын =зън= жана башкаларга жасаган мамилеси) шарттардын жыйын-

дысы. Билим беръъ ч=йр=съ социалдык, иш-аракеттик, баалуулук-багыт-

талган, маданий, динамикалуу жана =нъгъъчъ, максаттуу, бътън ачык сис-

тема катары билим беръъчъ мекеменин  тиби  менен байланышкан (4.с.77). 

         Кыргызстанда айыл мектеби республикабыздын билим беръъ 

системасынын б=лъгъ болуу менен аймактык ар търдъълъгън= 

карабастан =зън=  тийиштъъ болгон мън=зд=м=г= ээ. Бул жагдай  айыл 

мектеби деген тъшънъктъ теориялык ой жъгъртъънън =зг=ч= бирдиги 

катары тактоого мъмкъндък берет. М.П.  Гурьянованын эмгегинде айыл 

мектеби деген тъшънък -  иш аракетинин ар кыл тиби жана търъ бар, 

айыл жергесинде жалпы билим беръъчъ кызмат =т=г=н феномен катары 

белгиленген [121]. Окумуштуулардын теориялык к=з караштарына 

таянып, айыл  мектебин социомаданияттык  ч=йр=д=гъ ар търдъъ 

факторлордун, шарттардын жыйындысын камтыган, билим жана тарбия 

беръъ процессин ишке ашырган, келечектеги компетенттъъ  кесип ээсин 

даярдоого салым кошкон педагогикалык мейкиндик деп айта алабыз. 

Кыргызстандын айыл мектеби  балдарга билим жана тарбия беръъ менен 

гана чектелбестен т=м=нд=гъд=й функцияларды аткара тургандыгын 

белгилейбиз: 

—Кыргызстандын дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кошулуу 

шартында окуучулардын билим алуусундагы муктаждыктарды 

канааттандыруучу; 



  

 86 

  – ХХ1 кылымдагы социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шартындагы 

маданий чөйрө менен байланышкан айылды жаратуучу; 

   – мектеп бүтүрүүчүсүнүн инсандык жана маанилүү кесиптик сапаттарын 

калыптандыруучу; 

          — ааламдашуунун доорунда достун, тарбиячынын ролу аткарган 

компенсатордук; 

     — айылдын жашоочуларына руханий, маданий жактан таасир этъъчъ 

борбор. 

         Аталган функцияларды аткарууда билим, тарбия беръъ процесси-

нин жана анын  социалдык натыйжасына, окуучунун инсанынын калып-

танышына таасир тийгизген айыл микроч=йр=сънън объективдъъ 

факторлорун эске алуу керек [35;175]. 

     Ч=йр= окуучуну кесип тандоого психологиялык жактан даярдоого,  

анын инсандык сапаттарынын калыптанышына  таасирин тийгизет. 

Мына ушуга байланыштуу ч=йр=нъ ж=н гана мън=зд=б=ст=н, анын адам 

менен кандай =з ара катнашта  болоорун эске алуу керек.  Биздин к=з 

карашыбызча айыл мектебинин билим беръъ ч=йр=съ татаал, к=п  чен 

=лч=мдъъ жана субъективдъъ болгондуктан  инсандын калыптанышына 

таасир тийгизген  шарт катары каралган негиздъъ модель. Мында билим 

алуучу менен билим беръъ ч=йр=сънън =з ара аракеттениши  жана =з ара 

таасири болот. Айыл мектебинде билим, тарбия беръъ процессинин 

азыркы кездеги программаларга, окуучуларга кесиптик багыт беръънън 

концепциясына ылайык келиши, обьект менен субьектин катнашуусу, 

мектептин материалдык-техникалык базасынын чыщдалышы маанилъъ.  

      Азыркы кездеги билим беръъ системасы когнитивдик мамиле жасоого  

багыт алууда. Бул жагдай окуу тарбия иштерин уюштурууда билим беръъ 

ч=йр=сън= карата к=рс=тълг=н. Каралып жаткан проблемага ылайык, 

айыл мектебинде  =зг=ч= табигый илимдердин негизин окутууда  дъйн=-

нън (биологиялык, химиялык, физикалык, географиялык) картинасы 
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ж=нънд=гъ маалыматтарга, азыркы кездеги айыл чарбасы тууралуу 

политехникалык билимдерге, билгичтиктерге жана к=ндъмд=рг= ээ кылуу, 

бул тармактагы кесиптеге кызыгуусун тарбиялоо ж.б.у.с. педагогикалык 

маселелерди чечъъ керек.  Бул ъчън алгылыктуу окутуунун мазмунун, 

форма жана методдорун колдонуу, окутуу процессинин айыл чарба 

багыттуулугун, кесипке багыт беръъчълък жагдайын арттыруу  мааниге ээ 

болот. Айыл мейкиндигиндеги мектепте  окуучуларды кесип тандоого 

даярдоодо окуу тарбия ишинин максатын, уюштуруучулук-педагогикалык 

шарттарын аныктоо, коомчулуктун кещири массасын  окуу-тарбия ишине 

тартуу гана  жакшы натыйжа берет  

         Окуучуларга кесиптик багыт беръъд=  билим беръъ ч=йр=сънън =нък- 

търъъчълък жагдайы маанилъъ. Окумуштуу Е.В.   Коротаева  билим беръъ 

ч=йр=съ  =зънън =нъктъръъчълък фунциясын аткаруу ъчън анын компо-

ненттери =нъктъръъчълък-эмоционалдык  мън=зд= болуш керектигин к=р-

с=тк=н. Ал бул багытта т=м=нд=гъд=й компоненттерди белгилеген: эмо-

ционалдык колдоочу, (биргелешкен жашоо тиричиликте катышуучулар-

дын =з ара мамилеси);  эмоционалдык-=нъктъръъчълък компонент (режим-

дик моменттер, окуучунун окуу процессинде билим беръъчъ мекемеде 

болушу); эмоционалдык жагдай тъзъъчъ (тышкы жагдай, мебель); эмоцио-

налдык активдештиръъчъ компонент (окуучунун ишин уюштуруу); 

эмоционалдык машыктыруучу компонент (окуучуну машыктыруучу иш 

аракетке тартуу) [208]. Кичинесинен эле айыл жергесинде чощойгон мектеп 

бътъръъчъсъ жакшы сапаттары (эмгекчилдиги, ишке ж=нд=мдъълъгъ, кещ 

пейилдъълъгъ, адептъълъгъ ж.б.у.с.) менен айырмаланып турат.  Ошол эле 

мезгилде айрымдары =з къчън= ишенбей, =зънън мъмкънчълъкт=рън 

т=м=н баалашып, жащы шарттарга ыщгайланууда кыйынчылыктарга 

кабылышат. Мына ушуга байланыштуу айыл  социумунун  кесиптик 

багыт беръъ ишин жъргъзъъг= т=м=нд=гъд=й жагдайын эске алуу керек: 
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  — айыл жергесинде бардыгы бири-бирин жакшы билгендиги, 

мектептин жана айыл социумунун тыгыз байланышын камсыз кылып, 

кызматташтык педагогикасын жакшыртышы; 

—   мектептин жаратылышка жана айыл чарба =ндъръшън= 

жакындыгы; 

— айыл чарбасынын илимий негиздерин системалуу ъйр=нъъг= жана 

эмгекке катышуусу ъчън кещири мъмкънчълъкт=рдън болушу; 

— айыл жергесинде эмгектик традициялардын сакталышы жана 

алардын окуучуларга ощ таасирин тийгизиши; 

 — жергиликтъъ шартты эске алып окуу процессин, класстан жана 

мектептен тышкаркы иштер менен интеграциялаштырууга, алгылыктуу 

форма жана методдорду колдонууга  кещири мъмкънчълъктън болушу; 

    — мугалим менен окуучунун ортосунда ишкер байланыштын дайыма 

болушу; 

     — айыл жергесинде эмгектин сезондуулугу, эмгектин шарттары, 

механизациялоонун  т=м=нкъ дещгээлинин айылда жашоонун образына 

таасири; 

       Окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин уюштурууда айыл 

мектебинин т=м=нд=гъ мъмкънчълъкт=рън эске алуу керек:  

    — айыл жергесинин  калкынын компактылуу жашашы; 

    — калкты социалдык коргоо, маданият, спорт жана башка мекемелер 

менен кызматташты тъзъънън  бир кыйла жещилдиги; 

    — кошумча билим беръънън чектелгендиги, айыл жергесинде кошумча 

билим беръъчъ мекемелердин жоктугу; 

    — мектеп билим, тарбия беръъчъ мекеме катары гана баалангандыгы. 

         Кыргызстандын базар экономикасына =тъънън алгачкы   мезгилинде 

айыл мектеби =зънън консервативдъълъгънън натыйжасында негизги  

миссиясы  болгон  келечектеги  айыл  чарба    эмгекчилерин тарбиялоодон 

бир аз четтеп калган. Бул айыл жергесинде жашоочулардын адептик, 

мотивациялык, эмоционалдык жана иш аракеттик ч=йр=сън=, окуучу-
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ларга билим, тарбия жана кесиптик багыт беръъг=   терс таасирин тийгиз-

ген.  Республикабыздын айыл мектептеринин  тажрыйбаларын ъйр=нъъ-

нън жана аларды талдоонун негизинде айтылган жагдайды т=м=нд=гъд=й 

тъшъндър= алабыз: 

— мектеп окуучуларына  кесиптик багыт беръъ жана айыл чарба 

эмгегине даярдоонун системасынын  бузулушу;  

— Республиканын билим беръъ системасындагы =зг=ръъл=р натыйжа-

сында мектептин  окуу планынан окуучуларга эмгектик тарбия, кесиптик 

багыт беръъд= мааниге ээ болгон «+ндъръштън негиздери. Кесип тандоо» 

деп аталган (VII-VIII класстар) курстун жана Х-ХI  класстарда эмгек 

практикумдарынын  алынып салынышы; 

—  базалык ишканалардын жоюлушу менен мектептерде окуучулар-

дын =ндъръмдъъ эмгегин уюштуруудагы  кыйынчылыктардын пайда 

болушу; 

— проблемага байланышкан илимий-методикалык, популярдуу 

адабияттардын жетишсиздиги;  

— мектептердин башка социалдык институттар менен начар 

байланышы; 

— педагогдордун кесиптик багыт беръъ ишине начар даярдыгы; 

     — материалдык техникалык базасынын начардыгы; 

     — предметтерди терещдетип окутууга шарттардын жетишсиздиги.                                                           

        Ошондой болсо дагы  айыл чарбасы боюнча сабаттуулук жалпы 

маданияттын элементи болуу менен мектептеги  билим  беръънън 

маанилъъ компоненттеринин бири болуп калат. Мына ушуга байланыштуу 

өлкөбүздө «Айыл мектеби» (2003-ж.),  деген мамлекеттик комплекстүү про-

граммада, билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык 

документтерде айыл мектебин өркүндөтүүнүн багыттары, окуучунун 

чыгармачыл инсан катары =нъгъъсън камсыз кылуунун, жащы экономикалык 

шарттарда эмгекке даярдоонун механизмин иштеп чыгууну к=зд=г=н. Натый-
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жада республикабыздын мектептерине 2007-жылы максаттуу багытталган 

«Менин гълд=г=н чарбам» аттуу атайын долбоор сунушталган. 

Программанын алкагында окуучулар региондун =зг=ч=лъкт=рън= жараша 

чарба жъргъзъънън жана ишкердиктин негиздери боюнча билимдерге 

билгичтиктерге, к=ндъмд=рг= ээ болушкан. Ал эми «Кыргыз Респуб-

ликасында жаштарга кесиптик багыт беръънън системасын =нъктъръънън  

концепциясында» (2016-ж. 28/1Х) окуучуларды жеке =зг=ч=лъгън= жана 

эмгек рыногунун талаптарына  жооп берген, кесиптик иш аракеттин ч=йр=сън 

тандап алуу  ж=нд=мдъълъгън калыптандыруунун зарылдыгы белгиленген. 

Мына ушуга байланыштуу 2016-жылы  =лк=бъздън жъз мектебине гъл 

=стъръъчъ, бакча =стъръъчъ, кън=скана кызматкери ж.б. кесиптер боюнча 

пилоттук долбоор  киргизилип бир катар ийгиликтер жаралган. Натыйжада  

айыл мектептеринин окуучуларынын арасында жъргъзг=н изилд==л=ръбъзд= 

окуучулар мына ушул долбоорлордун алкагында жеке ишкердиктин   

к=ндъмд=рън= ээ болушкандыктарын белгилешти.  

      Натыйжада Республикабыздын мектептеринде окуучуларга кесиптик 

багыт беръъ боюнча бир кыйла тажрыйбалар топтолгондугун белгилемек-

чибиз. Изилд==нън жъръшънд= мектеп практикасында топтолгон тажрый-

баларды талдоонун негизинде аларды  т=м=нд=гъд=й топторго б=лдък:       

1) массалык тажрыйба - бул мектепте кесиптик багыт беръъ иши рас-мий 

методикалык сунуштардын негизинде окуу программаларын ишке 

ашыруу менен байланышып, окуучулар негизинен кесиптик маалымат 

беръъ =щътънд= жъргъзълъп, айыл чарбасындагы кесиптери ж=нънд=гъ 

материалдар,  профессиограммалар жана башкалар к=п колдонулбайт;         

2) алдыщкы тажрыйба- бир же бир нече класста  тигил же бул предметтип 

терещдетип окутуу аркылуу айыл чарбасы менен байланыш-кан жогорку 

окуу жайга барууга ынтызар балдар менен иш алып барышат; 3)  новатор- 

 дук тажрыйбалар- бул  окуучуларга кесиптик багыт беръъд= аларды ар 

тараптан ъйр=нъп, кесиптик багыт беръъд= инновациялык форма 
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методдорду, каражаттарды колдонушуп, окуу тарбия ишинин кесиптик 

багыт беръъчълък жагдайына =зг=ч= к=щъл б=лън=т. Мектеп билим 

беръъчъ жана социомаданияттык мейкиндик катары коомчулуктун 

кещири массасын катыштыруу менен иш алып барат.  

       Азыркы кездеги коомдогу саясий, социалдык-экономикалык 

=зг=ръъл=рдън шартында к=пчълък айыл   коомчулугу агросоциумда 

ишт==г= жана жашоого даярдыгы бар инсандарды тарбиялоого 

кызыктар. Мына ушуга байланыштуу  Кыргызстандын айыл  мектебинде 

окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъд= т=м=нд=гъл=рдъ 

эске алуу  зарыл:  

— =лк=нъ туруктуу =нъктъръънън улуттук стратегиялык багыттарына 

ылайык айыл чарбасын =нъктъръънън перспективасын; 

     —   аймактын жана  жергиликтъъ айыл чарба =ндъръшънън абалын;  

     — айрымдарынын маданий борборлордон  =т= эле алыс 

жайгашкандыгын;  

      — базар экономикасынын шарттарында айылдын =нъгъъсънън 

социалдык инфраструктурага жана =ндъръшк= к=з карандылыгын; 

     — базар экономикасынын шарттарында мектеп   айыл коомчулугу 

ъчън социалдык жактан дайындалгандыгын.  

        Айыл мектебинин айрымдары- бул уникалдуу  ар търдъъ социалдык 

педагогикалык кубулуш катары =нъгъп жатса, айрымдары уюштуруу-

чулук-педагогикалык, материалдык жана кадрдык жактан кыйынчылык-

тарга учурап, т=м=нд=гъд=й татаал  шарттарда  кызмат  =т==д=:   

     1.  Базар экономикасына =тъънън шарттарында =ндъръштък процесс-

тердеги =зг=ръъл=рдън натыйжасында элдин жашоо дещгээлинин 

т=м=нд=шъ. 

    2.  Айыл жергесинде миграциялык процесстердин кещири орун алышы, 

балдардын кароосуз калышы ж.б.у.с. факторлордун айыл  мектебинин 

окуу тарбия ишине таасирин тийгизиши. 

    3.  К=пт=г=н квалификациялуу даярдыгы бар адистердин айылдан 
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кетип калышы. 

    4) Айыл жергесинде  жумушсуздуктун =съшъ, инфраструктуранын 

начарлашы. 

    5. Медициналык жана маданий жактан тейл==нън дещгээлинин 

т=м=нд=шъ. 

    6.  Мектепке чейинки мекемелердин жабылышынын натыйжасында 

балдардын мектепке даяр эместиги. 

     7. Экономикалык оор абалда пайда болгон айыл чарба 

бирикмелеринин азырынча  мектептерге материалдык, финансылык ж.б. 

жактан жардам бере албай жатышы. 

      8. Айыл жергесинде дагы балдардын т=р=лъшънън азайышы, 

баладардын ата-энелери менен кошо миграцияланышы  мектептердеги 

окуучулардын контингентинин =зг=ръшън= алып келиши. 

    9.  Айыл мектебинин окуучуларына билим беръънън мазмуну учурдагы 

фермердик-дыйкан чарбалардын суроо-талаптарына жооп бербегендиги 

(айыл  жергесиндеги социалдык-экономикалык проблемаларды чечъъг= 

багытталбагандыгы атайын тандоо курстарынын, кошумча 

адабияттардын жоктугу ж.б.). 

      Айылдын мейкиндигиндеги жашоочулардын социалдык абалы =з 

кезегинде мектептеги окуу-тарбия ишин уюштурууда т=м=нд=гъд=й  проб-

лемаларды жаратат: 

— балдардын ъй жумуштарына  к=п катышы, сабактан кийинки 

тарбиялык иштерге аз катышышына алып келет; 

— окуучулардын кесип тандоодо жеткиликтъъ социалдык-психология-

лык жардам ала алышпагандыктары; 

— кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча атайын даярдыгы бар адис- 

тердин жоктугу жана мугалимдердин даярдыгынын т=м=ндъгъ. 

      Айыл социумунун =зг=ч=лъгъ, жаштардын айыл жергесинде иштеп 

калуусуна турмуш-тиричликтик шарттар гана эмес саясий шарттар дагы 

терс таасирин тийгизъъд=.     Кыргызстандын =нъгъъсънън жащы этабында 
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коомдогу саясий абалдын =зг=ръшъ, жащы саясий партиялардын, агым-

дардын пайда болушу, коомдогу демократиялаштыруунун шарапаты 

менен жещип алган маалымдуулук, с=з эркиндиги, адамдардын ащ 

сезиминдеги саясий =зг=ръъл=р  мектеп  окуучуларына  билим жана 

тарбия  беръъг= таасирин тийгизет. Ар търдъъ партиялар, агымдар 

жаштарга, окуууларга таасир этъъг= умтулушат.  Мына ушуга байла-

ныштуу окуучуларга туура маалыматтарды беръънън  зарылдыгы келип 

чыгат. +тк==л мезгилде коомдун руханий ч=йр=сънд=гъ кыйынчылыктар   

расмий идеологиянын аныктала электиги, чет =лк=лък т=м=нкъ сорт-

тордогу маданияттын, диний к=з караштардын  таралышы,  окуучуларга 

да таасирин тийгизет.  

           Айыл чарбасынын =нъгъънън инновациялык жолго =тъшънън шар-

тында эмгек ресурсу ж=нънд=гъ маселе актуалдуу. Мектептин милдети 

окуучуларды туура кесип тандап алууга даярдоо менен мън=зд=л=т.  

Окуучуларды эл чарбасы ъчън зарыл болгон кесип тандап алууга даяр-

доодо эмгекти уюштуруунун жащы шарттарын, илимий техникалык про-

гресс жана эмгекчилердин турмуштук дещгээлин жогорулатууга багыт-

талган социалдык милдеттер таасир тийгизе тургандыгын эске алуу керек.  

       Азыркы кезде айыл мектебинин проблемалары айылдын экономи-

касы, руханий турмушунун жалпы проблемалары менен байланышкан. 

Бул айыл мектебинин =нъгъъсънън жалпы тенденциясын аныктап, тарбия-

лоо  процессине таасирин тийгизет.  Айыл  мектеби билим беръъ система-

сынын составдык б=лъгъ катары жаш муундарга билим тарбия беръъг= 

байланышкан жалпы милдеттерди чечъъ менен  агро=н=р жайдын =нъгъ-

шън= тъз жана кыйыр  таасир эте турган атайын функцияны аткарып, 

кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд= т=м=нд=гъ талаптарды эске алат: 

    —  эмгекти уюштуруунун жащы формаларын жана шарттарын; 

    — чарба жъргъзъънън методдорунун жаратылышты пайдалануунун 

экологиялык принциптерин; 

   — Кыргызстандын шарттарында чарба жъргъзъънън экономикалык 
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натыйжалуулугун  арттыруунун багыттарын; 

  — агартуучу мекеме гана болбостон, айыл социумуна таасир тийгизе 

турган к=п аспектилъъ  уюм. 

         Азыркы кезде илимий адабияттарда «маалыматтык билим беръъ 

ч=йр=съ» деген термин колдонулууда. Бул негизинен мультимедиялык 

билим беръъ технологияларынын =нъгъшъ менен байланышат. Бул жагдай 

айыл мектебинин окуучуларынын кещири маалыматтарга ээ болушуна 

мъмкъндък тъз=т. Мектеп айыл мейкиндигиндеги билим, тарбия беръъчъ 

социализациялоочу маанилъъ институт. Жаштардын социалдык калып-

тануусу жащы тарыхый учурда =тъп, алар социалдык, экономикалык, сая-

сий, руханий, адептик  шарттарга ыщгайланышат. Айыл мектебинин окуу-

чулары ар търдъъ булактардан жащы социалдык баалуулуктарды алышат.  

ХХI кылымдагы маалыматтык технологиянын доорунда к=пт=г=н 

кылымдардан бери топтолгон  улуттук руханий-этникалык маданиятты, 

каада-салтты, ърп адатты, элдик педагогиканын традицияларын айыл 

мектеби гана сактай алат. Айыл мектеби элдик педагогиканын жана 

инновациянын негизинде тарбиялоонун  мазмунун байытып, модифика-

циялап,  коомдун керект==сън эске алуу менен айыл жергесинде жашоо-

чулардын жащы катмарын тарбиялайт. Бирок,  калыптанып келе жаткан 

жаш муундардын керект==л=ръ менен аларды ишке ашыруунун ортосунда 

карама-каршылык пайда болот. Натыйжада жащы  социалдык-экономи-

калык  шарттарда  айыл мектебинде окуучуларды  кесип тандоого даяр-

доодо т=м=нд=гъд=й карама-каршылыктар жаралууда: 

    — коомдун мектептин бътъръъчъл=рън= койгон талабы менен мектептин 

аларды даярдоодогу  мъмкънчълъгънън ортосундагы; 

    — мектептин окуучуларынын билимине коюлган талап менен алардын 

даярдыгынын дещгээлинин ортосундагы; 

— мектептердин инновацияга муктаждыгы менен башкаруунун 

механизминин ортосундагы.  

 Мына ушул маселерди чечъъд= мектептин стабилдештиръъчъ ролу =с=т. 
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      Айыл мектептеринин ишт== шарттары объективдъъ факторлор менен 

аныкталып, окуучуларга билим жана тарбия беръъг= таасирин тийгизет. 

Мектептин айыл чарба =ндъръшъ менен тыгыз байланышы, анын негизги 

социалдык функциясын конкреттештирет. Бул, биринчиден,  окуучулар-

дын айыл чарба эмгегине кещири катышуусуна шарт тъзъъ; экинчиден, 

окуу-тарбия процессинде жъргъзълг=н кесиптик багыт беръъ ишинин 

айыл чарба багыттуулугу  менен аныкталат. Айыл мектебинин кесипке 

багыт беръъчълък мъмкънчълъгън жогорулатууга т=м=нд=гъ жагдайлар 

таасирин тийгизет: 

   — эмгекти съйъъ, жаратылышка жакындык, улууларды урматтоону 

калыптандыруу; 

   —  туулган жерге болгон съйъънъ калыптандыруу. 

   — мектеп айыл жергесиндеги жалгыз билим беръъчъ мекеме, ал аркылуу 

бардык жаштардын билим алышы; 

   — мектеп калкка тарбиялык иш алып барган жалгыз коомдук 

мамлекеттик институт болгондугу; 

   — айыл  жергесинде мектеп гана билим тарбия беръъчъ катары гана 

сакталып калбастан, ал маданиятты таратуучу мекеме болгондугу; 

 Мына ушул сыяктуу факторлор балдардын кесип тандоосуна  тааси-

рин тийгизип, айыл мектебинин окуучусунун жалпыланган социалдык-

психологиялык мън=зд=м=сън берет. Айыл мектебинин окуучусунун 

инсанынын калыптанышына таасир тийгизген факторлорду т=м=н-

д=гъд=й классификациялоого болот: социалдык-экономикалык, сезондук, 

социалдык психологиялык, жаратылыштык-климаттык, территориялык-

регионалдык, социалдык-тарыхый, социалдык турмуш-тиричиликтик, 

социалдык-демографиялык, билим беръъчъ, социалдык-этникалык. 

         Кыргызстандын айыл мектебинин (материалдык-техникалык, окуу-

методикалык, кадрдык), окуучуларга кесиптик багыт беръънън абалын 

талдоо стратегиялык жана тактикалык планда иш алып баруунун 

зарылдыгын к=рс=ттъ. Анткени,  Кыргызстандын айыл чарбасынын 
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эмгек рыногунда карама-каршы келген ситуация пайда болду. Бир 

жагынан колхоз-совхоздордун жоюлушу менен  жумушсуздук пайда 

болсо, экинчи жагынан эмгекти уюштуруунун жащы шартында  

квалификациялык даярдыгы бар  адистерге муктаждык =съъд=. 

Кыргызстандын айыл мектебинин окуучуларынаа кесиптик багыт 

беръънъ модернизациялоо — айыл чарбасынын перспективалык =нъгъшъ, 

реформалоонун натыйжасында рыноктук механизмдердин жана укуктук 

шарттардын тъзълъшъ, айыл мектебинин  ресурстук,  социалдык статусун 

мазмундук, иш аракетинин жащыланышы жана =нъгъшъ менен 

байланышат.   

  Азыркы учурдагы айыл мектебинин  билим беръъчъ мекемеден 

инновациялык социалдык— педагогикалык жана маданий борборго 

айланууда.  Бул окуучунун инсандык сапаттарынын =нъгъъсън=,   анын 

кесип тандап алууга даярдап,  аны =лк=нън социалдык-экономикалык 

жактан =нъгъъсън= салым кошууга даярдоо менен мън=зд=л=т.   

      Демек, айыл мектебинде кесиптик багыт беръъ иш аракетин 

=ркънд=тъъ 1-ден, социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рг=, 2-ден, жащы 

шартта чыгармачыл, демилгелъълъ инсанды тарбиялоого, 3-д=н билим  

беръънън сапатын жогорулатуу жана  компетенттъълъктъ калыптан-

дырууга багытталышы керек. Жогоруда белгиленген функцияларды, 

айыл социумунун =зг=ч=лъгън эске алуу  мектеп бътъръъчъсънън  айыл 

чарба кесиптерин тандоосуна таасирин тийгизет. Айыл мектебинин  

=зг=ч=лъгън  талдоонун негизинде окуучуларга кесиптик багыт беръънъ 

окуу процессинде, класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык 

иштердин системасында, коомдук пайдалуу эмгек жана =ндъръмдъъ 

эмгекте, кошумча билим беръъд=, окуучунун инсандык кызыгуусуна 

багытталган иштерде (техникалык, айыл чарба багытындагы ийримдер 

ж.б.) ишке ашырабыз. 
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                        1-БАП БОЮНЧА ЖЫЙЫНТЫК 

1. Окуучуларга кесиптик багыт беръъ проблемасынын Кыргызстанда 

=нъгъшъ жана калыптанышы бъгънкъ кънг= чейин изилдене элек. 

Кыргызстандын тарыхый, саясий, социалдык-экономикалык жактан 

=нъгъъсънън =зг=ч=лъкт=ръ, жащы этабы  кесиптик багыт беръъ ишинин 

генезисин,  форма,  методдорун жана мазмунун изилд==нъ талап кылат.   

2. Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт беръъ проблемасы т=рт 

этапта калыптанган. Ар бир этапта аныкталган милдеттерди    мектеп 

практикасында  ишке ашыруунун стратегиясы жана тактикасы иштелип 

чыккан. Топтолгон теориялык жана практикалык материалдарды жащы 

методологиялык позицияда талдоо жана чыгармачылык менен пайда-

лануу окуучуларга кесиптик багыт беръънън регионалдык концепциясын 

иштеп чыгууда мааниге ээ болот. 

3. Кесиптик багыт беръънън  теориялык жана методологиялык проб-

лемаларын  изилд==д= негизги орун политехникалык билим беръъ жана 

окутууну =ндъръмдъъ эмгек менен байланыштыруу деген принцип-

тердин негизги орунду ээлеген.  

4. Кыргызстандын окумуштуу педагогдору окуучуларга кесиптик 

багыт проблемасын изилд==г= салым кошкон. Теориялык жана методо-

логиялык проблемаларды иштеп чыгууда КПССтин съездеринин, Совет 

=км=тънън жана Кыргызстан КПнын, Министрлер Советинин дирек-

тивалык документтери  мааниге ээ болгон. 

     5. Кыргызстанда кесиптик багыт беръъ проблемасынын конкреттъъ 

этапта =нъгъшън= жана калыптанышына социалдык, экономикалык,  

саясий шарттар жана элге билим беръъ системасын =нъктъръъг= 

багытталган милдеттер таасирин тийгизген. 

   6. Кыргызстанда билим беръъ системасын модернизациялоонун шар-

тында  проблеманын     =нъгъшън жана калыптанышын изилд==г=  жана 
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талдоого хронологиялык мамиле жасоо методологиялык, теориялык 

жана методикалык маселелерди иштеп чыгууда мааниге ээ болот. 

      4. Кыргызстандын экономикасында агрардык сектор негизги орунду 

ээлегендиктен, коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шар-

тында айыл чарбасынын квалифкациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине 

муктаждыгы =съъд=. Айыл чарбасында эмгекти уюштуруунун жащы 

формаларынын киргизилиши, алдыщкы технологиялардын колдонула 

башаташы тажрыйбага, традицияга гана эмес, атайын даярдыкты талап 

кылган, жащы технологияга негизделген кесиптерге  болгон муктаждыкты 

пайда кылды.  Мына ушуга байланыштуу келечектеги кесип ээлерин  

жергиликтъъ керект==л=рдъ эске алуу менен мектеп партасынан баштап 

даярдоону талап кылат. Азыркы кездеги айыл чарбасы   кесип ээлеринен 

кещири профилдеги даярдыкты талап кылат. Мына ушул жагдайлар =з 

кезегинде айыл мектебинде  кесиптик багыт беръъ ишин =ркънд=тъънън 

талап кылат. 

   5. Айыл мектебинин окуучуларына   айыл чарба кесиптерине  багыт 

беръъ ишинин ийгилиги маселенин теориялык жактан иштелип 

чыгышына   байланыштуу болот. Кесиптик багыт беръънън теориясын 

коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шартында пайда 

болгон мазмунга,  иштин жащы технологиясына, компоненттерине, 

структурасына байланышкан негиз  катары кароого болот. Айыл мекте-

бинде окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт кесиптик багыт беръъ 

ишинин максаты, милдети, функциясы жана ишке ашыруунун этаптары 

базар экономикасына =тъъд=гъ шарттар    менен байланышат.  Кесиптик 

багыт беръъ - эмгек рыногунун керект==л=рън эске алуу менен окуучуну   

кесип тандап алууга даярдоо боюнча коомдук жана педагогикалык 

таасир этъънън системасы катары тъшънс=к болот. 

         6. Айыл мектеби белгилъъ территорияда, социалдык ч=йр=д=  

жайгашып, =зънч= феномен катары педагогикалык,  социалдык, эконо-
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микалык функцияларды аткарат. Мына ушуга байланыштуу айыл мекте-

бинин окуучуларына кесиптик багыт беръъ ишин =нъктъръъ ъчън   анын 

стратегиялык жана тактикалык маселерин чечъъ керек. 

     ХХI кылымдагы технологиянын доорундагы айыл  мектеби — социал-

дык-экономикалык жана маданий ч=йр= менен шартталган билим жана 

тарбия беръъчъ, жащы типтеги айыл чарба эмгекчилерин даярдоо 

маселесине салым кошо социалдык педагогикалык мейкиндик.  Айыл 

мектебинин алдына коюлган милдеттер экономикалык, социалдык, билим 

беръъчълък,  маданияттык факторлор аныкталып,  окуучунун кесиптик 

кызыгуусун, эмгектенъъг= керек болгон ж=нд=мън жана сапаттарын 

=нъктъръъг= багытталган окуу-тарбия ишин активдештирип, анын 

алгылыктуу форма жана методдорун, жащы мазмунун колдонуунун 

зарылдыгын  кън тартибине коюуда. Демек, айыл мектебинин  билим 

беръъ ч=йр=съ =зън= маалыматтык окутуучу ресурсту, билим беръъ 

процессин башкаруунун, окутуунун технологиялык каражаттарын, 

педагогикалык методдорду, ыкмаларды =зън= бириктирип, компетенттъъ 

кесип ээлерин даярдоого салым кошот. Каралып жаткан проблемага 

ылайык, окуучуларды илимдердин негиздери боюнча политехникалык 

билимге, эмгектик к=ндъмд=рг= ээ кылуу, айыл чарба эмгегине жана 

кесиптерине кызыгуусун тарбиялоо ж.б.у.с. педагогикалык маселелерди 

чечъънъ талап кылат. 
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11. БАП.   АЙЫЛ  МЕКТЕПТЕРИНИН ОКУУЧУЛАРЫНА   АЙЫЛ  

ЧАРБА   КЕСИП-ТЕРИНЕ    БАГЫТ    БЕРЪЪНЪ        ИЗИЛД++НЪН    

МЕТОДОЛОГИЯСЫ, МАТЕРИАЛДАРЫ, МЕТОДДОРУ  ЖАНА 

УЮШТУРУЛУШУ    

2.1.Айыл  мектептеринин  окуучуларына айыл чарба 

кесиптерине  багыт беръънън методологиялык негиздери 

        Кыргызстандын коомдук турмушунун бардык ч=йр=сънд=гъ, анын 

ичиндеги билим беръъ системасындагы реформалар педагогика илиминин 

алдына конкреттъъ милдеттерди белгиледи.   Алардын бири мектеп окуучу-

ларына кесиптик багыт  беръънън жащы мазмунун, алгылыктуу форма  

жана  методдорун, каражаттарын табуу болуп саналат. Бул  милдет  проб-

леманын методологиялык негизин тактоону талап кылат. Методология- 

«таанып билъънън методдору жана чындыкты кайра тъзъъ, таанып билъъ 

процессине дъйн=г= к=з караштардын принциптерин колдонуу ж=нънд=гъ 

философиялык окуу…» [381.б.420].  Ал  «изилд==нън ыкмаларынын жана 

чындыкты теориялык таанып билъънън каражаттарынын» жыйындысы 

[356,б.105].    

     Окумуштуу В.В.  Краевскийдин пикири боюнча методология билим-

дердин жана илимий изилд== иш аракетинин системасы катары эки 

аспектиде, атап айтканда методологиялык изилд== жана методологиялык 

камсыздоо катары каралат [211;212]. Методологиялык изилд== педагогика 

илиминин практика менен байланышта =нъгъъсънън закон ченемдъълък-

т=рън  аныктоого, изилд==нън натыйжалуулугун жана сапатын арттырууга 

багытталат. Ал эми методологиялык камсыз кылуунун   милдети —  методо-

логиялык билимди  изилд==нън программасын негизд==д= жана анын 

сапатын баалоодо колдонулат. Мына ушул айырмачылыктар аркылуу 

методологиянын дескритивдик (сър=тт=п жазуучу, теориялык сър=тт=п 

жазууну калыптандыруу) жана прескриптивдик  же  нормативдик (изилд== 
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ишине багыт берген) деген эки функциясын к=рс=тъъг= болот.  

Методология окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишиндеги 

ситуацияны тактоого жардам берип,   теориянын жана практиканын алга 

жылышына к=м=к к=рс=т=т.  

       Педагогика гуманитардык илим катары социалдык- гуманитардык 

таанып билъънън методдорун, принциптерин, мамиле жасоонун багыт-

тарын =ркънд=тъп, педагогикалык теориянын жана практиканын парадиг-

маларынын жащы варианттарын иштеп чыгууда. Кесипке багыт беръънън 

методологиясынын бир кыйла перспективалуу жолун негизд==нън  пара-

дигмасы- ар търдъъ методологиялык мамиле жасоонун бътъндъгъ, бирим-

диги, синтези. Буга чейинки жъргъзълг=н  изилд==л=рд=  кесиптик багыт 

беръънън методологиялык негизи катары окуучуларга политехникалык 

билим беръъ жана окутууну  =ндъръмдъъ эмгек менен байланыштырууну 

белгилешкен (П.Р. Атутов, А.Э. Измайлов, А.С. Макаренко, Н.К.  Круп-

ская, А.Т. Токтосунов, С.Т. Шацкий, ж.б.лар).  Чынында  аталган 

методологияллык негиздер окуучунун кесип тандап алууга даярдоодо 

мааниге ээ болоору шексиз.  

        Коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шарттарында 

айыл мектебинин бътъръъчъл=ръ  =зъл=рънън керект==л=рън канааттан-

дыруунун, =зън-=зъ реализациялоонун жана бышыктоонун каражаттары, 

жолдору жана башка маселелери боюнча билим, билгичтик жана к=ндъм-

д=рг= ээ болушу керек. Мына ушул маселени чечъъг= жардам берген 

кесиптик багыт беръъ методологиясын, методикасын жана технологиясын    

изилд==нън зарылдыгы келип чыкты. 

         Азыркы кезде кесиптик багыт беръъ ишинин ийгилиги методоло-

гияга жана теорияга таянганда камсыз болот. Анткени, теорияда, методо-

логияда практикалык иштин натыйжалуулугун жогорулата турган 

тъшънъкт=р, идеялар, к=з караштар, принциптер  чагылдырылган. 

 Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънъ изилд==нън 

маанилъъ талаптарынын бири методология менен методиканын 
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биримдиги. Бирдиктъъ методологиялык негиздин болушу кесипке багыт 

процессин жана инсанды социалдаштырууну тъшъндъръънън ар търдъъ 

пландагы мамиле жасоосунун багыттарын табууга мъмкъндък берет. 

Философ-окумуштуулар тарабынан методологиялык мамиле кылуу ар 

търдъъч= каралууда.  Н. Стефанов методологиялык мамиле кылууну «иш 

аракетке ылайык келген принциптердин (системанын) жыйындысы» 

[361,б.27]  деп караса, И.В.  Блауберг  жана Э.Г. Юдин  методологиялык 

мамиле кылуу «изилд==нън принципиалдык методологиялык багыты 

катары к=з караш,  аны  менен ъйр=нълъъчъ  обьект катары каралып 

(обьектини аныктоонун жолу), изилд==нън жалпы  стратегиясын жетек-

теген тъшънък же  принцип» деп эсептешет [73,б.74]. 

       С.Н. Чистякова  жана Н.Н.  Захаровдун пикири боюнча кесипке багыт 

беръънън негизги багыты теориянын тъшънъкт=рънън апаратын, прин-

циптерин, методдорун,  формасын, структурасын тактоону к=зд=г=н анын 

методологиялык негизин иштеп чыгуу маанилъъ.  Кесипке багыт беръънън 

методологиясы бул кесиптик =зън аныктоонун илимий негизин изил-

д==нън (системалары, структурасы, принциптери, аспектилери, форма, 

методдору ж=нънд=гъ), анын жоболорун, кесип тандоодо инсандын жана 

коомдун кызыгуусун оптималдаштыруу максатында практикалык таасир 

этъънън методдорун =ркънд=т=т [394,б.26].  Азыркы кездеги =ндъръш, 

жащы =ндъргъч къчт=р, =ндъръштък мамилелер кесипке багыт багыт беръъ 

ишине жащыча мамиле жасоону, келечектеги кесип ээсинин сапаттарын 

калыптандыруунун жащы жолдорун табууну,  анын концепциясын негиз-

д==нъ талап талап кылат. 

     «Концепция — латындын соnceptio- жалпы тъшънък, элестетъъ, ой 

жъгъртъъ деген маанини билдирет. Ал к=з караштардын системасы, кубу-

луштардын жана процесстерди мындай же тигиндей тъшънъъ; 2) кандай-

дыр бир эмгектин, илимий иштин ж.б.башкы аныктоочу, бирдиктъъ 

идеясы деп аныкталат»[225,б.194]. Мына ушул сыяктуу  концепция ж=нън-

д=гъ аныктамалардын  негизинде  педагогикалык концепциялар аныктал-
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ган. Окумуштуу Г.М.  Коджаспированын пикири боюнча педагогикалык 

концепция — бир окумуштуунун педагогика илимине  же  педагогикалык  

кубулуштун предметине жана мащызына карата  тъшънък беръъсъ, анын  

к=з карашынын =з ара байланышкан системасы, педагогикалык  

кубулушту тъшънъънън жолу[188]. Ал эми Е.В. Яковлев жана Н.О.  

Яковлеванын пикири боюнча педагогикалык концепция — бул педагогика-

лык феномен ж=нънд=  татаал максаттуу багытталган, динамикалуу фун-

даменталдык билимдердин системасы, анын толук жана ар тараптуу 

мащызын, мазмунун, =зг=ч=лъкт=рън, ошондой эле азыркы   кездеги 

билим беръънън шарттарындагы ага таянуунун технологиясы [420].  Мына 

ушул сыяктуу к=з караштарга таянуу менен   окуучуларга айыл чарба  

кесиптерине багыт беръънън методологиялык  негизин иштеп чыгууну 

максат кылдык. Проблеманы методологиялык-теориялык  жактан  негиз-

д== окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишиндеги карама-каршылыктарды 

таап, аны жоюуга, жащы социалдык-экономикалык шарттардагы 

мащызын, =зг=ч=лъкт=рън аныктоого мъмкъндък берет.  

     Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръънън методологиясынын   

укуктук негизи катары Кыргызстандагы  социалдык-экономикалык 

=зг=ръъл=рдън жана =лк=нън дъйн=лък билим беръъ мейкиндигине 

кошулуунун шарттарында  кабыл алынган катар укуктук нормативдик 

документтер («Билим беръъ ж=нъд=гъ мыйзам», «Кыргыз  Республика-

сында мектеп окуучуларын тарбиялоонун концепциялары» (2003-ж., 2014-

ж.), «Окуучуларга кесиптик багыт беръънън концепциясы» (2016-ж.), 

стратегиялык документтер, мамлекеттик программалар) тъз=т.    

Мамлекеттик программалар жана стратегиялык документтер билим 

беръънън укуктук нормативдик негизи болуу менен =з ара байланышкан 

билим беръъ системасын тъзъънъ гана к=зд=б=ст=н, =съп келе жаткан жаш 

муундарга кесиптик багыт беръъ ишинин биримдигин чагылдырат. 

      Методологиялык негиз — базар экономикасынын жана эмгекти уюш-

туруунун жащы шарттарына ылайык мектеп окуучуларын айыл чарба-
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сындагы кесипти компетенттъъ тандап алууга даярдоого багытталган 

алгылыктуу кесиптик багыт беръъ ишинин системаны  тъзъънъ к=зд=йт.  

       Коюлган милдетти ийгиликтъъ чечъъ ъчън кесиптик багыт беръъ 

ишине мамиле жасоонун багыттарын аныктоо керек.  Мамиле кылуунун 

багыттары обьектилердин =зг=ч=лъкт=рън, анын =нъгъъсънън закон 

ченемдъълъкт=рън жана принциптерин ъйр=нъъг=, изилденип жаткан 

кубулуштун перпективасын тъшънъъг= жардам берип, изилд==нън   

метолдологиялык фундаменти катары  кызмат =т=йт. 

          1. Кесиптик багыт беръъ ишине социалдык — экономикалык мамиле 

жасоо.  Япониялык окумуштуу С. Фукуяма кесиптик багыт беръъ 

маселеси билим беръъ жана экономика деген феномендердин синтезинен 

пайда болгон деп белгилеген [379,б.12]. Коомдогу =зг=ръъл=рг= ылайык 

окуучуларды кесип тандап алууга даярдоонун ийгилиги тъзд=н-тъз 

социалдык-экономикалык саясатка таягандыгы менен байланышат. 

Окумуштуу И.Н. Назимовдун пикири боюнча кесипке багыт беръъг= 

социалдык-экономикалык мамиле жасоо анын милдеттерин, форма жана 

методдорун гана тактабастан, анын мъмкънчълъгън аныктоого жардам 

берет [271]. Жакшы жолго коюлган кесиптик багыт беръъ ишинин 

жыйынтыгы адамдын чыгармачылык активдъълъгънън =ск=ндъгън=н, 

эмгегинен канааттангандыгынан, кесиптик оорулардын азайгандыгынан 

байкалат. Натыйжада кадрлардын алмашышы 2-2,5 эсе азайса, 10-15% 

эмгектин =ндъръмдъълъгъ жогоруласа, фирманын ичинде кадрларды 

окутуунун наркы 1,5-2 эсе кыскарат [26, б.28]. 

      Бир катар изилд==л=рд= кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд= 

социалдык аспектини эске алуу керектиги к=рс=тълг=н. Социалдык  

аспект — тъзд=н-тъз илимий-техникалык жана коомдогу прогресстин 

талаптары менен байланышып, тигил же бул кесиптин коомдогу кадыр-

баркы менен мън=зд=л=т. Коомдогу =ндъръштък мамилелер, =ндъргъч 

къчт=рдън =нъгъъ дещгээли жана башка маселелер кесиптин  социалдык 

жана функционалдык мазмунун  аныктайт.  Эмгектин б=лъштърълъшъ, 
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=ндъргъч къчт=рдън жана =ндъръштък  мамилелердин =нъгъшъ кесиптин 

функционалдык мазмунун тъз=т. Ал эми кесиптин социалдык мазмуну 

кесиптин търл=ръ жана конкреттъъ социалдык группалардын катнашы 

менен аныкталат. Социалдык мамиле  жасоо инсандын к=щълън келечегин 

ащдап билъънън социалдык шарттарын талдоого,  =зънън багытынын 

ишенимдъълъгън=, аны ишке ашыруунун жолдоруна, каражаттарына, 

=зг=ч=лъкт=рън=, конкреттъъ формалар ж=нънд=гъ билимге бурат. М.Х. 

Титманын ою боюнча «индивид жана атайын группалар ъчън биринчи 

планда конкреттъъ кесипти тандоо   эмес, белгилъъ социалдык позицияны 

ээл== турат» [366]. Окумуштуу В.Н.  Шубкин =зънън изилд==л=рънд= 

кесиптик шыкты социалдык шык катары классификациялаган [41]. Ал эми  

М.Н. Руткевич [307], Ф.Р. Филиппов [380],  жаштардын планын алардын 

келечекте социалдык позициясын кесип тандоо менен тыгыз байланыш-

тырса, В.И.  Журавлев кесип тандоону адамдын турмуштук жолунда =зън 

аныктоосу менен айкалыштырган[149]. Айыл мектебинин окуучуларына 

айыл чарба кесиптерин тандоого багыт беръънън социалдык-экономика-

лык аспектиси учурдагы жана перспективадагы =ндъръшк= тартыла 

турган эмгек ресурстарынын демографиялык структурасын ъйр=нъъ менен 

башталат.  Элдин маданиятынын, билим дещгээлинин =съшъ, жашоо шар-

тындагы =зг=ръъл=р жаштардын кесип тандоодогу позициясын къч=ттъ. 

Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишине социалдык-

экономикалык  мамиле жасоо социалдык шарттарды, башкача айтканда 

микро жана макро ч=йр=нън элементтерин, эмгек ресурстарынын абалын, 

тигил же бул кесип ээлерине коомдун муктаждыгын, жеке адамдын 

=зг=ч=лъгън эске алууну талап кылат[345]. 

         Демек, социалдык-экономикалык мамиле жасоо кесиптик багыт 

беръъ ишинин стратегиясын аныктап, окуучунун =лк=бъздън айыл 

чарбасынын =нъгъъ перспективасын жана андагы кесиптердин маанисин 

тъшънъъсън= жардам берет. 
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 2. Кесиптик багыт беръъ ишине  этнопедагогикалык мамиле жасоо. 

     Кыргыз Республикасынын “Билим беръъ ж=нънд=гъ мыйзамында” 

коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън, билим беръънъ 

модернизациялоонун шарттарында окуучуларга гумандуу мүнөзд=гъ 

билим берүүг=  таянып, улуттук маданий байлык менен шайкеш адамзат-

тык баалуулуктарды урматтоого тарбиялоонун  зарылдыгы баса 

белгиленген[227]. Азыркы кездеги ааламдаштыруу доорунда =съп келе 

жаткан жаш муундарга таалим-тарбия беръъд= элдик педагогиканын ролу 

улам барган сайын =съъд=. «Элдик педагогика — бул элдик оозеки 

чыгармачылыкта, салтта, ърп-адаттарда, элдик оюндарда сакталган 

педагогикалык маалыматтардын жана тарбиялык тажрыйбалардын 

тутуму. Элдик педагогика адамзаттын мищ жылдык тажрыйбасын 

топтогон жана эл арасында биздин кънд=рг= чейин жашаган 

педагогикалык маданиятты изилд==нъ сунуш кылат»[97]. Мектептин 

элдик педагогиканын, элдин социалдык— этикалык идеалынын  негизинде 

=нъгъъсъ азыркы кездеги билим беръънъ жащылоонун жолу. 

Этнопедагогика трансформацияланган, жалпыланган элдик этникалык 

байлыктарга, жалпы адамзаттык  адептик баалуулуктарга, глобалдык  

педагогикага жол жатат.   

       +з  кезегинде Я.А. Коменский,  И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой  жана  башкалар элдик традициялардагы жалпы  идея-

ларды   баса белгилешип,  аларды колдонуунун сунушташкан. Элдик 

педагогика  тарбиялык традицияларды, маданиятты, каада-салттарды 

ъйр=нъп, алар аркылуу социалдык тажрыйба  берилет. Элдик педагогика-

нын  идеяларын, традицияларын, тажрыйбаларын мазмунун мектеп  прак-

тикасында ишке ашыруунун форма жана методдорун белгил== ъчън  

этнопедагогикалык мамиле жасоо деген термин кабыл алынган. Ал  

интеграциялоочу фактор катары изилд==нъ  бътъндък  системалуу процесс 

катары кароого  мъмкъндък берет. Г.Н. Волковдун пикири боюнча 

этнопедагогикалаштыруу процесси окутуу жана тарбиялоону традиция-
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лык (элдик, улуттук, этникалык) маданиятты азыркы кездеги системалар, 

идеялар, технологиялар менен интеграциялап, окуучулардын ащ сезимдъъ 

=зд=штъръп жана аларды колдоно  билишине  зарыл болгон тарбиялоочу 

этнопедагогикалык ч=йр=нъ тъз=т[97]. 

       К.Д.Ушинский ар бир эл =зънън тарбиялоо системасындагы =зг=ч= 

мън=зд=м=г= ээ боло тургандыгын белгилеген[376]. Кыргыз элинин каада-

салттарында, ърп-адаттарда, элдик оюндарда, ооз эки чыгармаларында, 

эпосторунда жаш муундарга билим тарбия беръъ ж=нънд=гъ идеялары 

тарбиялоонун маанилъъ каражаты болуп саналат.  Мына ушуга байла-

ныштуу этнопедагогикалык баалуулуктарга педагогдор кайрылышып, 

элдин педагогикалык идеяларын  жана трдицияларын билим тарбия 

беръъд= ишке ашырууга к=щъл б=лъшк=н.  

        Кыргызстанда  окуучуларга  элдик  педагогиканын негизинде адептик 

(Ж. Бешимов), эстетикалык  (К.Н. Абышев, Ж.М. Орозбаев), дене тарбия-

лык (Х.А. Анаркулов), эмгектик (Б. Апышев), экологиялык (Г.Ж.  

Байышова) тарбия беръънън маселелери изилденген. Бирок, ошондой 

болсо дагы окуучуларга элдик педагогиканын негизинде кесиптик багыт 

беръънън педагогикалык маселелери жеткиликтъъ изилдене элек. 

          Азыркы кезде  окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин этнопеда-

гогикалаштыруунун проблемасын чечъънън теориялык базасы катары  Р. 

Абдраимованын, К.Н. Абышевдин, А. Акматалиевдин, А. Алимбеков-

дун,  Х.А. Анаркуловдун, Б. Апышевдин,  Ж.Бешимовдун, А.Э. Измай-

ловдун, Н. Имаеванын, А.Т. Калдыбаеванын, К. Кыдыралиевдин, А.Ж. 

Муратовдун, Ж. Койчумановдун, С.М. Саипбаевдин, М.Р. Рахимованын, 

Т.В. Панкованын  жана башкалардын эмгектерин эсепт==г= болот. 

     Айыл жашоочулары  коллективдъъ ащ сезимди алып жъръъчъл=р, 

баалуулуктарды жактоочулар, =тк=н муундардын тажрыйбасын, элдик 

педагогиканын, медицинанын, агрономиянын, зооветеринариянын, 

маданияттын традицияларынын мураскорлоруЖащы социалдык-

экономикалык шарттарда этнопедагогикалык мамиле жасоо аркылуу гана 
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билим, тарбия беръъ процессинин мазмунуна элдик  мурастардагы 

прогрессивдъъ идеялар киргизилет[352].. Кесиптик багыт беръъ ишинин  

мазмунун талдоодо жергиликтъъ  материалдарды, элдин каада—салтын, 

ърп-адатын эске алып этнопедагогикалык баалуулуктарга  багыт алуу 

аймактарда билим беръънъ =ркънд=тъънън аныктоочу багыты  болуп 

саналат. Мына ушундай мазмундук компонент билим беръънън, 

тарбиялоонун, кесиптик багыт беръънън натыйжалуулугун жогорулатат.  

      Кесиптик багыт беръъ ишин  =ркънд=тъъд=  этнопедагогикалык мами-

ле жасоо  мааниге  ээ болуп, аны   ишке ашыруунун кыймылдаткыч къчъ 

болуп саналат. Бул айыл мектебинин =зг=ч=лъгъ  жана т=м=нд=гъ 

жагдайлар менен шартталган: 

     — окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишинин   

этнопедагогикалаштыруунун социалдык мън=зг= ээ болушу; 

       —айыл  мейкиндигиндеги этнопедагогикалык ч=йр=д= кесиптик багыт 

беръъ иши жащы социалдык-экономикалык шарттар менен аныкталып,  

атайын =зг=ч=лъкт=рг= ээ болушу; 

    — айыл мектебинде окуучуларга   кесиптик багыт беръъ ишинин   этно-

педагогикалык багыттуулугу педагогикалык коллективдин, ата-энелер-

дин атайын уюштурулган иш аракетинин биримдиги менен 

шартталгандыгы; 

     — кесиптик багыт беръъ ишин   этнопедагогикалаштырууда 

процессинде    мазмундун  жана форманын биримдиги, тарбиялануучунун 

жаш курагына, алардын =съъ дещгээлине ылайык келиши. 

3. Кесиптик багыт беръъ ишине системалуу мамиле жасоо. 

Системалар теориясы изилд==нън обьектисинин бътъндъгън, анын ички 

байланыштарын жана мамилелерин, адамдын жъръш-турушуна кандай 

факторлор, кандайча таасир этет, анын кесип тандап алышына эмне себеп 

болот деген суроону тъшъндъръъг= багытталат (В.П. Беспалько, Ю.Г. 

Юдин, В.А. Сластенин ж.б.). Система — бул закон ченемдъъ =з ара байла-

нышкан,  белгилъъ бътъндъктъ тъзг=н элементтердин структуралары. 
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Конкреттъъ илимий изилд==д= системалык мамиле жасоо диалектикалык 

метод катары философиялык—гносеологиялык позицияны аныктап, 

изилд==нън тарыхый методун жащы дещгээлге к=т=ръп, процесстин 

обьективдъъ критерийлерин аныктап, таанып билъъ обьектисин система 

катары изилдейт. Системалык мамиле жасоо т=м=нд=гъл=рдъ талап кылат, 

биринчиден, системаны составдык элементтерге ажыратып, алардын 

сапаттык =зг=ч=лъкт=рън ъйр=нъънъ;  экинчиден,  берилген элементтердин  

ортосундагы байланыштарды, анын курчап турган ч=йр= менен байла-

нышын талдоону;  ъчънчъд=н, системалык мамиле жасоо =зънън мазмуну 

боюнча синтезделген мамиле катары, илимий таанып билъънън методу 

катары кароону.  Кесиптик багыт беръъ ишин =ркънд=тъъ белгилъъ систе-

маны иштеп чыгууну талап кылат. Системаны тъзъъ иштин негизги 

принциптерин аныктоо менен байланышып, натыйжалуу форма, метод-

дорун, каражаттарын табууга, окуучулардын кызыгуусун, аны тандоодогу 

негизделген мотивин калыптандырууга жардам берет. (К.С.  Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, Б.А. Федоршин). Окуучуга кесиптик багыт 

беръънъ окуу тарбия ишинде ишке ашырылуучу тарбиялык иштердин 

системасы катары кароого мъмкъндък берет. Мында системаны «….инсан-

дын белгилъъ сапаттарын, к=з караштарын, ишенимин калыптандырууну 

камсыз кылган максаттын, мазмундун, форма, методдорун жана 

каражаттарын уюштуруунун принциптеринин биримдиги» деп карасак 

болот [119,б.28]. Окуучуларга айыл чарба  кесиптерине  багыт беръъ 

ишинин системасы окуучу менен мугалимдин иш аракети аркылуу ишке 

кирет. Биринчи жолу- кесипке багыт беръъ ишин тъзд=н тъз мугалимдин 

уюштуруучу иш аракети аркылуу, 2-жолу мугалимдин уюштуруучулук 

жетекчилиги жок эле окуучунун аракети аркылуу ишке ашат, 3-жолу 

мугалимдин  жана окуучунун биргелешкен иш аракети, уюштуруусу 

аркылуу. Биринчи  жол  авторитардык мън=зг= ээ. Окуучунун пикири эске 

алынбайт. Ал  пассивдъъ угуучу катары жър=т. Мисалы, кесипке багыт 

беръъг= байланышкан лекция =тълс=,  же бир башка иш чара =тк=рълс=, 



  

 110 

алар   окуучунун жардамысыз =т=т. Алар ж=н гана угуучу болушат. Бул 

жол каалаган натыйжаны бербейт. Экинчи жол  бир кыйла прогрессивдъъ 

келип, =зън-=зъ тарбиялоо аркылуу ишке ашат. Окуучу =зънън алдына 

максат коюп, =зънън ъстън=н ишт==нън форма жана методдорун =зъ 

тандайт. Бул жолго ар бир тарбиялануучу умтулуусу керек. Анын 

умтулуусу тарбиялоону =зън-=зъ тарбиялоого айлантат. 3-жол кесиптик 

багыт беръъ ишинин системасынын элементтеринин =з ара аракеттениши 

аныктоочу болот. +з  ара аракеттенишъънън мън=зъ системанын сапатын 

аныктайт.  Мында мугалимдин иш аракети багыт-тоочу жана жетекчилик 

роль ойнойт. Мугалим белгилъъ этапта кесиптик багыт беръънън 

максатын, ага ылайык мазмунун, формасын, методун, каражатын аныктап, 

окуучунун иш аракетин уюштурат. Бул =з ара аракеттенишъъ ар търдъъ 

формада ишке ашат.  

      Айыл мектебинин  кесиптик багыт беръъ ишинин системасы окуу-

чуларды =зънън мъмкънчълъкт=рън баалай билъъг=, =лк=д=гъ эмгек рыно-

гунун шарттарында туура кесип тандоого, анын перспективасын баалоого, 

келечектеги кесибине байланыштуу практикалык иште =зън текшерип 

к=ръъг= ъйр=тъъсъ керек. Азыркы кезде кесиптик багыт беръъ ишинин 

негизги компоненттери, форма методдору жана башка аспектилери 

аныкталган. Системалык мамиле жасоодо кесиптик багыт беръъ ишинин 

компонент-тери =з ара тыгыз байланышта болуп, окуу-тарбия ишинде 

ырааттуу жъргъзъл=т. Мына ушундай мамиле  жасоо системаны тъзъп 

турган элементердин жалпы жана жекелик касиеттерин аныктоого 

мъмкъндък берет. Анткени, кесиптик багыт беръъ процесси =зънън 

бътъндъгъ, анын компоненттеринин структурасынын, =нъгъъ булактары-

нын, башкаруунун системалык мън=зд= болушу менен шартталат.  

       Системалык мамиле жасоо окуучуларга айыл чарбасындагы кесип-

терден тандап алууга даярдоо процессинин  ар търдъъ байланыштарын  

бътъндъкт= ъйр=нъп, т=м=нд=гъ компоненттерди б=лъп к=рс=тъъг= 

мъмкъндък берет: 
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     —  айыл  чарбасындагы =зг=ръъл=рг= ылайык кесиптик багыт беръъ 

ишин долбоорлоо; 

— окуу предметтеринин =зг=ч=лъкт=рън эске алуу айыл  чарбасындагы 

кесиптерге  багыт беръъ ишин моделдештиръъ; 

    — окуу-тарбия ишин илимий негизделген окуу методикалык каражаттар 

менен камсыз болушу; 

     —   кесиптик багыт беръъ ишинин натыйжалуулугун текшерип туруу; 

     —  кесиптик багыт беръъ ишин  башкаруу жана натыйжаны баалоо. 

     4. Кесиптик багыт беръъ ишине инсандык мамиле жасоо. Инсандык 

мамиле жасоо окуучунун жекече =зг=ч=лъкт=рън эске алып, анын  шык 

ж=нд=мън, чыгармачыл потенциалын, таанып билъъ жана кесиптик кызы-

гуусунун =нъктъръънъ к=зд=йт. Бул педагогикалык процесске тарбия-

лануучунун инсандык тажрыйбасын кошууну талап кылат. Окуучунун 

инсанына багытталгандык, педагогикалык процессте алар менен болгон 

авторитардык пикир алышууну демократтык жана гумандык пикир-

лешъъг=  алмаштырып,  анын =з алдынчалыгын =стъръп,  кесипти эркин 

тандоого даярдайт (И.Б. Бекбоев, В.В.  Краевский ж.б.лар).  Психолог-

дордун (А.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн 

ж.б.лар.) пикири боюнча инсандын структурасы =з ара байланышкан т=рт 

подструктурадан турат. 

         Биринчи подструктура бул инсандын багытталгандыгы, анын социал-

дык =зън аныктаганы. Бул подструктурадагы, кызыгуу, ж=нд=м муктаж-

дык, мотив, идеал мааниге ээ болот. 

         Экинчи подструктура — жеке турмуштан алган тажрыйба. (билгичтик, 

к=ндъм, адат, билим). 

         Ъчънчъ подструктура— психикалык процесстин жекече =зг=ч=лъкт=ръ 

(эс, ой жъгъртъъ, кабыл алуу, эрк, эмоция). 

       Т=ртънчъ подструктура — темпераменттин =зг=ч=лъкт=ръ. 

         Ар бир адам ъчън кесип тандоо жашоонун булагы катары гана 

мааниге ээ болбостон, кесип анын турмушун аныктоого, коомдогу ордун 
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табуусуна, =зън реализациялоосуна  таасирин тийгизет[110]. Бул процесс 

кесиптик окууга чейин эле башталып, инсандын кесиптик =зън аныктоо-

сунда мааниге ээ болуп, керек болсо кесиптик окуу жайды аяктагандан 

кийин да токтобойт. К=пт=г=н изилд==л=рд=  адам =зънън кесибинин туу 

чокусуна =з алдынча кесиптик иш аракетке кирген стадиясында гана 

жетише тургандыгы белгиленген. Бул этап ар бир адамдын жекече 

мъмкънчълъгън= жана иш аракетине к=з каранды болот. Бир жагынан, 

адамдын ден-соолугу анын жеке ъй бъл=лък жана коомдук турмушу, анын 

психикалык  абалы, натыйжалуу иш аракети тандап алган кесибине 

канагаттануусуна таасирин тийгизет [304].  

      Окуучуларга айыл чарба кесиптерин тандоого багыт беръъд= инсандын 

структурасын эске алуу менен кесиптик багыт беръъ ишин туура 

уюштурууга, анын натыйжалуулугун арттырууга шарт тъз=т. «Белгиленген 

мамиле жасоо педагогдун тарбиялануучуга тарбиялык =з ара 

аракеттенишъъсънън ащ  сезимдъъ жоопкерчиликтъъ субьектиси катары 

анын инсандык =нъгъъсън= ырааттуу мамиле жасоосун талап 

кылат»[266.б,522]. 

     5.  Кесиптик багыт беръъд=   иш-аракетке негизденъъ. Иш аракеттер 

теориясы социалдык-тарыхый процесстин жалпы теориясы катары  

кесиптик багыт беръъ проблемасын чечъъд= принципиалдуу роль ойнойт. 

Ал адамдын инсан катары калыптанышынын негизги механизмин, анын 

иш аракетинин структурасында =зг=ч= коомдук- тарыхый алкакта ачып 

к=рс=т=т (Л.С. Выготский, А.Н.  Леонтьев, Д.В.  Эльконин). Иш аракет-

тик мамиле жасоо бир жагынан окуучунун кесиптик =зън аныктоодо 

жъръш-турушун ж=нг= салса, экинчи жагынан ага таасир этъънън натый-

жалуу жолдорун табууга  мъмкъндък берет. 

      Илимий адабияттарда (Л.П.  Буева, И.С.  Кон, Л.И.  Анцыферова, 

М.С. Каган ж.б.лар) иш аракеттин мащызы, структурасы, инсанды тарбия-

лоодогу калыптандыруучу мааниси, адам иш аракеттин субьектиси боло 

тургандыгы  каралган. Окуучулардын, иш аракетинин търл=рън туура 
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уюштуруу кесиптик багыт беръъд=гъ  обьективдъъ жана субьективдъъ 

мъмкънчълъкт=рдъ аныктоого жардам берет. Иш аракеттин жъръшънд=, 

биринчиден окуучунун =зъ =зг=р=т (инсандын к=з карашы, ишеними ж.б.) 

экинчиден, тышкы (предметтик) иш аракет акырындык менен ички планга 

=т=т (П.Я. Гальперин), ъчънчъд=н иш аракет керект==нън пайда болушу 

жана аны канааттандыруунун булагы болуп калат (А.Н. Леонтьев). Биз 

мындан иш аракеттин теориялык, практикалык  маанисин, атап айтканда 

инсандын =нъгъшън= жана калыптанышына, кесип тандоосуна таасир эте 

тургандыгын к=р= алабыз. Иш аракеттин кесиптик багыт беръъд=гъ 

субъективдъъ мааниси  педагогикалык аспектиден, мугалимдин уюшту-

руучу жана багыттоочу иш аракетинен к=р=бъз.  Кандай гана иш аракет 

болбосун, ал окуучунун кесип тандап алуусуна таасир тийгизъъчъ фактор 

катары каралат. Ошол эле учурда жагымсыз педагогикалык шарттар  

алардын кесип тандап алуусуна терс таасирин тиийгизет. Иш аракетти 

фактор катарында ишке ашырылышында педагогикалык башкаруу 

мааниге ээ болот. Окумуштуулар М.И. Кондаков[194], В.Ю.   Кричевский 

[214], Н.С. Сунцов [363] жана башкалар педагогикалык башкаруунун 

проблемаларын кароо менен анын ийгилиги максат менен милдетти туура 

аныктагандыктан, иш аракетти рационалдуу уюштургандыктан, максат-

туу к=з=м=лд=н, координациялоодон  жана ж=нг= салуудан к=з каранды 

боло тургандыгын белгилешкен. 

Окуучуларга айыл чарба кесиптерин тандоого багыт беръъ ишине 

иш аракеттик мамиле жасоо т=м=нд=гъл=рд=н келип чыгат: а) окуучу-

лардын практикалык иш аракетинен, б) тарбиячылардын, мугалимдердин 

иш аракетинен, в) окуучунун жана мугалимдин =з алдынча иш аракетинен. 

Мына ушундай мамиле жасоо кесипке багыт беръънъ коомдук =ндъръштън 

ажырагыс моменти катары карап, ошол эле учурда анын обьектиси жана 

субьектиси ж=нънд=гъ маселени жана андагы субьектилик — субьектилик, 

субьект—обьектилик катнашуунун маселелерин чечъъг= мъмкъндък 

берет[40].  
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     Окуучунун айыл чарбасындагы кесиптен тандап алышында иш—аракет 

маанилъъ   шарт болуп саналат.  Айыл чарба эмгегинин   търън эске алып, 

кайра тъзъъчълък мън=зг= ээ болгон   коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ 

эмгегин  туура уюштуруу гана анын келечектеги кесиби ж=нънд= кещири 

маалыматка, теориялык жана практикалык даярдыкка ээ болушуна таасир 

тийгизет.  

6. Кесиптик багыт беръъ ишине дещгээлдик мамиле жасоо. ХХ 

кылымдын 80-90-жылдарында философтордун эмгектеринде методоло-

гиянын ъч структуралык  дещгээли негизделген: философиялык, жалпы 

илимий жана атайын-илимий (конкреттъъ илимий) (Б. Бережнева, В.А. 

Ясвин ж.б.).  Методологиянын дещгээлдерине ылайык  таанып билъънън   

бардык жалпы (философиялык), жалпы илимий жана атайын илимий  

методдору =з ара шартталып жана байланышта болот. Изилд==д=  

илимий таанып билъънън тигил же бул методдорун колдонуу ч=йр=сънън 

теориялык-методологиялык негизделишинин  мън=зънд=гъ жалпылык 

дещгээлинин даражасында айырмачылыктын болушу, илимий  таанып 

билъънън  белгилъъ дещгээлдерин ажыратып билъъг= мъмкъндък берет 

(М.К. Мамардашвили, В.Н. Садовский, Л.Я. Станис  ж.б.). Илимий булак-

тарга  таянуу менен окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишинин методо-

логиялык негизин ъч дещгээлге б=лъп кароо керек.  

   Биринчи - жалпы методологиялык дещгээл. Бул дещгээлде кесиптик 

багыт беръъ проблемасын изилд==г= социалдык, философиялык мамиле 

жасоону, изилд==нън обьектисин, предметин анын бардык жактарын, 

байланыштарын изилд==нъ талап кылат. Кесиптик багыт беръъ проблема-

сын изилд==г= диалектикалык мамиле  жасоо менен анын калыптаны-

шын, =нъгъшън, =зг=ч=лъкт=рън, аны =ркънд=тъъг= багытталган иш 

чаралардын системасын аныктай алабыз. 

    Экинчи - жекече методологиялык дещгээл- изилд==д= колдонулган 

методологиялык принциптердин жыйындысы. Жекече методологиялык 

дещгээлде системалык структуралык мамиле жасоо бир катар педагогика-
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нын принциптерине таянуу менен (комплексъъ мамиле жасоо, инсандык 

иш аракеттик мамиле жасоо, теориялык жана практикалык иш аракеттин 

биримдиги ж.б.) кесиптик багыт беръънън бир катар жагдайларын  

аныктоого мъмкъндък берет. 

          1. Кесиптик багыт беръъ- =з ара жана ч=йр= менен тыгыз белгилъъ 

к=з карандылыкта байланышып арактеттенишкен, бир нече компонент-

терден турган  иштин бътън системасы. Анын  структуралык компонент-

теринин негизги милдеттерин ъйр=нъъ андагы функционалдык иерархия-

да багыныщкы байланышты аныктоого жана  =ркъндът=лг=н системаны 

алууга жардам берет. Кесиптик багыт беръънън сырткы ч=йр= менен =з  

ара таасирин ъйр=нъъ, анын калыптанышына таасир тийгизген фактор-

лорду, сапаттык  мъмкъндъкт=рън  аныктоого  мъмкъндък тъз=т. 

       2. Кесиптик багыт беръъ иши дайыма динамикалуу мън=зд=гъ кубу-

луш. Коомдун =нъгъшъ менен пайда болгон кесиптик багыт беръъ ишинин 

системасы келечекте =зънън негизги параметрлерин сактап (компонент-

тери, максаты, милдети, эркин ой жъгъртъъг= ж=нд=мдъъ социалдык 

активдъъ инсанды калыптандырууга багытталган жана башка), конкрет-

тъъ социалдык-экономикалык шарттарга ылайык =ркънд=тъл=т. Анын 

себептерин ъйр=нъъ кесиптик  багыт беръъ ишин натыйжалуу уюштурууга 

жана башкарууга мъмкъндък берет. Кесиптик багыт беръъ ишинин функ-

цияларына таасир тийгизген негизги факторлорду изилд== квалифика-

циялуу даярдыгы бар адистерди даярдоонун перспективасын аныктайт.  

Мына ушундай мамиле жасоо  гана коомдогу реформалоонун шартта-

рында кесиптик багыт беръъ ишинин структурасындагы, мазмунундагы 

=зг=ръъл=рдъ аныктоого жардам берет. 

      Изилд==нън ъчънчъ дещгээли - белгилъъ милдеттерди чечъъд= колдо-

нулган, изилд==чъ тарабынан иштелип чыккан конкреттъъ методиканын 

жыйындысы. Изилд==д= конкреттъъ метод белгилъъ «методологиялык 

ачкычта» колдонулат. Мектеп окуучусуна айыл чарбасындагы кесипти 

тандоого  багыт беръъ процессин терещ таанып билъъд=, анын максатын,  
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милдетин,  форма жана методдорун, натыйжалуулугун аныктоодо 

конкреттъъ изилд==  мааниге ээ болот. 

       Изилд==д= окуучулардын кесиптик багыт беръънън маселелери 

боюнча билим дещгээлин ъйр=нъъ, алардын кесип тандап алуусунун 

дещгээли ж=нънд= тыянак чыгарууга жардам берет. Дайым эле тандоонун 

дещгээли анын ащ сезиминдеги кесиптин мън=зъ ж=нънд=гъ тъшънъгнън 

дещгээлине ылайык келбегендин эске алуу зарыл. Анткени, айрым учур-

ларда мектеп бътъръъчъсъ  кесип тандоонун теориялык маселелери 

боюнча билимдерге ээ болбой эле, ата-энесинин, мугалимдердин, кесип 

ээсинин жана башкалардын таасири астында келечектеги кесибинин 

сапаттарын алып жъръъчъ боло алат. Же болбосо, кесип тандоо ж=нън-

д=гъ терещ билимдерге ээ болсо дагы,  ал иш  ар търдъъ  таасирлердин 

жардамы менен бекемделбейт. Мына ушуга байланыштуу окуучунун айыл 

чарбасынын тармактары жана кесип тандоонун маселелери боюнча 

билимин,  кесиптик кызыгуусун жана аны тандоосунун мотивдеринин 

критерийлеринин  аныктоо керек. Демек, окуучуларга кесиптик багыт 

беръъ ишинин натыйжалуулугунун дещгээлдик мамилеге ылайык 

т=м=нд=гъд=й  критерийлерин аныктоого болот:  

    — окуучунун туура кесип  тандап алуунун социалдык - экономикалык 

маанисин туура тъшънъъсъ; 

— окуучунун =зънън кызыгуусун, шык, ж=нд=мън баалай билиши;                         

—  тандаган кесибинин жеке =зъ ъчън мааниси жана перспективасын 

аныктай алышы; 

— окуучунун =зънън теориялык, практикалык жана психологиялык 

жактан даярдыгын  баалай алышы ж.б.у.с. 

      Бул =з кезегинде изилд== иштерин жъргъзъъд= методдордун 

комплексин колдонууну талап кылат. Окуучуларды айыл чарбасындагы 

кесиптерден тандоого даярдоого интегралдык мън=зд=м= берип, аны эки 

дещгээлде кароого болот. Биринчи дещгээлге  каалоо, таанып билъъг=,  

кесипке ээ болууга умтулуу, мотивация, эмоционалдык, эрк  кирет. Экин-
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чи дещгээлде ж=нд=м аныкталып, кесиптик иш аракетке даярдык жана 

т=м=нкъ структурага ээ болот: инсандын кесипке багытталгандыгынын 

аныкталгандыгы ( кесиптик  позиция,  мотивдер, керект==л=р, максат 

ж.б.) кесиптик компетенттъълък, психофизиологиялык  туруктуулук, 

ишенимдъълък, туруктуу социалдык жана кесиптик маанилъъ сапаттар.  

    7. Кесиптик багыт беръъ ишине диалектикалык мамиле жасоо.       

Окуучуларды кесип тандоого даярдоо маселесин чечъънън маанилъъ 

методологиялык принциби — аларга тарбиялык таасир этъънън система-

сынын диалектикалык мън=зъ. Мындай мамиле жасоонун мащызы инсан-

ды ъйр=нъъг=, алардын социалдык мааниге ээ болгон мотивдерин, эмгек-

ке муктаждыктарын аныктоого, атуулдук жана кесиптик жактан 

калыптандырууга жардам берип, аларга жетъънъ долбоорлойт. Мында 

окуучунун инсанындагы анча чощ эмес сандык =зг=ръъл=р, айрым 

сапаттар тез секирик бериши мъмкън. Бул жарылуу — чощ педагогикалык 

къчтън финалы. 

      Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън методологиялык 

жана теориялык  проблемаларын аныктоодо философиянынын жалпы 

жоболору  мааниге ээ болот.  Аларга коомдук =ндъръш, =ндъръштък къч 

жана =ндъръштък мамилелер, коомдун обьективдъъ керект==съ жана 

кызыгуусу, инсан ж=нънд=гъ окуулар ж.б.лар  кирет. Анткени, педагогика 

илиминдеги изилд==л=рг= коюлган талаптар, кесипке багыт беръъ ъчън 

жекелик мън=зг= ээ болгону менен алардын методологиялык жана 

методикалык биримдиги  бар. Тарыхый материализм коомдук кубулуш-

тарды таанып билъънън методу жана чыгармачыл теориясы  болуу менен 

адам коомунун практикалык иш аракетин жалпылоонун негизинде 

=нъгъп, коомдук илимдер ъчън методологиялык негиз болот. Кесиптик 

багыт беръъ ишинин =зг=ч=лъгън эске алган учурда гана таанып билъънън 

методдору ийгиликтъъ колдонулат. Мисалы, азыркы кездеги айыл чарба 

кесиптерине багыт беръъ ишин изилд==нън маанилъъ методологиялык 

негизи катары карама-каршылык теориясын кароого болот. Илимий 
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булактарга таянып, эмгекке коюлган социалдык-экономикалык, социал-

дык-педагогикалык талаптарды салыштыруу  т=м=нд=гъд=й карама-

каршылыктарды аныктоого мъмкъндък берди:  

    — айыл чарбасынын эмгекчиге койгон талабынын =съшъ жана базар 

экономикасынын шарттарында кесип ээлерин алдын ала озуп даярдоонун 

ортосундагы; 

   —  инсандын иш аракетке кызыгуусунун, мъмкънчълъгънън жана коомдун 

муктаждыгынын ортосундагы; 

    —  кесип ээсинин интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга болгон 

муктаждык жана ага карата жай багыт алуунун ортосунда; 

    — базар экономикасынын шарттарында эмгекке адептик психоло-

гиялык, экономикалык, кесиптик даярдыктын керектиги жана аны ишке 

ашыруунун шарттарынын ортосундагы; 

  — эмгектин =ндъръмдъълъгън жогорулатуунун зарылдыгы жана 

мъмкънчълъкт=рдън ортосундагы; 

  — улуттук, регионалдык жана башка шарттардын жана демократташ-

тыруунун жетишсиздигинин ортосунда  ж. б. у. с. 

       Жогоруда белгиленген карама-каршылыктар =съп келе жаткан жаш 

муундарды айыл чарбасындагы кесиптерден ащ сезимдъъ тандап алууга 

даярдоонун педагогикалык маселелерин  изилд==г= жардам берет. 

   6. Профессиографиялык мамиле кылуу. Азыркы кездеги  айыл 

чарбасына илимдин  жана техниканын жетишкендиктеринин, эмгекти 

уюшуруунун ар търдъъ формаларынын киргизилиши, алдыщкы техно-

логиялардын колдонулушу  кесип ээлерине жогорулатылган талап коет.   

Мына ушуга байланыштуу  окуучуларга  кесиптик багыт беръъд=  

профессиограммаларды пайдалануу мааниге ээ болот. Илимий адабият-

тарда профессиограмма ж=нънд= бир катар  тъшънъкт=р бар ( А.Е Голом-

шток, Е.А. Климов, А.К. Маркова ж.б.).  Окумуштуу А.К Маркованын 

пикири боюнча профессиограмма — бул кесиптин талаптарын  натый-

жалуу аткарууга мъмкънчълък берген, инсандын   =нъгъшън= шарт тъзг=н,  
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илимий негизделген    кесипке жана  адистин инсандык сапатына коюлган 

талаптар. Башкача айтканда, профессограмма эмгек процессинин 

мазмунун, =зг=ч=лъкт=рън жана адамдын  психологиялык =зг=ч=лъкт=рън 

жана ден соолугунун абалын, квалификациясынын даярдыгынын 

дещгээлине  коюлган талаптарды  так  сър=тт=п жазган мън=зд=м= [255].    

       Илимий адабияттарда эл чарбасынын ар търдъъ тармактарындагы 

кесиптерди сър=тт=п жазууда педагогикалык, психологиялык, эконо-

микалык,  технологиялык,  медициналык белгилерге   белгилерди пайда-

ланууга боло тургандыгы к=рс=тълг=н. Окумуштуулардын к=з караш-

тарына таянуу менен азыркы кездеги айыл чарбасындагы кесиптердин 

профессиограммасын тъзъъд= аталган билгилерге таянуу менен  т=м=н-

д=гъл=рг= к=щъл б=лъъ керектигин белгилейбиз: 

1. Айыл чарбасындагы  кесиптер  ж=нънд= маалымат. 

2. Кесиптин эмгек предмети (иш аракеттин багытталгандыгына жараша 

техникага, адамдарга, жаныбарларга, =съмдъкт=рг= ж.б.).  

3. Кесиптик билимдер, билгичтиктер, к=ндъмд=р, кесиптик билимге  ээ 

болуунун жолдору 

4. Эмгек каражаттары (техникалык жабдуулар, машиналар ж.б.) 

5.  Эмгектин шарты (санитардык-гигиеналык,  эмгек жана эс алуу 

шарттары, ишитин узактыгы, жумушчу орун ж.б.) 

6. Эмгектин уюштурулушу( группалык, жекече,  социалдык статусу 

ж.б.) 

7. Эмгектин натыйжасы (сандык жана сапаттык аткарылышы) 

8. Кесиптик квалификациясынын дещгээли, эмгек акысы (кесиптик 

компетенцияларга ээ болушу  ж.б.) 

9. Кесиптик укуктары жана милдеттери 

10.  Кесиптин  адамга тийгизген ощ  жана терс таасири. 

Мына ушул сыяктуу   профессиограмаларды колдонуу окуучуларды 

азыркы кездеги  айыл чарбасындагы кесиптер ж=нънд= жеткиликтъъ 

маалымат алуусуна жардам бере тургандыгын изилд==нън жъръшънд= 
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байкай алдык. Бирок, окуучу конкретъъ кесипти тандап алса, анда ошол 

кесип боюнча бир кыйла  так профессиограмманы колдонуу керектигин 

белгилемекчибиз. 

     7. Кесипке багыт беръъ ишинде окуучулардын жаш курагын эске алуу. 

Психологиялык адабияттарда инсандын  (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович,  

Л.С.  Выготский, И.С. Кон, Д.Б. Эльконин, А.К. Петровский, ж.б.лар) 

жаш курак этаптарына ылайык  психологиялык процесстердин,  дене 

тарбиялык жактан =нъгъшъ    социалдык, этникалык, маданий, тарыхый 

шарттар менен байланышы каралган. К=рънъктъъ психолог В.В.  

Чебышева кесип тандоочу адам ата-энеси жана мектеп таасир тийгизген 

пассивдъъ обьект эмес, адегенде активдъъ субьект катары аракеттениши 

керек деп белгилеген. Мына ушуга байланыштуу кесиптик багыт беръъ 

ишинде инсандын активдъълъгън =нъктъръъг=, тандоонун субьективдъъ 

жагына басым жасалууда (3- главанын  2-параграфында каралган). 

     8. Технологиялык мамиле.  Квалификациялык даярдыгы бар кадрларды 

даярдоо дайыма тез темп менен =нъгъп жаткан =ндъръшт=н алдыда болуп, 

жащы пайда болгон милдеттерге жана проблемаларга карата бат багыт 

алып, ийкемдъъ болуусу керек.  Мына ушуга байланыштуу окуучуларды ой 

жъгърт= билъъг=, туура чечим кабыл алганга, коюлган проблеманы чечъъ 

ъчън ар търдъъ варианттарды жылдырып  жана алардан алгылыктуусун 

тандап алууга ъйр=тъъ керек. +ндъръшк= технологиялык мамиле жасоо 

кесип ээсинен ар търдъъ факторлордун комплексинин иш аракетке таасир 

этъъсън  тъшънъп, алдын ала болжолдоп, эсепке ала билишин талап кылат. 

Натыйжада эмгекке, кесипке даярдоонун технологиялык мамилеси келип 

чыгат. Технологиялык мамиле жасоо азыркы кездеги техникалык, 

технологиялык, экономикалык, гуманитардык системалык ой жъгъртъънън 

мън=здъъ белгилерин интеграциялайт. Ой жъгъртъънън мындай стили 

азыркы кездеги технологиялык билим беръънън негизинде болуп,  адамдын 

жалпы жана эмгек  маданиятын калыптандырат. Окуучуларды айыл 

чарбасындагы кесиптерден тандоого багыт беръъд=  технологиялык 
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мамиле жасоону   ишке ашыруу  бир катар педагогикалык шарттарды 

божомолдойт: 1) окутуунун жана тарбиялоонун комплекстъълъгъ, 2) окуу 

процессинде жагдайга карата логикалык ой жъгъртъънъ =нъктъръъ; 3) 

политехникалык билим беръънън жащы мазмунун аныктоо. Мында анын 

мазмунун азыркы кездеги айыл чарбасындагы инновациялык 

технологиялардын кещири колдонула башаташын эске алып, илимий 

техникалык билимдердин тенденциясына карата къч=тъъ керек.   

    9. Ч=йр=г= шайкеш мамиле жасоо. Инсанды калыптанышына, 

=нъгъшън=  социалдык жана мейкиндиктик-предметтик ч=йр= ойлонуш-

турулган таасир этъънън системасы катары кызмат =т=йт (Г.А. Ковалев, 

Ю.С. Мануйлов,  В.В.  Рубцов, В.А.  Ясвин ж.б.).  Адамдын ч=йр=съ кещ 

мааниде алганда бул анын жашоосунун  социалдык, саясий, эконо-

микалык, маданий жана жашоо шарттары.  Кесипке багыт беръъ ишинин 

социалдык ч=йр= менен байланышта каралышы окуучулардын кызы-

гуусун жана турмуштук планын калыптандырууга багытталып, анын 

мащызын тъшънъънъ конкреттештирет.      

Азыркы кездеги айыл жергесинин ч=йр=съ окуучуларга  активдъъ 

(билим беръъчъ, маданий-агартуучу, ъй-бъл==лък) жана пассивдъъ (жара-

тылыш, спорттук жана к=ч=-короолук) таасир тийгизет. Материалдык 

базага жараша  ч=йр=нън таасиринин  натыйжалуулугу  ар търдъъ болот. 

Бирок, бардык эле чарбалык-экономикалык, социалдык, саясий  маданий 

ч=йр= — агартуучу ч=йр= боло бербейт. Ч=йр= агартуучу болуш ъчън 

билим беръънън касиетин к=рс=тъшъ керек. Бул  билим беръъчъ субьектин 

иш аракетине к=з каранды болот. Ар бир ч=йр=нъ, анын потенциалын 

аныктап, алардын ортосунда моделдештирилген байланышты тактап, 

тарбиялык максатта пайдалануу керек. Айыл социумунун  руханий атмо-

сферасында баалуулуктун ар търдъъ системасы =зг=ч= чагылдырылат. (2-

главанын 3-параграфында каралган).  Республикабыздын айыл жерге-

синде билим беръъ проблемасынын абалын изилд==, коллективдъъ чарба-

лардын тарашы,  маданий — агартуучу мекемелердин кыскарышы, адам-
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дардын =здък чарбалары менен гана чектелип калышына жана коммуни-

кативдик проблемалардын пайда болушуна алып келди. Мында ъй 

бъл=лък, уруулук  маселе биринчи орунга чыгып, жалпы коомдук кызык-

чылык экинчи орунда калды.  Элдин билим дещгэлинин т=м=нд=шъ, 

жумушсуздук, ъй- бъл=лък проблемалар конструктивдъъ =з ара катнашта 

кыйынчылыкты жаратууда. Ал эми балдардын ар търдъъ биргелешкен иш 

аракеттерге катышуусу, кесиптик багыт беръъ ишинин  негизи болуп кала 

берет[337].   . Азыркы кездеги айыл жергесинде жашоонун =зг=ч=лъгъ ар 

търдъъ чарбалык  иштер эмгектик билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън  

кещири спектрин талап кылат.  

      10. Компетенттъъ мамиле  жасоо бъгънкъ кънд= дъйн=лък билим беръъ 

мейкиндигинде кещири таралган. (В.В. Давыдов, И.А.Зимняя, Э.Ф. Зээр, 

В. В. Краевский, И. Я. Лернер, Равен Дж., М. Н. Скаткин, Г.К Селевко, 

Д.Б.Эльконин, А.В. Хуторской ж.б.). Мектеп окуучуларын компетенттъъ 

кесип тандоого даярдоонун мън=зъ жана =зг=ч=лъгъ органикалык търд= 

=з ара байланышкан социалдык жана экономикалык факторлор менен 

шартталган:  азыркы кездеги илимий- техникалык прогресстин темпи 

жана =нъгъп туруучу  масштабы, коомдук =ндъръштън татаалдыгы, 

эмгектин мазмунун, шартынын жана мън=зънън =зг=ръшъ; =ндъръштън 

эмгек ресурстарына болгон муктаждыгы; кесип ээлеринин билимине, 

кесиптик-квалификациялык даярдыгынын дещгээлине жащы талаптардын 

коюлушу ж.б. 

      Компетенттъълък — бул  окутуунун натыйжасында  ээ болгон билимге, 

тажрыйбага, баалуулуктарга, шыкка негизделген жалпы ж=нд=мдъълък. 

Ал =зън= окутуунун натыйжасына (билимди, билгичтикти), багытталган 

баалуулуктардын системасын, когнитивдик, операциялык-технологиялык, 

мотивациялык, этикалык, социалдык жана жъръм турумдук компетен-

цияларды камтыйт. Тъйъндъъ компетенциялар к=п функционалдуулугу, 

к=п чен =лч=мдъълъгъ, дисциплиналар аралык, предметтен жогору тур-

гандыгы (надпредметность) менен мън=зд=лъп, к=пт=г=н кесиптик, 
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турмуш-тиричиликтик. социалдык проблемаларды чечъъг= жардам берет. 

Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишине     компетенттъъ 

мамиле жасоо,  коюлган милдетти чечъъ ъчън зарыл болгон кещири 

билимге, билгичтиктерге, ишке карата багыт алууга ж=нд=мг= ээ 

динамикалуу инсандын калыптануусуна таасирин тийгизет.  

Компетенттъъ мамиле жасоо азыркы кездеги базар экономикасынын жана  

билим беръънън шартына жооп бергендиктен, аны кесипке багыт беръъ 

ишинин бардык этаптарында, максатты, мазмунду, форма жана методду, 

натыйжаны к=з=м=лд== ишин аныктоодо колдонуу максатка 

ылайыктуу[335].  Бул таза тааныштыруучу мън=зд=гъ маалымат беръъчъ 

мъмкънчълъкт=н, чыгармачылык иш аракеттин ыкмаларына ээ болгон 

инсанды калыптандырат.  

    11. Стратегиялык мамиле жасоо. Азыркы кезде дъйн=д=гъ =ндъргъч 

къчт=рдън =нъгъшънън к=рс=ткъчт=ръ, калктын жумуш менен камсыз 

болушу тъзд=н-тъз кесипке багыт беръъ проблемасынын чечилиши менен 

байланышат. Бул кесипке багыт беръънън глобалдык проблема экендигин 

к=рс=тъп турат [101]. Кесиптик багыт беръъ ишине мындай мамиле 

жасоо-нун мащызы азыркы кездеги Кыргызстандын туруктуу =нъгъъсънън 

стра-тегиялык   багыттары жана  келечекте ага ылайык эмгек рыногунун 

=нъгъшън комплекстъъ талдоо менен шартталат. Мына ушуга байла-

ныштуу т=м=нд=гъл=рдъ эске алуу керек: 

    — Кыргызстандын айыл чарбасындагы эмгек рыногунун керект==л=рън 

жана сунушталган жумушчу кадрлардын шайкеш келишин талдоо;          

   — кесипке багыт беръъ ишинин концепциясын аныктоо ъчън адам 

ресурсунун салыштырмалуу талдоо; 

     — аспектилештиръъ максатында кесипке багыт беръъ ишинин мазмунун 

аныктоо; 

   — жащы  шарттарга ылайык билим беръъ ч=йр=сънън кесипке багыт 

беръънъ  ишке ашыруунун азыркы кездеги   мъмкънчълъкт=рън аныктоо; 
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  — кесипке багыт беръъ ишин  тууралоо, тактоо ъчън аткарылган иштин 

натыйжаларын баалоо. 

    Биз жогоруда айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба 

кесиптерине багыт беръъ ишин жъргъзъъд= эске алынуучу мамиле 

жасоонун жагайларына токтолдук. Тигил же бул аспектини  б=лъп 

к=рс=тъъ =зънч= максат эмес, ал ж=н гана инсандын коомдогу =зънън 

социалдык келечегинин бир жагдайын терещ кароого, талдоого мъмкън-

дък берген  таанып билъънън процедурасы. Кесипке багыт берүү ишине 

мамиле кылуунун багыттары өз алдынча теориялык фундамент катары 

обьектилердин өзгөчөлүктөрүн, анын өнүгүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрүн, 

принциптерин, изилденип жаткан кубулуштун перспективасын түшүнүүгө 

жардам берет. Айыл мектебинде иштин натыйжалуулугун камсыз кылган 

баштапкы жоболор, закон ченемдъълъкт=р, принциптер окуучуну кесип 

тандап алууга даярдоонун =з=гън тъзъп турат. Изилдөөнүн жүрүшүндө  

мамиле жасоонун багыттарына жана алынган натыйжаларга таянуу менен 

айыл чарба кесиптерине багыт берүүнүн закон ченемдүүлүктөрү катары 

төмөндөгүлөрдү белгилемекчибиз: 

1. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишинин  базар 

экономикасыны шарттарындагы коомдун социалдык заказы катары  

аныкталгандыгы. 

2. Айыл мектебинде окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръъ 

ишинин окуучунун инсанынын =нъгъъсън= багытталгандыгы. 

     3. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине  багыт беръъ ишинин 

натыйжалуулугу   педагогикалык шарттарга к=з каранды. 

     4. Айыл мектебинде окуучуларга айыл чарба кесибине  багыт беръъ 

ишинин мазмунунун, форма, методдорунун жана  каражаттарынын   

максатка к=з каранды. 

      5. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине  багыт беръъ иши 

обьективдъъ жана субьективдъъ факторлого к=з каранды. 
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          Илимий педагогикалык адабияттарда кесипке багыт беръъ ишинин 

ащ сезимдъълък, =з алдынчалык, эркин тандоо ж.б.у.с. принциптери 

каралган (В.Д.  Сахаров, А.Д.  Сазонов, Н.Н.  Захаров, С.Н.  Чистякова 

ж.б.). Бирок, коомдогу =зг=ръъл=р учурдагы шартка ылайык келген 

кесиптик багыт беръъ ишинин негизги принциптерин табуунун 

зарылдыгын пайда кылды.. Атайын принциптер  айыл мектебинин  

билим жана тарбия беръъ ч=йр=сънд= кесиптик багыт беръъ ишин 

оптималдаштырууга жардам берет деп айта алабыз. Кесиптик багыт 

беръъ оптималдаштыруу — бул социалдык-экономикалык факторлордун, 

билим-тарбия беръъд=гъ кещири педагогикалык мъмкъндъкт=рън, 

окуучунун жекече =зг=ч=лъкт=рън (шык ж=нд=мън, кызыгуусун, ден-

соолугун ж.б.) эске алуу менен аны ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоо.  

       Мына ушуга байланыштуу азыркы кездеги илимий жетишкен-

диктерге, алдыщкы педагогикалык тажрыйбаларга таянуу менен кесиптик 

багыт беръъ ишинин натыйжалуулугун арттыра турган окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине  багыт беръъ ишинин  т=м=нд=гъд=й атайын принцип-

терин белгилемекчибиз: 

 1. Кесиптик багыт беръъ ишин окуучулардын айыл чарба 

кесиптерине кызыгуусун калыптандырууга багытталышы;. 

      2. Кесипке багыт беръъ ишинде мектептин, ъй-бъл==нън, 

коомчулуктун, =ндъръштък коллективдин биргелешип иштеши. 

     3. Айыл мектебинде айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишинин 

ъзгълтъксъздъгъ жана ырааттуулугу;                           

     4. Мектептеги окуучуларга  кесиптик багыт беръъ ишинин айыл чарба   

багыттуулугу. 

    5. Айыл чарба кесиптерине багыт ишинин илимийлъълъгъ. 

     6. Окуучулардын жаш курак жана жекече =зг=ч=лъкт=рън эске алуу 

менен кесиптик багыт беръъ ишин к=п баскычтуу дещгээлде ишке 

ашырылышы. 
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      7. Кесиптик багыт беръъ ишинде айыл мектебинин =зг=ч=лъкт=рънън 

эске алынышы.               

        Аталган принциптер кесиптик багыт беръъ ишинин жъргъзъънън 

форма  методдорун, мазмунун тактоого,  долбоорлоого жана прогноз-

доого,  келип чыккан   маселелерин оптималдуу чечъъг= жардам берет  

         Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън  натыйжалуу-

лугу педагогикалык шарттарга к=з каранды болот. Педагогикалык 

шарттар айыл мектебинде окуучулардын коомдогу социалдык-

экономикалык =зг=ръъл=рдъ эске алуу менен ащ сезимдъъ кесип тандап 

алуусуна таасир тийгизет. Изилд==нън жъръшънд= т=м=нд=гъ   кесиптик 

багыт беръъ ишинин  натыйжалуулугун камсыз кыла турган турган бир 

катар шпедагогикалык шарттар аныкталды (3-главада толук каралган)  

      Айыл мектебинин =зг=ч=лъгън  талдоонун негизинде окуучуларга   

кесиптике багыт беръънън негизги багыттарын к=рс=т= алабыз: 

  — окуу процесси жана сабактан тышкаркы иштер; 

   — класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин системасы; 

    — коомдук пайдалуу эмгек жана =ндъръмдъъ эмгек; 

    — кошумча жана профилдик билим беръъ. 

    — окуучунун инсандык кызыгуусуна багытталган иштер (техникалык, 

айыл чарба багытындагы ийримдер ж.б.) 

     Кыргыз Республикасынын  жалпы билим беръъчъ мектебининин  

мамлекеттик стандартына ылайык мектептеги окуу тарбия иши окуучу-

ларга билим беръъг=, жалпы маданиятын жана кесип тандоодо мааниге ээ 

болгон компетенцияларды калыптандырууга  багытталат. Т=м=нд=гъ 2.2- 

сър=тт= окуучулардын айыл чарбасындагы кесипти тандап  алууга 

даярдоонун негизин билим беръъ ч=йр=съ, обьектиси, субьектиси, ишинин 

багыттары к=рс=тълг=н.      
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     2-сър=т.Айыл мектебинин окуучуга таасир этъъчъ ч=йр=съ 

      Методологиялык маанилъъ суроонун катарына кесипке багыт 

беръънън натыйжалуулугунун критерийлерин аныктоо болуп саналат.   

К=пчълък учурда кесипке багыт беръънън натыйжалуулугун  канча окуучу 

мектепте багыт берген кесипти тандап алып иштеп жатат деген к=рс=ткъч 

менен аныкташат. Окуучулардын айыл чарба кесибин тандап  алууга 

даярдоонун критерийлери  кесипке багыт беръъ менен байланышкан иш 

аракет менен аныкталат (3-главанын 3-параграфында каралган).    Окуу-

чуларды кесип тандап алууга  даярдоо боюнча иштелип чыккан критерий-

лер айыл мектебинде максатты,  милдетти  коюуга, окуу-тарбия иштерин 

пландаштырууга, иштин жыйынтыгын баалоодо колдонулат.  

       Демек, окуучуларга кесиптик багыт беръънън  методологиясы айыл 

мектебинин =зг=ч=лъгън эске алуу менен  Кыргыз Республикасынын 

укуктук нормативдик документтеринин негизинде иштелип чыкты. Ал 

т=м=нд=гъд=й компоненттерден тъз=т:  мамиле кылуунун багыттары, 

обьект 

Сабак

-тар 

Мектеп-

тен 

тыш-

каркы 

иштер 

Класстан

тышкар-

кы иштер 

Коом-

чулук 

Ата-

энелер 
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закон ченемдъълъкт=ръ, принциптери, мазмундук толукталышы,   педаго-

гикалык шарттары, к=рс=ткъчт=ръ жана натыйжасы. Мына ушул 

методологиялык негиз окуучуларды айыл чарба кесибин тандап алууга 

даярдоонун моделин, илимий практикалык негизин иштеп чыгууда 

мааниге  ээ болуп, айыл мектебинде окуу тарбия  иштеринин багыттарын 

интеграциялоого мъмкъндък берет. 

  

2.2. АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНИН  ОКУУЧУЛАРЫНА   АЙЫЛ  ЧАРБА   

КЕСИПТЕРИНЕ  БАГЫТ     БЕРЪЪНЪ  ИЗИЛД++НЪН   ОБЬЕКТИСИ, 

ПРЕДМЕТИ, МЕТОДИКАСЫ ЖАНА УЮШТУРУЛУШУ 

 

         Азыркы кездеги педагогика  илиминин теориялык потенциалы 

окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алууга даярдоонун 

проблемасын ар тараптуу  изилд==г= мъмкъндък берет.   Мына ушуга 

байланыштуу биринчи кезекте изилд==нън  максатын, объектисин,  

негизги  тъшънъкт=рън  аныктоону, кесип тандоого  даярдоонун моделин 

иштеп чыгууну, алынган натыйжаларды талдоону  талап кылат. 

      Изилд==нън обьектиси-  айыл мектебинин окуу тарбия процесси. 

       Изилд==нън предмети- окутуу- тарбия процессинде окуучуларга 

айыл чарба кесиптерине багыт беръънън  теориялык жана практикалык 

аспектилери.   

         Изилд==нън предмети   азыркы кездеги  коомдун социалдык заказы 

менен аныкталып жана  мектеп окуучуларын айыл чарба кесиптерин 

тандоого даярдоодогу карама-каршылыктарды жоюу ъчън ар тараптуу 

изилд==нъ талап кылат.   

     Изилд==нън методологиялык жана теориялык негизин таанып 

билъънън диалектикалык жана педагогикалык кубулуштарды окуп 

ъйр=нъънън системалык-структуралык методу, инсан жана  иш аракеттер 

ж=нънд=гъ теориялар, теориянын жана практиканын байланышын 

шарттаган негизги философиялык жоболор, (руханий жана материалдык 
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=ндъръштън =з ара шартталгандыгы, коомдогу =ндъргъч къчтън ролу) 

педагогдордун, психологдордун, социологдордун фундаменталдуу эмгек-

тери, илимий- педагогикалык мамиле кылуунун багыттары тъз=т. 

       Окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди тандоого багыт беръъ 

проблемасын изилд==д= =зг=ч= мааниге ээ болгон айрым тъшънъкт=рг= 

бар.  Изилд==д= алгачкы тъшънък «кесип» деген тъшънък.  Кесип — бул  

атайын даярдыкты талап кылган белгилъъ иштин багыты жана 

адамдардын ащ сезиминде чагылдырылган коомдук катнаштардын 

системасы. Коомдун социалдык  структурасын тъзъъд=,   жаш муунарды 

келечектеги турмуштагы ордун  аныктоо менен байланышкан маселе 

болгондуктан бул маселе педагогикада каралган. Мектеп окуучусу 

кесипти тандоого умтулушат. Окуучуларды кесип тандоого даярдоодо 

маанилъъ  тъшънъкт=рдън катарына «кесиптин кадыр-баркы»  кирет. 

Кесиптин кадыр-баркын баалоо, жеке адамдын ага карата  мамилесин 

чагылдырып, субьективдъъ болот.  Бул адамдын ащ сезиминдеги к=з 

караш, коомдо болгон чыныгы байланыштар ж=нънд=гъ  тъшънък.  

Субьективдъъ баалоо =зън= тиешелъъ болгон бир нече элементтерди 

камтыйт. Бир жагынан ар търдъъ кесиптер обьективдъъ  айырма-

чылыкты  камтып  (айлык акы, квалификация ж.б.) ж=н гана  сандык 

мааниде берилсе, экинчи жагынан субьективдъъ катнаштын   к=рс=тк=н 

ар търдъъ критерийлерге негизделген. 

       Адам жашап турган релдуу коомдогу социалдык катмарлардын 

окшоштуктары жана айырмачылыктары бар. Мына ушул айырма-

чылыктар адамдын ащ сезиминде ошого ылайык закон ченемдъъ     

чагылдырылат. Негизделген  маалыматтардын жыйындысы,  кесиптер-

дин кадыр-баркы окуучулардын кесипке кызыгуусунун жана аны 

тандоодогу мотивинин калыптанышына, аны тандодогу даярдыгынын 

дещгээлине  негиз болот. 

    Биз, адамдын керект==сън материалдык каражаттын санына таянуу 

менен  канааттандыруу даражасын ж=нънд= толук айта албайбыз. 
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Анткени,  ар бир кесиптик группада ар търдъъ жаш курактагы, ар търдъъ 

кызыгуусу бар  адамдар эмгектенишет. Мына ушуга байланыштуу 

канаттандыруу даражасы жеке адамдын керект==сънън саны. Тигил же 

бул кесиптин кадыр-баркын ошол кесипте  эмгектенгендердин саны 

менен   баалоого  болбойт. Ошондуктан ушул группанын =кълд=ръ коом-

дун структурасында кандай  баалана тургандыгын билъъ  керек. +зънън 

кесибин субьективдъъ баалоо адамды коомдун тещ салмагын тещдеш-

тиръънън даражасы, анда алган орду менен канааттангандыгында. Мына 

ушул маселелер айыл мектебинин бътъръъчъсънън кесип тандоодо эмнеге   

умтула тургандыгы ж=нънд=   маалымат алууга  жардам берет. Башкача 

айтканда, алардын кесип тандоодогу кызыгуусун, аны тандоонун  

мотивин аныктай алабыз.     Кесиптин =зън= тарткан жагымдуу жагдайы 

учурдагы ал тармакта адамдар менен катнашынын натыйжасында пайда 

болгон к=з караш. Улуу муундардан  алган бул социалдык маалыматты 

окуучу белгилъъ даражада  жеке  тажрыйбасы менен ширелтет.  Адамдын 

тигил же бул кесипке жасаган мамилеси ошол кесипте эмгектенген 

адамдар менен пикир алышканда, теориялык билимге, практикалык 

к=ндъмд=рг= ээ болгон мезгилинде  калыптанат. Окуучунун айыл 

чарбасы,  андагы кесиптер ж=нънд=     маалыматтарды мектепке  чейин,  

кесип тандоо  маселесин ойлонгонго чейин алгандыктан   кандайдыр бир 

дещгээлде ага карата  багытталгандыгы пайда болот. Бул маалымат-

тардын туура калыптанышы окуучулардын кесиптик кызыгууларынын, 

аны тандоонун мотивдеринин, даярдыгынын калыптанышынын, кайра 

баалоонун пайда болушунун шарты.  Кесиптик багыт беръъд= окуучунун  

жеке тажрыйбасын, жъръш-турушун, билим, билгичтигин, к=ндъмд=рън, 

к=з караштарын к=щълдън сыртында калтырбаш керек. Окуучунун  

билиминин терещдиги, =зънън жана  жана башкалардын тажрыйбаларын 

окуучунун  айкалыштыра билиши керект==нън  реалдуу къчън= 

айландырат. Алар =зъл=рънън шыгын баалап, реалдуу търд= кесиптик 

=зън аныктоого  умтулушат.  Демек, билимдин, тажрыйбанын, кесиптик 
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кызыгуунун жана аны тандоонун даярдыгынын дещгээлин, =зг=ч=лък-

т=рън ъйр=нъъ окуучуларга айыл чарба  кесиптерине багыт беръънъ  

натыйжалуу башкаруунун негизи болуп саналат.  Мына ушул багыт-

тардагы изилд== жъргъзъъ ъчън материалдар    даярдалды. 

         Теориялык булактарды жана топтолгон педагогикалык 

тажрыйбаларды ъйр=нъъ, жалпылоо, системалаштыруу окуучуларга 

кесиптик багыт беръъ  маселесинин =нъгъшън, калыптанышынын 

тарыхый - педагогогикалык =б=лг=л=рън жана базар экономикасынын 

шарттарында =ркънд=тъънън жагдайларын, теориядагы жана 

практикадагы абалын аныктоодо мааниге ээ болот. Изилд==г= 

тарыхый—логикалык мамиле  жасоо  коомдун социалдык-экономикалык 

=нъгъъсънън милдеттерине ылайык кесиптик багыт беръъ ишинин 

алгылыктуу системасын тъзъъг=,  мазмунун, багытын, милдетин,   форма 

жана методун тактоого жардам берди.   Изилд==нън жъръшънд= алынган  

натыйжаларды талдоодо жана тыянак чыгарууда теориялык анализ жана 

синтез методдору пайдаланылды. 

       Эмперикалык методдор   мектептин окуу тарбия ишиндеги  окуучу-

ларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън чыныгы абалын чагыл-

дырган   обьективдъъ материалдарды топтоого жардам берет. 

        Изилд==д= коюлган  милдеттери чечъъ  т=м=нд=гъд=й методдорунун 

комплексин тандап алууга негиз болду. 

  Байкоо жүргъзүү методу   изилдөөнүн бардык  этабында колдонулуп, 

анын милдети, схемасы аныкталды.  Бул зарыл болгон маалыматтарды 

алууга жана ага ылайык  тыянактарды чыгарууга мүмкүндүк берди.  

Бирок, метод  кещири колдонулса дагы кесиптик багыт беръъ процессинин   

ички мазмунун толук ачып к=рс=т= албайт. 

Ащгемелешүү методу кесиптик багыт беръъ ишинде туруктуу байланыш-

тарды аныктоого, изилденъъчъ маселе боюнча маалымат алууга, окуучунун 

ички жан дъйнөсүн үйрөнүүгө багытталды.   Анын жъръшънд= окуучунун 



  

 132 

жаш курагы жана жекече өзгөчөлүгүн эске алуу менен   план тъзълъп, 

сүйлөшүлүүчү маселелердин, суроолордун вариативдүүлүгүнө, ситуацияны 

туура пайдаланууга к=щъл б=лъндъ. Аңгемелешүүнън  натыйжасын тактоо 

үчүн изилдөөнүн башка методдору менен айкалыштырылды.   

Мектеп  документациясын талдоо (класстык журналды, мугалим-

дердин жана мектеп жетекчилеринин иш пландарын, отчетторун, жыйна-

лыштардын протоколдорун ж .б.)  менен изилд==д=  мааниге ээ болгон ар 

түрдүү материалдарды алдык. Алынган маалыматтар илимий корутун-

дуларды чыгарууда мааниге ээ болду.  Окуучулардын  чыгармачылык 

иштерин үйрөнүү менен алардын кызыгуусунун, шык—жөндөмүн жана 

башка сапаттарынын калыптанышын аныктадык. 

Интервью алуу методу.   Изилд=өд= алдын ала суроолорду даярдалып,  

окуучуларга ырааттуу берилип, жооптор   алынып, ачык талкуу 

жүргүзүлдъ. 

    Алгачкы булактарды  иликт==  методунун жардамы окуучуларга 

кесиптик багыт беръъ маселеси менен байланышкан   токтомдор, 

конференциялардын материалдары  талдоого алынды. Бул метод  окуу 

программаларынын, китептеринин  жана башка материалдардын 

окуучуларга айыл чарба кесиптерине  багыт беръъд=гъ маанисин   

үйр=нүүгө жардам берди. 

Педагогикалык тестирл== методунун жардамы менен кесипке багыт 

беръъ ишинде   окуучунун жетиши, интеллектуалдык өнүгъшъ, кесиптик 

сапаттарынын кальштанышы ж.б.у.с. маселелер изилденди. 

Анкеталык сурамжылоо. Атайын иштелип чыккан суроолордун жардамы 

менен массалык   окуучулардын  кесип тандоого байланышкан суроолорго 

берген жоопторун   талдоого мүмкүндүк берет. Кесиптик багыт беръъ 

ишинде ачык, жабык   анкеталар колдонулду.  

Моделдештирүү методу окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишинин 

структурасын, алардын кесип тандоого даярдыгын калыптандыруу 
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боюнча теориялык моделин түзүүд= колдонулду. Түзүлгөн моделде 

окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ ишинин   чектери, 

алардын туруктуу байланыштары жана катнаштары,   жыйынтыктары 

чагылдырылды. 

 Педагогикалык идеяларды теориялык талдоо жана синтезд=ө методу 

үйрөнүъчъ проблеманы аныктап, гипотезаны иштеп чыгып, берилген 

кубулушту аны тъзүүчүлөргө ажыратып, ички мазмунду талдоого,  

жүргүзүлг=н  иштин  жыйынтыктоодо,   илимий тыянактарды жана  прак-

тикалык сунуштарды берүүд= мааниге ээ болду.  

Математикалык методдорунун   жардамы  менен  окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине багыт беръъ ишинин натыйжалары сандык көрсөткүчъ     

менен аныкталып,  талдоого алынды.  

Изилдөөнүн жүрүшүндө методдордун комплекси колдонулду. Бул жагдай 

бир методдун жардамы менен алынган материалды экинчи методдун 

материалдары толуктап, кесиптик багыт берүү ишинин маңызын түшүнүүгө, 

аны өркүндөтүүгө негиз болуп саналат.    

       Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъ проблемасынын 

теориядагы, практикадагы абалы, изилд==нън максаты, милдети педаго-

гикалык  экспериментти жъргъзъънън зарылдыгын к=рс=ттъ 

      Педагогикалык эксперимент методу. Педагогикалык эксперимент 

2004-2018- жылдардын аралыгында ъч этапта (констатациялоочу  (2004-

2006-жж.), калыптандыруучу 2007-2017-ж.ж), текшеръъчъ (2017-2018- 

ж.ж.) =тк=рълъп, ар бир этаптын максатына жана милдетине ылайык 

изилд==нън методдорунун комплекси колдонулду. Эксперменттин 

максаты - теориялык изилд==нън негизинде  тъзълг=н кесипке багыт 

беръънън моделин, аныкталган педагогикалык шарттарды, атайын 

принциптерди эске алуу менен  окуучуларга айыл чарба кесибине багыт 

беръънън сапатын жогорулатуу жана туруктуу ощ динамикасына 

жетишъъ болуп саналат.  Эксперименттин программасы кесиптик багыт 
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беръъ ишине мамиле жасоонун (экинчи главанын 1- параграфында 

берилген) жана окуучуларга кесиптик багыт беръънън концепциясынын 

негизинде иштелип чыгып, анын технологиясы, изилд==нъ ишке 

ашыруунун конкреттъъ этаптары, иштин багыттары аныкталды. 

Программанын =зг=ч=лъгъ  сунуш кылынган  —   системанын  педагоги-

калык натыйжалуулугу атайын принциптер менен мън=зд=лг=ндъгънд=.   

Изилд==нън материалдарын даярдоодо А.Е. Голомштоктун (“Кызы-

гуулардын картасы”),  Л.Н. Кабардованын  (кесиптик даярдыкты сурам-

жылоо ), А.Е. Климовдун (окуучунун ж=нд=мън аныктоо боюнча), Л.А. 

Йовайшанын (ар търдъъ кесиптин ч=йр=сън= шыгын аныктоону баалоо-

нун методикасы), Дж.Холландын (окуучулардын кесиптик багытталган-

дыкты ъйр=нъънън методикасы), М.Рокичтин (окуучулардын кесип тан-

доого даярдыгынын дещгээлин) методдоруна таяндык. 

     Жогоруда каралган   изилдөө методдорунун ар бири кесипке багыт беръъ 

ишинин   айрым  жактарын үйр=нъъд= белгилүү деңгээлде роль ойнойт.        

        Ъчънчъ  текшеръъчъ эксперимент (2017-2018 жылдар) =тк=рълъп, 

негизинен эксперименталдык иштин жыйынтыгын дагы бир бир ирээт 

текшеръъ, мектептин педагогикалык коллективинин кесиптик багыт 

беръъ боюнча иш аракеттинин системасын бышыктоого, окуучулардын 

иш аракетин, активдъълъгън стимулдаштырууга багыт алды. Этаптын 

максаты: 

    — окуучулардын кесип тандоодогу реалдуу мъмкънчълъкт=рън, жетише 

турган ийгилигин жана мазмунун аныктоо;  

   — констатациялоочу жана калыптандыруучу эксперименттин натый-

жаларын салыштыруу; 

   — алынган материалдарды талдоонун негизинде эксперименттин 

тыянагын чыгарып, айыл мектептери ъчън методикалык сунуштарды 

иштеп чыгуу. 
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       Калыптандыруучу эксперимент биз сунуштаган концепциянын 

обьективдъъ негизделгендигин жана натыйжалуулугун аныктоого жардам 

берди.  

                                    2-бап боюнча жыйынтык.  

  

        Айыл чарбасынын реформалоонун натыйжасында рыноктук 

механизмдердин жана укуктук шарттардын тъзълъшъ, окуучулардын 

атуулдук позициясынын калыптанышына, кесиптик багыт беръъ ишин 

жъргъзъъг= жогорулатылган талаптарды коет. Айыл мектебинин алдына 

коюлган социалдык заказ окуу-тарбия ишин активдештирип, анын 

алгылыктуу форма жана методдорун, жащы мазмунун колдонуунун 

зарылдыгын  пайда кылды.     Коомдогу социалдык-экономикалык =зг=-

ръъл=рг=, к=пт=г=н баалуулук-адептик багытталыштарга  кайра ой 

жъгъртп=й, билим беръънън парадигмасынын алмашылышынын 

шарттарында  мурдагы  формалар, методдор, каражаттар менен айыл 

мектебинин окуучусун ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоо маселесин 

чече албайбыз. Анткени, базар экономикасынын шарттарында жащы 

типтеги кесип ээсин даярдоонун  татаалдыгы атайын изилд==нъ талап 

кылат.  Биз мындан айыл мектебинин окуучуларына кесиптик багыт беръъ 

ишин жетекчилик кылуунун жащы методологиялык  негиздерин анык-

тоонун зарылдыгы келип чыкты деп айта алабыз. 

      Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънънън  

методологиялык негизин аныктоодо,  азыркы этаптагы коомдогу 

социалдык-экономикалык шарттарды, =ндъръшт= колдонулуучу 

инновациялык технологияларды, кесипке коюлган талаптарды эске алуу 

керек.  

Кесипке багыт беръънън методикасы,  методологиясы бул кесиптик 

=зън аныктоонун илимий негизин, анын жоболорун,   инсандын жана 

коомдун кызыгуусун оптималдаштыруу максатында кесип тандоонун 

практикалык методдорун =ркънд=т=т. 



  

 136 

    Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръънън методологиялык 

негизин мамиле кылуунун багыттары, закон ченемдъълъкт=ръ, 

принциптери, укуктук негиздери, максаты, обьектиси, субьектиси, 

колдонуу ч=йр=съ, мазмундук толукталышы, ишке ашыруунун 

уюштуруучулук-педагогикалык шарттары, к=рс=ткъчт=ръ жана 

натыйжасы тъз=т. Кесиптик багыт беръъ ишине мамиле кылуунун 

багыттарын, теориялык негиздерин  талдоо  изилденип жаткан кубулуш-

тун перспективасын тъшънъъг= жардам берет.  Кесиптик багыт беръъ-

нънън  теориясы «мазмунга жана технологияга негизделип,      концеп-

циялардын, тъшънъкт=рдън, к=з караштардын, идеялардын, 

сунуштардын  жыйындысын камтыйт.      Мына ушул методологиялык 

жана теориялык негиз  окуучуларды айыл чарба кесибин тандап алууга 

даярдоонун илимий практикалык негизин иштеп чыгууда мааниге  ээ 

болуп, айыл мектебинде окуу тарбия  иштеринин бардык  

компоненттерин бирдиктъъ педагогикалык  системага  интеграциялайт. 

Айыл мектебинин окуучуларна айыл чарба кесиптерине багыт беръъ 

маселесин изилд==д=   методдордун комплекси колдонуу каралып жаткан 

проблеманы толук кандуу ъйр=нъъг= мъмкъндък берет.  Анткени, бир 

методдун жардамы менен алынган материалды экинчи методдун 

материалдары толуктап, кесиптик багыт берүү ишинин натыйжалуулугун 

аныктоого жардам берет. 
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111 БАП .   ОКУУЧУЛАРДЫН   АЙЫЛ  ЧАРБА   КЕСИПТЕРИНе                                 

КЫЗЫГУУСУН  КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА АНЫН  

УЮШТУРУУЧУЛУК  —ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ 

3.1. Айыл мектептеринин окуучуларына   аЙЫЛ ЧАРБА  КЕСИбине  

БАГЫТ БЕРЪЪНЪН -ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ 

 

        Республикабыздын айыл мектептериндеги окуучуларга кесиптик 

багыт беръъ ишинин абалы,   базар экономикасына =тъънън шарттары   

кесиптик багыт беръъ ишин модернизациялоонун зарылдыгын пайда 

кылды. Кесиптик багыт беръънъ модернизациялоонун максаты мектеп 

окуучусуна сапаттуу билим беръъ, алардын инсандык =нъгъъсънд= айыл 

чарба эмгекчисинин ащ сезимин калыптандыруу, кесипти ащ сезимдъъ  

тандап алуунун даярдыгына ээ кылуу. Окуучуларынын  айыл чарба кесип-

терин тандоосуна к=пт=г=н факторлор (педагогикалык, социалдык, 

экономикалык), белгилъъ шарттар таасирин тийгизет. Айыл  мектебинде 

окуучуларды айыл чарба кесиптерин тандап алууга даярдоонун татаал-

дыгы, окуу-тарбия процессинин ар тараптуу аспектилерин ъйр=нъънъ, 

педагогикалык шарттарды аныктоону талап кылат. Бул     айыл  мектеп-

теринде  окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд=  педагоги-

калык шарттарды тъзъъ  мааниге ээ болот деп айта алабыз.  

        Илимий адабияттарда  азыркы кезге чейин «педагогикалык шарт» 

деген тъшънъкк=  бирдей аныктама жок.  Бул термин педагогика илими-

нин  =нъгъъ этаптарында, убакыттын =тъшъ менен =зг=ръп,   трансформа-

цияланган.  Бул типтер педагогикалык шартты толуктап, кещейтип, педа-

гогикалык процессти натыйжалуулугун арттырат. «Шарт» - бир  жагынан 

тигил же бул  нерсенин к=з каранды болгон жагдайы, экинчи жагынан бир 

нерсенин ишке ашкан жагдайы. Философиялык  энциклопедияда 

«шартка»  т=м=нд=гъд=й  тъшъндърм= берилген: 1) тигил же бул нерседен 

к=з каранды болгон жагдай, 2) жашоонун кандайдыр бир ч=йр=сънън, иш 

аракет ъчън аныкталган жагдайы, 3) тигил  же бул =тъп жаткан жагдай 
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[381,б.588]. Башкача айтканда, бул тъшънък  белгилъъ кубулуштун, 

конкреттъъ шарттардын жыйындысы. Ч=йр=нън пайда болушу, жашашы, 

=нъгъшъ ъчън шарт керек.  Философиялык тъшънъкт= шарт предметке, 

кубулушка, процесске же системага, анын кызмат =т==сън= жана =нъъсън= 

карата  мааниге ээ болот.  

      Окумуштуу Н.М. Борытко педагогикалык шартты- педагогикалык 

процесстин жъръшънд= белгилъъ натыйжага жетъъ ъчън тигил же бул 

ченемде педагог тарабынан аныкталган, таасир  тийгизген  сырткы шарт 

катары баалаган Ал ансыз жашай албайт. Предметтин =зъ кандайдыр  

бир жагдайлар менен шартталса, ал эми шарт- предметке карата салыш-

тырмалуу обьективдъъ дъйн=нън к=п търдъълъгъ [82].     

         В.И. Андреев пикири боюнча педагогикалык шарт окутуунун жана 

тарбиялоонун, методдорунун, ыкмаларынын жана  уюштуруу форма-

ларынын комплекси [23]. 

       Ал эми В.А. Беликов- педагогикада коюлган милдетти чечъъг= багыт-

талган материалдык- мейкиндик  ч=йр=сънън жана мазмундук, форманын, 

методдун обьективдъъ мъмкънчълъкт=рънън жыйындысы катары караган 

[59;60]. 

А.Я. Найндын пикири боюнча педагогикалык шарт «изилд==д= 

коюлган милдетти чечъъг= багытталган мазмундун, форма, методдордун,  

каражаттардын жана материалдык-мейкиндик ч=йр=сънън обьективдъъ 

мъмкънчълъкт=рънън жыйындысы» [270]. 

       Окумуштуу Е.А. Ганин- педагогикалык шартты азыркы кездеги 

маалыматтык технологияны колдонуу менен максаттуу багытталган 

билим тарбия беръъ процессинде инсандын белгилъъ сапаттарын калып-

тандырууну камсыз кылууга керек болгон =з ара  байланышкан жагдай-

лардын жыйындысы деп эсептейт.  Ал =зънън изилд==сънд= билим  беръъ 

практикасында атайын шарттарды тъзъънъ психологиялык жана педаго-

гикалык аспектилер менен байланыштыруу мааниге ээ боло тургандагын 

белгилеген [102]. 
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       Психологияда  бул тъшънък  инсандын =нъгъъсънън контекстинде 

каралган. Шарт адамдын психологиялык =нъгъъсънън динамикасын 

аныктап (аны акырындатып же тездетип), акыркы натыйжасына таасир 

эткен сырткы жана ички  себептердин  жыйындысы катары  к=рс=тълг=н 

Азыркы кезде педагогикалык изилд==л=рд= «шарт» деген тъшънък «педа-

гогикалык системаны» мън=зд==д= кещири  колдонулат. Окумуштуулар 

шарттардын ар търдъъ белгилерине таянып, аларды  бир  нече группа-

ларга  б=лъп к=рс=тъшк=н. Мисалы, Ю.К. Бабанский педагогикалык сис-

теманын кызмат =т==сън= таасир тийгизген шарттардын эки группасын 

белгилеген:1) сырткы (жаратылыштык, коомдук, =ндъръштък, маданий, 

микрорайондук ч=йр=съ; 2) ички (окуу-материалдык база, мектеп гигиена-

сы, моралдык -психологиялык, эстетикалык жагдай ж.б.) [285 б,15]. 

        Шарт- обьектинин, кубулуштун же процесстин маанилъъ компонент-

теринин комплекси, андан  к=з каранды болгон шартталган  феномендер 

(обьективдъъ кубулуштар, процестер.) жана ч=йр=нън =тъп жаткан 

феномендин калыптануусуна таасир этъъсъ. 

       Демек, шарт- педагогикалык системанын ичинде  бътън педагогика-

лык процесстин составдык б=лъгъ болсо, педагогикалык  шарт билим 

жана тарбия беръъчъ ч=йр=нън бъткъл мъмкънчълъгън  чагылдырат.  Алар  

мазмунду, окутуунун жана тарбиялоонун методун,  ыкмаларын камтыйт. 

Педагогикалык шарт — бул белгилъъ натыйжаны алууга багытталган, 

педагог  тарабынан конструкцияланган, педагогикалык процесстин  

жъръшън= олутту  таасир  тийгизген, жагдайдын, фактордун сырткы 

берилиши. Педагогикалык каражат сыяктуу эле шарт (шарттардын 

системасы) педагогикалык процесске таасир этъъ  максатында педагог 

тарабынан атайын негизделет. Бирок,  каражатка караганда, шарт натый-

жаны детерминациялаганга  олуттуу  себеп боло албайт.  

     Окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд=  уюштуруучулук    

шарттарды дагы эске алуу керек. Бул жагдай кесиптик багыт беръъ ишин 

жергиликтъъ аймактын =зг=ч=лъкт=рън эске алуу менен кесиптик багыт 
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беръъ ишин системалуу жъргъзъънъ камсыз кылат. Окумуштуу  С.Н. 

Павловдун  пикири боюнча уюштуруучулук педагогикалык шарт - бул 

окутуу жана тарбиялоо процессинин объективдъъ мъмкъндъкт=рънън 

жыйындысы жана алардын =з ара аракеттенишъъсънън жагдайы.  Шарт- 

педагогикалык иш аракеттин максатына  жетъъ ъчън багытталган, план-

дуу тандалган, мазмунду, методдорду конструкциялоо жолу [280,б.14]. 

А.В.  Сверчковдун пикири боюнча, уюштуруучулук педагогикалык шарт - 

инсандын кесиптик маданиятын калыптандыруу  процессин  башкаруу 

боюнча иш аракетти байланыштыруунун негизи болуп саналат [318, б.277-

282]. Е.И Козыреванын к=з карашы боюнча уюштуруучулук педаго-

гикалык шарт — коюлган милдетти ийгиликтъъ чечъънъ камсыз кылган 

обьективдъъ  мъмкъндъкт=рдън жыйындысы [189,б.4-9)].  Уюштуруучулук 

шарт педагогикалык шартты  коштоп  жана  колдоп аны ишке ашырат. 

        Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръъд=, зарыл болгон 

педагогикалык шарттардын  компоненттерин тандап алууда  система-

луулук принциби негиз болуп саналат. Тандап алынган компоненттер =з 

ара белгилъъ функционалдык багытта байланышып, окуучуларга  айыл 

чарба кесиптерине багыт беръъд=  жагымдуу шарт тъзъъг= негиз болот. 

Окуучунун инсандык касиеттеринин =нъгъшънън жана анын келечектеги 

кесибинин сапаттарынын  калыптанышынын  к=з карашында  алып 

к=рс=к, анда =з ара байланышкан эки системаны   аныктай алабыз: 

биринчи,  инсандын =зън-=зъ ж=нг= салган =зг=ч=лъкт=рънън жыйын-

дысы, экинчи,  окуучунун кесип тандап алуусуна таасир тийгизген  уюш-

туруучулук педагогикалык шарттардын системасы.  

         Республикабыздын  айыл мектептеринде  топтолгон тажрыйбаларды 

талдоонун жана изилд==л=ръб=здън натыйжаларына, айыл мектебинин 

окуучуларына  кесиптик багыт беръъ ишине мамиле жасоонун багыт-

тарына таянуу менен     т=м=нд=гъд=й педагогикалык шарттарды аныктай 

алдык: а) Окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калып-

тандыруу; б) Региондун =зг=ч=лъкт=рън эске алуу  окуу-тарбия ишинин 
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айыл чарба жана кесиптик багыт берүүчүлүк жагдайын арттыруу; в) кесипке 

багыт берүү ишинин этнопедагогикалык багыттуулугу; г) мугалимдердин 

кесиптик багыт берүү ишине теориялык, практикалык жана психологиялык 

жактан даярдыгы; д) ата-энелердин кесиптик багыт берүү маселеси боюнча 

түшүнүктөрүн кещейтүү; ж) социалдык шериктештикти өнүктүрүү, з) кесип-

тик багыт берүү ишинин инновациялык форма, методдорун, маалыматтык 

технологияларды колдонуу;  е) моделдештирүү.   

Мына ушул   педагогикалык шарттар окуучулардын айыл чарба кесип-

терин тандоого даярдыгынын компоненттеринин жана критерийлеринин 

калыптанышына негиз болот. Т=м=нд= жогорудагы мектептерде изилд==-

нън жъръшънд= колдонулган педагогикалык шарттардын айрымдарына 

кыскача токтоло кетели. 

     1) Окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптан-

дыруу. Изилд==нън алгачкы этабында айыл мектептеринде к=пчълък 

окуучулардын кесиптик кызыгуусу калыптанбагандыктарын  аныктай 

алдык. Мына ушуга байланыштуу кызыгуу маселесине бир аз кещири токтоло 

кетели. +з учурунда базар экономикасынын «атасы» Адам  Смит 1776-

жылы «Адамдардын байлыгынын себептери жана анын жаратылышын 

изилд==» деп аталган эмгегинде  ар  бир адам =зънън жеке кызыкчылыгын 

к=зд=г=н иш  аракети аркылуу, =зъ  байкабай, коомдун кызыкчылыгын да 

ишке ашыра тургандыгын белгилеген[353]. Кыргызстандын айыл чарба-

сында  эмгекти уюштуруунун жащы шарттары  адам фактору маани берип, 

кызыгууну жана аны стимулдаштырууну ж=нг= салууну талап кылат. 

Окуучулардын кесиптик кызыгуусун калыптандыруунун мащызы айыл 

чарбасынын квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине болгон 

объективдъъ муктаждыгы жана ага ылайык келбеген жаштардын субъек-

тивдъъ кесиптик кызыгуусунун ортосундагы карама-каршылыкты чечъъ-

д=н, ал тармактагы кесиптердин социалдык кадыр-баркын, алардын 

=зън= тартуучу жагын окуучуга ачып к=рс=тъъд=н турат. Изилд==нън 
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жъръшънд= айыл чарба кесибин жеке кызыгуусуна негиздеп тандап 

алгандар =зънън кесибине жана эмгегине ыраазы болуп, моралдык жана 

материалдык жактан канааттануу ала алышкандыгын байкай алдык. Ал 

эми  кокусунан  кесип  тандап алган адамдар =з кесибин   алмаштырууга 

ниеттенишкен. 

       Кызыгуу адамдын маанилъъ касиети болгондуктан жагымдуу шартта  

окуучунун айыл чарба кесибине керектъъ теориялык билимдерди жана 

эмгектик к=ндъмд=рдъ =зд=штъръъсън= таасирин тийгизет. Окуучунун 

айыл чарба кесибине туруктуу кызыгуусун калыптандыруу проблемасы 

т=м=нд=гъ милдеттерди чечъъ менен байланышат: 

— окуучулардын Кыргызстандын айыл чарбасынын тармактары, анын 

илимий негиздери, социалдык-экономикалык мааниси ж=нънд=гъ 

тъшънъкт=рън терещдетъъ; 

—айыл чарбасындагы кесиптер, эмгекти уюштуруунун шартынын 

талаптарына ылайык келген эмгектик к=ндъмд=рг=, жана билгичтиктерге 

ээ кылуу; 

—окуучулардын активдъъ моралдык-психологиялык багытталышын 

калыптандыруу жана  кесипти тандоого даярдыгынын дещгээлин =стъръъ. 

       Демек, айыл чарба кесибине  кызыгууну калыптандырууну =нъгъънън 

жалпы теориясынын негизинде окуучуда келечектеги эмгекчинин 

социалдык позициясын калыптандырууну чечъъг= багытталган проблема 

катары кароо керек. Кызыгуу, таанып билъъг= жана кесипке кызыгуу - 

бул инсандын татаал касиети. Анын =нъгъъсъ окуучунун инсанынын 

калыптануусунда, иш аракетин стимулдаштырууда мааниге ээ болот. 

Кесиптик кызыгуу - инсандын кесипке карата болгон мамилеси, ага 

карата активдъъ тандоочу мън=зъ (В.Ф. Сахаров, А.П. Сейтешев, С.Н. 

Чистякова, Г.И. Шукина ж.б.лар). Ал =зънън динамикалуулугу менен 

мън=зд=лъп, =зън= тийиштъъ  =зг=ч=лъкт=рг= ээ. Себеби, жалпы кызыгуу 

чындыктын жалпы предметине же кубулушуна багытталса, кесиптик 

кызыгуу белгилъъ иш аракеттин ч=йр=сън багытталат. 
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Окуучулардын   айыл чарба кесиптерине кызыгуусу эки жол менен 

калыптанат: эмпирикалык жана теориялык. Булардын ар бири кесип тан-

доодо окуучунун туура багыт алгандыгын жана социалдык ащдап билген-

дигинин дещгээлин чагылдырат. Эмпирикалык жол менен  окуучунун 

кесиптик кызыгуусу анын жеке тажрыйбасына, турмуштук баалуулук-

тарына таянат. Кънд=лък ащ сезимдин механизмине негизделип, кесиптик 

кызыгуунун =нъгъшън= =б=лг= болот 

Изилд==нън алгачкы этабында окуучулардын айыл чарба кесибине 

кызыгуунун пайда болушуна таасир тийгизген факторлорду аныктай 

алдык. Аларга т=м=нд=гъд=й суроолор берилди: «Сенин айыл чарба  

кесибине кызыгууща эмне себеп болду?», «Айыл чарба кесибине кызы-

гууща кимдер таасир этти?» ж.б.ус. Алынган жоопторду талдоо изил-

денген контингенттин кесиптик кызыгуусуна таасир тийгизген т=м=нд=гъ 

факторлор аныкталды:  мектеп (мугалимдер, предметтик сабактар, окуу 

тарбия иштери) (25,8%), ата-энелер (31%), коомчулук (16,2%) массалык 

маалымат каражаттары(18%), эмгекти уюштуруунун жащы шарт-

тары(12,5%), кесиптин =зъ (13,6), айыл чарбасынын илимий негиздери 

гана(43%). Алынган жооптордон эмгекти уюштуруунун жащы формалары, 

кесиптин =зъ   кызыгуусунун фактору боло тургандыгын аз окуучу белги-

легендигин к=р= алабыз.  

Изилд==нън жъръшънд= кесиптик багыт беръъ ишине дещгээлдик 

мамиле жасоонун принцибине таянуу менен окуучулардын кесиптик 

кызыгуунун ъч дещгээлин аныктай алдык  :  

      1-топ, жогорку дещгээлдеги кесиптик кызыгуусу бар окуучулар. Айыл 

чарбасынын негиздери, эмгекти уюштуруунун жащы формалары  ж=нън-

д=гъ тъшънъкт=рг=, эмгектик к=ндъмд=рг= ээ. Окуучулар теориялык 

билимдерин терещдетъъг=, эмгек ыкмаларына, к=ндъмд=рън= ээ болууга 

кызыгышат. Мектепти бътк=нд=н кийин  айыл чарба багытында билимин 

улантууга же эмгек жолуна тъшъъг= даярдыгы бар.   

        2- топтун окуучулары кесипке кызыгуусунун орточо дещгээли менен 



  

 144 

мън=зд=л=т. Окуучулар жетиштъъ теориялык билимдерге ээ, бирок 

туруктуу кесиптик кызыгуусу жок. 

       3-топко кесиптик кызыгуусу т=м=н окуучулар кирет. Алар айыл 

чарбасындагы кесиптерге негативдик к=з караштары бар. Бул топтогулар   

к=пчълъктъ тъз=т. 

       Жогоруда  белгиленген жагдайларды эске алуу менен мектепте 

окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерге болгон кызыгуусунун 

т=м=нд=гъд=й механизмин белгилемекчибиз (сър=т3.1). Негизинен бирин-

чи жана экинчи этап маалыматтоочулук, ъчънчъ-т=ртънчъ этап  кещеш 

беръъчъ практикалык мън=зг= ээ болот. 

   

 

 

 

          3-сър=т. Кесиптик кызыгуусунун =нъгъъ  механизми 

        Окуучуда кызыгуунун пайда болушу, =нъгъшъ т=м=нд=гъл=рдъ 

камтыйт: каалоо, айыл чарба кесибине тартылуусу; инсандын =зън 

бекемд== ъчън каражаттарды изд==съ; окуучунун ащ сезимдъъ кесип 

тандоосун аныктаган бъткъл иш аракетин мън=зд=г=н кесиптик 

кызыгуунун терещдеши.   Кесиптик кызыгуу окуучунун эмгектин ар търдъъ 

формасын уюштурууга жана анын келечектеги  иштин търън= ылгоо 

менен мамиле жасоосу менен байланышат.      

Демек, кесиптик кызыгуу окуучунун белгилъъ айыл чарба кесибин  

тандоого ощ мамиле жасашын, билимин жана билгичтигин кещейтъъг= 

умтулуусу, активдъъ иш аракети, багытталган  мън=зд=м=съ. Окуучу-

ларды айыл чарба кесиптерин тандоого багыт беръъд= т=м=нд=гъ 

жагдайлар  маанилъъ:  

    — окуу предметтеринин айыл чарба жана кесиптик багыт беръъчълък 

жагдайын эске алуу.  

Элементардык 

тъшънък (1-1У 

класстар) 

1-этап 

Утилитардык 

кызыгуу (У-

У11 

класстар) 2-

этап. 

Кесипке 

кызыгуу 

У111-1Х 

класстар) 3-

этап 

Кесиптик 

кызыгуу (Х-

Х1 класстар) 

4-этап 
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   — кесиптик багыт беръъд= айыл чарба =ндъръшъ тарабынан мектепке 

болгон белгилъъ конкреттъъ социалдык заказды аныктоо; 

   — окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди тандоого багыт беръъ-

д=гъ мектептин, ата-энелердин, коомчулуктун социалдык функциясын 

кещейтъъ; 

— педагогикалык шарттардын жана иш чаралардын жардамы менен 

алардын  окуучунун айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптандыруу. 

2. Аймактын, жергиликтъъ чарбанын  =зг=ч=лъкт=рън эске алуу  окуу-

тарбия ишинин айыл чарба жана кесиптик багыт берүүчүлүк жагдайын 

арттыруу. Окуучуларды айыл чарба эмгегине жана андагы кесиптерди 

тандап алууга даярдоодо окуу материалдарынын мазмунун, балдардын 

жаш курагын, билим жана тарбиялык планда даярдыгын эске алуу керек. 

Окуучунун айыл чарба кесиптерине  кызыгуусунун тормозу катары айыл 

чарба кесиптерине керектъъ болгон билимдердин, билгичтиктердин, 

к=ндъмд=рдън жетишсиздигин да кароого болот. Бул жагдай окуучунун 

таанып билъъг= кызыгуусунун жетишсиз =нъгъшън= алып келип, =з 

кезегинде эмоционалдык-эрктик аспектиге таасирин тийгизет. Билимдин 

жетишсиздиги окуучуга тандап алган кесибине карата к=щълън 

топтоштурууга мъмкъндък бербейт.  П.П.Костенков айыл мектебинде 

окуу планындагы бардык предметтердин айыл чарба  жана 

политехникалык багыттуулугун ишке ашырууну сунуш кылган[209]. Окуу 

процессинде жаратылышка, жергиликтъъ айыл чарба =ндъръшън= 

тийиштъъ болгон конкреттъъ фактыларды пайдалануу, лабораториялык-

практикалык иштерди =тк=ръъ, класстан жана мектептен тышкаркы ар 

търдъъ иштер менен байланыштыруу, окуучулардын  илимдердин негизи 

боюнча программалык материалдарды =зд=штъръъсън= жардам берип, 

кесиптик багыт беръъ ишинин сапатын бир кыйла жогорулатат.       

      Жалпы билим беръъчъ мектептердин предметтик сабактар боюнча 

тъзълг=н окуу программаларын, окуу китептеринин материалдарын 

талдоо, республикабыздын алдыщкы мугалимдеринин иш тажрый-
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баларын ъйр=нъъ, жъргъзълг=н педагогикалык эксперимент, окуу-тарбия 

ишинде  окуучуларды айыл чарбасынын илимий практикалык негиздери 

менен тааныштырып,  аларга кесиптик багыт беръъг= кещири мъмкън-

дъкт=р бар экендигин к=рс=ттъ. Предметтик сабактарда окуучулар 

азыркы кездеги Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык 

жактан =нъгъшъ, эл чарбасынын тармактары, илимий техникалык 

прогресстин жетишкендиктеринин практикада колдонулушу, кесип 

тандоо менен байланышкан маселелер боюнча  тъшънъкт=рдъ алышат.  

  Кесипке кызыгууну калыптандыруунун мън=зъ максаттуу уюш-

турулган окуу тарбия ишине к=з каранды[348]. Мектепте сабак - окуу 

тарбия ишинин эщ негизги формасы. Окуу процессинде кесиптик багыт 

беръъ маселелери бир кыйла даражада чечилгендиктен, сабактын    айыл 

чарба багыттуулугу окуучунун келечектеги кесиби менен байланышкан 

билимдерге, эмгектин к=ндъмд=рг= ээ болушуна, кесиптик кызыгуусунун 

=нъгъшън= таасирин тийгизет. Сабактарда окуучулардын к=щълън айыл 

чарбасынын илимий практикалык негиздерине, кесиптердин =зг=ч=лъгън 

чагылдырган профессиограммаларга буруп, кесип ээлери кандай теория-

лык билимдерге, билгичтиктерге жана к=ндъмд=рг= ээ болуу керектигин 

тъшъндъръъ зарыл [339]. 

   Сабак канчалык жогорку илимий методикалык дещгээлде  =тълс= 

дагы, анын жъръшънд= окуучунун ж=нд=мън, шыгын, кесипке кызы-

гуусун толук аныктоого мъмкън эмес. Окуучулардын келечектеги кеси-

бин ащ сезимдъъ тандап алууга даярдоодо класстан жана мектептен тыш-

каркы жъргъзълъъчъ иштердин мааниси чощ. «Эгерде  класстан тыш-

каркы тарбиялык иштерди тарбия, билим беръъ иш чараларынын сумма-

сы катары гана   уюштурбастан, окуучулардын эмгектик тарбия алы-

шына, кесиптик калыптанышына таасир тийгизген ыкмалардын жана 

каражаттардын системасы катары карасак бир кыйла жемиштъъ 

болот»[358,59].  
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      Мына ушуга байланыштуу аймактын, жергиликтъъ чарбанын  

=зг=ч=лъкт=рън эске алуу менен  окуучуларга терещ билим беръъ, аларды 

практикада  колдоно билъъ ыкмаларын ъйр=тъъ, таанып билъъг= болгон 

кызыгуусун =нъктъръъ   мааниге ээ болот.   +з кезегинде таанып билъъг= 

болгон кызыгуу окуучунун кесиптик кызыгуусунун калыптанышына 

таасирин тийгизет. Таанып билъъ жана кесиптик кызыгуунун байланы-

шын камсыз кылуу ъчън т=м=нд=гъ шарттарды эске алуу маанилъъ: 

   — окуу процессинде дидактикалык жана кесипке багыт беръъчълък 

милдеттердин биримдигин камсыз кылуу; 

   — окутуунун политехникалык принцибин, предмет аралык байла-

ныштарды ишке ашыруу менен окуучулардын айыл чарбасынын илимий 

негиздери ж=нънд=гъ тъшънъкт=рън калыптандыруу;   

  — окуучулардын айыл чарба эмгегине  кызыгуусун тарбиялоодо жалпы 

билим беръъчъ дисциплиналарды окутуу процессинде айыл чарба эмге-

гинин маанисин ачып к=рс=тъъ; 

   — кесипке багыт беръъ ишине мамиле жасоонун багыттарын эске алып 

окутууну жергиликтъъ айыл чарба =ндъръшъ менен байланышын 

арттыруу, аны ъйр=нъъг= багытталган окуучунун таанып билъъ 

активдъълъгън стимулдаштыруу; 

-окуучунун =нъгъъ  дещгээлин, таанып билъъ жана кесиптик 

кызыгуусунун =з ара байланышын эске алып кесипке багыт беръъ ишине 

дифференцияланган мамиле жасоо. 

 3. Окуу-тарбия иштеринин этнопедагогикалык багыттуулугун  

арттыруу окуучулардын айыл чарба кесиптердин тандап алуусуна 

белгилъъ дещгээлде таасирин тийгизет. Анткени, кыргыз элинин элдик 

педагогикасында жаштарга эмгектик тарбия жана кесиптик багыт 

беръъд=  мааниге ээ болгон  агрономиянын, зооветеринариянын жана 

бул багыттагы  эмгек маданиятынын маселелери орун алган. Мектепте 

предметтик сабактарды окутууда  элдик педагогиканын материалдарын 

кесиптик багыт беръъ максатында колдонууга мъмкъндък бар экендигин 
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алдыщкы мугалимдердин иш тажрыйбаларын ъйр=нъъ, жъгъзълг=н 

изилд==л=ръбъз к=рс=ттъ. Мисалы, кыргыз адабияты сабагында 

окуучулар элдик оозэки чыгармаларды, эпосторду, макалдарды, 

жомокторду,  акын-жазуучуларыбыздын  чыгармаларынан    кесип 

тандоо   ж=нънд= маалыматтарды  ала алышат.  

       Илимдердин негизин окутууда элдик педагогиканын материалдарын 

колдонуу кесиптик багыт беръъ ишине таасирин тийгизе тургандыгын 

практика к=рс=ттъ. Мисалы, биология сабагында «Табигый жана 

жасалма тандоо» деп аталган теманы =тъъд= Нарын районундагы «Тъг=л 

уулу Усупбек» атындагы мектептин биология мугалими А. Токтосунова   

окуучуларды  кыргыз элинин айыл чарбасынын негиздери ж=нънд=гъ 

тъшънъкт=ръ менен тааныштырып окуучулардын  кесип тандоого байла-

нышкан  маалыматтарын =нъктър= алган.  Кыргыз эли     асыл тукумдуу, 

кунарлуулугу жогору,  жергиликтъъ шарттарга  ыщгайланган малдарды 

тандай алган. Мугалим   окуучулардын адабият сабагында алган Толубай 

сынчы ж=нънд=гъ тъшънъгън жана кънд=лък турмушундагы тъшънък-

т=рън пайдаланган. Толубай аргымакты тандоодо ар бир жылкынын 

=зг=ч=лъгън ачып к=рс=тк=н. Мына ушундай эле материалдарды «Манас» 

эпосунан дагы мисал келтирген. Мугалим сабакта мына ушул сыяктуу 

маалыматтарды  азыркы кездеги айыл чарбасынынын, гентиканын жана 

селекциянын жетишкендиктерин  байланыштырып,   окуучуларга бул тар-

мактагы  кесиптер  жана алардын мааниси ж=нънд= кещири тъшънък бере 

алган.   

        Ал эми «Кыргызстандын экономикалык географиясын» окутууда 

Нарын районун «А.Табалдиев” атындагы орто мектебинин  география 

мугалими Ж. Жумалиев «Кыргызстандын айыл чарбасы» деп аталган 

теманы окутууда элдик педагогика менен т=м=нд=гъд=й байланыштырып, 

окуучуларга кесиптик багыт бере алган. Сабакта кошумча материалдарды 

колдонуп Кыргызстандын экономикасында  айыл чарбасы, анын ичинен 

мал чарбасы негизги орунду ээлей тургандыгы, анын социалдык-
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экономикалык мааниси, учурдагы абалы жана перспективада =нъгъъсъ 

ж=нънд=гъ маселелерди тъшъндърг=н. Мугалим  кыргыз элинде мал 

багуунун  табиятка ылайыкташкан технологиясы, жайлоо, къзд==, кыш-

тоо деген тъшънъкт=ръ болгондугу ж=нънд=гъ маалымат  бере алган.    

Бул элдин  экология жана жаратылыш байлыктарын рационалдуу 

пайдалануу ж=нънд=гъ маалыматтары болгондугунан кабар 

берет.Мугалим бъгънкъ кънд= дагы айыл чарба  кесиптеринин ээлери 

дагы  мына ушул сыяктуу билимдерге, билгичтиктерге жана к=ндъмд=рг= 

ээ болушу керектигин к=рс=тк=н. Демек, окуу процессинде ишинде    

элдик педагогиканын материалдарын программалык материалдарга 

байланыштырып колдонуусу, класстан тышкаркы иштерде пайдалануусу  

окуучулардын кызыгуусуна таасир этет деп айта алабыз 

     4. Мугалимдерди кесиптик багыт беръъ ишине даярдоо. Азыркы 

кездеги коомдогу =зг=ръъл=рдън шартында айыл мектебинин квалифи-

кациялык даярдыгы бар, компетенттъъ мугалимдер менен камсыз кылуу 

маселесин чечъънън актуалдуулугу =съъд=.    Анткени, мугалим гана окуу-

чунун теориялык маалыматтарга, эмгектик к=ндъмд=рг= ээ болушуна, 

кесиптик кызыгуусунун калыптанышына жана аны ащ сезимдъъ тандап 

алышына к=м=к к=рс=т= алат. Изилд==бъздън алгачкы этабында айыл 

мектептеринде жъргъзълг=н изилд==л=ръбъзд=  мугалимдер кесиптик 

багыт беръънън методологиялык, теориялык, практикалык маселелери 

боюнча даярдыгы начар экендигин к=рс=ттъ[332]. Алгачкы этапта сурам-

жылоого катышкан мугалимдердин  (325 мугалим) 12%ы гана толугураак 

жооп бере алышкан.  К=пчълък учурда мугалимдер кесиптик багыт беръъ 

ишин ъстърт=н жъргъзъшъп, окуучулардын кызыгуулары, шык, ж=нд=мън 

иликтешпейт. Айрым гана педагогдор  жеке   демилгеси менен гана кесип-

тик  багыт беръъ боюнча кещештер =тк=ръл=т.  Биз мына ушул натый-

жаларга таянуу менен педагогикалык жогорку окуу жайларда келечектеги 

мугалимдер кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча жетиштъъ  теориялык, 
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практикалык жана психологиялык даярдык албай келе жатышат деп айта  

алабыз [343]. 

        Бъгънкъ кънд= педагогикалык окуу жайларда айыл  социумундагы  

маданий - агартуучулук, кесипке багыт беръъчълък ролун маанисин 

тъшънг=н  компетенттъъ мугалимди даярдоо ъчън  атайын курстарды  

киргизъънън зарылдыгы келип чыкты. Бул жагдай  т=м=нд=гъ карама-

каршылыкты чечъънън зарылдыгынан келип чыкты:  

    —  айыл мектебинин декларацияланган  статусу  менен  кесиптик багыт 

беръъ ишинин ортосундагы; 

   — айыл мектебинин   квалификациялуу даярдыгы бар мугалимге 

муктаждыгы менен алардын  кесипке багыт беръъ ишин жъргъзъъ боюнча 

атайын даярдыгынын ортосундагы; 

        Келечектеги мугалимдерди педагогикалык окуу жайларда кесиптик 

багыт беръъ ишин жъргъзъъг= теориялык, методологиялык, практикалык 

жана психологиялык жактан  даярдоонун мазмунун жана методдорун 

кайра карап чыгуунун зарылдыгы келип чыкты.  

     5. Окуучуларды айыл чарба  кесиптерине багыт беръънън ишинин 

натыйжалуулугу мектептин ата-энелер менен тыгыз   иш алып баруусуна, 

ъй-бъл==д=гъ тарбияга да байланыштуу болот[351].  Эгерде ата-эненин 

позициясын билбесек кесиптик багыт беръъ ишинин ийгилиги болбойт. 

Изилд==нън жъръшънд= ата-энелердин арасында жъргъзълг=н анкетада 

«Балащыздын мектепти бътк=нд=н кийин кайсы кесипти тандап адышын 

каалайсыз?», «Балащыздын айыл чарбасындагы кесипти тандашына 

кандай карайсыз?» деген суроолор берилген. Алынган жыйынтыктарга 

таянып ата-энелер  балдарынын   кесип  тандап алуусуна  тийгизген 

таасирине карата   шарттуу търд= 3 топко б=л= алдык. 1-  топтогу ата-

энелер баласынын кызыгуусун, шык, ж=нд=мън, ден соолугун жана эл 

чарбасынын =нъгъъсън жана кадрларга болгон муктаждыгын эске алып 

кещеш беришет. Мектеп мугалимдери менен дайыма кещешип, бул 

багытта =тк=рълг=н иш чараларга активдъъ катышат. Айыл чарбасы 
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менен байланышкан ЖОЖдо билим алуусун, кесиптерди тандап алуусун 

каалашат. 2-топтогу ата-энелер баласынын туура кесипке ээ болуусуна,   

айыл чарбасы менен байланышкан кесипти ЖОЖдон гана билим 

алуусуна гана маани беришет.  Балдары менен туура кесип тандоо 

ж=нънд= съйл=шк=нъ менен  алардын кызыгуусун, калоосун эске албай, 

ага жакса да, жакпаса да анын тигил же бул кесипти тащуулап, активдъъ 

таасир этет.   3-топтогу ата-энелердин к=бъ балдарына кичине кезинен 

эле айыл чарба кесибине  мектепте начар окугандар ээ болушат деген 

ишенимди калыптандырышат. 

       Биз мындан мектеп ата-энелердин  бул маселе боюнча кетирген 

катасын тууралоого ъчън   т=м=нд=гъд=й багыттарда атайын максаттуу 

иш жъргъзъъ керектигин белгилейбиз:  

1- ата-энелердин балдарынын шыгы, ж=нд=мъ, кызыгуусу ж=нънд=гъ 

кещири маалыматтарга ээ кылуу; 

2- кесиптик багыт беръъ ишинин маниси, =зг=ч=лъкт=ръ жана анын 

жеке адам жана коом ъчън маанисин тъшъндъръъ; 

3- ата-энелерге кесиптик багыт беръъ иши менен байланышкан 

коомдук иштерди тапшыруу 

      Натыйжада ата-энелер    балдарына туура кесиптик кещеш бергенге 

умтулушуп, аларды ъйд=гъ чарбалык жумуштарга тартып, эмгектик 

такшалуудан =тъъсън= к=щъл б=лъшъп, кесипке кызыгуусун тарбиялайт.        

Окуучуларды айыл чарбасы менен байланышкан кесиптерди тандоого 

даярдоо боюнча мектептин ата-энелер  жана коомчулук менен 

биргелешкен иш жъргъзъъсънд= т=м=нд=гъ жагдайларга к=щъл б=лъъ 

мааниге ээ болот:  

— окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди тандоого багыт 

беръъд=гъ мектептин, ата-энелердин, билим беръъ мекемелеринин 

социалдык функциясын кещейтъъг=; 

 — окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин активдештиръъг=; 
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     — окуучуларга коомдун социалдык заказын тъшъндъръъг=;  

     — коомчулуктун кещири массасын окуу-тарбия иштерин уюштурууга  

системалуу катыштырууга;  

      — окуучулардын коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин 

уюштурууда. 

     6. Кесиптик багыт беръъ ишинин натыйжалуулугун арттырууда 

социалдык шериктештикти =нъктъръънън ролу =съъд=.  Айыл 

мектебинде    жергиликтъъ чарба менен биргелешип социалдык шерик-

тештикти  тъзъъ ощ натыйжа бере тургандыгын  изилд==л=ръбъз к=рс=т-

тъ. Эксперимент жъргъзг=н   мектептерде  социалдык шериктештиктин 

негизинде кесиптик багыт беръъ кещеши тъзълъп (тиркеме №6)  жана 

анын иш планы (тиркеме №11) аныкталган. Окуучуларга айыл чарба 

кесиптерине багыт беръъд=   мектептин базар экономикасынын шартын-

да пайда болгон жащы =ндъръштък коллективдер менен биргелешип 

тарбиялык планда  иш алып баруус  социалдык жактан мааниге ээ болот. 

1-ден, мектептин жергиликтъъ аймактын керект==л=рдъ эске алып      

жъргъзълг=н иштин натыйжалуулугун арттырып, кесиптик багыт беръъ 

ишинин перспективасын белгил==г= мъмкъндък  берет. 2-ден,  коомчулук 

менен биргелешип ишт== тарбиялык иштин мазмунун байытып, айыл 

чарбасынын социалдык-экономикалык маанисин, базар экономика-

сынын шарттарын тъшънъъсън=, практикалык к=ндъмд=рг= ээ болу-

шуна, турмуштук активдъъ позициясынын   жана жоопкерчилик сезими-

нин калыптанышына таасирин тийгизет. 3-д=н, жогорку класстын окуу-

чуларынын  =ндъръштък негиздери боюнча политехникалык кругзо-

рунун кещейишине, билгичтиктерге, к=ндъмд=рг= ээ болуусунажардам 

берет.   

     Мектептин айыл чарба =ндъръшъ менен тыгыз байланышы 

окуучулардын айыл чарбасынын перспективалык =нъгъшъ, рыноктук 

механизмдердин, укуктук жана эмгектик шарттардын тъзълъшъ ж=нънд= 

окуучулардын кещири маалыматтарды алуусуна жардам бере алды. 
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         Демек, социалдык шериктештик фактор катары айыл мектебинин 

окуучусуна  кесиптик багыт  беръънън натыйжалуулугун арттырып, анын 

инсандык сапатынын калыптанышына жана социалдашуусуна, анын 

кесиптик кызыгуусун, эмгектик к=ндъмд=рън калыптандырууга таасирин 

тийгизет.  

        7. Кесиптик багыт берүү ишинин инновациялык форма, методдорун, 

маалыматтык технологияларды колдонуу.  Изилд==нън жъръшънд=   

эксперименталдык мектептерде учурдун талабына ылайык  мектепте 

кесиптик багыт беръъ ишин толук кандуу жъргъзъъ ъчън малыматтык 

технологияны (теле-радиоберъъл=рдъ, компьютер, интернет), диспут-

тарды, тренингдерди, дебаттарды пайдалануу кесиптик багыт беръъ 

ишин оптималдаштырууга таасирин тийгизе тургандыгын к=рс=ттъ. 

Кесиптик багыт беръъ ишин оптималдаштыруу- окуучунун жеке =зг=-

ч=лъгън, кызыгуусун, шыгын, ж=нд=мън жана коомдогу =зг=ръъл=рдъ 

жана  андагы муктаждыктарды эске алуу менен аны ащ сезимдъъ кесип 

тандап алууга даярдоо менен мън=зд=л=т. Изилд==нън жъръшънд=  

окуучуларды маалыматтык булактардын жардамы   аркылуу   азыркы 

кездеги Кыргызстандын айыл чарбасы жана анын =нъгъъ перспективасы, 

инновациялык технологиялар, айыл чарбасында ийгилик жараткан 

ишкер-фермерлер,  ар кыл адистер ж=нънд=гъ тааныштыра алдык. Мына 

ушул материалдардын негизинде окуучулар арасында талкуулар, 

дебаттар, конкурстар =тк=рълдъ. Бул жагдай педагогикалык процесстин 

жъръшънд=  кесиптик багыт беръъ ишинин таасирдъълъгън арттырып, 

окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптандырууга 

таасирин тийгизе алды. Мына ушуга байланыштуу  инновациялык форма, 

методдорун, маалыматтык технологияларды окуучуларга айыл чарба 

кесиптерине багыт беръъд= колдонуу зарыл.  

8. Моделдештиръъ. Илимий адабияттарда  окуучуларга билим тарбия 

беръъд= моделдештиръъ маселесине маани берилъъд=. Изилд==нън 

жъръшънд= азыркы кездеги социалдык- экономикалык шарттарды, 
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коомдун социалдык заказын  эске алуу менен окуучуларга кесиптик багыт 

беръъ ишинин илимий   негизделген моделин иштеп чыгуу мааниге боло 

тургандын к=рс=ттъ. Бул маселе  кийинки параграфта кещири каралган.    

     Жогоруда белгиленген  педагогикалык шарттар  окуучулардын жеке 

=зг=ч=лъкт=рън  эске алуу мектептерде жъргъзълг=н кесиптик багыт 

беръъ иши алардын  инсандык сапаттарын, кесип тандоого даярдыгын 

калыптандырууда  мааниге ээ болуп, иштин ощ динамикасынын  пайда 

болушун камсыз кылат. Алдыщкы мугалимдердин тажрыйбаларына 

жана жъргъзълг=н изилд==л=ръбъздън жыйынтыктарына таянып, айыл 

мектебинин окуу-тарбия ишинде жогоруда белгиленген шарттарды эске 

алып, окуучуларга кесиптик багыт беръъд= т=м=нд=гъл=рг= к=щъл буруу 

керек деп айта алабыз: 

     — окуу-тарбия ишинде окуучуларды илимий-техникалык прогресс-тин 

жетишкендиктеринин айыл чарбасында колдонулушу, аталган тар-

мактагы   кесиптер жана аларга коюлган талаптар менен тааныштыруу: 

     —  окуу-тарбия ишинде аймактын, жергиликтъъ айыл чарба =ндъръ-

шънън  материалдарын кещири колдонуу: 

     — окуу-тарбия ишинде окуучулардын таанып билъъг=, айыл  

чарбасындагы кесиптерге болгон кызыгуусун =нъктъръъ: 

     — окуу-тарбия ишинде материалдарга ылайык лабоаториялык-

практикалык иштерди уюштуруп окуучулардын илимий тъшънъкт=рън, 

эмгектик билгичтиктерин ыкмаларын, к=ндъмд=рън, калыптандыруу: 

     — сабакты класстан тышкаркы иштердин ар търдъъ формалры менен 

байланыштыруу.  

     — класстан тышкаркы тарбиялык иштер окуу процессинин логикалык 

удандысы болуп саналып, окуучунун кесиптик кызыгуусунун, аны 

тандоонун мамиле мотивдеринин калыптанышын жакшыртат; 

— тарбиялык иштерде жекече, массалык жана инновациялык форма 

жана методдорун  айкалыштырып колдонууну; 

     — класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин кесиптик 
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багыт беръъчълък жана айыл чарба багыттуулугун арттыруу. 

          Педагогикалык шарт - =зг=ч=л=нг=н айыл мектебинин мейкиндик 

ч=йр=сън  атайын билим жана кесиптик багыт беръъчъ ч=йр=г= 

айландырат  Мына ушуга байланыштуу уюштуруучулук шартты дагы 

эске алуу зарыл. Анткени, уюштуруучулук шарт  айыл мектебинин кесип-

тик багыт беръъчълък мейкиндик ч=йр=сън аныктайт. Уюштуруучулук  

шартты— бул объектилердин, кубулуштардын же процесстердин 

комплекси, ага  к=з каранды болгон  феномен жана =тъп жаткан ч=йр=-

нън феноменге багытталган  жана ирээттелген таасир этъъсъ  деп 

тъшънъъг= болот. 

Демек, педагогикалык шартты- айыл мектебинин билим берүүчү 

мейкиндигин потенциалдык мүмкүнчүлүгүн ишке ашырып, анын 

жыйындысын чагылдырып, педагогикалык системанын ирээттелген жана 

багытталган натыйжалуу кызмат өтөөсүн  камсыз кылган мүнөздөмөсү деп 

түшүнсөк болот.    Педагогикалык шарттарды ишке ашыруу окуучулардын 

айыл чарбасындагы кесиптерди ащ сезимдъъ тандап алуусунун 

даярдыгынын компоненттеринин жана критерийлеринин  калыптаны-

шына ощ таасирин тийгизет.  

  

  3.2 Айыл мектептеринин  окуучуларын айыл чарба  кесибин  

 тандоого  даярдоонун модели жана критерийлери.  

 

   Базар экономикасына =тъънън шарттарында Кыргызстанда мектеп 

окуучуларын  айыл чарбасындагы  кесипти компетенттъъ тандап алууга 

даярдоонун зарылдыгы келип чыкты. Биринчиден,   азыркы кездеги 

алдыщкы технологиянын негизинде  =нъгъп жаткан айыл чарбасында 

эмгектенген кесип ээсинин =ндъръштък функциясы  =зг=рдъ. Бул  функция  

айыл чарба эмгегинин =зг=ч=лъгъ менен шартталгандыктан,  кесип ээси 

=ндъръштън технологиясы боюнча жалпы жана  атайын билимдерге ээ 
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болуусу, аларды практикада колдоно билиши керек. Экинчиден, базар 

экономикасына =тъънън шарттарында, эмгекти уюштуруунун жащы 

формалары кесип ээсинен мобилдъълъктъ, компетенттъълъктъ, ишкер-

дикти  ж.б. сапаттарды талап кылат. 

    Илимий адабияттарда «даярдык» жана анын търл=ръ к=рс=тълг=нъ 

менен деген анын бир маанидеги тъшъндърм=съ жок. Активдъъ иш 

аракетке, эмгекке  даярдык ж=нънд=гъ тъшънък психологиялык, социо-

логиялык жана педагогикалык категория катары бааланат.   «Даярдык» 

адамдын белгилъъ иш аракетке компетенттъълъгън чагылдырып жана аны  

активдештирет. Айрым авторлор функционалдык жана инсандык, атайын 

жана жалпы (Б.Г. Ананьев), теориялык, практикалык (Б.Ф. Райский), 

кесиптик (К.М.  Дурай ж.б.) даярдык деп б=лъштъръш=т.  

   Даярдык ж=нънд=гъ тъшънък илимий адабияттарда интегративдик, 

функционалдык жана инсандык дещгээлдерде пайда болгон инсандын 

психологиялык абалы жана анын белгилъъ ишти аткарууга ички жан 

дъйн=сънън муктаждыгын  канааттандырууга болгон багыт катары (С.И. 

Вершинин, П.А.  Шавир, Е.А. Климов, А.И. Мищенко,  Н.С.  Пряжников, 

М.В. Ретивых, В.А. Сластенин, С.Н.  Чистякова, В.Д.  Шадриков, ж.б.лар) 

берилген.   Ал эми кесипти тандоого карата даярдык индивиддин ошол  

иш аракетке жарактуулугу, белгилъъ  ж=нд=мдъълъктън болушу, =зън=  

адеп-ахлактык жана психологиялык сапаттарынын интеграцияланган 

инсандын структурасынын татаал тъзълъшъ. Кесипке психологиялык 

жактан даярдык окуучулардын зарыл болгон жалпы билимин, поли-

техникалык даярдыгын, эмгектик билгичтиктерин, к=ндъмд=рън, белги-

лъъ иш тажрыйбасын, тийиштъъ узактыктагы системалуу кара къч жана 

акыл эмгегинин адаттарын камтыйт. 

         А.Г. Ковалевдун ою боюнча кесипке адептик- психологиялык даярдык 

адамдын эмгектин коом жана жеке =зъ ъчън маанисин сезиши, эмгекти 

съйъъсъ, эмгектене билиши менен мън=зд=л=т [187]. 
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     Окумуштуу Б.Г. Ананьевдин  пикири  боюнча даярдыктын аныктамасы  

«ишти аткарып жаткан учурдагы анын сапаты, ошого ылайык тажрый-

балуулугу, чеберчилиги, эмгектин =ндъръмдъълъгъ менен  чектелбейт.  

Даярдык келечектеги кесиптик иш аракетинин натыйжасын бир кыйла 

жогорулата  турган  инсандын ички къчънън,  анын потенциалынын  жана 

резервинин мааниси менен бааланат» [19 б.168]. 

       Социологиялык адабияттарда  «даярдык» ж=нънд=гъ тъшънък социал-

дык татаал иш аракеттердин търл=рън  системалык ж=нг= салуунун меха-

низмин изилд== менен байланышкан.  Тигил же бул ишти аткаруу субьек-

тиден билимдердин, билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън татаал  система-

сынын болушун талап кылат. Бул системаны  окумуштуулар иш аракетке 

даярдык катары карашкан. В.Г. Подмарков даярдыкты «жумушчуну даяр-

доонун жана анын ошол ишти аткарууну каалоосунун шайкеш келиши» 

деп белгилеген [289,б.104]. Ал эми  Р.Г.  Гурова  коомдун азыркы кездеги 

жана келечектеги конкреттъъ талаптарынын негизинде, социалдык 

процесстин темпин эске алып, мектеп бътъръъчъсънън билимин улантууга 

жана =ндъръмдъъ эмгекке даярдыгынын критерийлерин аныктаган. Анын 

пикири боюнча тигил же бул социалдык функцияны аткарууга даярдык 

жалпы търънд= болот: биринчиден, туруктуу саясий идеялык к=з караш-

тын, адептик сапаттын, асылдуулук багыттын болушу, экинчиден, зарыл 

болгон билимдин, билгичтиктин, к=ндъмд=рдън болушу жана аларды 

жащы иштин търънд= колдоно билиши, ъчънчъд=н, эмгектин жащы търън= 

ыщгайлануу м==н=тъ[119]. 

Окуучулардын эмгекке жана кесипке даярдыгы ж=нънд=гъ маселе-

нин жалпы теориялык негиздери педагогикалык изилд==л=рд= да ар 

търдъъч=  берилген. Педагогикалык теорияда даярдык «иш аракеттеги 

позитивдъъ натыйжа тъзъъчъ система, жагдай», «белгилъъ ж=нд=мдъъ-

лъктън болушу» катары карашат. 

      Даярдык  ишти ийгиликтъъ аткаруунун шарты. Инсандын келечектеги 

тандаган иш аракетине карата к=щълд=нг=н активдъълъгъ. М.И. 
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Дьяченконун пикири боюнча: «даярдык бул кандай гана иш болбосун аны 

ийгиликтъъ аткаруусунун биринчи фундаменталдык шарты. Иш аракетке 

даярдыктын  абалы  керект==л=р жана мотивдер (же адамдын алдына ащ 

сезимдъъ койгон милдети) менен аныкталат. Даярдыктын абалын тъзъъд=, 

сактоодо жана калыбына келтиръъд= чечъъчъ ролду  алдыда турган иш 

аракетти  пландоо, к=рс=тм=нъ, моделдерди, схемаларды иштеп чыгуу 

ойнойт. Даярдык инсандын ар търдъъ жактары менен байланышкан. 

Чыныгы байланыштардан тышкаркы байланыштар башка психоло-

гиялык иш аракеттердин мън=зд=м=съ  менен байланышкан» [137,б.38]. 

    Даярдык «кызыгуунун жана ж=нд=мдъълъктън багытталгандыгын, 

анын практикалык тажрыйбасын жана  кесип тандоо менен байланышкан 

=зънън =зг=ч=лъкт=ръ ж=нънд=гъ билимди камтыган, анын негизинде 

белгилъъ касиеттерин динамикалык  айкалыштырган окуучунун туруктуу 

абалы»[295, б.79]. 

       Даярдык инсандын «кесиптин адамга койгон физикалык жана психо-

логиялык талаптарын, эмгек дъйн=съ ж=нънд=гъ маалыматтарды жана 

кесип тандоонун факторун ички ынангандык менен тъшънъъсъ» [293,б.7]. 

      Инсанга багытталган окутуунун парадигмасынын контекстинде 

окумуштуулар иш аракетке даярдыкты «окуп жаткан субьектинин 

билими, билгичтиги, к=ндъмъ  жана иш аракети менен мън=зд=лг=н 

=зг=ч= тъзълг=н компетенция катары» карашат (А.В. Левченко, Е.В. 

Титов). 

       Окумуштуу В.С. Ильиндин пикири боюнча «даярдык-бул  инсандын 

алдыда боло турган иш аракет ъчън анын бардык компоненттеринин 

багытталгандыгы, активдъъ турмуштук позицияны ишке ашырууда керек 

болгон билимдердин жана билгичтиктердин системасына ээ болушу»[170].  

Мында  даярдык инсандын  кещири  сапаттарын  камтыйт.  Ушуга ылайык 

окуучунун инсаны мугалимдин таасири астында калыптана тургандыгын 

эске алып, бътъръъчънън моделинин негизги сапаты катары  анын саясий 

идеялык багытталгандыгын, ар тараптуулугун жана активдъълъгънън 
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дещгээлин, келечектеги кесип ээсине керек болгон билимдердин, билгич-

тиктердин системасын к=рс=т= алабыз. Биздин изилд==нън контекстине 

ылайык «даярдык»  деген тъшънъктъ  Б.Г.   Ананьев сунуштаган  функцио-

налдык, инсандык даярдык жана компетенттъълък деген тъшънъкт=рдън 

негизинде аныктадык. Биринчи мамиле жасоого  ылайык даярдык бул 

инсандын субьективдъъ абалы — =зън белгилъъ ишти аткарууга даярмын 

деп эсептеши жана ага умтулуусу. Ал эми экинчи мамиле жасоого  ылайык 

даярдык инсандын т=м=нд=гъ сапаттарын  камтыйт: ишке ощ мамиле 

жасашы, иш аракеттин туруктуу мотиви, кесиптик иш аракеттин 

талабына ылайык мън=зъ, ж=нд=мъ, билими, билгичтиги, к=ндъмъ, 

кесиптик ой жъгъртъъсъ. 

        Илимий адабияттарда инсандын кесип тандоодогу даярдыгынын 

структурасы  жана  компоненттери  ж=нънд= ар търдъъ к=з караштар бар.    

А.И. Мищенконун ою боюнча даярдыктын компонентине; «таанып билъъ-

чълък (иш аракеттин милдетин тъшънъъ), мотивациялык (иш аракетке 

умтулуу, милдетти ийгиликтъъ аткарууга муктаждык), эрктик (=зън 

башкара билъъ, милдетти аткаруу ъчън эркти къчт=рдъ топтоштура 

билъъ)» компоненттер кирет [263]. 

       С.Н. Чистякова  кесип тандоого даярдык ж=нънд=гъ тъшънъктъ 

инсандын =зънън индивидуалдык =зг=ч=лъкт=рън («МЕН» образын) 

таанып билъъсъ, кесиптерди талдай билъъсъ жана мына ушул эки билимди 

салыштыра билъъ ж=нд=мдъълъгъ, башкача айтканда ащ сезимдъъ кесип 

тандай билъъ ж=нд=мдъълъгъ менен байланыштырган [394].  

     Даярдыктын  негизин инсандын мотивациясы, тандап алган кесибине 

канагаттануусу, =зънън  кесипке жарактуулугун баалоосу ж. б. лар тъз=т. 

Кесип тандоого даярдыктын мащызын, маанисин тъшънъъд=  кесип тан-

доонун мотивин ъйр=нъъг= к=щъл б=лъш=т.  Мотив иш аракетке карата  

асылдуулук багытты, келечектеги кесипке даярдыкты аныктайт.  Адабият-

тарда т=м=нд=гъд=й мотивдер белгиленген: кесипке, практикалык иш 

аракетке, билимге, теорияга кызыгуу ж.б.            
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     Л.В. Кондрашова  даярдыктын структурасыны т=м=нд=гъд=й компо-

ненттерди киргизген: «мотивациялык( кесиптик к=рс=тм=, кызыгуу), 

адептик багытталгандык (асылдуулук багыт, кесиптик этика), таанып 

билъъчълък-операциялык (к=щъл буруунун, эске тутуунун кесипке багыт-

талгандыгы), эмоционалдык-эрктик  (натыйжалуу иш аракетти камсыз 

кылган эрктик процесстер)» [198]. 

      М.Н.  Глявин даярдыктын структурасын изилдеп, ага саясий-идеялык, 

адептик-ахлактык, жалпы эмгектик даярдык деген тъшънък аны 

тандоодогу даярдыктын структурасынын башкы компоненти боло 

тургандыгын белгилеген[106]. А.Г. Власкин, М.Н. Глявин, Л.И.  Рощуп-

кин, Л.И. Новикова ж.б. лар кесип тандоого даярдыктын  структурасында  

жетект==чъ роль эмгектик жана адептик даярдык ойной тургандыгын 

к=р=тъшк=н. Жалпысынан  даярдыкты жана анын структурасын  

аныктоодо инсандын кесиптик кызыгуусу, аны тандоого негизделген 

ниети (каалоосу), кесипке ээ болууга умтулуусу жана мъмкънчълъгъ 

мааниге ээ болоорун белгилешкен. 

С.С. Гриншпун белгилъъ мън=з боюнча адамдын иш аракетке даяр-

дыгын коомдук жана жекече тажрыйбанын, анын максаттуу жъръш-турушу 

менен интеграциясы, башкача айтканда эмоцияга, билимге, ишенимге, 

шыкка жана =зг=ч=лъкт=рг= негизделгендигинде деп к=рс=тк=н [116]. 

Мына ушундай мамиле жасоо менен кесип тандоого даярдыктын мазмунун 

мектептин дещгээлинде аныктоого болот. Ащ сезимдъъ кесип тандоого 

даярдык ар търдъъ факторлордун таасири астында калыптанып, =зънън 

коомдук багытталышы, жекече психологиялык =зг=ч=лъгъ, жалпы  эмгек-

тик даярдык деген тъшънъкт=рдъ  камтыйт. 

        Ал  эми   А.А.  Шибанов кесипти тандоого даярдык деген тъшънъкк= 

бир нече компоненттерди  кошкон. Атап айтканда, адамдын «….бирин-

чиден, эмгек коомдук милдет экендигин ачык тъшънъъсъ, экинчиден, 

тандап алган кесиби боюнча ким болуу керек, кандай болуу керек, эмне 

кылат, кесип дене тарбиялык, психологиялык, моралдык-этикалык кандай 
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талаптарды коет деген тъшънъкт=ръ болуп, =зънън къчън, мъмкънчълъгън 

туура билъъсъ» кирет [403,б.20-21].  

       М.Н. Дьяченко, Н.Д. Левитов даярдыктын динамикалык мън=зън 

аныктап, убактылуу жана узакка даярдык деп б=лъшк=н. Убактылуу- бул 

кесип тандоого даярдык  ишке ашыруучу практикалык жана акыл 

ишмердъълъгънън жыйындысы,  психикалык функцияны активдештиръъ 

башталганга чейинки абалы [139;236].  Ошол учурда ийгиликтъъ иш 

аракет ъчън инсандын мъмкънчълъкт=рънън актуалдаштырылат. Бул 

инсандын ички багытталышы окуу жана эмгек тапшырмаларын 

аткарганда,  активдъъ иш аракетте пайда болот. Узакка даярдык бул 

инсандын турук-туу психикалык абалы, кесиптик маанилъъ сапаттарынын 

системасы (тандап алган кесибине ощ мамиле  жасоо, уюшкандык, =зън 

кармай билъъ ж.б), анын тажрыйбасы, зарыл болгон билими, билгичтиги, 

к=ндъмд=ръ. Булар иш аракеттин жъръшънд= келечектеги кесип ээсинин 

интеграция-ланген касиеттерине, сапаттарына трансформацияланат. 

Мектеп бътъръъчъсън  айыл чарбасындагы кесипти ащ сезимдъъ 

тандоого даярдоо маанилъъ педагогикалык милдеттерден  болгондуктан 

анын дещгээли билим, тарбия беръъ системасынын  натыйжалуулугун 

к=рс=т=т. Кесиптик багыт беръъ ишинин ийгилигин жана кемчиликтерин 

талдоо  тарбиялоо процессине илимий негизделген тактоолорду киргизъъг= 

мъмкъндък берет. Негизинен окуучулардын даярдыгын т=м=нд=гъ к=рс=т-

къчт=р боюнча кароого болот: 

        1. Адеп-ахлактык сапаттары, коомдук саясий активдъълъгъ, 

асылдуулук багытталгандыгы, коомго карата туруктуу к=з караштары; 

        2. Зарыл болгон билиминин, билгичтигинин, к=ндъмд=рънън жана 

ж=нд=мънън болушу жана аларды иш аракеттин жащы търън=, ситуацияга, 

коллективге карата кодонушу; 

        3.  Жащы коллективге бат  ыщгайлана  билиши. Ийгиликтъъ ыщгай-

лануу бул - эмгекке чыгармачылык менен мамиле жасашы, жолдошторуна 

жардам беръъг= умтулуусу, улууларды сыйлоосу. Ыщгайлануунун ылдам-
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дыгы социалдык тажрыйбаларыны кещдиги, аткарган социалдык ролунун 

саны  жана сапаты, маалыматка ээ болуусу, социалдык позициясы, =зънън 

укуктарын жана милдеттерин билиши менен мън=зд=л=т. Ар търдъъ 

социалдык функцияларды аткарууга даярдык инсандын атайын сапат-

тарга, прикладдык билимдерге, к=ндъмд=рг= ээ болуусун талап кылат. Ал 

эмгек дъйн=съ ж=нънд= маалыматтарды  (айылдын кесип ээлерине муктаж-

дыгы, эмгек мыйзамдарын, окуунун =зг=ч=лъкт=ръ ж.б.), келечектеги иш 

аракетинин конкреттъъ  шарттарын, укуктарын жана милдеттерин, 

коллективдин жана коомдук уюмдун  структурасын, мъмкън боло турган 

кыйынчылыктарды жана аларды жеще билъъсън тъшънъъсън камтыйт.  

       Демек, даярдык — бул татаал, бътън психикалык  тъзълъш катары, 

=зън= мотивациялык-керект==чълък (белгилъъ иш аракетти аткарууну 

каалоосу), когнитивдик (иш аракетти аткарууга керек болгон билим  

билгичтик, к=ндъмд=р) жана иш аракеттик-практикалык компоненттерди 

(билгичтиктерди жана к=ндъмд=рдъ практикада колдоно билъъ) камтыйт. 

        Азыркы кезде билим беръънън натыйжасы «билим, билгичтик, 

к=ндъмд=рдъ» калыптандыруу деген позициядан, окуучулардын      

«компетенттъълъгън», «компетенцияларын» калыптандыруу деген пози-

цияга багыт алды. Педагогикалык теорияда «даярдык» жана «компе-

тенттъълък» деген  тъшънъкт=р мазмундук  жана    структуралык жактан  

=з ара шартталып, бири-бирин толуктап турат. Биз  методологиялык 

негиз катары тандап алган компетенттъъ мамиле жасоонун контекстинде 

окуучуларга билим жана тарбия беръънън маселелери Т.А. Абдрахманов 

жана М.А. Ногоевдин,  Л.В. Байбородованын,  В.И. Байденконун, А.И.  

Дахиндин, И.А. Зимняянын, Э.Ф.  Зеердин, В.В.   Краевскийдин,  П.С.  

Лернердин, А.М. Мамытовдун, Дж. Равендин, Н.Ф. Родичевдин, В.В.  

Сериковдун,  А.В. Хуторскойдун,  С.Н. Чистякованын, В.Д. Шадриковдун  

жана башкалардын эмгектеринде каралган. Илимий адабияттарда 

«компетенттъълък», «компетенция»,  деген тъшънъкт=рдън бирдей маани-

деги аныктамасы жок болгондуктан ар търдъъ аспектилерде каралууда. 
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Системалык, инсанга багытталган мамиле жасоонун жыйындысы  мектеп 

окуучусун айыл  чарба кесибин  компетенттъъ тандап алууга даярдоо  

проблемасын чечъъг= жардам берет. Коюлган проблеманы туура чечъъ 

ъчън «компетенттъълък», «компетенция», «кесиптик компетент-тъълък» 

деген тъшънъкт=рдъ талдап к=р=бъз.  

        Кесиптик багыт беръъ  беръъ процессине компетенттъъ мамиле жасоо 

илимдердин негизи боюнча билимдердин маанисин четке какпастан, 

аларды окутуунун практикалык багыттуулугун къч=тъънъ к=зд=п, коом-

дун реалдуу керект==л=ръ менен байланышкан билим беръъд=гъ иннова-

циялык процесс катары чагылдырылат. Ошондуктан аны билим беръъ-

чълък, иш аракеттик, инсанга багытталган мамиле жасоонун синтези 

катары кароого  мъмкъндък берет. Мына ушундай  мамиле жасоонун 

негизинде кесиптик багыт беръъ ишинин максатынын =зг=ч=лъгън 

социалдык тажрыйбаны =зд=штъръъ процессинде окуучунун иш араке-

тинин жыйындысы,  анын ар търдъъ татаалдыктагы иш аракетте проб-

леманы =зънън тажрыйбасынын негизинде чече билъъсъ жана ийгиликке 

жетишъъсънън дещгээли катары кароого болот.  Компетенттъъ мамиле 

кылуу айыл мектебиндеги билим, тарбия беръънън максатын =зг=ртъп,  

=зън= билимди, билгичтикти, к=ндъмд=рдъ камтып, инсанга багытталган, 

когнитивдик жана натыйжалуу мамиле мамиле кылуунун диалектикалык 

уландысы жана альтернетивасы боло алат. Бул окутуунун жана тарбия-

лоонун технологиясын кесиптик багыт беръъ иши менен байланыштырып, 

кайра тъзъънъ талап кылат. 

        Педагогикалык, психологиялык адабияттарда «компетенттъълък» 

боюнча ар търдъъ тъшънъкт=р  бар: 

     —  иш аракеттин субьектиси ъчън инсандын мааниге ээ  анда к=рънг=н 

билимдердин, билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън жыйындысы [296]; 

     — билимдердин, билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън, когнитивдик, пред-

меттик- практикалык жана инсандын татаал  синтези, жашоо жолу 75]; 

     — иш аракеттин предметине карата инсандын =зънън мамилеси 
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камтыган адамдын ылайыктуу компетенцияларга ээ болуусу [387]; 

    — компетенттъълък,  тигил же бул кесиптин конкреттъъ функционалдык 

мън=зд=м=сънън жыйындысы, адамдын билимин, билгичтигин, к=ндъмън      

колдонуусу [92].    

          Компетенттъълък белгилъъ иш аракетти аткарууга даярдыктан 

к=рънъп, инсандын кесиптик маанилъъ сапаты жана тажрыйбасынын 

жыйындысы катары берилет. Окумуштуулардын пикири боюнча 

компетенттъълъкк= т=м=нд=гъд=й мън=зд=м= тийиштъъ: предметти терещ 

билъъ; кесиптик милдеттерди ийгиликтъъ чечъъ ъчън дайыма билимин 

толуктоосу; мазмундук жана процессуалдык компоненттердин бери-

лиши[34;158]. Окумуштуу  В.М.  Шепель  бул тъшънъктъ  ийгиликтъъ  иш 

аракет ъчън керек болгон билимдерди жана алардын практикалык 

мааниси катары чеберчилик менен байланыштырган. Ал компетент-

тъълъктъ бул «искусство, чеберчилик, билгичтик, абалды =зг=ртъънън 

жолдорун иштеп чыгуунун методдорунун жыйындысы» деп эсептейт [407]       

Биздин оюбузча «компетенттъълък» билимдердин жыйындысынын 

системасы,  адамдардын иш аракетинин предметине туура келген компе-

тенциялар  гана эмес, ал =зън= мотивациялык, социалдык жана жъръм-

турумдук  жагдайларды камтыйт.  Башкача айтканда,    компетенттъълък  

мектеп бътъръъчъсънън  билимин, к=ндъмд=рън, тажрыйбасын, жекече 

=зг=ч=лъкт=рън пайдаланып, келечектеги кесибинде пайда болгон проб-

лемаларды чечъъг= даярдыгын,  асылдуулук мамилесин, негизделген 

мотивдерин жана инсандын интегралдашкан  касиеттерин, сапаттарын 

мън=зд=йт. Окуучунун компетенттъъ кесип тандап алуусу обьективдъъ 

зарылдык. Компетенттъълъктън булагы — окутууда жана практикалык 

иштерде тажрыйбага ээ  болуу.  Бул маселени чечъъ мектептин милдетине 

жана функциясына таасирин тийгизип, окуучунун кесип тандап алууга 

даярдыгын камсыз кылууга багытталган бирдиктъъ билим, тарбия жана 

кесиптик багыт беръъчъ мейкиндикти тъзъънъ талап  кылат.  Ал эми 

компетенция берилген предметтерге жана процесстерге карата инсандын 
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=з ара байланышкан сапаттарынын жыйындысы. Энциклопедиялык  жана 

тъшъндърм= с=здъкт=рд= компетенция боюнча  т=м=нд=гъд=й каралган: 

— суроолордун ч=йр=съ боюнча жакшы маалыматка ээ болуу;  

— ээ болгон билимине, к=ндъмън= ылайык белгилъъ маселени 

чечъъг= болгон жеке адамдын квалификациясы даярдыгы; 

—  тигил же бул нерсени талкуулоо ъчън билимге ээ болушу; 

— кадыр барктуулук, укуктун болушу; 

—  кесиптик иш аракетти продуктивдъъ аткаруунун камсыз кылган 

жалпыланген аракеттин жолдорунун жыйындысы  

        Академик А.В. Хуторской компетенцияны-  окуучу ъчън анын келече-

гинин образы, =зд=штъръънън багыты  катары белгилеп, т=м=нд=гъд=й 

группаларга б=лг=н: баалуулук-мазмундук, жалпы маданияттык, окуу-

таанып билъъчълък, маалыматтык, коммуникативдик, инсандык =зън 

=ркънд=тъънън, социалдык-эмгектик. Ал аталган компетенциялардын  

аткара турган фунцияларын к=рс=тъъ менен аларды деталдаштыруу керек-

тигин белгилеген. А.В.  Хуторской билим беръънън мазмунуна ылайык 

метапредметтик, предмет аралык жана предметтик деп б=лъп, тъйъндъъ, 

жалпы предметтик жана предметтик компетенциялар деген ъч дещгээлге 

б=лг=н. Билим беръънън ч=йр=сън= жана окутуунун ар бир баскычына 

ылайык окуу предметтерин окутууда тъйъндъъ компетенцияларды 

конкреттештиръъ керектигин  баса к=рс=тк=н[387]. 

        Биздин  изилд==нън позициясында компетенция - белгилъъ предмет-

тердин, процесстердин ч=йр=сън= жана иш аракетке карата  керек болгон 

бул  =з ара байланышкан инсандын сапаттары (билим, билгичтик, к=н-

дъм, иш аракеттин жолдору). Биз мындан  билим беръъчълък жана кесип-

тик компетенцияны к=р= алабыз. Билим беръъчълък компетенция - бул 

билим беръънън стандартына ылайык окуучунун билимди =зд=штъръп, 

инсандык сапаттарынын =нъгъшъ. Кесиптик компетенция  бул окутуу, 

тарбиялоо  процессинде келечекте аткарыла турган ишке карата инсан-

дын алган системалаштырылган даярдыгы, сапаты.   Мына ушул маалы-
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маттарга таянып «компетенция» деген  тъшънък компетенттъълък деген 

тъшънъкт=н келип чыккан деген пикирге кошулабыз. 

        Илимий адабияттарда «кесиптик компетенттъълък» деген тъшънък 

колдонууда. Бул белгилъъ дещгээлде кесиптик милдетти аткарууну камсыз 

кылган билимдердин, билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън системасы, инсан-

дын маанилъъ сапаты (Б.С.  Гершунский, Н.И. Запрудный, Э.Ф. Зээр, В.С. 

Безрукова). Кесиптик компетенттъълъктън компонентине когнитивдик, өз 

алдынчалык, байкагычтык, креативдъълък, жоопкерчилик,  ишеним-

дъълък, катаал шарттарда аракеттене билгендик, коммуникативдъълък 

ж.б.у.с. социалдык жана  инсандык компетенциялар кирет. Айрымдары 

окумуштуулар «кесиптик компетенттъълъктъ   кесиптик иш аракетти 

аткарууга даярдык жана ж=нд=мдъълъкт=р менен байланыштырышат».  

    Демек, кесиптик компетенттъълък — бул окуучунун жогорку дещгээлдеги 

даярдыктын структуралык элементи болгон экономикалык,  саясий,  

социалдык,  укуктук, кесиптик билимдерге, билгичтиктерге ээ болуусу, 

алган билимин практикада чыгармачылык менен колдоно билъъсъ менен 

мън=зд=л=т. Мына ушул аныктамага таянып кесип тандоодогу компе-

тенттъълъктън  структуралык составын аныктоого болот. Ал негизинен 

мотивациялык, инсандын таанып билъъчълък, операциялык деген компо-

ненттерден турат. Кесип тандоодогу маанилъъ компетенттер инсандын 

интегративдик касиетинен, кызыгуусунан, шыгынан, жекече =зг=ч=-

лъкт=рън=н, кесиптик =зън аныктоого жана социомаданияттык ч=йр=д= 

билим алуусунан, кесиптик келечегин долбоорлоого даярдыгынан жана 

ж=нд=мън=н к=рън=т.  Инсандын сапаттары жана касиеттери кесиптер 

дъйн=сънън к=п търдъълъгън=, кесиптик иш аракеттин предметтик  

жагдайына негизделип, окуучунун ыргактуу кесиптик =зън реализация-

лоосун жана позитивдъъ дъйн= кабыл алуусун камсыз кылат. 

     Жогоруда белгиленген илимий к=з караштарга таянуу менен кесип 

тандоодогу  компетенттъълък деген тъшънъктъ — бул =ндъръштън шарт-

тарына ылайык келген тийиштъъ билимдер, билгичтиктер, к=ндъмд=р, 
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тажрыйбалар жана  иш аракетте  зарыл натыйжаны  камсыз кылган 

инсандык жана кесиптик маанилъъ сапаттардын интеграцияланышы деп 

белгилей алабыз. Традициялык кесипк=йлъкк=  караганда компетент-

тъълък т=м=нд=гъд=й  сапаттарга ээ: 

   —  интегративдик жана чыгармачылык мън=з; 

   —  жыйынтыктын жогорку натыйжалуулугу; 

   —  билим беръънън практикалык багыттуулугу; 

— инсандын асылдуулук ойлорунун критерийлеринин инсандын 

мън=зд=м=съ менен айкалышы; 

   —  =зън-=зъ =ркънд=тъънън  мотивциясынын калыптанышы; 

    — академиялык жана эмгектик мобилдъълък [153;ж.б.]. 

           Мектептеги кесиптик багыт беръъ иши окуучунун инсандык 

сапаттарынын =нъгъъсън, =з алдынча кесипти тандоонун маанилъъ 

компетенттерин калыптандырууну к=зд=йт. Кесипти тандоонун компо-

ненттерин калыптандыруунун максаты — окуучунун айыл чарба  кесип-

терине керектъъ маанилъъ сапаттарды обьективдъъ баалай билишин, =зън-

=зъ кесиптик аныктоого жана потенциалдык мъмкънчълъкт=рън 

практикада реализациялоого даярдыгын камсыз кылуу болуп саналат. 

       Илимий адабияттарды талдоонун, республикабыздын мектептеринин 

тажрыйбасын ъйр=нъънън, педагогикалык эксперименттин жыйынтыгына  

таянуу менен окуучуларды айыл чарбасындагы кесипти компетенттъъ 

кесип тандап алуусун камсыз кылган т=м=нд=гъд=й шарттарды аныктай 

алдык: 

   — окуучуларды компетенттъъ кесип тандап алууга даярдоонун моделин 

иштеп чыгуу жана мектептин окуу-тарбия ишине колдонуу; 

   — мугалимдерди кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъг= теориялык, 

практикалык жана психологиялык жактан даярдоо; 

   — окуу тарбия ишинин жъръшънд= окуучуларды келечектеги кесиптик 

планын тъзъъ ж=нд=мън калыптандыруу; 
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   — билим жана кесиптик багыт беръъчъ жана социомаданияттык 

мейкиндикти тъзъъ. 

         Жогоруда айтылгандардын негизинде  кесиптик компетенттъълък 

зарыл болгон айыл чарбасынын негиздери боюнча билимдердин, 

билгичтиктердин, к=ндъмд=рдън жыйындысы. Ал эми окуучунун айыл 

чарба кесибин компетенттъъ тандоого даярдыгын  инсандын сапаты жана 

психикалык абалы катары карасак болот. Компетенттъъ кесип тандоо  

окуучунун мектепти  бътк=нд=н кийин =зг=ръп турган шартка бат 

ыщгайланышын, мобилдълъгън, социалдык-экономикалык факторлорду 

эске алып, базалык билимдерге, билгичтиктерге, к=ндъмд=рг=  ээ болуу-

нун зарылдыгын тъшънъъсъ, асылдуулук багыт жана инсандын моти-

вациясынын  комплекси, кесиптик иш аракетке даярдыгы.  Окуучу-нун 

кесипти тандап алуусунун даярдыгынын структурасына кирген сапат-

тардын =нъгъъ дещгээлинин субъективдъъ шартталган абалын окуу тарбия 

процесси менен белгилъъ дещгээлде байланыштыра алабыз.  

         +зг=ръп турган коомдо =зънън мъмкънчълъкт=рън реализациялоо-

нун зарыл шарты катары мобилдъълъктъ, бат ыщгайланууну эсепт==г= 

болот. Бул максатка жетъъд= инсандык, психологиялык аспектилерди, 

социалдык-экономикалык жана башка факторлорду эске алып модел-

дештиръъ методун колдонуу натыйжалуу болуп саналат. Моделдештиръъ 

методу изилд==нън мъмкънчълъгън бир кыйла терещдетип, бул багытта 

мугалимдердин кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъсън оптималдаш-

тырууга  шарт  тъз=т.      

        Илимий адабияттарда модель тъзъъ окуучуларга билим жана тарбия 

беръъд= мааниге ээ боло тургандыгы белгиленген[34;122;125;211; ж.б.].         

Модель  бул- изилденип жаткан реалдуу обьектини, кубулушту толук 

чагылдырбастан, ал натыйжаны аныктоого карата катнашы боюнча гана 

тъп нусканын к=чърм=съ. В.В. Давыдовдун пикири боюнча моделде 

кубулуштун маанилъъ байланыштары байкалып, элементтердин байла-

ныштары  белгилик формалар търънд= берилип, к=рс=тм=лъъ кабыл 



  

 169 

алууга, тъшъндъръъг= жардам берет [122].  Кесип тандоого даярдыктын 

теориялык модели - бул =зг=ч= программа, аны пайдалануу кесипке багыт 

беръъ ишинин конкреттъъ милдетин, багыттарын, жолдорун, каражат-

тарын аныктоого  жана ар бир этабын так уюштурууга жардам берет. 

        Изилд==нън предметине ылайык практикалык тажрыйбаларды 

жалпылоонун негизинде окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерди 

компетенттъъ кесип тандап алууга даярдоонун моделин иштеп чыктык.  

Модель бътън система катары =з ара байланышкан элементтерден турат. 

Анын система тъзъъчъ элементи катары анын окуучуларды айыл чарба 

кесиптерин компетенттъъ тандап алууга даярдоого  багытталган мак-

сатын эсепт==г= болот. Бул максатка жетъъ  т=м=нд=гъ милдеттерди  

чечъънън жъръшънд= ишке ашат: 

1. Окуучуларды айыл чарбасынын илимий-практикалык негиздери. 

бул тармактагы  кесиптер, ага коюлган талаптар,  иш аракеттин   негиз-

дери боюнча теориялык билимдерге, эмгектик к=ндъмд=рг=  ээ кылуу. 

2. Окуучулардын айыл чарба кесиптерине позитивдик эмоционалдык 

баалуулук мамиле жасоонун жана керект==л=рън калыптандыруу. 

3. Окуучулардын айыл чарбасы менен байланышкан турмуштук кесип-

тик планын тъз= билъъ ж=нд=мън калыптандыруу. 

        Моделди окуучунун инсанын =нъгъъсънън мейкиндигин аныктаган 

татаал система катары  баалап, аны  тъзъъд= теориялык булактарга, айыл  

мектептеринде жъргъзълг=н  изилд==нън натыйжаларына  таянып,  синер-

гетикалык мамиле жасоонун  т=м=нд=гъ принциптерин  эске алдык: 

    -контекстъълъгъ: кесиптик багыт беръъ феномен катары белгилъъ 

бътъндъкт=, абсолюттуу эмес салыштырмалуу чекте ишке ашырылышы; 

  - конструктивдъълъгъ: педагогикалык процесстеги кесиптик багыт 

беръънъ ж=н=к=й системадан татаал системаны тъзъънъ камсыз кылган   

баскычтуу мамиле жасоону болжолдогон татаал эволюциялык бътъндък 

катары;  
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  - толукталышы: окуучунун жаш курагына мън=здъъ болгон ой 

жъгъртъъсън, ащ сезимин, психикасынын =зг=ч=лъкт=рън эске алып 

кесиптик багыт беръъ анын жеке мъмкънчълъгън кещейтет, байытат, жащы 

аргументтерди тъз=т. 

        Окуучуларды айыл чарбасындагы кесиптерден тандап алууга 

даярдоонун теориялык моделин  тъзъъд= методологиялык жана теория-

лык булактарга, синергетикалык мамиле жасоонун принциптерине 

таянып, окуу тарбия ишинин мазмундук жана процессуалдык аспектисин 

=ркънд=тъънъ к=зд=дък.  Мазмундук аспект жергиликтъъ шарттарды эске  

алуу менен  окуу тарбия ишинин айыл чарба жана кесиптик багыт беръъ-

чълък мазмунун методологиялык негизд==г=,  процессуалдык  аспект 

окуучулардын кесиптик кызыгуусунун жана анын педагогикалык 

шарттарын аныктоого багытталган 

            Модель т=м=нд=гъд=й ъч  этапта ишке ашырылышы керек: 

      1-этапта т=м=нд=гъл=рг= к=щъл б=лън=т: =зън-=зъ баалоонун диагнос-

тикасына таянып окуучуларды =зънън шыгы, ж=нд=мъ, ден соолугу, жеке 

сапаттары  ж=нънд= маалыматтарга ээ кылуу; кесип, аны туура тандоонун 

негиздери жана анын маанисин тъшъндъръъ; айыл чарба кесиптери жана 

ага коюлган талаптар менен тааныштырып, аларга карата ощ мамиленини 

калыптандыруу. 

    2-этапта окуучулардын айыл чарба кесиптеринин жеке адам жана коом 

ъчън маанисин, кесип тандоону пландаштыруунун зарылдыгын тъшън-

дъръъ, алардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун жана аны тандоонун 

негизделген мотивин калыптандыруу,  

      3-этапта окуучулардын кесипке ээ болуусунун эрктик активдъълъгън, 

эмгекти рационалдуу уюштура билъънън, =з алдынча ишт==нън жана 

эмгек к=ндъмд=рън калыптандыруу. 

      Модель коомдун социалдык заказы менен аныкталып,   окуучулардын 

айыл чарбасындагы кесиптерден тандоого багыт беръъ ишин долбоор-

лоонун, мазмунду, каражаттарды, форманы жана анын технологиясын  



  

 171 

аныктоонун негизи болуп саналат. Моделди  ишке ашырууда  окуучу-

лардын компетенттъъ кесип тандоого даярдыгынын дещгээлин, материал-

дык, кадрдык ресурстарды жана башка шарттарды эске алуу керек.  

Модель т=м=нд=гъ компоненттерди  камтыйт: методологиялык, 

концептуалдык-максаттык, мазмундук, иш-аракеттик, баалоочу-жыйын-

тыктоочу. Бул моделди колдонуунун натыйжалуулугун уюштуруучулук-

педагогикалык шарттар аныктайт. Даярдык ж=нънд=гъ к=з караштарга 

таянып, ачык, бътъндък жана динамикалык мън=зд= болгон,  компонент-

тердин =з ара байланышын камсыз кылган, блоктук  негизде тъзълг=н 

бътъръъчънън кесип тандоого даярдыгынын моделин ала алабыз (4- 

сър=т). 

         Моделдин методологиялык блогу окуучуларга айыл чарба кесип-

терин тандоого багыт беръъ ишине мамиле  жасоонун  социалдык-эконо-

микалык, иш аракеттик, этнопедагогикалык, системалык, инсанга багыт-

талгандык ж.б.у.с. багыттарын камтыйт. Методологиялык компонент 

кесиптик багыт беръъ ишинин концептуалдык негизин аныктоого жардам 

берет. 

Теориялык блок- айыл мектебинде  окуучуларды айыл чарба 

кесибине багыт беръъ ишинин закон ченемдъълъкт=рън жана 

принциптерин камтыйт. 

        Максаттык блок - айыл мектебинин окуучуларынын  айыл 

чарбасындагы кесиптерди компетенттъъ кесип тандап алууга даярдоого 

багытталган мектептин окуу тарбия ишинин негизги максатын  аныктайт.  

Белгиленген максатка жетъъ милдеттер, принциптер, функциялар менен 

байланышып, конкреттештирилет. Мына ушуга байланыштуу  Кыргыз 

Республикасынын жалпы мектептик билимдин мамлекеттик стандартына 

ылайык окуучуларды айыл чарбасындагы кесипти тандоонун компетен-

цияларын  калыптандыруу т=м=нд=гъд=й дещгээлдерде ишке ашат:  
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    1. Репродуктивдик дещгээл — базар экономикасынын шарттарындагы  айыл 

чарбасында кесиптик иш-аракетин уюштуруп  жана стандарттык  

ситуацияларда чечим кабыл алганды тъшънъъсъ.    

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Методологиялык  блок (Кесиптик багыт беръъг= мамиле кылуунун 

багыттары: социалдык-экономикалык, этнопедагогикалык,иш 

аракеттик, ч=йр=лък ж.б.  

Теориялык блок (Кесипке багыт беръънън закон ченемдъълъкт=ръ, 
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   4- сър=т.   Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънъ ишке 

ашыруунун модели  

      2. Базалык дещгээл — Кыргызстандагы эмгекти уюштуруунун жащы 

шарттарына =тъъд= кесиптик иш аракетин уюштурушу жана стандарттык 

эмес ситуацияларда  чечим кабыл алганды ъйр=нъъсъ.   

      3.  Чыгармачыл  дещгээл —  Кыргызстандын айыл чарбасына иннова-

циялык технологияларды киргизъънън шарттарында кесиптик иш аракетин 

уюштурууда жащы идеяларды  ишке ашыра алганды билъъсъ.   

       Мына ушул дещгээлдерди калыптандыруу окуучулар илимдердин 

негизин  =з=штъръъ процессинде, класстан жана мектептен тышкаркы 

иштердин системасында ишке ашат 

      Мазмундук блок - жергиликтъъ шарттарды эске алуу менен  окуу 

тарбия ишинин айыл чарба багыттуулугун жана кесиптик багыт 

беръъчълък мазмунун, иштин натыйжалуулугуна камсыз кыла турган 

мугалим менен  окуучунун иш аракетинин търл=рън =зън= камтып, 

т=м=нд=гъд=й  мащыздык мън=зд=м=г= ээ болот. Натыйжада окуучулар  

т=м=нд=гъд=й багыттарда билимдерге  жана  тъйъндъъ к=ндъмд=рг= ээ 

болушу керек: 

— Кыргызстандын айыл чарбасы жана анын тармактары; 

   —  зооветеринардык, агротехникалык эрежелердин негиздери;  

   —  айыл чарбасынын биологиялык негиздерин; 

   —  айыл чарбасындагы инновациялык технологиялар;  

   —  айыл чарба продукцияларын алуунун технологиялык циклин; 

   —  эмгекти уюштуруунун жащы формаларынын =зг=ч=лъкт=рън;  

   — республиканын айыл чарбасында ишкердикти уюштуруунун  негизги 

мыйзамдык жана нормативдик документтерин; 

   — айыл чарба =ндъръшън электрлештиръънън, механизациялаштыруу-

нун, автоматташтыруунун ж.б.лардын негиздерин; 
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   — айыл чарба =ндъръшън оптималдуу уюштуруунун,  чечим кабыл ала 

билъънън  негиздерин; 

   — айыл чарба =ндъръшънън чарбалык жана финансалык эсеп жъргъз= 

билъънън негиздерин; 

   — айыл чарбасындагы кесиптер жана аларга коюлган талаптар ж.б. 

     Иш-аракеттик блок- =зън= диагноздоону, прогноздоону камтып,  

кесиптик багыт беръънъ ишке ашыруунун этаптарын, каражаттарын, 

форма, методдорун, шарттардын, технологиялардын комплекси менен 

мън=зд=лъп, айыл мектебинин окуучуларынын айыл чарба кесиптерине 

кызыгуусунун жана аны тандап алууга калыптандырууга аныктоого 

багытталган. Бул компонент  окуучулардын компетенттъъ кесип тандоого 

даярдыгын калыптандырууга  таасирин тийгизген   уюштуруучулук- педа-

гогикалык шарттарды аныктоого  мъмкъндък берет. 

Окуучулардын  кесип тандап алууга даярдыгын калыптандырууга  

таасирин тийгизген т=м=нд=гъд=й методдорду жана технологияны 

белгилейбиз: 

      — теориялык-прогноздоочу методдор (проблемалык  жагдайдагы 

сабактар, айыл чарба =ндъръшънд=гъ ситуацияларды талкуулого багыт-

талган иликт==чълък метод ж.б.) 

      — практикалык багытталган методдор (тренингдер, практикумдар, 

ишкер, ролдук оюндар, практикумдар, экскурсия, окуу-=ндъръштък 

участоктордо тапшырмаларды аткаруу ж.б.) 

— маалыматтык компьютердик технологиялар. 

Окуучулардын компетенттъъ кесип тандоонун компетенцияларын 

калыптандырууда окутуунун  традициялык каражаттары, к=рг=зм= курал-

дар, электрондук ресурстар, техникалык каражаттар (компьютер, проек-

тор, интерактивдик доскалар ж.б.) колдонулат. 

      Баалоочу-жыйынтыктоочу компонентте айыл мектебинин 

окуучусунун кесипти тандоого муктаждыгын, билимдерге, билгичтик-

терге, к=ндъмд=рг= ээ болушун  жана =зън-=зъ баалай билишинин  
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критерийлери, окуучунун кесип тандап алууга даярдыгынын дещгээлдери, 

мотивациялык, иш аракеттик, баалуулук-маанилик, когнитивдик 

компоненттери каралат. Баалоочу жыйынтыктоочу компонентте окуучу-

лардын компетенттъъ кесип тандоонун компетенцияларын калыптаны-

шын  диагноздоо, корректировкалоо ъчън к=рс=ткъчт=рдън системасы, 

баалоонун критерийлери иштелип чыгат (баалоочу баракча, тест, анкета 

ж.б.). 

        Кесиптик багыт беръънън моделдештиръънън максаты айыл мектеби-

нин окуу тарбия ишинде  окуучунун шыгын, ж=нд=мън, жеке  кызыгуусун  

жана айыл чарбасындагы муктаждыкты эске алып, аны бул багытта 

компетенттъъ кесип тандап алууга даярдыгын камсыз кылууну к=зд=йт. 

Мына ушуга байланыштуу «компетенттъъ кесип тандоого даярдык» деген 

тъшънъктъ тактоо ъчън =з ара  байланышкан «даярдык», «компетенттъъ 

кесип тандоо», «кесиптик даярдык» деген тъшънъкт=рдън  мащызын жана 

мазмунун кесиптик багыт беръънън теориясынын алкагында аныктоо 

зарыл.   

    Мында педагогикалык процесстин компоненттеринин негизинде 

кесиптик багыт беръъ ишинин мащызы, максаты, ага мамиле жасоонун 

багыттары, ички жана сырткы  закон ченемдъълъкт=ръ, принциптери эске 

алынды. Биз Кыргыз Республикасынын жалпы билим беръънън 

мамлекттик  стандартына, В.Д.  Шадриковдун  компетенцияны «адамдын 

инсандык сапаттарынын жана билиминин, билгичтигинин, к=ндъм-

д=рънън системалуу к=рънъшъ» [397] деген аныктамасына, ошондой эле 

Э.Ф.  Зеердин, Г.К.Селевконун, И. А. Зимняянын,  А.В. Хуторскойдун 

жана башкалардын к=з караштарына таянып, жогоруда белгиленген 

кесиптик маанилъъ компенттъълък ж=нънд=гъ тъшънъкт=рдъ мащызын 

эске алып,  окуучулардын кесип тандоосундагы когнитивдик, мотивация-

лык, эмоционалдык-эрктик, баалуулук-маанилик, иш аракеттик деп 

аталган компоненттерин б=лъп к=рс=т= алабыз. Окуучунун айыл 

чарбасындагы кесипти тандап алуусунун компененттери т=м=нд=гъд=й 
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функционалдык компоненттердин жыйындысынан турат:   

   —когнитивдик — =зънън мъмкънчълъгъ жана ж=нд=мъ, кесиптик мааниге 

ээ сапаттары, шыгы, кесиптер дъйн=съ, эмгек рыногу, эмгекти 

уюштуруунун жащы шарттарындагы айыл чарбасындагы кесиптер, 

кесиптик иш аракеттин  мазмуну, кесип ээсине коюлган жеке талаптар 

ж=нънд=гъ билимдерге  ж.б.у.с. маалыматтарга ээ болушу; алдына максат  

коюп, келечектеги кесибин пландап, талдап, долбоорлоп жана кесипке 

багытталган милдеттерди чечъънън альтернативдъъ жолдорун, 

каражаттарын таба билиши, жалпы жана кесиптик жогорулатууга 

ж=нд=мдъълъгъ; (инсандын-ишкер, кесиптик маанилъъ сапаттар, айыл 

чарбасындыгы кесиптердин  социалдык мън=зд=мъсъ, санитардык-гигие-

налык шарттар, айлык акы, эмгек шарттары, карьералык =нъгъъсъ ж.б.). 

   — баалуулук- маанилик  — жашоону, инсандык жана ъзгълтъксъз кесиптик 

=съъсънън перспективасын тъшънъъсъ, баалай билиши, социалдык  

жоопкерчиликти сезиши ж.б.; =з=ктъъ маселелерди жайгаштыра билип 

жана адекваттуу баалай билиши, жоопкерчиликтъълък;  

   — мотивациялык-эрктик—билим алууга, кесиптик иш аракетке кызыгуусу, 

кызыгуусунун, аны тандоодогу мамиле-мотивинин, =зън-=зъ =нъктъръъг=, 

тарбиялоого муктаждыгынын болушу, эмоционалдык ощ  мамиле 

жасашы, максатка умтулуусу, туруктуулугу, кесип тандоодо кесиптик 

приоритеттъълъктън ырааттуулугу ж.б., ащ сезимдъъ тандап алышы, 

окууга жана эмгектенъъг= дардыгынын болушу, эмгектин мазмунун 

тъшънъшъ ж.б.ус. критрерийлер менен аныкталат;  

    —иш аракеттик—социалдык, эмгек ч=йр=сънд=гъ, эмгек рыногундагы 

=зг=ръъл=рдъ тъшънъшъ, кесиптик талаптарга ылайык =зън к=рс=т= 

билиши, кесиптик мааниге ээ болгон ситуацияларда керек болгон 

к=ндъмд=рг= ээ болушу, коммуникация каналдарын  натыйжалуу колдоно 

билиши, ишкер ч=йр=д= инсан аралык баарлашуунунун стратегиясын 

тъз= билъъсъ,   айыл чарбасындагы кесипке ж=нд=мънън болушу, эмгектик 

к=ндъмд=рг=, билгичтиктерге, коллективде иштей билъънън к=ндъм-
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д=рън=, ишкердик ой жъгъртъъ ж=нд=мън= ээ болушу, уюштуруучулук 

жана коммуникативдик  ж=нд=мд=рънън калыптанышы ж.б. 

     Окуучулардын мына ушул компоненттердин тъшънъъсъ, баалашы, 

маани бериши алардын кесиптик кызыгуусунун  жана аны тандоодогу 

мамиле-мотивинин калыптанышына таасир тийгизе тургандыгын 

практика  к=рс=ттъ. Бул ачык, бътъндък жана динамикалык мън=зд= 

болгон,  компоненттердин =з ара байланышын камсыз кылган, блоктук 

негизде моделди тъзъъг= жардам берип, т=м=нд=гъд=й функционалдык 

компоненттердин жыйындысынан турат:  

      —  азыркы учурдагы социалдык-экономикалык жагдайды, коомду кайра 

куруунун милдеттерин, экономикалык  реформанын мащызын туура 

тъшънъъсъ; 

      — тандап алган адистиги боюнча функционалдык милдетин натыйжалуу 

аткаруу ъчън жалпы жана атайын билимдерге, билгичтиктерге, к=ндъм-

д=рг= ээ болуусу; 

      — эмгекке чыгармачылык менен мамиле жасашы, адеп-ахлактык, 

моралдык нормаларды сакташы; 

    — =зънън кесибинин социалдык функциясын, жаратылыштын, коомдун, 

=ндъръштън =нъгъъ закон ченемдъълъкт=рън тъшънъъсъ; 

     — айыл чарбасына эмгекти уюштуруунун жащы шарттарын, андагы 

кесиптер, ага коюлган талаптарды, бул тармактын учурдагы абалын жана 

=нъгъъ перспективасынын социалдык-экономикалык маанисин билиши. 

        Компетенттъъ мамиле жасоонун алкагында диагноздоо жана  

калыптандыруу жатат. Дианостика, билим беръъ процессинин ажырагыс 

б=лъгъ катары коюлган максатка жетъънън натыйжасын баалайт. 

«Педагогикалык диагностика» термини 1968-жылы К. Ингенкамп тара-

бынан сунушталган. «Педагогикалык диагностика- бул окуу процессин 

оптималдаштыруу, окуучуларды дифференцирл== боюнча коюлган 

милдеттерди чечъънъ, ошондой эле билим беръъ программа-арындагы 

жана педагогикалык таасир  этъънън методдору =ркънд=тъънън к=з=-
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м=лд==нън жана баалоонун ыкмаларынын жыйындысы»- деп берилген 

педагогикалык с=здъкт=. Диагностика учурдагы компетенциянын 

дещгээлин (актуалдуу) жана окуучунун =нъгъъсън мън=зд=г=н атайын 

тенденцияларды аныктоого мъмкъндък берет [173]. 

        Азыркы кезде окуучулардын кесипти компетенттъъ тандап алуунун  

компетенциялардын =нъгъъ дещгээлдерин баалоонун, аныктоонун кри-

терийлери жана к=п дещгээлдеги диагностикалык инструментарийлери 

иштелип чыгууда.  Компетенцияларды диагноздоонун негизинде билим, 

билгичтик, к=ндъм, мотивация, инсандын касиеттери тигил же бул ишти 

ийгиликтъъ аткаруу ъчън маалыматы барбы деген маселелер жатат. Окуу-

чунун кесип тандоосунун компетенциясы татаал  интегративдик кон-

структ, иш аракеттин жолдорун =зд=штъръънън тажрыйбасына жана иш 

аракеттин натыйжасында ээ болгон инсандык мамилени камтыйт. Бул 

калыптандыруунун ар търдъъ этабында жър=т. 

      Изилд==нън маанилъъ багыттарынын бири  окуучуларды айыл чарба 

кесибин компетенттъъ  тандап алууга даярдыгынын дещгээлин обьектив-

дъъ баалоо  ъчън бирдей белгилерди,  критерийлерди, к=рс=ткъчт=рдъ 

аныктоо жана практикада колдонуу болуп саналат. Бул жагдай  1-ден, 

кесиптик багыт беръъ ишинин реалдуу  абалын талдоо ъчън, 2- ден, кесип-

тик багыт беръъ ишинин илимий  теориялык жана методикалык негизин 

иштеп чыгуу жана андан ары =ркънд=тъъ ъчън, 3- д=н кесиптик багыт 

беръъ ишинин натыйжалуулугун  =ркънд=тъъг= жардам бере турган форма, 

методдорду, каражаттарды, технологияларды аныктоо ъчън керек. 

       Критерий теориялык проблема гана болбостон практикалык 

проблема болуп саналат. Педагогикалык адабияттарда критерий ж=нънд= 

ар търдъъ тъшънъкт=р бар.  Критерий негизги белги, анын негизинде 

баалоо, аныктоо же классифиациялоо, =лч==, ойлоо болот. Изилденъъчъ 

кубулуштун атайын  белгилери критерий катары т=м=нд=гъ талаптарга  

жооп бериши керек: 1) обьективдъълъгъ, 2) бир кыйла туруктуулугу, 

маанилъълъгъ жана кайталануусу, 3) зарылдыктын жана жеткиликтъъ-
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лъктън талабына жооп бериши, 4) каралып жаткан обьектин атрибутта-

рын жана касиетин баалоого мъмкъндък бериши. Критерий норма, чен 

=лч=м катары каралганы менен ългъ, эталон катары кызмат =т=п, изилде- 

нъъчъ кубулуштун дещгээлин ачып к=рс=тъп, анын даражасын идеалга 

ылайык келишин аныктайт. Ошондуктан критерий компоненттерди, 

=лч==нън бирдиктерин =зън= камтыйт. Критерийди аныктоонун методо-

логиялык негизи катары иш аракеттик  ж.б. мамиле жасоонун багыттарын 

эсепт==г= болот.   

       Илимий адабияттарда критерий менен к=рс=ткъч бирдей деп 

эсептешет. Окумуштуулар к=рс=ткъчтъ эмпирикалык тъшънък катары 

карашып, анын негизинде каралып жаткан обьектин абалын талдайт. 

Бирок, к=пчълъгъ критерий к=рс=ткъчт=рдъ =зън= камтып, критерийдин 

мазмунун концентрациялайт деген пикирде. Белгилъъ кесипти тандоодо ал 

иштин конкреттъъ шартын тъшънъъд=н келип чыккан даярдыктын жекече 

критерийлери бар. Ал «=зънън келечектеги статусун, укуктарын жана 

милдеттерин, боло турган перспективасын, =ндъръш коллективинин жана 

коомдук уюмдардын структурасын, иштин жащы търънд=гъ кыйын-

чылыктар, аларды жещъънън жолдорун» камтыйт  

     Демек, критерий  жекеликке карата  критерий жалпы, универсалдуу 

конкреттъъ к=рс=ткъч. Ар бир критерий- бул айрым к=рс=ткъчт=рдън 

жыйындысы, иш аракеттин тигил же бул белгинин конкреттъъ  мън=з-

д=м=сън жана сапаттык параметрлерин чагылдырат. 

     С.И. Вершинин, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов, М.С. Савина, С.Н. 

Чистякова жана башкалар =зъл=рънън изилд==л=рънд= окуучулардын 

кесиптик жактан =зън аныктоосунун  баалоосунун критерийлери жана 

к=рс=ткъчт=рън изилдешкен [95;151;185;308;394 ж.б.].  

      С.Н.  Чистякова, Н.Н.  Захаров окуучунун кесиптик =зън аныктоонун 

т=м=нд=гъд=й критерийлерин  б=лъп к=рс=тъшк=н: 1) саясий-идеялык 

критерий. Мында  кесип тандоонун коомдук маанисин жана коом 

алдындагы милдетти сезъъ,  =зънън эмгеги менен к=бър==к пайда кел-
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тиръъ  =щд=нг=н мотивдери негизги орунду ээлейт; 2) жалпы эмгектик 

критерий, окуучулардын эмгекке кызыгуусунун жана эмгек адамдарына 

болгон урматтоо сезиминин болушу, эмгектенъъг= керект==сънън пайда 

болушу, жалпы эмгектик к=ндъмд=рънън жана  билгичтиктеринин калып-

тангандыгы; 3)  иш аракеттик-практикалык критерий, конкреттъъ эмгек-

тин търън=  карата шык,  ж=нд=мънън, тандап алган кесибинин  талап-

тарына ылайык инсандык сапаттарынын жана мън=зънън болушу, адек-

ваттуу =зън баалай билиши,  ушул кесипти тандоонун зарылдыгына 

ишениминин болушу[394]. Е.Б.  Савина =зънън изилд==л=рънд=  жогорку 

класстын окуучуларынын кесиптик =зън ащдап билъъсънън т=м=нд=гъд=й 

критерийлерин сунуш кылган:  туруктуулук, конкреттъъ кесипке багыт-

талгандык,  баамдап тъшънъъсъ[308]. С.Н.  Чистякова  окуучулардын  

кесип тандоого даярдыгынын т=м=нд=гъд=й  критерийлерин аныктаган:  

инсандын  коомдук багытталгандыгы, тандап алган  эмгектин търън= 

кызыгуусу жана шыгы, жеке кесиптик  кызыгуусуна негизделген иш 

аракетке  практикалык даярдыгынын  даражасы [394].   Эгер  аталган  кри-

терийлер  окуучунун кесип тандап алууга даярдыгын  =зън= камтыса, анда 

алар жыйынтыгында окуучунун кесип тандап алууга даярдыгынын 

дещгээлинин моделине жакындайт. 

       Е.А. Климов ата-энелердин пикири менен окуучунун жеке план-

дарынын макулдашылган мамилесинин орнотулушунун негизиндеги 

эмпирикалык критерийлердин системасын сунуш кылган[185]. В.Д.   Шад-

риков критерийлерди логикалык б=лъштъръп жана ага ылайык келген 

к=рс=ткъчтън т=м=нд=гъд=й алгоритмин белгилеген: инсан-билим- иш 

аракет [397]. 

         Окуучуларды айыл чарбасындагы кесипти компетенттъъ тандап 

алууга даярдоонун критерийи т=м=нд=гъ методологиялык талаптарга 

жооп бериши керек: 

   — кесиптик багыт беръъ ишинин  реалдуу натыйжасын  аныктоонун 

инструменти  болуп саналышы; 
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   — окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишинин натыйжасын баалоонун  

реалдуу абалына ылайык келиши; 

  — кесиптик багыт беръъ ишин субьективдъъ жана обьективдъъ 

баалоонун  болушу. 

          Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптен тандоого даярдыгынын 

жалпы критерийлери катары т=м=нд=гъл=рдъ эсепт==г= болот: 

   — келечектеги кесибине байланышы бар окуу предметтерине болгон 

кызыгуусу; 

  — =зънън кругозорун кещейтъъг= ылгап мамиле кылышы; 

  — иш аракеттин търън= ж=нд=мънън болушу жана ага туруктуу 

кызыгуусунун болушу; 

   — келечектеги кесиби менен байланышкан практикалык тажрыйбаларды 

=зд=штъръъг=  умтулуусу; 

— тандаган кесибине психофизиологиялык терс таасирдин жок болушу. 

       Кесипке тандоого болгон ниетинин жана аны тандоодогу даяр-

дыгынын критерийлеринин калыптанышы бул маанилъъ процессти 

башкаруунун жолун ачып берет. Окуучулардын  айыл чарбасындагы 

кесиптерди тандап алууга даярдыгын  калыптандырууну камсыз кылуу 

критерийлик- баалоочу аппаратын колдонуусуз мъмкън эмес. Бул ар бир 

субьектинин индивидуалдуулугун, кесип тандоого  баштапкы даярдыгын 

жана тарбиялык иш чараларда калыптангандыгынын дещгээлин анык-

тоого, к=з=м=лд==г=, коррекциялоого тъз=т. 

        Мына ушул максатка изилд==нън жъръшънд=  Кыргыз 

Республикасынын жалпы мектептик билимдин мамлекеттик стандартына 

жана  окумуштуулардын (Э.Ф. Зеер, Г.К.Селевко, И.А. Зимняя ж.б.лар) 

компетенттъълък,  компетенция ж=нънд=гъ  к=з караштарына таянуу 

менен окуучулардын   окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерден  

компетенттъъ кесип тандап алуусунун даярдыгынын компоненттерин 

жана ага ылайык  критерийлеринин системасынын аныктай алдык 

(таблица № 2). 
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Таблица 1. Компетенттүү кесип тандоого даярдыгын калыптандыруу-

нун критерийлери 

Компоненттер                          Критерийлери 

Мотивациялык - Айыл чарбасындагы кесипке жана билим алууга 

кызыгуусу; 

- коомдогу жащы шарттарды эске алуу менен тандаган 

кесибинин мотивацияланышы; 

- тандаган кесибинин жеке өзү жана коом үчүн социалдык-

экономикалык маанисин түшүнүүсү; 

- айыл чарба эмгегине жасаган ощ мамилеси ж.б. 

Когнитивдик - Айыл чарбасындагы кесиптер жана алардын 

=зг=ч=лъкт=рън таанышуу;  

- айыл чарба кесиптеринин инсанга коюлган талаптар 

ж=нънд= билиши;  

 - айыл чарба эмгегинин предмети жана каражаты 

ж=нънд= билиши; 

  - Кыргызстандын айыл чарбасындагы эмгек рыногу 

ж=нънд= билиши; 

  - айыл чарба кесиптеринин социалдык-экономикалык 

маанисин тъшънъшъ; 

 - кесип тандоо, кесиптин перспективасы боюнча 

билимдердин калыптанышы; 

 - таанып билүүгө болгон кызыгуусунун калыптанышы ; 

 - кесип тандоого байланышкан проблемаларды ажырата 

билип, ага жетүүнүн жолдорун аныктай алышы ж.б. 

Баалоочу-

мазмундук 

- +зүн-өзү баалоонун, өзүн-өзү текшерүүнүн калыптанышы; 

-инсан катары жана кесиптик жактан өнүгүүсүндө билим 

алуунун маанисин түшүнүүсү; 

- жащы билимдерди алуунун, талдоонун,  жыйынтыктоонун 
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билгичтиктерине ээ болушу; 

-керектөөнү аныктай билүү жөндөмүнүн калыптанышы ж.б. 

Иш аракеттик - +з ишин пландаштыра билиши; 

-өз ишин талдап жана жыйынтыгын өзү баалай      билиши; 

 - жүрүм-турумун башкара билүүсү; 

- коопсуздук жана санитардык-гигиеналык эрежелерди 

сактай билиши; 

 - эмгек каражаттарын колдоно билиши; 

 - негизги эмгектик к=ндъмд=рг=, билгичтиктерге ээ 

болушу; 

 - техниканы башкара билиши; 

 -=ндъръштък шарттардын талабын сактоого ээ болушу ж.б. 

 

Аныкталган компоненттер, критерийлер окуу тарбия ишинин 

кесипке багыт беръъчълък мазмунун аныктаганга мъмкъндък берди. 

Мазмунду аныктоодо окутуунун жана тарбиялоонун биримдиги, 

жеткиликтъълъгъ, илимийлъълъгъ, практика менен байланыштуулугу, 

системалуулугу деген принциптерге таянуу менен табигый илимдердин  

башка предметтер менен болгон интегративдик мъмкънчълъкт=ръ эске 

алуу  керек. 

       Кесиптик багыт беръъ ишине дещгээлдик мамиле жасоонун жана 

моделдин негизинде окуучулардын айыл чарбасындагы кесипти тандоонун 

репродуктивдик, базалык, чыгармачыл дещгээлдеги компетенцияларын  

калыптандыруу ишке ашырылат. Мына ушуга байланыштуу айыл 

мектебинде моделдин негизинде жъргъзълг=н кесиптик багыт беръъ 

ишинде т=м=нд=гъд=й жагдайлар  эске алынышы керек: 

    —  окуу тарбия ишинин айыл чарба, практикалык багыттуулугун жана 

кесипке багыт беръъчълък жагдайын арттыруу; 

    — окуу тарбия ишинде социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдъ, 
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окуучунун жекече =зг=ч=лъкт=рън эске алуу ж.б.у.с. 

    —  окутуу процессин  класстан жана мектептен тышкаркы иштер менен 

байланыштыруу; 

    — жергиликтъъ керект==л=рдъ эске алуу менен профилдик окутууну, 

тандоо курстарын  уюштуруу; 

   — айыл мектебинде  социалдык шериктештикти =нъктъръъ, ата-энелерди 

тарбия  беръъ иштерине тартуу 

    — окуучулардын коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин жащы 

шарттарды эске алуу менен уюштуруу.ж.б. 

        Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алууга  

даярдыгы — бул инсандын социалдык жактан жетилгендигин мън=зд=п,   

мотивациялык (кесипти тандап алууга кесиптик-инсандык кызыккан-

дыгы), когнитивдик (айыл чарбасындагы кесиптер, кесиптик иш аракет-

тик =зг=ч=лъкт=ръ ж.б.у.с. билимдеринин болушу), иш аракеттик (айыл 

чарбасындагы кесипке жалпы даярдыгынын болушу) жана баалоочу-

мазмундук (айыл чарбасындыгы кесипке керек болгон кесиптик маанилъъ 

касиеттердин калыптанышы) компоненттерди камтып,  анын ащ сезимдъъ 

кесип тандап алуусун, кесиптик жактан бат калыптанышын камсыз 

кылган  инсандын татаал  интегративдик касиети. Изилд==нън жъръ-

шънд= окуучуларды айыл чарбасындагы кесипти  компетенттъъ тандап 

алууга даярдоодо т=м=нд=гъ  жагдайлар мааниге ээ боло тургандыгын 

аныктай алдык. 

      1. Окуучулардын социалдык баалуулуктарын калыптандыруу. 

Мектептеги  сабактарда, класстан жана мектептен тышкаркы иштердин 

системасында окуучуларды айыл чарба кесиптерин компетенттъъ тандап 

алууга даярдоо  ишке ашат.  Предметтик сабактар боюнча тъзълг=н окуу 

программаларын, окуу китептерин талдоо  окуучулардын социалдык 

баалуулуктарын калыптандырууга  кещири мъмкънчълъкт=р бар экен-

дигин к=рс=ттъ. Мисалы, гуманитардык циклдеги предметтерди окутууда, 

программалык материалдарга ылайык келген жергиликтъъ чарбанын, 
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айыл турмушунан алынган конкреттъъ мисалдарды колдонуу 

окуучулардын социалдык  жана кесиптик позицияларын калыптандыра 

алабыз [337]. Ал эми табигый-математикалык дисциплиналарды окутууда 

окуучулардын азыркы кездеги айыл чарбасынын тармактары, анын 

илимий негиздери, жащы технологияга негизделген =ндъръштън 

=зг=ч=лъкт=ръ, тармактын =нъгъшънън перспективасы  ж.б.у.с. 

маселелерди =зд=штъръъсъ аларды кесип тандоого теориялык, 

практикалык жана психологиялык жактан даярдоодо мааниге ээ 

болот[339;350]. 

    2. Окуучунун базар экономикасынын шарттарындагы айыл чарбасы 

жана андагы кесиптер тууралуу атайын маалыматтарга ээ болушу. 

Окуучулар илимдердин негизин  окутууда, класстан жана мектептен 

тышкаркы иштердин системасында Кыргызстандын айыл чарбасынын 

тармактары, илимий-практикалык маселелери, =ндъръштък технологи-

ялар туурасында кещири  тъшънъкт=рг=   ээ болуусу зарыл. Бул багытта 

иш алып барууда окуу тарбия ишинде массалык маалымат каражат-

тарынын, радио, телевидениенин материалдарын, кошумча адабият-

тарды, документалдуу фильмдерди жана башкаларды кещири пайдалануу 

окуучулардын тандап алган кесиби боюнча туура к=з караштарын 

калыптандырат. Мына ушуга байланыштуу мектептеги окуу-тарбия 

иштеринин айыл чарба жана илимий багыттуулугун  арттыруу зарыл. 

3. Окуу-тарбия иштеринин жъръшънд= жергиликтъъ шарттарды, 

окуучулардын жаш курагын эске алуу менен =ндъръмдъъ эмгегин 

уюштуруу. Окуучу эмгекке катышуу менен  кесип тандоодо мааниге ээ 

болгон жалпы жана атайын эмгектик к=ндъмд=рг= ээ болот. Мындай 

эмгек окуучулардын рационализатордук, ойлоп табуучулук, техникалык 

чыгармачылыгы ж.б. сапаттарын =нъктъръъг=  багыт алышы керек. 

       4. Окуучу =зъ ж=нънд= толук билъъсъ керек. Анткени мектеп  

бътъръъчъл=рънън к=пчълъгъ =зънън ден-соолугу, ж=нд=мъ, шыгы, кызы-

гуусу ж=нънд= толук маалыматтарга ээ эмес. Натыйжада алар  кесип тан-
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доодо каталарды кетиришет. Алардын к=пчълъгънън  кесип тандоосунун 

негизделген мамиле-мотиви жок. Мына ушуга байланыштуу  к=пчълък 

учурларда кесиптерин алмаштырууга мажбур болушат. Бул алардын 

социалдашуусун бир кыйла кечещдетет. 

     5. Мектеп окуучусунун кесип тандоого даярдоодо алардын т=м=нд=гъ 

тъшънъкт=рън  калыптандыруу  мааниге ээ:  эмгек рыногу жана кесиптер; 

=ндъръштък мамилелер; айыл чарба  кесиптери жана ага коюлган 

талаптар; жеке кесиптик пландар; кесип ээлеринин квалификациясы; 

жалпы жана атайын билгичтиктер; эмгек шарттары; эмгек мыйзамдары; 

кесиптик профессиограммалар; кесиптик квалификацияны жогору-

латуунун; эмгек акы жана анын структурасы; эмгектин психологиялык 

=зг=ч=лъкт=ръ ж.б.у.с. 

      6. Окуучунун тандап алган кесибине ээ болуунун жолдорун 

долбоорлоп  жана толук маалыматтарга  ээ болушу зарыл. Мына ушуга 

байланыштуу  окуучулардын окуу-тарбия иштеринин жъръшънд= окуучу- 

лар  кесиптер дъйн=съ ж=нънд=гъ маалыматтарга таянып, кесип тандоого 

таасир тийгизген факторлорду эске алып, кесипке ээ болуусунун 

траекториясын аныктайт. 

        Жогоруда к=рс=тълг=н аспектилердин, сапаттардын, белгилердин 

негизинде мектепте  окуучуларды айыл чарбасындагы кесип тандоого 

даярдоо т=м=нд=гъ милдеттерди чечкенде калыптана тургандыгын 

белгилемекчибиз: 

    — айыл чарбасын реформалоонун ийгилигине окуучулардын ишенимин 

калыптандыруу; 

    —  политехникалык билим беръънън, окутуунун =ндъръмдъъ эмгек менен 

айкалыштыруунун негизинде кесиптик багыт беръъ ишин турмушка 

ашыруу; 

     — окуучулардын жалпы жана атайын билимдерге болгон ички 

муктаждыктарын калыптандыруу; 

     — окуучулардын айыл чарба эмгегине жана андагы кесиптерге 
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кызыгуусун жана аны тандоодогу негизделген мотивин калыптандыруу; 

       — эмгекти уюштуруунун жащы шарттарына ылайык эмгек маданиятын 

=нъктъръъ; 

      — окуучулардын жаш =зг=ч=лъкт=рън= ылайык эмгекти съйъъ, эмгекке 

жоопкерчилик менен мамиле жасоо сезимин тарбиялоо; 

     — базар экономикасынын жана жергиликтъъ райондун =зг=ч=лъкт=рън 

эске  алып эмгектик тарбия, кесиптик багыт беръънън мазмунун, форма 

жана методдорун =нъктъръъ; 

      — окуучулардын жалпы теориялык билимдерди =зд=штъръъсънън, 

политехникалык кругозорунун сапатын жогорулатуу; 

      — окуу-тарбия процессинин айыл чарба багыттуулугун арттыруу, 

алардын теориялык билимин практикада колдоно билъъ к=ндъмд=рън 

калыптандыруу; 

      — окуучуларды ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоонун теориялык, 

практикалык. адептик-психологиялык, мазмундук-маалыматтык дещгээ-

лин иштеп чыгуу; 

     — кесиптик багыт беръъ ишине ата-энелерди, адистерди, коомчулуктун 

кещири массасын тартуу; 

     — окуучулардын жекече жана жаш =зг=ч=лъкт=рън, эмгекти уюш-

туруунун жащы шарттарын эске алуу. 

          Демек, кесип тандоого даярдоо- бул инсандын социалдык жактан 

жетилгендигин мън=зд=п, анын ащ сезимдъъ кесип тандап алуусун, 

кесиптик жактан бат калыптанышын камсыз кылат. Ошондуктан 

окуучуларды кесип тандоого даярдоонун компоненттерин кесиптик багыт 

беръъ ишин жъргъзъъд= эске алуу керек. 

                  3-бап боюнча жыйынтык 

       Айыл мектебинин ирээтъъ жана  натыйжалуу багытталган кызмат 

=т==сънд= педагогикалык шарт мааниге ээ болот. Педагогикалык  

шартты кесиптик багыт беръъ процессинде натыйжаны камсыз кылган 

жана оптималдуулуктун педагогикалык критерийине жооп берген, =з ара 
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байланышкан ар кандай педагогикалык конструкциянын (мейли 

каражат, же окутуунун ыкмасы же методу) жана анын кызмат =т==сънън 

сырткы мън=зд=м=сънън жыйындысын тъшън=бъз. Айыл мектебинде 

кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъ  т=м=нд=гъд=й багыттарда болушу 

керек: уюштуруучулук-функционалдык (негизги максатты аныктоо; 

кесиптик багыт беръъ ишинин мън=зън негизд==; кесиптик багыт беръъ 

ишинин катышуучуларынын даярдыгынын дещгээлин аныктоо;);  

мазмундук процессуалдык (кесиптик багыт беръъ ишинин мазмунун 

аныктоо; кесиптик багыт беръъ ишинин максатында  педагогикалык 

аракеттин алгылыктуу формаларын аныктоо; ишке ашыруунун 

методдорун аныктоо); жыйынтыктоочу- прогноздоочу (кесиптик багыт 

беръъ ишинин натыйжалуу критерийлерин жана окуучуларга кесиптик 

багыт беръъ боюнча сунуштарды иштеп чыгуу). Окуу процессинде 

окуучулардын предметтик сабактарга, таанып билъъг=, кесипке болгон 

кызыгуусун арттыруу керек. +зг=ч=, табигый илимдердин негизин 

окутууда жергиликтъъ чарбанын, райондун, республикабыздын айыл 

чарбасынын тармактары, аны =нъктъръънън социалдык-экономикалык 

мааниси, айыл чарбасына керектъъ кесиптер жана аларга коюлган 

талаптар ж=нънд= тъшънък беръъ зарыл. Мектепте =тк=рълъъчъ класстан 

жана мектептен тышкаркы иштерде окуучулардын теориялык билимин 

байытууда, кесипке кызыгуусун калыптандырууга к=щъл б=лъъ керек. 

Окуучуларды айыл чарба кесиптерин тандап алууга даярдоодо кесиптик 

багыт беръъ ишинин айыл чарба багыттуулугуна  к=щъл буруу зарыл. 

Мына ушул шарт окуучунун келечектеги кесибине керектъъ теориялык 

билимдерди жана эмгектик к=ндъмд=рдъ =зд=штъръъсън=, кесиптик 

кызыгуусунун калыптанышына, кесиптик =зън аныктоосунун 

механизмине таасирин тийгизет.  Ошондой эле кесиптик багыт беръъ 

ишинде айылдык мектептерде   коомчулуктун кещири массасын катыш-

тыруу, алгылыктуу форма жана методдорду  колдонуу  жана башка 

аныкталган шарттарды пайдалануу тарбиялык мааниге болуп, окуучу-
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лардын кесиптик кызыгуусунун калыптанышына таасирин тийгизет.   

Педагогикалык шарттар окуучулардын кесип тандап алуусун т=м=нд=гъд=й 

багыттарда =ркънд=тъъ ъчън зарыл:  

    - кесип, адистик, аны тандоо ж=нънд=гъ билимдерге ээ кылуу; 

    - себептик-натыйжалык  байланыштардын негизинде     туура кесип 

тандап алуу ж=нънд= ой жъгърт= билъъг= ъйр=тъъ; 

    - маселелерди чечъънън себептерин, мащызын жана жолдорун аныктоо;   

   - кесип тандоодо ащ сезимдъълъктъ =нъктъръъ.   

    Базар экономикасына =тъънън шарттарында    алдыщкы технология-

нын негизинде  =нъгъп жаткан айыл чарбасында  эмгектенген кесип 

ээсинин =ндъръштък функциясын  =зг=рт=т. Бул  кесип ээси жащы 

=ндъръштък технология  боюнча жалпы жана  атайын билимдерге ээ 

болуусун, аларды практикада колдоно билишин талап кылат. Эмгекти 

уюштуруунун жащы шарттары  айыл чарбасындагы кесиптерди тандоодо 

атайын  даярдыкты талап кылат.  Даярдык инсандын социалдык жактан 

жетилгендигин мън=зд=п,   мотивациялык, когнитивдик, иш аракеттик 

жана баалоочу-мазмундук    компоненттерди  камтыган,    татаал  инте-

гративдик касиети.  Педагогикалык шарт - айыл мектебинин  багытталган 

натыйжалуу кызмат өтөөсүн  камсыз кылган мүнөздөмөсү катары         кес 

иптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд=  окуучулардын айыл чарбасындагы 

кесиптерди ащ сезимдъъ тандап алуусунун даярдыгынын 

компоненттеринин жана критерийлеринин  калыптанышына ощ таасирин 

тийгизет.     Окуучунун кесип тандап алууга даярдыгын анын коомдун, 

айыл чарбасынын =нъгъшъ ж=нънд=гъ тъшънъкт=рг=, окууга жана 

кесипке кызыгуусун, аны тандоонун мотивдерине, =з алдынча атайын 

билимге, чеберчиликке ээ болуунун к=ндъмд=рън камтыган   сапат катары 

карасак болот.  Мына ушул сапаттар адамдын жумуштун мазмунуна 

жасаган мамилесинен, =зънън билимин чыгармачылык менен 

мобилизациялоого умтулгандыгынан, адептик эркинен жана эмгектеги 

ийгиликке жетъъ максатынан байкалат.  
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1У.  Айыл мектептеринин окуучуларын  айыл чарбасындагы 

кесипти тандоого  багыт беръъ боюнча  педагогикалык 

эксперимент  жана анын жыйынтыгы.  

 

1.1   Педагогикалык эксперименттин уюштурулушу. 

Педагогикалык эксперимент 2004-2018- жылдардын аралыгында ъч 

этапта =тк=рълъп, ар бир этаптын максатына жана милдетине ылайык 

изилд==нън методдорунун комплекси колдонулду. Эксперменттин 

максаты — изилд==нън жъръшънд=  аныкталган кесипке багыт беръънън 

моделин, педагогикалык шарттарды  мектеп  практикасына киргизъъ 

менен окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръънън ишинин ощ 

динамикасына жетишъъ болуп саналат. Изилд==нън максатына ылайык 

эксперименттин программасы мектеп окуучуларына кесиптик багыт 

беръънън концепциясынын  жоболоруна жана мамиле жасоонун 

багыттарынын негизинде   иштелип чыгып, анын технологиясы, ишке 

ашыруунун конкреттъъ этаптары  аныкталды. Окуучуларга айыл чарба  

кесиптерине багыт беръъ натыйжалуу боло тургандыгын белгилейбиз, 

эгерде: 

    — кесиптик багыт беръънън ишинде педагогикалык шарттары дайыма 

эске алынса; 

     — окуучулардын айыл чарба кесиптерине болгон кызыгуусунун жана 

аны тандоонун мотивдери =нъгъшъ   системалуу ъйр=нълс=; 

      — окуучуларды кесип тандап алууга даярдоонун теориялык модели 

колдонулса; 

      — табигый илимдердин негизин окутууда, класстан жана мектептен 

тышкаркы иштердин системасында окуучулар айыл чарбасынын илимий 

практикалык негиздерин =зд=штърс=; 

 — окуу тарбия ишинин айыл чарба жана кесиптик  багыт беръъчълък 

жагдайы эске алынса. 
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        Жогоруда каралган   изилдөө  методдорунун ар бири кесипке багыт беръъ 

ишинин   айрым  жактарын үйр=нъъд= белгилүү деңгээлде роль ойнойт.   

      Констатациялоочу эксперименттин (2004-2007-ж.ж.) максаты — 

окуучулардын айыл чарба кесибине кызыгуусунун жана тандап алууга 

даярдыгынын алгачкы дещгээлин аныктоо. Проблеманы алдын ала ъйр=-

нъъг= багытталган констатациялоочу эксперименттин негизги милдети  

т=м=нд=гъл=р болду:   

— республикабыздын айыл мектептеринде окуучуларга кесиптик багыт 

беръъ боюнча топтолгон  педагогикалык тажрыйбаларды ъйр=нъъ жана 

талдоо; 

     — педагогикалык  закон  ченемдъълъкт=рдън, принциптердин негизинде  

педагогикалык эксперименттин мазмунун, кесипке багыт беръъ ишинин     

теориялык моделин   иштеп чыгуу;     

    — мектептин окуу планын, окуу программасын жана окуу китептерин 

талдоо жана материалдардын окуучуларга айыл чарба кесиптерине  багыт 

беръъд=гъ маанисин аныктоо; 

   — окуучулардын Кыргызстандын айыл чарбасынын илимий 

практкалык негиздери жана ушул тармактагы кесиптер ж=нънд=гъ к=з 

караштарын, тъшънъкт=рън, кесиптик кызыгуусунун аныктоо, аны 

тандоодогу даярдыгынын критерийлерин иштелип чыгуу; 

—  айыл мектебинин  мугалимдеринин окуучуларга кесиптик  багыт беръъ 

ишин жъргъзъъг= болгон   жалпы теориялык, практикалык, психология-

лык  жактан даярдыгын ъйр=нъъ; 

—   айыл жергесинде жашаган ата-энелердин балдарынын кесиптик багыт 

тандоосуна болгон к=з караштарын ъйр=нъъ; 

  — айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба  кесиптерин тандоого 

багыт беръънън =зг=ч=лъкт=рън, мазмунун, педагогикалык шарттарын  

жана алгылыктуу форма, методдорун   аныктоо; 
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 — айыл мектебинин окуучуларынын кесип тандоосунун динамикасын 

аныктоо ъчън диагноздук  изилд==л=рдъ  жъргъзъъ жана   кесиптик багыт 

беръъ ишиндеги жетишкендиктерди жана кемчиликтерди аныктоо; 

  — айыл мектебинин окуу-тарбия ишинде окуучуларга айыл чарба 

кесиптерин тандоого  багыт беръъ ишин жъргъзъънън потенциалдык 

мъмкъндъкт=рдъ аныктоо; 

   — айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба  кесиптерин тандоого  

багыт беръъ ишинин системасын жана негизги компоненттерин аныктоо; 

— айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба  кесиптерине   багыт 

беръъ ъчън баланын инсандык =нъгъъсън ъйр=нъъ;  

     —  алынган натыйжаларды талдоо, жана илимий  педагогикалык жазып 

интерпратациялоо; 

   — калыптандыруучу этаптагы педагогикалык эксперименттин 

мазмунун теориялык жактан иштеп чыгуу жана материалдарын 

корректировкалоо.   

   Мына ушуга байланыштуу республикабыздын бардык регион-

дорунда констатациялоочу эксперимент жъргъзълъп, окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине багыт беръънън  абалы ъйр=нълдъ. Эксперименталдык 

изилд==нън негизги базасы катары Нарын областынан А. Табалдиев, М. 

Мамбетов, Р. Усубалиев, М. Иманалиев, Ж. Иманалиев, Тъг=л уулу 

Усупбек атындагы орто мектептер тандалып алынды. Изилд==нън 

алгачкы этабында эксперименталдык жана текшеръъчъ топтор 

аныкталды. Бардык этапта 132 мугалим, 1500 ден ашык окуучулар 

камтылган. Ушундай эле изилд==л=р республиканын областынын 

мектептеринде жъргъзълдъ.  

    Эксперименттин биринчи этабында мектеп окуучуларынын арасында   

сурамжылоо жъргъзълъп, алардын айыл чарба кесибин тандап алууга 

даярдыгы т=м=нд=гъд=й к=рс=ткъчт=р менен мън=зд=лдъ: 

       1.  Окуучунун кесип тандап алууга даярдыгына таасир тийгизген 

инсандык сапаттарынын калыптаныш дещгээли. 
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      2.  Окуучулардын туруктуу кесиптик кызыгуусунун, кесип тандоого 

даярдыгынын компоненттеринин дещгээли  жана  жалпы даярдыгынын 

калыптанышы. 

      3.  Азыркы кездеги айыл чарбасынын негиздери боюнча билимдерге ,   

билгичтиктерге, к=ндъмд=рг=, кесиптер ж=нънд= толук маалыматтарга ээ 

болуу дещгэли. 

Алгачкы этаптагы изилдөөнън жъръшънд= мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 

көпчүлүгү айыл чарбасында калууну каалашпагандыктарын аныктай алдык. 

Алардын келечектеги максаттары тууралуу жазган дил баяндарын,  

анкеталарга берген жоопторун, айыл чарбасы жана андагы кесиптер 

ж=нънд=гъ к=з караштарын талдоонун негизинде т=м=нд=гъл=рдъ 

белгилемекчибиз. Кийинки кездерде эмгекти уюштуруунун жащы 

формаларынын киргизилишине карабастан дале болсо эмгекти меха-

низациялаштыруу, электрлештирүү процесстеринин төмөндүгү, айыл жерге-

синде  турмуш-тиричиликтеги шарттар окуучулардын арасында айыл чарба-

сындагы кесиптердин кадыр-баркын бир кыйла төмөндөтүүдө. Анткени, 

мектеп бүтүрүүчүсү үчүн кесип тандоодо алгач эмгек акынын дещгээли, 

материалдык жактан өзүн бат эле камсыз кылууга умтулуусу биринчи орунга 

чыгып, андан кийин гана руханий дүйнөсүнүн муктаждыгын канаат-

тандыруу, социалдык позициясынын калыптанышы мааниге ээ болот 

(каращыз 40-бет). Көпчүлүк учурда коомдогу социалдык-экономикалык жана 

жергиликтүү өндүрүштүк шарттарды эске албай жүргүзүлгөн кесиптик багыт 

берүү иши мектеп бүтүрүүчүсүнүн кесип тандоосуна   жардам бере албай 

жатат.  

         Констатациялоочу эксперименттин жъръшънд= ата-энелердин ара-

сында изилд== жъргъзълдъ. Айыл жергесинде жашаган ата-энелердин 

к=пчълъгъ кесиптик багыт беръъ маселеси  боюнча жеткиликтъъ маалы-

маттарга ээ болушпагандыктан, балдарынын кесип тандап  алуусуна      

анча маани беришпегендиги изилд==нън жыйынтыктары  к=рс=ттъ.  
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Сурамжылоо жъргъзълг=н ата-энелердин (545 адам) 15%гана балдары-

нын  туура кесип  тандап алышына системалуу к=щъл б=л= тургандыгы  

аныкталды. К=пчълъгъ балдарынын шыгын, ж=нд=мън, ден соолугун, 

кызыгуусун жана региондун =зг=ч=лъкт=рън, коомдун суроо талаптарын 

эске алышпастан, алардын жогорку окуу жайдан билим алуусун 

каалашат. Алар туура кесип тандоонун жеке адам жана коом ъчън 

маанисин толук баамдашпайт. Мына ушуга байланыштуу эксперимент 

башталганга чейин эксперименталдык топтордун окуучуларынын ата-

энелерине кесиптик багыт беръъ маселесине арналган лекциялар =тълъп, 

тъшъндъръъ иштери жъргъзълдъ.  

       Мектеп окуучусун айыл чарбасындагы кесиптерден тандап алууга 

даярдоодо  мугалимдин ролу чощ. Мына ушуга байланыштуу конста-

тациялоочу эксперименттин жъръшънд= мугалимдердин окуучулар ара-

сында кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъ боюнча даярдыгын аныктоо 

ъчън анкета (тиркеме №8) жъргъзълдъ. Анкетадагы  т=м=нд=гъд=й багыт-

тардагы  суроолорго берген жооптору   «Окуучуларга кесиптик багыт 

беръъ маселеси ъйр=н=съз-д=рбъ?», «Кандай окуу колдонмолорун пайда-

ланасыз?», «Алардын мазмуну сиздерди канааттандырабы?», «Айыл чарба 

кесибине багыт беръъд= кандай кыйынчылыктар кездешет?» ж.б.у.с. бул 

маселелер блюнча алардын к=з карашын аныктоого мъмкъндък берди. 

Изилд==нън жыйынтыгы мугалимдер окуу-методикалык колдонмолордун 

жетишсиздигин (55%), бул багытта кесиптик квалификациясын жогору-

латууга болбогондугун (45%), учурдун талабына ылайык келген иш 

чаралар боюнча маалыматтардын (29%), айрымдары бул багыттагы 

=зънън билиминин жетишсиздигин белгилешип (31%), окуучуларга кесип-

тик багыт беръъ боюнча  программаларды тъзъънън зарылдыгын белги-

лешкен. Мугалимдер кесипке багыт беръъ боюнча  окуу колдонмолору 

менен камсыз болушпаган. Бул жагдай  азыркы кездеги социалдык-

экономикалык жагдайды,  республикабыздын =зг=ч=лъкт=рън эске алуу 
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менен окуу программаларын, окуу китептерин иштеп чыгуунун 

зарылдыгын к=рс=т=т. 

    Эксперименталдык топтор менен иштеген мугалимдерге кесиптик багыт 

берүү ишин жүргүзүүнүн  ыкмаларына ээ кылуу  ъчън атайын лекция 

уюштурулуп, тренингдер =тк=рълдъ. Аларга    кесиптик   багыт беръъ 

ишин жъргъзъъсъ ъчън т=м=нд=гъд=й схема  сунушталды:  

   1.  Сабактарда  кесиптик багыт беръъ. 

   2.  Класстан жана мектептен тышкаркы иштерде . 

   3.  Окуучунун кесип тандоого байланышкан =з алдынча иштеринде. 

   4.  Ата-энелер жана коомчулук менен биргелешип  иш алып барууда.ж.б. 

Натыйжада эксперименталдык топтордо иштеген мугалимдер текшерүүчү 

топтордун мугалимдерине караганда   айыл мектебинин окуучуларына 

айыл чарба кесиптерине   багыт беръъ ишинин методологиялык, тео-

риялык, методикалык маселелери боюнча маалыматтарга,  практикалык  

атайын билгичтиктерге жана к=ндъмд=рг= ээ болушкан. багыт 

беръъчълък жагдайлары  =ркънд=тълдъ.  

Алар окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишине =зг=ч= маани беришип,  

анын жъръшънд= алдыщкы педагогикалык тажрыйбаларды, иннова-

циялык жетишкендиктерди, сунуш кылынган педагогикалык шарттарды, 

теориялык моделди, жергиликтъъ айыл чарбанын материалдарын, илимий 

жетишкендиктерди  колдонушуп, чыгармачылык менен иштешип, окуу-

чулардын туура кесип тандап алуусуна таасир эте алышты. Ал эми 

текшеръъчъ топтордун мугалимдери кесиптик багыт беръъ ишинде 

традициялык ыкмаларга гана маани беришет. 

   Демек, окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерден  тандоодого 

даярдыгынын т=м=ндъгъ мугалимдердин окуучуларга бул маселе боюнча 

окуучуга толук кандуу   практикалык жардам к=рс=т= албагандыгына 

жана ата-энелердин  маани бербегендигине байланыштуу.  
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       Окуучуларга айыл чарба  кесиптерин тандап алууга багыт даярдоодо  

биринчи кезекте окутуу процесси  мааниге ээ болот[239].  Мына ушуга 

байланыштуу констатациялоочу этапта табигый илимдер боюнча 

предметтик сабактардын окуу программалары, китептери  мугалимдер 

менен биргелешип талданды.  Окуу программасынын айыл чарба 

кесибине багыт беръъчълък мазмунун   =ркънд=тълъп, кошумча мате-

риалдарды талдоонун т=м=нд=гъд=й критерийлерин   аныктадык: 

     1. Тандалып алынган кошумча материалдардын окуучуларга айыл 

чарба кесиптерине  багыт беръъ ишинин  милдеттерине ылайык келиши; 

2. Тандалган кошумча материалдардын =тълъъчъ   сабактын мазмунуна 

ылайык келиши; 

3. Тандалган материалдардын класстан тышкаркы тышкаркы иштерде   

колдонууга мъмкън болушу.  

         Констатациялоочу экспериментте анкеталарды, тесттерди, ащгеме-

лешъъл=рдъ жана башка методдорду, атайын даярдалган материалдарды 

колдонуп,  окуучулардын иш аракеттерин талдап, алардын Кыргызстандын 

айыл чарбасынын тармактары, илимий негиздери боюнча билими, андагы 

кесиптер жана аны тандоо жөнүндөгъ маалыматы, билгичтик жана 

көндүмдөрү, кесипке кызыгуусу, аны тандоого даярдыгынын дещгээли, 

кесиптик каалоосуну изилденди. Алынган натыйжалар эксперименталдык 

жана текшеръъчъ топтордо бул к=рс=ткъчт=р негизинен бирдей экендигин 

көрсөттү (3,4,5,6,7 таблицалар).  Мына ушуга байланыштуу мектептерде 

предметтик сабактардын берилишин, класстан жана мектептен тышкаркы 

иштердин жүргүзүлүшүн талдадык. Көпчүлүк мугалимдер программалык 

материалдар айыл чарбасы менен байланышта болсо дагы ага системалуу 

көщүл бөлүшпөйт. Айыл мектептеринде окуучуларга айыл чарба кесиптерине    

багыт беръъ боюнча   мектепте өткөрүлгөн иш чаралар эпизоддук мүнөздө. 

Демек, айыл мектептеринде окуучуларга айыл чарба кесиптерин тандоого 

багыт берүүд= алардын кесип тандоого даярдыгын калыптандырууга багыт-
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талган башкаруучу мүнөздөгү иш аракет керек деп айта алабыз. Бул иштин 

мазмунунун багыты  педагогикалык, мазмундук, технологиялык, шарттарды 

активдештирүүгө жана өркүндөтүүгө байланышат.  

       Констатациялоочу экспериментте алынган натыйжаларга жана илимий 

булактарга таянуу менен кесип тандоого даярдыктын ар бир компоненине 

ылайык критерийлердин жогорку, орточо, төмөнкү дещгээлдерин атайын 

тъзълг=н суроолордун жардамы менен аныктай алдык (таблица 2).  

Окуучуларга даярдалган 40 суроо берилип, баллдык чен-=лч=м колдонулду. 

Ар бир  суроого толук, кещири  жооп берсе «3», негизинен   жооп берсе - «2» 

жана  анча так эмес болсо «1»  деген баллдар коюлду. Эгерде окуучу  20га 

чейин суроого жооп берип 1ден- 60 чейин балл алса— т=м=н, 20-30 суроого 

жооп берип 61ден- 80ге чейин балл -орто , 30 дан  к=п суроого жооп берип 

81ден к=п балл алса жогорку дещгээл катары каралды. 

Таблица 2. Оуучулардын кесип тандоосунун калыптанышынын 

дещгээлдери. 

  

 Компо-

ненттер 

                                 Дещгээлдер 

Төмөнкү (репро-

дуктивдик) 1ден- 

 60 чейин балл 

Ортощку (продук-

тивдик) (61ден- 80ге 

  чейин балл) 

Жогорку (чыгармачыл) 

(81ден к=п балл         

жогорку) 

Мотива-

циялык 

-Айыл чарбасын-

дагы кесиптерге 

  кызыкпайт; 

-тандаган кесиби-

нин  мотивация- 

сы жок; 

-тандаган кесиби-

нин  коомдук 

 жана өзү үчүн 

-Айыл чарбасына 

кызыгуусу туруктуу 

эмес; 

-кесип тандоосу 

 мотивдештириле 

элек; 

-тандаган кесибинин 

маанисин түшүнөт, 

бирок баалабайт. 

-Айыл  чарбасындагы 

кесипке жана билим 

алууга кызыгат; 

-коомдогу жащы 

шарттарды эске алуу 

менен тандаган кесибин 

мотивациялаган; 

-тандаган кесибинин 

жеке өзү жана коом  



  

 198 

маанисин баалаш-

пайт. 

үчүн социалдык-

экономикалык 

маанисин түшүнөт  ж.б 

Когнитив-

дик 

-Айыл чарбасынын 

жащы технология 

сы жөнүндө бил-

бейт, өз  алдын- 

ча жооп бере 

албайт; 

-Айыл чарбасында 

алган билимин өз  

алдынча колдоно 

ал-байт; 

-айыл чарбасын-

дагы  жащылык-

тарга умтулбайт. 

 

-Айыл чарбасы 

жөнүндө түшүнүгү 

бар, бирок жащы 

технологияга маани 

бербейт; 

-жащы билим алууга 

дайыма умтулбайт; 

-жащы маалыматтар- 

тарды талдай албайт; 

-жащы проблемаларды 

түшүнүүгө аракет-

тенет. 

- Кесип тандоо, эмгек 

рыногу, кесиптин 

перспективасы боюнча 

билимдери 

калыптанган; 

-таанып билүүгө болгон 

кызыгуусу 

калыптанган, жащы 

билимдерди алууга 

умтулат;  

-билимин талдоонун, 

жыйынтыктоонун бил-

гичтиктерине ээ 

болушу; 

-кесип тандоого байла-

нышкан проблемаларды 

ажырата алат, ага 

жетүүнүн жолдорун 

билет ж.б. 

Баалоочу-

мазмундук 

-+зүн-өзү 

баалоосу 

калыптанбаган; 

-кесип тандап алуу 

сунда билим алуу- 

нун маанисин 

- +зүнүн мүмкүн-

чүлүгүн билет, 

 бирок баалабайт; 

-дайым эле өз 

билимин көтөрүүгө 

умтулбайт. 

-+зүн-өзү баалоосу, 

өзүн-өзү текшерүүсү 

калыптан-ган; 

-инсан катары жана 

кесиптик жактан өнү-

гүүсүндө билим 
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баалабайт;  

 -керектөөсүн 

аныктай албайт. 

алуунун маанисин 

түшүнөт; 

-керектөөнү, негизги 

багытты аныктай билет, 

жөндөмү калыптанган 

ж.б. 

Иш 

аракеттик 

-Аткарган турган  

ишин пландаш-

тырбайт; 

-өзишин текшер-

бейт талдабайт; 

 -аткарган ишин 

баалабайт. 

-Тапшырылган ишти  

так аткарат, бирок 

план даштыра албайт. 

-аткарган ишин так 

туура талдай албайт 

-+з ишин пландаштыра 

билет; 

- өз ишин текшерип 

жана талдай билет; 

-өз ишин жыйынтыгын 

өзү баалай алат; 

-жүрүм-турумун 

башкара билет ж.б. 

 

Мына ушул дещгээлдер окуучулардын айыл чарбасындагы 

кесиптерди тандоого даярдыгынын динамикасын аныктоого жардам 

берет. 

Базар экономикасынын шарттарында мектеп окуучусун айыл 

чарбасындагы кесипти тандап багыт беръънън өзгөчөлүгү бул тармакта 

эмгектенген кесип ээсинин өндүрүштүк функциясынын өзгөрүшү жана анын 

кесиптик маанилүү сапаттарды калыптандыруунунун зарылдыгы менен 

байланышат. Мына ушуга байланыштуу  биринчи этапта алынган 

маалыматтардын негизинде калыптандыруучу экспериментте текшеръъ 

ъчън кесиптик багыт беръъ ишин теориялык модели, педагогикалык 

шарттар аныкталып, жергиликтъъ шартты эске алуу менен максаттуу  

багытталган кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъънън  пландары 

такталды (окуучуларга кесиптик багыт беръънъ ишке ашырууга коюлган 

атайын талаптар, предметтик сабактардын  ролун жана =зг=ч=лъкт=ръ,  



  

 200 

класстан тышкаркы иштердин алгылыктуу форма, методдору, ата-энелер 

менен  иш жъргъзъънън жагдайлары ж.б.у.с.).  .   

    Калыптандыруучу эксперимент 2007-2018-жылдардын аралыгында 

жъргъзълдъ. Бул этаптын максаты — айыл мектебинин окуучуларына 

айыл чарба  кесиптерине   багыт беръъ ишинде педагогикалык шарттар-

ды, жоболорду, моделди практикага киргизъъ  жана алардын натый-жа-

луулугун аныктоо. Калыптандыруучу эксперименттин максатына 

ылайык изилд==нън жъръшънд= т=м=нд=гъд=й милдеттери аныкталды:  

   — теориялык жана практикалык материалдарды талдоонун негизинде 

аныкталган моделди, педагогикалык шарттарды экспериментте  

текшеръъ; 

  — окуу тарбия  процессинде окуучуларды айыл чарбасынын илимий  

практикалык негиздери, эмгекти уюштуруунун формалары, кесиптер, 

айыл чарба жумуштарын электрлештиръъ, механизациялаштыруунун 

негиздери менен тааныштыруу;  

  — окуучулардын айыл чарба кесибине кызыгуусун, кесип тандоо мотив-

дерин, айыл чарба эмгегинин  к=ндъмд=рън жана ыкмаларын  калыптан-

дыруу боюнча методикалык-уюштуруучулук иш чараларды жъргъзъъ; 

 — окуу тарбия ишинин айыл чарба багыттуулугун  жана кесипке багыт 

беръъчъ жагдайларын  арттыруу; 

   —  окуучуларды кесип тандоонун маселелерин талдоого ъйр=тъъ. 

      Жогоруда белгиленген милдеттерди ишке  ашырууда т=м=нд=гъ жаг-

дайларга к=щъл б=лъндъ: 

1. Окуу тарбия ишинин кесиптик багыт беръъчълък жана айыл чарба 

багыттуулугун арттыруу. 

     2. Окуу тарбия  процессинде инновациялык форма жана методдорду 

колдонуу.  

     3. Кесиптик багыт беръъ ишинин жъръшънд=  мугалим менен 

окуучунун биргелешкен иш   чыгармачылык   мън=зд=гъ  иш аракетин 

уюштуруу. 
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    4. Окуу тарбия ишин =ндъръштък технология менен байланыштырып, 

окуучулардын =з алдынча иштерин уюштурууга. 

    5. Кесиптик багыт беръъд= мааниге ээ болгон атайын тапшырмаларды  

иштеп чыгууга жана тандоого, пландаштырууга окуучуларды тартуу.   

      6. Окуучуларды   айыл чарбасындагы коомдук пайдалуу жана 

=ндъръмдъъ эмгекке катыштыруу менен иштин   мазмундук жагдайын  

жана иш аракеттин процедураларын ъйр=тъъ. 

       Айыл мектебинде окуучуларга айы чарба кесиптерине   багыт беръъд= 

сабак натыйжалуу форма  болуп саналат. Мектепте табигый илимдердин 

негизи боюнча =тълг=н сабактардын жъръшънд=  окуучуларды азыркы 

кездеги Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык жактан 

=нъгъшъ, айыл чарбасынын тармактары, илимдин жана техниканын  

жетишкендиктеринин практикада колдонулушу, инновациялык 

технологиялар, кесип тандоо менен байланышкан маселелер боюнча  

тъшънъкт=рг= ээ кыла алабыз. 

        Окуу процессинде окуучулардын айыл чарба   кесиптерине 

кызыгуусун калыптандыруу ъчън   т=м=нд=гъ шарттар эске алынды: 

    — окуу процессинде кесипке багыт беръъчълък жана дидактикалык 

милдеттердин биримдиги ; 

    — кесиптик багыт беръъ ишинин каражаттарынын жардамы менен 

окуучулардын таанып билъъ активдъълъгън жогорулатуу;  

    —  окутуунун политехникалык принцибин, предмет аралык байланыш-

тарды ишке ашыруу менен окуучулардын айыл чарбасындагы эмгектин 

илимий негиздери ж=нънд=гъ тъшънъкт=рън калыптандыруу;   

   —  табигый илимдердин негизин окутудау   айыл чарбасынын жана 

андагы кесиптердин  маанисин  ачып к=рс=тъъ; 

   —  окутууну  жергиликтъъ айыл чарба =ндъръшъ менен байланышын арт-

тырууменен окуучунун таанып билъъ активдъълъгън стимулдаштыруу; 

   —окуучунун  таанып билъъ жана кесиптик кызыгуусунун =з ара 

байланышын эске алып кесипке багыт беръъ ишине дифференцияланган 
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мамиле жасоо. 

        Эксперименталдык топтордо =тълг=н сабактарда окуучулардын 

к=щълън айыл чарбасынын илимий практикалык негиздерине, кесип-

тердин =зг=ч=лъгън чагылдырган профессиограммаларга  буруп, кесип 

ээлери  кандай теориялык билимдерге, билгичтиктерге жана к=ндъм-

д=рг= ээ болуу керектигин, кесипти кайдан алууга боло тургандыгын 

тъшъндъръъг= к=щъл б=лъндъ. Мындан сырткары сабактын мазмуну 

окуучунун  социалдык тажрыйбасын байытууга, алардын тъшънъгънън 

улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга ылайык келишине, 

сабактан, класстан жана мектептен тышкаркы иштер менен байланышта 

болушуна маани берилди.  

        Мектепте табигый илимдердин негизинин окутууда окуучулар 

азыркы кездеги айыл чарба =ндъръшънън технологиясы менен байла-

нышкан, кесип тандоодо мааниге ээ болгон   теориялык жана приклад-

дык билимдерге, эмгек ыкмаларына ээ болушат.  Мына ушуга байла-

ныштуу т=м=нд=гъ маселелерге к=щъл б=лъндъ: 

1. Айыл чарбасынын биологиялык негиздери, =зг=ч=лъкт=ръ.    

2. Айыл чарба =ндъръшъ жана андагы инновациялык технологиялар. 

3. Айыл чарбасындагы селекциялык иштер. 

4. Тоюттун търл=ръ, кошумча тоют даярдоонун жолдору, тоюттун 

сапатын аныктоо. 

5. Азыркы кездеги айыл чарбасындагы кесиптер жана аларга 

коюлган талаптар. 

6. Айыл чарбасынын экономикасы жана эмгектин уюштурулушу. 

7. Айыл чарбасындагы жумуштарды электрлештиръъ жана 

механизациялаштыруу, колдонулган техникалык каражаттардын 

тъзълъшъ жана ишт==  принциптери. 

8. Гигиеналык жана коопсуздук эрежелери. 

      Т=м=нд= окуу-тарбия ишинин жъръшънд=  окуучуларга кесиптик 
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багыт беръънън  мъмкъндъкт=рън кыскача мисалдар менен карап 

к=р=лъ[337;339;342] 

Айыл чарбасынын  натыйжалуулугун арттырууда химия илиминин 

ролу улам барган сайын =съъд=. Анткени, ар кандай химиялык каражат-

тар зооветеринардык жана агротехникалык иштерде кещири колдо-

нулууда. Мына ушул маселелерди окутууда   кесиптик профессио-

грамаларды колдонуу менен  окуучуларды азыркы кездеги айыл чарба 

кесиптери жана аларга кюлган талаптар менен   тааныштыра алабыз.  

Мисалы, Х1-класста  «Химия жана айыл чарбасы» деп аталган 

б=лъмдъ окутуунун максаты  азыркы кездеги айыл чарбасында 

колдонулган химия илиминин жетишкендиктери менен окуучулардын 

кещири тааныштырып, практикалык к=ндъмд=рг= ээ кылуу. 

Программалык материалды =тъъд= т=м=нд=гъд=й химиялык тъшънък-

т=рдъ калыптанырып жана кесип ж=нънд= маалымат беръъг= болот. 

Айыл чарба малдарынын азыктуулугун  арттырууда ар кандай 

микроэлементтер, протеиндер жана башка кошулмалар мааниге ээ. 

Анткени, =съмдък тоюттарында малдын организмине керек болгон 

протеиндер 15-20%га аз. Ошондуктан малдын организминин протеинге 

болгон муктаждыгын камсыз кылуу ъчън тоют рациондоруна 

синтетикалык азот кошулмаларын аралаштырышат. +зг=ч= бул иште 

карбамид  колдонулат. Карбамид же мочевина СО (NН2)2 ,132,7 градус С 

этий турган ак зат, =ндъръшт= к=мър кычкыл газы менен аммиакты басым 

астында, жогорку температурада кошуп =ндъръп алышат: 

  СО2+2NН3=СО(NН2)2+Н2О      

 Мал чарбасында карбамидди тоюттарга кошуп концентрат търънд= 

пайдаланабыз. Анын составында 20% карбамид, 75% майдаланган дан 

жана 5% натрий бетонити болот. Желатинделген крахмалдан жана карба-

миддин эритмесинен турган концентрат организмде азоттун жакшы 

сищирилишин камсыз кылып, малдын продуктулуулугун жогорулатат. 

Мына ушул сыяктуу маалыматтарлын негизинде ветеринар, фермердик 
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кесиптер, алардын =зг=ч=лъкт=ръ ж=нънд= тъшънък беребиз.  

        Ал эми  «Минералдык жер семирткичтер» ж=нънд=гъ материалды 

=тъъд= окуучулар топурак анын составы, минералдык заттар жана  

алардын =съмдъкт=рдън тиричилигиндеги ролу менен таанышышат. 

Сабакты жергиликтъъ дыйкан чарбаларда жъргъзълг=н иштер менен 

байланыштырып, окуучуларга топурактын, жер семирткичтердин търл=ръ  

(азоттук, калийдик, фосфордук)  боюнча коллекцияларды таратып 

берип,жергиликтъъ дыйкан чарбаларда колдонулуп жаткан жер 

семирткичтердин маанисин тъшъндъръп, аларды  аныктоону ъйр=тъп, 

жерди иштетъънън агротехникалык эрежелерин  тъшъндър=бъз.  +тълг=н 

темаларга байланышта  окуучуларды окуу-тажрыйба участогундагы 

иштерге  катыштырып эмгектик к=ндъмд=рън калыптандырып, агроном, 

багбан, агроэколог ж.б.у.с кесиптер менен тааныштыра  алабыз. 

      Демек, химия сабактарында окуучуларды айыл чарбасында колдо-

нулган химиялык кошулмалар, каражаттар менен тааныштырып, 

профессиограмманы пайдаланып, азыркы кездеги айыл чарбасында  

эмгектенген кесип ээлери химиялык терещ маалыматтарга жана атайын 

к=мпетенцияларга ээ болушу керектигин тъшъндър=бъз. 

 Келечекте айыл чарбасы  алдыщкы технологиянын негизинде =нъгъп, 

жумуштарды механизациялаштыруу, электрлештиръъ, автоматташтыруу  

ишке ашып, тармактын механизаторлорго, операторлорго, инженерлерге 

жана башка кесип ээлерине болгон муктаждыгы =с=т. Мына ушул 

багытта кесиптик багыт беръъд= физика сабагынын ролу чощ. Мисалы, Х-

класста физика сабагында «Электр чынжырлары. +тк=ргъчт=рдъ 

параллель жана удаалаш туташтыруу»  деп аталган теманы =тъъд= 

окуучуларга фермердик-дыйкан чарбаларды электрлештиръънън маани-

син, =зг=ч=лъкт=рън тъшъндърдък. Ал эми лабораториялык иштерде 

туташтыруунун эки търънън айырмасын, чынжырдагы каршылыктын, 

токтун къчън эсептеп чыгарууну =зд=штъръштъ. Сабактан кийин фермер-

дик чарбаларга уюштурулган экскурсияда   окуучуларга кандай учурда 
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удаалаш, кандай учурда параллель туташтыруу керек экендигин к=ръштъ. 

Кесип ээлери айыл чарбасындагы жумуштарды электрлештиръъ, мехниза-

циялаштыруу боюнча кещири маалыматтарга, билгичтиктерге жана 

к=ндъмд=рг= ээ болушунун маанисин тъшъндъръп, электрик, инженер, 

электромонтер, операторлор, механизатор ж.б.у.с кесиптер менен 

тааныштыра алабыз.  Биз мындан т=м=нд=гъд=й жыйынтыкка келебиз: 

        —физикалык закон ченемдъълъкт=рдъ окутууда айыл чарбасындагы 

жумуштарды электрлештиръънън жана механизациялаштыруунун 

социалдык-экономикалык маанисин тъшъндъръп, анын мащызын ачып 

к=рс=тъъ керек: 

         — лабораториялык, практикалык иштерди уюштуруп окуучулардын 

эмгек ыкмаларын, билгичтиктерин калыптандыруу зарыл: 

         — айыл чарба =ндъръшън=  окуучуларды экскурсияларга алып барып 

андагы эмгектин уюштурулушу, кесиптер менен тааныштыруу. 

 Айыл чарбасы канчалык индустриалдык каражаттарды жана 

методдорду колдонгондугуна карабастан биологиялык негизде жъргъ-

зъл=т. Мектепте биологияны окутууда окуучулар т=м=нд=гъд=й система-

лаштырылган маалыматтарды алышы керек: 

       — республиканын социалдык-экономикалык =нъгъъсънд= айыл 

чарбасынын ролу; 

       —  Кыргызстандын айыл чарбасын =нъктъръънън перспективасы; 

       —  айыл чарбасынын биологиялык негиздери; 

        — биология илиминин жетишкендиктеринин айыл чарбасында 

колдонулушу; 

       — айыл чарбасынын илимий негизин тъзг=н биологиялык закондордун 

мащызы; 

        — айыл чарбасынын тармактары жана алардын технологиясы; 

        — келечектеги айыл чарбасына керектъъ кесиптер жана аларга 

коюлган талаптар; 

        — айыл чарбасында эмгектенъъд= керек болгон эмгектик к=ндъмд=р 



  

 206 

жана билгичтиктер. 

        Мектепте окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръъд= биология 

сабагы чощ роль ойнойт[342;350]. VII-VIII класстарда окуучулар 

=съмдъкт=рдън адам баласынын турмушундагы, жаратылыштагы ролу, , 

айыл чарба =съмдъкт=рънън биологиялык жана агротехникалык 

=зг=ч=лъкт=ръ жана ошондой эле дыйканчылык менен тыгыз 

байланышкан ар търдъъ кесиптер менен таанышышат. Ал эми  

программада берилген жаныбарлар дъйн=сънън к=п търдъълъгъ, алардын 

морфофизиологиялык, биологиялык, экологиялык =зг=ч=лъкт=ръ, келип 

чыгышы, эл чарбасындагы ролу ж=нънд=гъ материалдар негизинде  

окуучулардын мал багуунун технологиясын, зооветеринардык эрежелер   

жана кесиптер ж=нънд=гъ алгачкы илимий тъшънъкт=рън калыптандыра 

алабыз. 

       Биология курсунда (Х-ХI класста) окуучулардын  =съмдъкт=р жана 

жаныбарлар дъйн=сън окутуудагы билимине таянып,   аларды  айыл 

чарбасынын илимий негиздери ж=нънд=гъ тъшънъкт=рън бир кыйла 

терещдете алабыз. Бул окуучулардын генетика, цитология, экология 

илимдеринин жетишкендиктеринин айыл чарбасында колдонуунун 

маанисин =зд=штъръъсън=, илимий к=з караштарын терещдешине 

таасирин тийгизет. Фермердик-дыйкан чарбаларда =тк=рълг=н 

практикалык иштер окуучуларга зооветеринардык, агротехникалык 

эрежелердин маанисин, айыл чарбасынын =нъктъръъд=   биология 

илиминин ролун конкреттъъ фактылар менен ачып к=рс=тъп, эмгегинин 

к=ндъмд=рън, билгичтиктерин калыптандырабыз.       

   Мисалы, биология сабагында «+съмдъкт=рдън селекциясы» деп 

аталган теманы =тъъд= окуучулар селекциялык иштердин мааниси, азык-

тълък проблемасын чечъъд=гъ, эмгектин =ндъръмдъълъгън жогорулатуу-

дагы селекциянын ролу ж=нънд=гъ маалыматтарга ээ болушат. Теманы 

окутууда т=м=нд=гъ суроолорго =зг=ч= к=щъл б=лъъ керек: а) маданий 

=съмдъкт=рдъ келип чыгышы, б) республикабыздагы маданий =съмдък-
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т=рдън сорттору, в) алардын биологиялык =зг=ч=лъкт=ръ, д) респуб-

ликанын дыйканчылыкты =нъктъръънън перспективасы, ж)  дыйкан чар-

баларына керектъъ кесиптер. +съмдъкт=рдън селекциясынын =зг=ч=-

лъкт=ръ, жащы сорттордун алынышы менен окуучуларды тааныштырууда 

республикабыздын селекционер-окумуштуулары жъргъзг=н изилд==-

л=рънън натыйжаларын сабакта колдонуу окуучулар ъчън абдан 

кызыктуу. Анткени, жергебиздин климаттык шарттарына ылайыкташкан 

сорттордун алынышы ж=нънд=гъ материалдар окуучулардын таанып 

билъъг= жана кесипке болгон кызыгуусунун пайда болушуна  таасирин 

тийгизет.  Мына ушул суроолорду кошумча  материалдардын жардамы 

менен   окуучуларды селекционер, агроном, агроэколог, фитосанитар, баг-

банчылык ж.б.у.с айыл чарбасындагы кесиптер менен кещири 

тааныштыра алабыз.     

          Демек, мектептеги биология курсунун программасынын мазмуну 

окуучулардын   агротехникалык жана зооветеринариялык эрежелердин  

илимий негиздерин =зд=штъръъсън= жардам берип, окутуу процессинде 

азыркы  кездеги айыл чарбасындагы эмгекти уюштуруунун жащы шарт-

тарына ылайык окуучуларга кесиптик багыт беръъг= кещири мъмкън-

дъкт=рдъ тъз=т.  

      Экинчи этапта окуучунун кесиптик кызыгуусуна таасир эте турган 

класстан жана мектептен тышкаркы иштердин активдъъ формалары 

системалуу =тк=рълдъ [342;347]. Сабак канчалык жогорку илимий 

методикалык дещгээлде =тълс= дагы, анын жъръшънд= окуучунун 

ж=нд=мън, шыгын, кесипке кызыгуусун толук аныктоого мъмкън эмес. 

Класстан жана мектептен иштер окуу процессиндеги кесиптик багыт 

беръъ ишинин мазмунун толуктап, анын акырына чейин логикалык 

жъргъзълъшън камыз кылат. «Эгерде  класстан тышкаркы тарбиялык 

иштерди тарбия, билим беръъ иш чараларынын суммасы катары гана 

тъшънъп, уюштурбастан, окуучулардын эмгектик тарбия алышына, 

кесиптик калыптанышына таасир тийгизген ыкмалардын жана 
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каражаттардын системасы катары карасак бир кыйла жемиштъъ болот» 

[322]. Мына ушуга байланыштуу окуучуларга айыл чарба кесибин 

тандоого багыт беръъ  ъчън   тарбиялык иштердин системасын жана 

мазмунун иштеп чыгуунун зарылдыгы келип чыкты. Педагогикалык 

экспериментте колдонулган класстан жана мектептен тышкаркы 

иштердин системасы т=м=нд=гъ милдеттерди чечъъг= багытталды: 

1. Базар экономикасынын шарттарындагы айыл чарбасынын 

эмгекчилеринин инсандык жана кесиптик сапаттарын  калыптандыруу. 

2. Окуучулардын табигый  илимдердин негизи боюнча алган 

политехникалык билимдерин практика менен байланыштырып 

терещдетъъ. 

3. Окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун =нъктъръъ, 

эмгектик к=ндъмд=рън жана билгичтиктерин калыптандыруу. 

4. Окуучуларды айыл чарбасынын базар экономикасынын 

шартындагы проблемалар жана кесиптер менен тааныштыруу. 

        Айыл мектебинин =зг=ч=лъкт=ръ  кесиптик багыт беръъ ишин 

жъргъзъъд= ар търдъъ технологияларды колдонууга мъмкъндък берет.            

Т=м=нд= изилд==нън жъръшънд= эксперименталдык топтордо колдонулган  

тарбиялык иштердин айрымдарына кыскача токтоло    кетели. 

   Класстан жана мектептен тышкаркы иштерде тарбиялык жана 

кесиптик багыт беръъчълък иш чараларды ийгиликтъъ ишке ашыруу  

ъчън т=м=нд=гъ жагдайларды эске алдык:  айыл чарба адистерин, кесип 

ээлерин, ата-энелерди катыштырууну, жергиликтъъ шарттарды, 

окуучулардын жаш курагын, билим дещгээлин,    =тк=рълг=н иш чаралар-

дын билим, тарбия, кесиптик багыт беръъчълък мазмунун,  тарбиялык 

иш чаралардын ар търдъълъгън жана мазмундуулугун; окуучулардын =з 

алдынчалыгын; тарбиялык иш чаралардын перспективасын; окуучу-

лардын бош убактысын тарбиялык максатта туура пайдаланууну.  

 Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъд=  идеал 
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ж=нънд=гъ к=з карашты пайдаландык. Идеал таасир этъъчъ чощ къчк= ээ 

болгондуктан,   ага конкреттъъ мън=з беръъ зарыл.  Биздин идеал базар 

экономикасынын шартында инсандык асыл сапаттары калыптанган, 

илимдин жетишкендиктери менен куралданган, активдъъ, кесиптик 

даярдыкка ээ кесип ээсин  даярдоо. Идеал окуучуларды кесип тандоого 

даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатуунун бирден-бир фактору 

катары  окуучунун табигый илимдердин негизи боюнча билимдерге ээ 

болууга, дъйн=г= к=з карашын жана социалдык позициясын калыптан-

дырууга, коомдогу =з ордун изд==сън= търткъ болот. Мектеп жайланыш-

кан ар бир айылда эмгеги менен элдин урмат сыйына татыган эмгек 

ардагерлери, новаторлору, айыл чарба адистери, алдыщкы фермер-

дыйкан чарбасынын эмгекчилери бар. Изилд==нън жъръшънд= экспери-

менталдык топтун окуучулары   алдыщкы фермерлер  менен тъзд=н-тъз 

=ндъръшт= =тк=рълг=н жолугушууларда   эмгекти уюштуруунун шарт-

тары, кесиптер жана аларга коюлган талаптар  ж=нънд= маалыматтарды 

ала алышты. Ал эми эмгек ардагерлери, новаторлору ж=нънд= ащгеме-

лешъъл=р, тарбиялык сааттар   окуучулардын кесиптик кызыгуусуна 

таасирин тийгизгендигин байкай алдык.              

          Айыл мектебинде окуучуларга кесиптик багыт беръъд= алардын 

бош убактысын туура уюштуруу жана  педагогикалык жетекчилик кылуу  

тарбиялык чощ мааниге ээ болот. Окуучулардын кесипке кызыгуусун 

калыптандырууда айыл чарбасы ж=нънд=гъ илимий популярдуу 

адабияттар, массалык маалымат каражаттарына жарыяланган материалдар 

натыйжаны камсыз кылат.  Окуучунун кесипке кызыгуусунун жогорку 

формасы катары анын атайын адабияттарды окууга болгон керект==сън 

эсепт==г= болот.  Эксперименттин жъръшънд= кыргыз элинин эмгектик 

салттары, эмгек новаторлору, базар экономикасынын маселелери жана 

башка ушул сыяктуу чакан китептер окуучуларга сунуш кылынды. Мына 

ушул материалдар окуучулардын турмуштук позициясынын 

калыптанышына търткъ болду. 
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        Изилд==нън жъръшънд=  маалыматтык технологияларды, интернет 

булактарын, документалдуу жана к=рк=м кинофильмдерди колдонуу 

окуучуларга кесиптик багыт беръъд= абдан мааниге ээ болду. Окуучулар  

ушул булактарды пайдаланышып республиканын базар экономикасынын 

шартындагы айыл чарбасы, фермердик-дыйкан чарбалар, азыркы кездеги 

=ндъръштък мамилелер, ар кыл  кесиптер, илимдин жана техниканын 

жетишкендиктеринин айыл чарбасында колдонулушу ж=нънд=гъ 

маалыматтар менен таанышышты.    Мына ушул материалдарды тарбия-

лык иштерде пайдалануу  окуучуларга айыл чарба кесиптеринин     =зг=-

ч=лък-=рън,  коом жана жеке адам ъчън маанисин толук ачып беръъд= 

мааниге ээ болду.   

 Окуучулардын алгачкы кесип тандоого байланышкан тъшънък-

т=рън кещейтъъд= так уюштурулган, пландаштырылган  ащгемелешъъ-

л=рдън мааниси чощ. Окуучулар арасында «Кесип жана келечек», 

«Республикабыздын айыл чарбасы», «Туура кесип тандап алдыщбы?», 

«Ким болуу керек?» ж.б.у.с. темаларда жекече жана коллективдъъ 

ащгемелешъъл=рдъ =тк=рълдъ.  Айрым окуучулар тандап алган кесиби 

ж=нънд= толук маалыматка ээ болбой, жолдошторунан уялат. Мына 

ушундай учурда окуучу менен жекече ащгемелешип, ага тандаган кесиби 

ж=нънд= кещеш берилди. Ал эми коллективдъъ ащгемелешъънън 

жъръшънд= =з ара талкуулоо алардын айыл чарбасындагы  кесиптер  

ж=нънд=гъ тъшънъкт=ръ бир кыйла кещейти.    

      Эксперименталдык топтордун окуучуларынын арасында «Кыргызстан-

дын айыл чарбасы», «Туура кесип тандап алдыщбы?», «Фермер – деген 

ким?”, “Ким болуу керек?» ж.б.у.с. темаларда =тк=рълг=н  ащгемелешъъ-

л=рд=, диспуттарда, класстык сааттарда алар  айыл чарбасы  жана андагы 

кесиптеринин социалдык-экономикалык мааниси, аларга ээ болуунун 

жолдору ж=нънд=гъ маалыматтарга ээ болушту. 

       Окуучулардын айыл чарбасынын илимий  негиздери, кесип тандоо 
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боюнча тъшънъкт=рън кещейтъъд= политехникалык багыттардагы 

лекторийлер мааниге ээ. Биология, химия, физика сабактарынын мугалим-

деринин, айыл чарба адистеринин катышуусу менен мектепте «Азыркы 

кезде фермер-дыйкан чарбаларынын ролу», «Инновациялык технология 

жана айыл чарбасы» ж.б.у.с. маселелер боюнча лекциялар  =тк=рълдъ.

 Мисалы, «Инновациялык технология жана айыл чарбасы» деп 

аталган темада =тк=рълг=н  лекцияда окуучулардын к=щълън   азыркы 

кездеги биология, химия, физика илимдеринин жетишкендиктерин айыл 

чарбасынын бардык тармактарында кещири колдонулуп жаткандыгына 

буруп,  прогрессивдъъ =ндъръштък технология ж=нънд=гъ тъшънъкт=рън 

терещдете алдык. Айыл чарбасында биология илиминин 

жетишкендиктери жащы породаларды, сортторду алууда, мал багуунун 

жана дыйканчылыктын технологиясын =ркънд=тъъд= колдонулат. 

Перспективада айыл чарбасы =н=р жайлык негизде =нъгъп, 

механизациялаштыруу, электрлештиръъ кещири кулач жаят.  Лекцияны 

талкуулоодо келечектеги фермердик-дыйкан чарбаларында эмгектенген 

кесип ээлери  алдыщкы =ндъръштък технология ж=нънд=гъ билимдерге, 

эмгек маданиятына жана к=ндъмд=рг= ээ болуу керектигин тъшъндър=бъз. 

Мындан сырткары эксперименталдык топтор ъчън   айыл чарбасын 

механизациялаштыруу, алдыщкы технология, кесип тандоонун негиздери 

боюнча лекциялар =тк=рълдъ.  

 Окуучулар арасында кесип  жана аны тандоо менен байланышкан 

диспуттарды, кечелерди =тк=ръъ жакшы натыйжа бере тургандыгын 

практика к=рс=ттъ. Анткени, дискуссиялардын жъръшънд= окуучулар 

тигил же бул кесип боюнча тъшънъкт=рън толуктоого мъмкъндък 

алышат. Мисалы, «Туура кесип тандоо деген эмне?» деп аталган темада 

=тк=н диспутта окуучулар т=м=нд=гъд=й суроолорду талкуулашты.  

1. Кесип жана адистик деген эмне? 

2. Кесипти кантип тандоо керек? 
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3. Тандаган кесибищдин =зг=ч=лъгъ эмнеде? 

4. Тандаган кесибищ ж=нънд= эмне билесищ? 

 Мына ушул суроолорду талкуулоого чейин окуучулар алдын ала 

даярданышат. Диспуттун жъръшънд= ар бир окуучу келечектеги кесиби 

ж=нънд= жогоруда коюлган суроолорго ылайык =зъл=рънън пикирлерин 

айтышат. Талкуунун жъръшънд= окуучулар айыл чарба кесиптеринин 

социалдык-экономикалык мааниси, аларга ээ болуунун жолдору ж=нън-

д=гъ маалыматтарга ээ болушат.  

      Кесипке багыт беръъ боюнча жъргъзълг=н иштерде окуучулардын 

тъзд=н-тъз =ндъръшт= кесип менен тааныштыруу максатын к=зд=г=н 

фермердик чарбаларга, кън=сканаларга  жасаган экскурсиялар абдан 

баалуу. Бул окуучулардын   политехникалык кругозорун кещейтъънън 

каражаты катары карап,  аны =тк=ръънъ так, туура пландаштыруу айыл 

чарбасын ар тараптан ъйр=нъъг= мъмкъндък берет.  Окуучулар менен 

фермердик-дыйкан чарбаларга экскурсия т=м=нд=гъд=й планда   

уюштурулду: 

1. Фермердик чарбадагы жумуштардын электрлештирилиши жана 

механизациялаштырылышы (экскурсовод - физика мугалими, инженер 

электрик). 

2. Химиялык каражаттардын колдонулушу (экскурсовод-химия 

мугалими, ветврач). 

3. Зооветеринардык эрежелер, зооветеринариянын негиздери ( 

экскурсовод биология мугалими, ветврач, зоотехник). 

         Экскурсияга даярдыктын жъръшънд= окуучулар физика курсунда-

«Механика», «Электричество», химия боюнча—  микроэлементтер, белок-

тор, витаминдер, биология боюнча — мите курттар, гентиканын жана 

селекциянын негиздери ж.б.у.с. материалдарды кайталашты. Экскурсия-

нын учурунда белгилъъ иштерди аткарышып, бътк=нд= отчет тъзъп, 

чогулган материалдар боюнча дубал газета чыгарышкан. Мындай иш  

чаралар айыл чарбасынын практикалык негиздерин =зд=штъръъсън= 
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база болуп саналат.   

  Мектепте кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд=   ийримдер эщ 

зарыл формалардын бири болуп саналат. Айыл чарбасынын маселелери 

менен байланышта  уюштурулган ийримдер    окуучулардын билимин 

практика менен терещдетъъг=, кесиптик кызыгуусун калыптандырууга 

жардам берип,   кесип тандоо маселесин абдан жещилдетет. Ийримдердин 

мазмуну жана формалары жергиликтъъ шартка ылайык атайын 

=зг=ч=лъкт=ръ болот. Окуучулардын айыл чарба =ндъръшънън жалпы 

илимий негиздери ж=нънд= билимдери биологиялык ийримде кещейет. 

Мисалы, мектепте «Жаш фермер», «Биология жана айыл чарбасынын 

негиздери», «Фермердик–дыйкан чарбасынын негиздери», «Айыл чарбасын 

механизациялаштыруу» ж.б.у.с. ийримдер уюштурулуп анын планын 

тъзъъд= айыл чарба адистери менен кещешип, ага мектеп программасында 

кещири каралбаган, практикалык  мааниге ээ  маселелер киргизилген. 

Мисалы, мектепте «Жаш фермер» деп аталган кружок  уюштурулуп анын 

планын тъзъъд= айыл чарба адистери менен кещешип, ага мектеп 

программасында кещири ачылбаган, практикалык  мааниге ээ т=м=нд=гъ 

маселелер камтылган.  

1. Кыргызстандын айыл чарбасынын тармактары жана =нъгъъ этаптары    

жетишкендиктери -1 саат. 

2. Дыйканчылыктын негиздери. Агрономиялык иштер-3 саат, анын 

ичинен 2 саат практика. 

3. Мал чарбасынын негиздери. Зооветеринариялык иштер -  3 саат, анын 

ичнен 2 саат практика. 

4. Айыл чарбасынан алынган продукциялар жана алардын кайра 

иштетъъ  2 саат, анын ичнен 1 саат практика. 

5. Кыргызстандын айыл чарбасында эмгектин уюштурулушу.1 саат. 

6. Фермердик-дыйкан чарбалар  жана аны уюштуруунун негиздери-  

3 саат,  анын ичнен 2 саат практика. 
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7. Айыл чарбасында  =ндъръштък процесстердин электрлештирилиши 

жана механизациялаштырылышы. - 3 саат, анын ичинен 2 саат практика 

8. Экономиканын негиздери: а) эмгекти нормалоо, эмгек акы, эсеп жана 

текшеръъ, б) менеджменттин жана маркетингдин негиздери) -3 саат, анын 

ичинен практика 2 саат. 

Бардыгы 19 саат, анын иинен  11 саат практика. 

       Ийримдин ишинин жъръшънд= айыл чарба адистери  теориялык 

материалдар боюнча лекцияларды уюштуруп,     практикалык иштерди 

=ик=ръштъ.  Андан сощ окуучулар кънд=лък толтурушат. Ийримдин 

мъч=л=ръ   газета-журналдарды, илимий популярдуу адабияттарды 

окушуп, айыл чарбасынын алдыщкы технологиясы, базар эконо-

микасынын шарттарында эмгекти уюштуруунун маселелери менен 

дайыма таанышышты. 

 Демек, окуучуларга айыл чарба кесиптерин тандоого жардам 

беръъчъ ийримдер иштер т=м=нд=гъ талаптарга жооп бериши керек: 

1. Окуучулардын теориялык билимдеринин терещдетъъг= жана  

эмгектик к=ндъмд=рънън калыптадырууга багытталгандыгы; 

2. Программалык материалдарды жергиликтъъ =ндъръштък  шартка 

жакындатуу менен анын практикалык багыттуулугу; 

     3. Ийримдин планында табигый илимдердин жетишкендиктеринин 

чагылдырылышы;   

     4. Айыл чарба адистерин кесиптик багыт беръъ ишине, ийримдерди  

=тк=ръъг=  тартуу. 

 Мындан сырткары  тарбиялык иштердин жъръшънд= инновация-

лык методдор (дебаттар, ишкер оюндар, тренингдер жб.) колдонулду. 

Мектептин =ндъръшк= жакындыгын, социалдык-экономикалык ж.б. 

жагдайларды эске алып, кесиптик багыт беръъ ишинде долбоорлоо методун  

колдондук [238]. Бул окуучунун  ой жъгъртъъсън =нъктъръъг=, =з алдынча 

ишкердиктин   тажрыйбасына ээ болуусуна, коммуникативдик к=ндъмд=ръ-
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нън, когнитивдик билгичтиктеринин калыптанышына таасирин тийгизди. 

Мисалы, окуучулар  “Фермердик чарбаны  уюштуруу” деген темада долбоор-

го катышышты. Долбоордун максаты эмгекти уюштуруунун жащы шарт-

тарында фермердик чарбанын тъзъънън зарылдыгын аныктоо болуп саналат. 

     Долбоорду аткаруу бир катар этапта ишке ашат:  

  - проблеманы аныктоо;  

   -максатты тактоо;  

   -долбоорду аткаруу жолун тандап; 

   - иш– аракетти пландаштыруу; 

   - долбоорду даярдоо;  

   -долбоордун ъстънд= ишт==;  

    -иштин жыйынтыгын чыгаруу жана талдоо; 

    -иш– аракетти баалоо.   

       Бул ишти аткарууда окуучулар рентабелдъъ фермердик чарбаны 

тъзъънън зарылдыгын негиздеп, эмгек ресурстарын аныктап, малдардын 

породаларын тандоо, тоют базасын тъзъъ, ар търдъъ кесип ээлерин ишке 

тартуу, экономикалык ж.б.  маселелерин талдашты. Натыйжада эксперимен-

талдык класстын окуучуларына коомубуздагы социалдык-экономикалык 

өзг=рүүлөр, эмгекти уюштуруунун формалары, кесип тандоого байланышкан 

кеңири түшүнүктөргө, эмгектик билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ 

болгондуктарын байкай алдык. Анткени, долбоорлоо технологиясы 

төмөндөгү маселелерди чечүүгө жардам берет: биринчиден, кесиптик багыт 

берүү ишин жүргүзүүдөгү проблемаларды аныктоого; экинчиден - аны 

чечүүнүн негизги багыттарын, форма  методдорун, мазмунун тактоого; 

үчүнчүдөн - кесиптин багыт берүү ишин оптимал-даштырууга шарт түзөт. 

Долбоорлоочу иш аракет абдан жогорку натыйжаны камсыз кылып, 

каралып жаткан проблема окуучу ъчън баалуу болуп, практикалык 

багыттуу келип, анын туура кесип тандап алуусунда мааниге ээ болот.  

     Педагогикалык адабияттарда ишкер оюндар – окуучулардын  чыгарма-
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чылык иш– аракетин =нъктъръънън стимулу катары балгиленген.  Окуучу-

лардын  теориялык билимин терещдетъъд=, кесипти туура тандап алышында 

мааниге ээ болгон «Фермер», «Менеджер», «Агроном», «Ветеринар» ж.б.у.с. 

кесиптик оюндар уюштурулду. Оюндарды =тк=ръъд= атайын шарттарды 

тъзъъг=, каралып жаткан иш-аракетинин моделин эске алууга, жеткилик-

тъълъгън=, окуучунун =зънън мъмкънчълъгън ачып беръъсън= к=щъл 

б=лъндъ. 

  Мектеп окуучуларын айыл чарбасынагы кесипти тандап алууга 

даярдоодо коомдук пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгегин уюштурууга  

к=щъл б=лдък. А. Табалдиев атындагы орто мектептин окуучулары 0,80 

га жерге сабиз айдашып, 12 тонна тъшъм жыйнашып чарбага =тк=ръп 

беришти. Мындан сырткары окуучулар фермердик чарбалар ъчън тоют 

топтоо =н=ктъгън=, айылды к=ркт=ндъръъ ж.б.у.с. чарба жумуштарына  

активдъъ катышышкан. Мына ушундай максаттуу уюштурулган коомдук 

пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгектин натыйжасында окуучулар табигый 

илимдердин негизи боюнча алган теориялык билимдерин практика 

менен байланыштырып, айыл чарба эмгегинин к=ндъмд=рън= ээ 

болушту. Алар агрономиянын негиздери, жер семирткичтерди 

колдонуунун эрежелери, эмгекти уюштуруунун негиздери, кирешелъъ 

чарба жъргъзъънън маселелерин =зд=штъръшъп, айыл чарба  кесиптери 

менен практика жъзънд= таанышышты. 

 Окуучулардын айыл чарбасындагы кесип тандап алуусуна максаттуу 

тъзълг=н курстар мааниге ээ болот. И.Арабаев атындагы КМУнун окумуш-

туулар кещеши (2006-жыл, 1-июнь, протокол №9) жана окуу тарабынан 

бекитилген мектеп окуучуларына кесиптик багыт беръънън программасы   

боюнча эксперименталдык группалардын окуучулары менен класстан 

тышкаркы убакта  аталган программа боюнча  сабактар  =тк=рълдъ. 

Натыйжада окуучулар Кыргызстандын айыл чарбасы жана анын илимий 

негиздери, =нъгъъ перспективасы, кесиптер  жана аларга коюлган талаптар,  
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аны тандоонун эрежелери, ээ болуунун жолдору ж.б.у.с. маселелер менен 

таанышышты. 

         Мына ушул сыяктуу жъргъзълг=н иш чаралардын негизинде  

т=м=нд=гъд=й тыянак чыгарууга  болот: 

      — класстан тышкаркы тарбиялык иштер окуу процессинин логикалык 

удандысы болуп саналып, окуучунун кесиптик кызыгуусунун, аны 

тандоонун мамиле мотивдеринин калыптанышын жакшыртат; 

       — тарбиялык иштерде жекече, массалык жана коллективдъъ форма-

ларын айкалыштырып, окуучунун жаш жана психологиялык =зг=ч=-

лъкт=рън эске алуу керек; 

       — жергиликтъъ =ндъръштък  шарттарды эске алып класстан жана 

мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин кесиптик багыт беръъчълък 

жана айыл чарба багыттуулугун арттыруу маанилъъ. 

     Калыптандыруучу эксперименттин жъръшънд= окуучуларга 

кесиптик багыт беръънън концептуалдык моделинин жоболору реалдуу 

окуу тарбия иштеринин шарттарында ишке ашырылып,  практикалык 

жана илимий иш аракеттин интеграцияланышын камсыз кылды.  

          Бул этапты т=м=нд=гъ факторлор оптималдаштырды: окуучулардын 

айыл чарбасынын жана андагы кесиптердин маанисин  тъшънъъсъ, айыл 

чарба кесибине кызыгуусунун пайда болушу жана аны тандоодогу моти-

винин =нъгъшъ, программалык материалды  окутуу процессинде,    класс-

тан тышкаркы иштерде алгылыктуу форма жана методдордун колдо-

нулушу ж.б.лар. 

        Ъчънчъ  текшеръъчъ эксперимент (2017-2018 жылдар) =тк=рълъп, 

негизинен эксперименталдык иштин жыйынтыгын дагы бир бир ирээт 

текшеръъ, мектептин педагогикалык коллективинин кесиптик багыт беръъ 

боюнча иш аракеттинин системасын бышыктоого, окуучулардын иш 

аракетин, активдъълъгън стимулдаштырууга багыт алды. Этаптын 

максаты: 
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    — окуучулардын кесип тандоодогу реалдуу мъмкънчълъкт=рън, жетише 

турган ийгилигин жана мазмунун аныктоо;  

   — констатациялоочу жана калыптандыруучу эксперименттин натый-

жаларын салыштыруу; 

   — алынган материалдарды талдоонун негизинде эксперименттин 

тыянагын чыгарып, айыл мектептери ъчън методикалык сунуштарды 

иштеп чыгуу. 

       Калыптандыруучу эксперимент биз сунуштаган концепциянын 

обьективдъъ негизделгендигин жана натыйжалуулугун аныктоого жардам 

берди.  

            4.2. Педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары. 

        Массалык, алдыщкы жана новатордук тажрыйбаларды ъйр=нъъ, 

педагогикалык эксперименттин натыйжалары кесиптик багыт беръъ 

ишинин ийгилиги т=м=нд=гъл=рг= байланыша тургандыгын к=рс=ттъ: 

окутуу жана тарбиялоо ишинде алгылыктуу форма жана методдор,  

жергиликтъъ чарбанын  жана илимий жетишкендиктерди пайдаланылса, 

окуу тарбия ишинин айыл чарба  жана кесипке багыт беръъчъ багыт-

туулугу эске алынса, окутуу жана тарбиялоо   практика менен байла-

нышта болсо,  окуучулардын =з билимин к=т=ръъг=, активдъълъгън 

арттырууга багытталган иш чаралар колдонулса. Мына ушул жагдайлар 

айыл мектебинин  окуучусунун кесипке кызыгуусуна таасирин тийгизет. 

Эксперменталдык иштин процедурасы, анын жъръшънд=  алынган 

натыйжалар, фактылар, системалаштырылып талданып жана теориялык 

жактан иштетилди. +тк=рълг=н  эксперименталдык сабактардын, 

класстан жана мектептен тышкаркы иштердин натыйжалары стихиялык 

мън=зд= =тк=рълг=н кесиптик багыт беръъ иштеринин натыйжалары 

менен салыштырылды. 

         Констатациялоочу жана калыптандыруучу  экспериментте изилд==нън 

методдорунун комплексин  колдонуу менен  окуучулардын Кыргызстандын 
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айыл чарбасынын тармактары жана анын  илимий негиздери боюнча билими,   

кесиптер жана аны тандоо жөнүндөгъ маалыматы, билгичтик жана 

көндүмдөрү, кесипке кызыгуусу, аны тандоого даярдыгынын дещгээли, 

кесиптик каалоосу изилденди. Констатациялоочу этапта алынган натыйжалар 

эксперименталдык жана текшеръъчъ топтордо  негизинен бирдей экендигин  

көрсөттү (таблицалар №4,5,6,7,8,9).   

Алгачкы этаптагы диагностикалык изилдөөнън жъръшънд= алынган 

материалдардын негизинде мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү айыл чарба-

сында калууну каалашпагандыктарын аныктай алдык. Алардын келечектеги 

максаттары тууралуу пикирлерин, жазган дилбаяндарын, анкеталарга берген 

жоопторун, айыл чарбасы жана андагы кесиптер ж=нънд=гъ к=з 

караштарын талдоонун негизинде т=м=нд=гъл=рдъ белгилемекчибиз. 

Кийинки кездерде айыл чарбасында эмгекти уюштуруунун жащы форма-

ларынын киргизилишине карабастан дале болсо эмгекти механизация-

лаштыруу, электрлештирүү процесстеринин төмөндүгү, айыл жергесиндеги 

турмуш-тиричиликтеги шарттар окуучулардын арасында айыл чарбасындагы 

кесиптердин кадыр-баркын бир кыйла төмөндөтүүдө. Анткени, мектеп 

бүтүрүүчүсү үчүн кесип тандоодо алгач эмгек акынын дещгээли, материал-

дык жактан өзүн бат эле камсыз кылууга умтулуусу биринчи орунга чыгып, 

андан кийин гана руханий дүйнөсүнүн муктаждыгын канааттандыруу, 

социалдык позициясынын калыптанышы мааниге ээ болууда. Биз мындан 

айыл мектептеринде көпчүлүк учурда окуучулардын кызыгуусун, 

жергиликтүү өндүрүштүк шарттарды  эске албай жүргүзүлгөн кесиптик 

багыт берүү иштери алардын кесип тандоосуна толук жардам бере албай 

жаткандыгын к=р= алабыз.  

Изилд==нън жъръшънд=  айыл мектебинде системалуу жъргъзълг=н 

кесиптик багыт беръъ иштери  окуучулардын кесип тандоого 

даярдыгына,  критерийлерине  ылайык келген окуучулардын билимин, 

билгичтигин, к=ндъмд=рън аныктадык.  Мындан  сырткары  эксперимен- 
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талдык топтордун окуучулары ж=нънд=   мугалимдерден мън=зд=м= 

алдык. Окуучу  ащ сезимдъъ  туура  кесип тандашы ъчън  алгач  Кыргыз-

стандын айыл чарбасынын тармактары, анын =нъгъъ перспективасы  

жана   кесиптер   ж=нънд= так маалыматтарга ээ болуп, кайсыл тармак-

тарга квалификациялуу даярдыгы бар адистер керек экендигин билиши 

маанилъъ.  

Калыптандыруучу этаптын сощунда текшерүүчү жана экспериментал-

дык топтордун бүтүрүүчүлөрънүн арасында азыркы кездеги Кыргызстандын 

айыл чарбасынын тармактары, инновациялык технологиялар, эмгекти 

уюштуруунун жащы шарттары,  азыркы кездеги жана келечектеги кесиптер, 

аларга коюлган талаптар кесиптер (фермер, менеджер, маркетолог, агро-

эколог, гидротехник, ветеринардык, операторлор, кещири профилдеги меха-

низатор ж.б.у.с.) ж=нънд=гъ  маалыматтарын атайын анкеталарды, тесттерди 

колдонуп текшердик. №4 таблицадан   констатациялоочу экспериментте эки 

топтун окуучуларынын аталган маселелер боюнча к=рс=ткъчт=ръ   

негизинен бирдей болсо, калыптандыруучу эксперименттен кийин 

айырмачылыктарды байкай алабыз. 

  4–таблица. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн айыл чарбасы жана андагы 

кесиптер жөнүндө маалыматы 

 
  Окуучулар- 

         дын саны 

 

Топтор 

 Жооптор (% менен) 

           толук толук эмес Жооп берген жок 

Эксп.-ке 

чейин 

Экс-тен 

кийин 

Эксп.-ке 

чейин 

Экс- тен 

кийин 

Эксп-ке 

чейин 

Экс-тен 

кийин 

текшерүүчү 

(763 окуучу) 

15   (115) 38,2  (292) 62,7  (478) 43,3  (330) 22,3 (170) 18,5 (141) 

Эксперимен- 

талдык(758 

окуучу) 

14,8  (112) 61,7   (468) 63,5  (481) 33,8  (256) 21,7 (165) 4,5   (34) 

 

 

 

Эксперименталдык топтордун окуучулары жоопторунда коомдогу 

=зг=ръъл=рдън шарттарында айыл чарбасында колдонулган эмгекти 
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уюштуруунун формалары, бул тармакта   ишт== ъчън зооветеринардык жана 

агротехникалык эрежелер боюнча атайын билимдерге, көндүмдөрүнө ээ 

болуу керектигин, жащы пайда болгон кесиптер, алардын   маанисин, аларга 

коюлган талаптарды ачып к=рс=т= алышкан. Коюлган суроолорго толук 

жооп бергендер 14,8%дан  61,72%га =ск=н.  Ал эми текшерүүчү топтордун 

окуучулары азыркы кездеги өндүрүштүк технология, эмгекти уюштуруунун 

жащы шарттарынын мащызы, перпективадагы айыл чарбасындагы кесиптер 

жөнүндө үстүртөн маалыматтарга ээ. Бул суроолого толук жооп бергендер 

15%дан 38,2%ды тъзг=н. 

       Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерди ащ сезимдъъ кесип 

тандап алуусунда кызыгуу мааниге ээ болот. Мына ушуга байланыштуу    

окуучунун шык ж=нд=мън, психофизиологиялык =зг=ч=лъгън аныктап, 

кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъд=  анын айыл чарба кесиптерине 

болгон кызыгуусун калыптанышына к=щъл б=лъъ зарыл.  Изилд==нън 

жъръшънд= эксперименталдык жана текшеръъчъ топтордун  бътъръъчъ-

л=рънън  айыл чарба кесиптерине кызыгуусун дещгээлин аныктадык. 

Калыптандыруучу эксперименттин жъръшънд= эксперименталдык 

топтордун окуучулары менен жъргъзълг=н максаттуу  иш чараларда сунуш 

кылынган моделди, педагогикалык шарттарды колдонуу, жергиликтъъ 

чарбада жана аймакта эмгекти уюштуруунун шарттарын  эске алуу 

окуучулардын  айыл чарбасындагы кесиптерге  кызыгуусуна ощ тийгиз-

гендигин А.Е. Голомштоктун методикасына таянуу менен аныктай   

алдык (таблица 5).      

Таблица  5. Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерге кызыгуусунун  

калыптануу дещгээлинин =зг=ръъ динамикасы (% менен) 

 

Дещгээл Текшеръъчъ группа(763 

окуучу) 

Эксперименталдык 

группа(758 окуучу) 

Экспериментке Эксперимент- Экспериментке Эксперимент- 
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чейин тен кийин чейин тен кийин 

Жогору 7  (54) 18   (138) 8   (61) 38    (288) 

Орто 27  (206) 38   (289) 28   (212) 49    (372) 

Т=м=н 66   (503) 44   (336) 64  (485) 13     (98) 

 

Калыптандыруучу эксперименттин натыйжасында эксперименталдык 

топтордо  кесипти кызыгуунун жогорку дещгээли 30%га (8 тен 38% га), 

ортощку  дещгээли  21 %га (21дан 49%га) өссө, төмөнкү дещгээли 51 %га (64 

төн 13%га) төмөндөдү. Ошол эле мезгилде текшерүүчү топтордо жогорку 

дещгээлдеги кесиптик кызыгуусу бар окуучулар 18% ды, орто дещгээл 38% 

ды, төмөнкү дещгээл 44% ды түздү. Анткени, изилдөөнүн жүрүшүндө 

эксперименталдык топтордун окуучулары үчүн тарбиялык иштерде эмгекти 

уюштуруунун жащы шарттары, инновациялык технологиялар, кесиптер жана 

алардын мааниси, =зг=ч=лъкт=ръ ж=нънд=гъ материалдар  кещири 

колдонулду.  Бул ощ натыйжаныны камсыз кылды.  Окуучуларынын  айыл 

чарба кесиптерине туруктуу кызыгуусунун калыптанышына ар кандай 

жагдайлар таасир этет. Эксперименталдык топтордун окуучуларына 

негизинен эмгекти уюштуруунун жащы шарттары, перспективасы (17%), 

кесиптин =зъ (15,5%), окуу тарбия ишинин айыл чарба багыттуулугу 

(14,5%), биология сабактары (16,5%), ал эми текшеръъчъ топтордун 

окуучуларына ата-энелери (15,6%), жолдоштору (14,5%), =ндъръштън 

алдыщкылары (15%) ж.б. 

        Изилд==нън жъръшънд= эксперименталдык топтордун окуучулары 

ъчън тарбиялык иштердин милдеттери белгиленген. Жогорку дещгээлдеги 

топтордун  окуучулары ъчън, алардын теориялык билимин терещдетъъ, 

эмгектик билгичтиктерин жана к=ндъмд=рън калыптандыруу жана ошону 

менен айыл чарба кесибиние туруктуу кесиптик кызыгуусун =нъктъръъ. 

Экинчи топтор ъчън, азыркы кездеги айыл чарбасынын илимий 

практикалык негиздеринин маанисин тъшъндъръъ менен алардын демил-
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гелъълъгън, =з алдынчалыгын =нъктъръъг=, коомдук пайдалуу эмгекке 

активдъъ каты шуусуна басым жасалды. Ъчънчъ топтун (кызыгуусу т=м=н) 

окуучуларына жогорудагы  милдеттер менен катар, алардын айыл чарба 

кесиптери ж=нънд=гъ туура эмес тъшънъкт=рън корректировкалоого, 

алардын социалдык-экономикалык маанисин, перспективасын  тъшън-

дъръъг=, аларды коомдук пайдалуу эмгекке  жана ар търдъъ тарбиялык 

иштерге тартууга  к=щъл б=лдък. 

       Эксперименталдык жана текшеръъчъ топтордун окуучуларынын  айыл 

чарба кесиптерине туруктуу кызыгуусу сандык жана сапаттык жактан 

айырмаланып турат. Биринчилер кесиптик кызыгууларын айыл чарбасы-

нын социалдык-экономикалык маанисин, перспективасын тъшън-г=ндък-

т=ръ, эмгектик даярдыгы   жана  илимдердин негизи боюнча алган билим-

дерин практикада колдоно билишкендиги менен байланыштырышкан. 

Алардын туруктуу кесиптик кызыгуусу айыл чарба кесибин тандап алууга 

даярдыкт ын дещгээлин  аныктоого мъмкъндък берет. 

       Изилд==нън жъръшънд= айыл мектебинин окуучуларынын кесип 

тандоосунун мотивдеринин калыптанышына таасир эте турган факторлор 

аныкталды. Окуучулардын кесип тандоосунун мотивин аныктоо 

максатында эксперименталдык жана текшеръъчъ топтордун окуучулары-

нын арасында анкета жъргъзълдъ. Айыл чарба кесибин танда алууну 

каалагандарга т=м=нд=гъд=й суроо берилген: «Эмне ъчън айыл чарба-

сындагы кесипти тандап алдыщ?», «Кесип тандап алууща эмне таасирин 

тийгизди?» ж.б.у.с. Алынган жоопторду  т=м=нд=гъд=й группаларга 

б=лдък (таблица 6).  Таблицадан эксперименталдык топтордун окуучу-

ларынын айыл чарбасы менен байланышы бар кесиптерди тандоого  

багытталган негиздъъ, ачык байкалган мотивин к=р= алабыз. Аларда 

коомдук милдет, таанып билъъг=, кесиптик жана практикалык  кызыгуу-

лары,  жеке жана коомдук кызыгуу менен айкалышып, =з ара байла-

нышып турат. 
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Таблица 6. Окуучулардын кесип тандоосунун негизги мотивдери 

  

 

 

№ 

 

 

   Мотивдер 

      Жооптор (% менен) 

Текшерилъъчъ(763 
окуучу) 

эксперименталдык(7
58 окуучу) 

Эксп.-ке 

чейин 

Эксп-тен 

кийин 

Эксп.-ке 

чейин 

Эксп-тен 

кийин 

1. Айыл чарбасына кызыгуу 8  (61) 15  (114) 9   (68) 21  (159) 

2. Кесиптин коомдук жана 
жеке адамга карата мааниси 

21  (160 27  (206) 20  (151) 35   (265) 

3. Жащы кесиптерге кызы-
гуусу 

11   (84) 9    (69) 12  (90) 17  (129) 

4 Кесиптердин перспективасы 12   (92) 14   (107) 13  (98) 31  (235) 

5. Айыл чарбасындагы бизнес 
ч=йр=сънд= эмгектенъъг= 
даярдыгы 

6    (46) 8    (61) 7    (53) 14  (106) 

6.  Ата-энесинин кещеши 16   (122) 21  (160) 15  (114) 26  (197) 

7. Табигый илимдер боюнча 
сабактар 

17  (130) 21  (160) 18  (136) 46  (349) 

8. Мектептеги кесиптик багыт 
беръъ иши 

6   (46) 16  (122) 8  (60) 44  (334) 

9 Материалдык кызыкчылык 14   (107) 21  (160) 12  (91) 18  (336) 

11. Башка жооптор. 12    (92) 19   (145) 14  (106) 11   (83) 

 

 Эксперименталдык топтордун окуучулары  негизинен эмгекти 

уюштуруунун жащы шарттарын, перспективасын (17%), кесиптин =зън 

(15,5%), окуу тарбия ишинин айыл чарба багыттуулугун (14,5%), табигый 

илимдер боюнча сабактарды (16,5%) белгилешкен.  Бул жагдайга айыл 

мектебинде айыл чарба адистерин, ата-энелерди, ишкер-фермерлерди 

башкача айтканда коомчулуктун  кещири  ч=йр=сън катыштырып, базар 
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экономикасынын жана эмгекти уюштуруунун шарттарын эске алуу менен 

жъргъзълг=н кесиптик багыт беръъ =з   таасирин тийгизген.  Ошол эле 

учурда кесиптик багыт беръъ боюнча системасыз жъргълг=н тарбиялык 

иш чаралар текшеръъчъ топтордун окуучуларынын негизделген кесип 

тандоосунун мотивине калыптандыра алган  эмес.   Текшеръъчъ класстын 

окуучуларына ата-энелери (15,6%), жолдоштору (14,5%),  =ндъръштън 

алдыщкылары(15%) ж.б. таасирин баса к=рс=тъшк=н. К=пчълък учурда 

социалдык-психологиялык факторлор менен шартталып,  анын ичинде 

материалдык кызыкчылык, =зън к=рс=тъъг= умтулуусу.ж.б.негизги орунду 

ээлейт.  Бул умтулуулар туруктуу кесиптик кызыгуу менен бекемделбейт.     

Изилд==нън жъръшънд= окуучулардын айыл чарба кесиптеринен 

тандоого даярдыгынын дещгээлдери атайын тесттердин жардам менен анык-

талды. Калыптандыруучу эксперименттин сощунда окуучулардын кесип 

тандоого даярдыгынын когнитивдик, мотивациялык, баалоочу-жыйын-

тыктоочу иш-аракеттик компоненттеринин динамикасы Л.Н. Кабардованын, 

В.Б. Успенскийдин [216] методикасына таянуу менен текшерилди(таблица 

7). Бул к=рс=ткъч констатциялоочу экспериментте текшеръъчъ жана 

экспери-менталдык топтордо негизинен бирдей.    

Таблица 7. Окуучулардын кесип тандоого даярдыгынын калып-

танышынын өнүгүү динамикасы(% менен) 

 

 

Топтор 

Окуу- 

чулар- 

дын кес- 

иптик 

даярдыгынын 

компоненттер

и 

Окуучулардын кесиптик даярдыгынын өзгөрүү 

динамикасы  

Эксперименталдык группа 

(758 окуучу) 

Текшерүүчү группа 

(763 окуучу) 

Экспер. 

чейин 

 

Экспер. 
кийин 

Дещгээл-

дин 

өзгөрүшү 

 

Экспер. 

чейин 

 

Экспер. 
кийин 

Дещгээл-
дин 

өзгөрүшү 

1. 

Когнитивдик  

Жогорку  

 

 

17  (129) 

 

 

34  (258) 

 

 

17 

 

 

18  (137) 

 

 

23  (176) 

 

 

5 
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Орто  

Төмөнкү  

46  (349) 

37  (280) 

61  (462) 

5  (38) 

5 

-32 

44  (336) 

38  (290) 

51  (389) 

26  (198) 

7 

-12 

2.Мотивация-

лык  

Жогорку  

Орто 

Төмөнкү  

 

 

25  (190) 

43 (326) 

32  (242) 

 

 

39  (295) 

54  (409) 

7   (54) 

 

 

14 

11 

-25 

 

 

24  (183) 

41  (314) 

35  (267) 

 

 

30  (229) 

47  (359) 

23  (175) 

 

 

7 

6 

-12 

3. Иш-

аракеттик 

Жогорку  

Орто 

Төмөнкү  

 

 

17  (129) 

42  (318) 

41  (311) 

 

 

36  (273) 

53  (402) 

11  (83) 

 

 

22 

11 

-30 

 

 

18  (137) 

40  (305) 

42  (321) 

 

 

21  (160) 

45  (343) 

34  (260) 

 

 

3 

5 

-8 

4. Баалоочу-

жыйынтык-

тоочу 

Жогорку  

Орто 

Төмөнкү  

 

 

 

32  (242) 

37  (281) 

31  (235) 

 

 

 

45  (341) 

48  (364) 

7  (53) 

 

 

 

13 

11 

-24 

 

 

 

32  (244) 

44  (336) 

24  (183) 

 

 

 

 

35  (267) 

51  (389) 

14  (107) 

 

 

 

 

5 

7 

-10 

  

Таблицадан   калыптандыруучу эксперименттен кийин алынган натый-

жалар эксперименталдык топтордун окуучуларынын кесип тандоого 

даярдыгы текшерүүчү топтордун окуучуларыныкына караганда бир 

кыйла жогору экендигин аныктай алдык     

Азыркы кездеги айыл чарбсына инновациялык технологиялар 

кещири колдонулуп жаткандыктан окуучулардын табигый илимдердин 

негизи боюнча теориялык билимин практикада  колдоно билиши кесип 

тандоодо мааниге ээ болот. Изилд==нън жъръшънд= окуучулардын 

таанып билъъ активдъълъгъ, алардын табигый илимдерге, =зг=ч= 

биологияга карата болгон мамилеси аныктадык. Жалпы билим беръъчъ 

орто мектептин окуу планында айыл чарбасынын негиздери боюнча 

атайын эмгек практикумдардын жоктугуна байланыштуу  табигый 

илимдердин негизин окутууда Кыргызстандын айыл чарбасы жана анын 

=нъгъъ перспективасы, инновациялык технологияларга негизделген 

кесиптер  ж=нънд=   маалымат беръъ  маанилъъ. Мына ушуга байланыш-
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туу   мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн окуу процессинде алга теориялык билим- 

жана аларды практика менен байланыштыра билишин    тесттердин жана 

атайын тапшырмалардын жардамы менен текшерилди. Бул к=рс=ткъч 

констатациялоочу экспериментте эки топто  тещ негизинен бирдей. Ал эми 

калыптандыруучу эксперименттен кийин эксперименталдык топтордун 

окуучуларынын билиминин дещгээлин =ск=ндъгън к=р= алабыз.  

Таблица 8. Окуучулардын теориялык  билимдерин айыл чарбасы менен 

байланыштыра билиши 

 

 Окуучулардын  

 жообу  

  

 

 

Топтор 

 Жооптор (% менен) 

толук Толук эмес Жооп берген жок 

Эксп.-ке 

чейин 

Эксп-тен 

кийин 

Эксп.-ке 

чейин 

Эксп-тен 

кийин 

Эксп.-ке 

чейин 

Эксп-

тен 

кийин 

Экспериментал- 

дык (758 окуучу) 

27  (179) 43   (325) 47   (357) 54  (425) 26 (200)  3  (24) 

Текшерүүчү 

(763 окуучу) 

24  (186) 31  (238) 47  (359) 50  (381) 29 (218) 19 (144) 

 

Эксперименталдык топтордун окуучулары табигый илимдердин негиз-

дерии боюнча билимдерин айыл чарбасы менен толук байланыштыргандар 

43% ды, толук эмес 54 % ды түзгөн. Алар табигый илимдердин негиздери 

боюнча предметтерге ощ мамиле жасашып, сабактарда, азыркы кездеги айыл 

чарбасы жөнүндөгү теориялык билимдерге жана практикалык көндүмд=рг= 

ээ болушкандыктарын  белгилешип, кесип тандоодогу маанисин толук 

түшүндүрө алышат. Бул жагдайга айыл чарбасы менен байланышкан  

предметтик ийримдер таасирин тийгизген. Мисалы. А.Таабалдиев атындагы 

мектепте топтордун класстын окуучулары менен “Физика жана айыл 

чарбасы”деп аталган ийримдин катышуучулары айыл чарба жумуштарын 

жещилдетъъг= багытталган моделдерди жасоо менен алектенишип, ийгилик-

терди жаратышкан. Мисалы, Жумабек уулу Дастан эгин тазалоочу аппаратты 
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жасап  кароо конкурста катышып, байгелъъ орун алган. Дастан кийин 

Бишкек шаарындагы К.И.Скрябин атындагы айыл чарба университетинин  

айыл чарбасын механизациялаштыруу факультетинен билим алууну максат 

кылып койгон. Ал эми текшерүүчү топтордун окуучуларынын бул 

көрсөткүчү 31 жана 50%ды түзгөн. Алар окуу процессинде, класстан 

тышкаркы иштерде азыркы кездеги айыл чарбасы, кесип тандоо жөнүндөгү 

маселелерге анча маани беришпеген.  

       Окуучулар айыл чарбасынын илимий негиздерин =зд=штъръъд=, 

кесиптик кызыгуусунун калыптанышына биология предмети мааниге ээ 

боло тургандыгын белгилешкен. Биология сабагынын кесиптик багыт 

беръъчълък натыйжалуулугун аныктоо ъчън, окуучуларга ”Айыл чарба 

эмгекчиси ъчън биологиялык билим  эмне ъчън керек?”-  деген  суроого  

берген жооптор талдадык. Эксперименталдык топтордун  окуучуларынын 

77%ы биологиялык билимдерин дыйканчылыктын жана мал чарбасынын,   

агрономиянын, зооветеринариянын,  селекциялык иштердин негиздерин 

=зд=штъръъ менен байланыштыра алышкан.  Ал эми текшкеръъчъ 

топтордун окуучуларынын ъчън бул к=рс=ткъчъ 36% ды тъзг=н. 

        Окуучулардын жоопторун салыштыруу менен табигый илимдердин 

негизин окутуунун айыл чарба багыттуулугу кесиптик багыт беръъ ишин 

системалуу жъргъзъъг= мъмкъндък бере тургандыгын белгилейбиз.       

Алынган жооптордун жана алардын практикалык иш аракеттерин тал-

доонун негизинде табигый илимдердин негизи менен байланышкан айыл 

чарба  кесиптерин тандоого даярдыктын т=м=нд=гъд=й критерийлери 

аныкталды:       

     1. Табигый илимдердин негизин окутууда окуучулардын айыл чарба 

кесибине кызыгуусунун мотивдештирилиши. 

      2. Айыл чарбасынын илимий негиздери менен байланышкан 

политехникалык негиздеги терещ теориялык билимдин жана эмгектик 

к=ндъмд=рдън болушу. 
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  3. Азыркы кездеги айыл чарбасынын теориялык-практикалык  

негиздери ж=нънд=гъ атайын билимдерди =зд=штъръъг= умтулушу. 

      4. Табигый илимдерди окутууда алган теориялык билимдерин 

практикада колдоно билиши. 

     5. Эмгекке чыгармачылык менен мамиле жасашы,     айыл чарбасынын 

тигил же бул тармагында эмгектенъъг= умтулуусу. 

           Класстан тышкаркы =тк=рълг=н иштердин системасында окуучулар  

окуу программасынын чегинен сырткары к=пт=г=н материалдар менен 

таанышышып, ар търдъъ эмгектик к=ндъмд=рдъ, билгичтиктерди талап 

кылган жумуштарды аткарышып, алардын кесипке жана  жащы билим-

дерди =зд=штъръъг= болгон  кызыгуусу =нъг=т.  Класстан тышкаркы иш 

чаралардын окуучуларга тийгизген таасирин аныктоо ъчън бътъръъ-

чъл=рдън арасында жъргъзълг=н изилд==нън негизинде     т=м=нд=гъл=рдъ 

белгилемекчибиз. Эксперименталдык топтордун окуучулары  т=м=нд=гъ 

жагдайларды терещ канагаттануу менен белгилешкен:  =тк=рълг=н иш 

чаралардын  натыйжасында  базар экономикасынын шарттарындагы 

эмгекти уюштуруунун формалары менен тааныштык (48%), кесип 

тууралуу туура тъшънък алдык, теориялык тъшънъкт=ръбъзъ кещейт-тик 

(40,9%), айыл чарбасынын социалдык-экономикалык маанисин тъшъндък 

(47,1%). Ошол эле мезгилде текшеръъчъ топтордо жащы социалдык-

экономикалык шарттарда эмгекти уюштуруунун =зг=ч=лък-т=рън эске 

албай жъргъзълг=н кесиптик багыт беръъ иштери  окуучулар-дын 

кесиптик кызыгуусунун, айыл чарба кесиптеринин маанисин  баалоосуна, 

теориялык ж.б. маселелерди =зд=штъръъсън= жеткиликтъъ таасирин 

тийгизе алган эмес. Натыйжада  бул к=рс=ткъчт=р эксперимен-талдык 

класстыкына караганда бир кыйла т=м=н. 

       Окуучуларды айыл чарба эмгегине жана андагы кесиптерди тандап 

алууга даярдоодо окутууну =ндъръмдъъ эмгек менен байланыштыруу 

зарыл шарттардын бири болуп саналат. Эксперименталдык топтордун 

окуучуларынын эмгек отряддары фермердик-дыйкан чарбаларында 
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келишимдик негиздеги эмгектеништи. Эксперименттин сощунда 

эксперименталдык жана текшеръъчъ топтордун окуучуларына «Эмне ъчън 

коомдук пайдалуу. =ндъръмдъъ эмгекке катышууну каалайсыщ?”, «Кайсыл 

тармакта эмгектенгищ келет?” ж.б.у.с суроолор берилип, алардын коомдук 

пайдалуу жана =ндъръмдъъ эмгекке жасаган мамилесин аныктай алдык. 

       Эксперименталдык топтордун окуучуларынын 90%ы   коомдук пайда-

луу жана =ндъръмдъъ эмгектин уюштурулушуна канааттанышып, =зъ-

л=рънън жоопторунда эмгекти уюштуруунун жащы формалары, =ндъръш-

тък технология менен таанышып, теориялык билимин практикада колдон-

гондуктарын белгилешкен. Максаттуу уюштурулган коомдук пайдалуу 

эмгек эксперименталдык топтордун окуучуларынын инсандык сапатынын 

жана  кесип тандоосунун мотивинин калыптанышына  таасирин 

тийгизген. Бул к=рс=ткъчт=р текшеръъчъ топтордо т=м=н болуп, алар  

коомдук пайдалуу эмгекке катышуусунун  материалдык жагдайын гана   

баса к=рс=тъшк=н. Биз мындан кесиптик багыт беръъ ишинде коомдук 

пайдалуу жана =ндъръмдъъ иштерди уюштурууда окуучулардын коомдук 

милдетке негизделген   мамилесин тарбиялоого к=щъл б=лъъ керек деп 

айта алабыз. 

        Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алуусуна 

жардам беръъ ъчън алардын кесиптик пландары   ж=нънд=гъ маселени 

жакшы билъъ керек. Алардын пландарынын реалдуулугу  келечектеги 

кесипти ащ сезимдъъ тандап алууну  камсыз кылат Изилд==нън 

жъръшънд= айыл мектебинде педагогикалык шарттарды эске алуу менен 

кесиптик багыт беръъ ишин максаттуу туура уюштуруу окуучулардын 

турмуштук пландарына  таасирин тийгизе тургандыгын аныктай алдык 

(таблица 9). Изилд==нън жъръшънд= эксперименталдык жана 

текшеръъчъ топтордун мектепти бътъръъчъл=рън= «Тандап алган 

кесибище кандай жолдор менен ээ болосущ?», «Мектепти бътк=нд=н 

кийин эмне кыласыщ?» деген суроолого берген жоопторун салыштыруу 
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аркылуу алардын кесиптик пландарындагы айырмачылыктарды 

аныктай алдык.(таблица 9)    

Таблица 9. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик каалоосу 

 

 

Окуучулардын 

кесипик планы  

Текшерүүчү группа Эксперименталдык группа 

Эксп. чейин 

(763 окуучу) 

Эксп.кийин 

(763 

окуучу)  

Эксп.чейин 

(758 

окуучу) 

Эксп. кийин 

(758 окуучу) 

Айыл чарбасында 

иштейм. 

7%   (54)  9%   (69) 6%  (45) 17%  (129) 

Айыл чарбасына 

байланышы бар 

тармакта билим 

алам. 

8%   (61) 11,2%  (86) 9%  (68) 36,6%   (278) 

Башка тармактан   

окуйм. 

32 %  (244)  36,8% (280) 34%  (258) 30%  (227) 

Башка тармакта 

иштейм 

53%  (404) 43%   (328) 51%   (387) 16,4%   (124) 

      

       Констатациялоочу  экспериментте айыл чарбасында эмгектенъънъ жана   

бул тармакта билиминн улантууну каалагандардын саны жалпысынан 

алганда бирдей. Эксперименталдык  топтордун окуучуларынын айыл 

чарбасына байланышкан окуу жайларды жана  кесиптерди тандап 

алгандардын саны текшеръъчъ группаныкына караганда бир кыйла =стъ 

болсо, калыптандыруучу эксперименттен кийин анын =зг=рг=ндъгън к=р= 

алабыз. Эксперименталдык топтордун окуучулары =зъл=рънън тандап 

алган кесиптерин ишенимдъъ мотивдештирип, айыл чарбасынын ар 

търдъъ тармактарында  ишт==нъ (17%), бул тармакка байланышы бар 

окуу жайлардан билим алууну каалашат (36,6%). Алар  мектепти 

аяктаганга чейин белгилъъ дещгээлде кесип тандоого даяр болушуп, 

=ндъръштъ уюштуруунун жащы шарттарына бат ыщгайланышып, бир топ 

ийгиликтерге жетише алышат. Мисалы, Т. Шайлообек А.Табалдиев 

атындагы мектепти бътк=нд=н кийин фермердик чарба тъзъп, эмгекти 
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уюштуруунун маселесине туура чечип, бир канча жумушчу орундарды 

тъз= алган. Натыйжада бир катар ийгиликтерди жарата алган.  Ал эми, 

бул көрсөткүчтөр текшерүүчү группада 9%, 11,2%,  түзгөн. 

  Биздин изилд==л=рдън жыйынтыгы  максаттуу жъргъзълг=н кесиптик 

багыт беръъ иштери окуучулардын кесиптик пландарынын 

аткарылышына таасир тийгизе тургандыгын к=рс=ттъ.   

        Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы  изилд==нън 

гипотезасынын жоболорунун тууралыгын, окуучуларга кесиптик багыт 

беръъ ъчън сунуш кылынган моделдердин,  педагогикалык шарттардын, 

мазмундун натыйжалуулугун к=рс=ттъ.  

                               4-бап боюнча жыйынтык. 

Коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън шартында 

кесип тандоого мамиле жасоонун  көп кырдуулугу, кесипке багыт беръъ 

ишинин ар търдъъ факторлор менен  шартталгандыгын к=рс=т=т. Айыл 

чарба кесибин компетенттъъ тандап алууга даярдоо  жалпыланган  търд=   

кесиптик иш аракетте ийгиликтъъ эмгектенъъ ъчън зарыл болгон билим, 

билгичтик, к=ндъмд=рдън жана ж=нд=мдън, инсандын  сапаттарынын, 

касиеттеринин жыйындысын камтыйт. Окуучунун кесип тандоого 

даярдыгынын критерийлеринин калыптанышы бул маанилъъ процессти 

башкаруунун жолун ачып берет. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине 

багыт беръъд= моделдештиръъ методун колдонуу педагогикалык 

шарттарды, форма жана методдорду, мазмунду ж.б. маселерди аныктоого 

жардам берип, кесиптик багыт беръъ ишинин оптималдаштырып, анын 

натыйжалуулугун камсыз кылды. 

         Эксперименталдык иштин методологиялык негизи изилд==нън 

педагогикалык процессте закон ченемдъълъкт=рдън =з ара байланышы 

жана =з ара шартталгандыгы, =ркънд=тълъъчъ процесстин ъзгълтъксъз-

дъгъ анын натыйжаларынын сандык жана сапаттык =зг=рълъшън= 

багытталган. Аныкталган кесиптик багыт беръъ ишинин технологиясы  
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окуучулардын теориялык материалдарды сапаттуу =зд=штъръъсън=,  келе-

чектеги кесибинин компетенцияларына ээ болуусуна, инсандык сапат-

тарынын жана  кесип тандооогу даярдыгынын  калыптанышында ощ 

таасирин тийгизди.   Эксперименттин жъръшънд= алынган материалдар-

ды сандык жана сапаттык салыштыруу эксперименталдык  класстын 

окуучуларынын к=рс=ткъчт=ръ бир кыйла жакшы экендигин к=рс=ттъ. 

        Бул процесс айыл мектебинде  айыл чарбасынын илимий- теориялык 

жана практикалык негиздерин ачып к=рс=тъъ, эмгекти уюштуруунун 

жащы шарттарында =ндъръштък процесстерди =зд=штъръъ, техникалык 

жабдуулардын ишт== принциптерин ъйр=нъъ, таанып билъъ, кесиптик 

кызыгууларын калыптандыруу,  атайын билимдерин, эмгек к=ндъмд=рън 

жана билгичтиктерин =нъктъръъ менен байланышат. Мына ушул шарттар 

окуучунун айыл чарбасындагы кесиптерге кызыгуусунун жана аны  

тандоосунун негизделген мотивинин калыптанышына, эмгекке ащ сезим-

дъъ мамиле жасоосуна ощ таасирин тийгизди. Мына ушул позициялардын 

негизинде айыл чарбасы менен байланышкан кесиптерди тандап алуунун 

т=м=нд=гъд=й критерийлерин  б=лъп к=рс=т= алабыз.: 

 — жеке  жана коомдук кызыкчылыкты айкалыштыра билъъсъ; 

 — айыл чарбасынын социалдык-экономикалык маанисин туура 

тъшънъъсъ; 

 — кесип тандоого теориялык, практикалык, психологиялык жактан 

тандоого даярдыгы; 

 — кесип тандоого чыгармачылык менен мамиле кылуусу. 

    Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгына таянып  окуучулардын  

айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптандырууда т=м=нд=гъ 

жагдайларды эске алуу керек деп айта алабыз: 

      — сабактардын илимий теориялык, методикалык дещгээлин 

жогорулатуу; 

       —  окуу процессинин жана класстан жана мектептен тышкаркы тарбия-

лык иштердин кесиптик багыт беръъчълък жана айыл чарба багыт-
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туулугун арттыруу: 

       — программалык материалдарды окутууда азыркы кездеги айыл 

чарбасынын проблемалары менен байланыштыруу: 

      — окуучуларды айыл чарбасынын жетишкендиктери, перспективасы 

менен тааныштыруу: 

        — окуучуларды сабак менен байланышкан ар търдъъ тарбиялык 

иштерге катыштыруу жана алардын эмгектик к=ндъмд=рън калыптан-

дыруу.  

      —  класстан тышкаркы тарбиялык иштерди окуу процессинин логика-

лык удандысы катары карап, анын жъръшънд= окуучунун туруктуу кесип-

тик кызыгуусунун, аны тандоонун мамиле мотивдеринин калыптандыруу; 

       — тарбиялык иштерде жекече, массалык жана коллективдъъ 

формаларын айкалыштырып =тк=ръъд=  окуучулардын жаш жана 

психологиялык =зг=ч=лъкт=рън эске алуу; 

        — жергиликтъъ =ндъръштък  шарттарды эске алып окуу тарбия иште-

ринин инновациялык формаларын колдонуу зарыл. 

       Жогоруда к=рс=тълг=н аспектилердин, сапаттардын, белгилердин 

негизинде мектепте  окуучуларды айыл чарбасындагы кесип тандоого 

даярдоо т=м=нд=гъ милдеттерди чечкенде калыптана тургандыгын 

белгилемекчибиз: 

    — айыл чарбасын реформалоонун ийгилигине окуучулардын ишенимин 

калыптандыруу; 

    —  политехникалык билим беръънън, окутуунун =ндъръмдъъ эмгек менен 

айкалыштыруунун негизинде кесиптик багыт беръъ ишин турмушка 

ашыруу; 

     — окуучулардын жалпы жана атайын билимдерге болгон ички 

муктаждыктарын калыптандыруу; 

     — окуучулардын айыл чарба эмгегине жана андагы кесиптерге 

кызыгуусун жана аны тандоодогу негизделген мотивин калыптандыруу; 

       — эмгекти уюштуруунун жащы шарттарына ылайык эмгек маданиятын 
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=нъктъръъ; 

      — окуучулардын жаш =зг=ч=лъкт=рън= ылайык эмгекти съйъъ, эмгекке 

жоопкерчилик менен мамиле жасоо сезимин тарбиялоо; 

     — базар экономикасынын жана жергиликтъъ райондун =зг=ч=лъкт=рън 

эске  алып эмгектик тарбия, кесиптик багыт беръънън мазмунун, форма 

жана методдорун =нъктъръъ; 

      — окуучулардын жалпы теориялык билимдерди =зд=штъръъсънън, 

политехникалык кругозорунун сапатын жогорулатуу; 

      — окуу-тарбия процессинин айыл чарба багыттуулугун арттыруу, 

алардын теориялык билимин практикада колдоно билъъ к=ндъмд=рън 

калыптандыруу; 

      — окуучуларды ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоонун теориялык, 

практикалык. адептик-психологиялык, мазмундук-маалыматтык дещгээ-

лин иштеп чыгуу; 

     — кесиптик багыт беръъ ишине ата-энелерди, адистерди, коомчулуктун 

кещири массасын тартуу; 

     — окуучулардын жекече жана жаш =зг=ч=лъкт=рън, эмгекти уюш-

туруунун жащы шарттарын эске алуу. 

 

                                  КОРУТУНДУ 

1. Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт беръъ проблемасынын 

=нъгъшъ жана калыптанышы =лк=бъздън билим беръъ системасынын 

=нъгъшънън составдык б=лъгъ болуп саналат. Теориялык талдоо 

Кыргызстанда окуучуларга кесиптик багыт беръъ проблемасынын 

=нъгъшънън жана калыптанышынын   т=рт этабын (I этап - 1950-1969-

жылдар; II-этап - 1969-1984-жылдар; III этап - 1984-1992-жылдар; IV этап - 

1992-жылдан бери)  аныктоого жана мън=зд=м= беръъг= мъмкъндък 

берди. +з кезегинде КПССтин съездеринин чечимдеринде жана расмий 

кабыл алынган өкмөттүк токтомдордо   айыл мектебинин окуучуларына  
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эмгектик тарбия жана кесиптик багыт беръънъ жакшыртуу маселеси 

белгиленип,   бул багытта изилд== иштерин жъргъзъъг= негиз болгон.  

Кыргызстандын педагог-окумуштуулары дагы окуучуларга    кесиптик багыт 

беръъ маселеси-нин =нъгъшън= салым кошушкан. Натыйжада  т=м=н-

д=гъд=й тарыхый-педагогикалык =б=лг=л=р тъзълг=н: политехникалык 

билим беръъ жана окутууну =ндъръмдъъ эмгек менен байланыштыруу 

деген принциптин негизинде окуучуларга кесиптик багыт беръънън 

методологиясынын иштелип  чыгышы; окуучуларга кесиптик багыт беръъ 

ишинин системасынын тъзълъшъ; мектеп практикасында алгылыктуу 

тажрыйбалардын топтолушу.   

Республикабыздын окумуштуу-педагогдорунун илимий эмгектерин, 

мектеп практикасында топтолгон тажрыйбаларды ъйр=нъъ кесиптик багыт 

беръъ маселесинин теориялык жана прикладдык проблемаларын иштеп 

чыгууга, перспективада =нъгъъсън прогноздоого шарт тъз=т.   

Кыргызстанда  мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүү проблема-

сынын өнүгүшүн=, калыптанышына өлкөнү социалдык- экономикалык 

жактан =нъктъръъ  =б=лг=  болуп саналат. Совет мезгилинде   окуучу-

ларга кесиптик багыт беръъ =нъгъшънън маанилъъ социалдык-эконо-

микалык фактору катары   ошол учурдун талабына ылайык келген илимий 

техникалык прогрессти, эмгекти мазмунунун =зг=ръшън, эмгектин 

субъектиси катары адам факторунун ролунун жогорулашын, 

квалификациялуу даярдыгы бар адистерге керект==л=рдън пайда болушун 

эсепт==г= болот.   

  Кыргызстандын эгемендүүлүктү  алган мезгилинен  баштап  кесиптик 

багыт берүү   маселесинин актуалдуулугу өсүүдө. Анткени, объективдъъ 

факторлордун  таасири астында айыл мектебинин окуучуларына кесиптик 

багыт беръъ маселесине  жеткиликтъъ к=щъл б=лънб=й, натыйжада 

дүйнөлүк алдыщкы тажрыйбалардан артта калууда.  Республиканы =нък-

търъънън стратегиялык багыттарына ылайык, агрардык реформанын 
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натыйжасында айыл чарбасына эмгекти уюштуруунун жащы форма-

ларынын жана инновациялык технологиялардын киргизилиши, базар 

экономикасынын калыптанышы  менен кесиптер ч=йр=сънд=  =зг=ръъл=р 

болду. Ошондой эле,  базар экономикасына =тъънън алгачкы мезгилинде 

пайда болгон миграциялык процесстер бъгънкъ кънд= уланууда. Мына 

ушул жагдайлар Кыргызстандын айыл чарбасынын  квалификациялуу 

даярдыгы бар кесип ээлерине муктаждыктарын пайда кылды. Белгиленген   

социалдык-экономикалык =б=лг=л=р айыл мектебинин окуучуларына айыл 

чарба кесипттерине  багыт берүүнън =ркънд=тъънъ кън тартибине коюуда.   

  Тарыхый-педагогикалык, социалдык-экономикалык =б=лг=л=рдъ эске 

алуу айыл мектебинин окуучуларына айыл чарба кесипттерине  багыт 

берүүнън ишинин методологиялык, теориялык жана илимий-методикалык 

негизин аныктоодо мааниге ээ болот. 

  Кыргызстандын билим беръъ системасын   модернизациялоо  айыл 

мектебинин социалдык-педагогикалык потенциалын жогорулатууну талап 

кылат. Азыркы кездеги  айыл жергесиндеги =зг=ръъл=р  кесип ээлерин 

даярдоодо мааниге ээ болгон жащы мазмунду табуунун зарылдыгын к=рс=ттъ.  

Айыл мектеби социомаданияттык чөйрөдөгү ар түрдүү факторлордун, 

шарттардын жыйындысын камтыган билим, тарбия жана кесиптик багыт 

берүүчү педагогикалык мейкиндик. Мына ушуга байланыштуу айыл мектебин 

социалдык институт катары төмөндөгү функцияларды аткарат: Кыргызстан-

дын дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кошулуунун шарттарында балдар-

дын билим алуусундагы жана кесип тандоосундагы муктаждыктарды канаат-

тандыруучу; айылды жаратуучу; мектеп бүтүрүүчүсүнүн өзгөчө дүйнө тааны-

мын калыптандыруучу; инсандык жана маанилүү кесиптик сапаттарды 

тарбиялоочу; айылдын жашоочуларына руханий, маданий жактан таасир 

этүүчү тарбиялоочу борбор болуп саналат. 

2. Мектеп окуучуларын кесип тандап алууга даярдоонун натыйжа-

луулугу проблеманын методологиялык, теориялык жана педагогикалык 
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маселелерин иштеп чыгууга байланышат. Методологиялык аспект 

кесиптик багыт берүүнүн концептуалдык негизин (мамиле жасоонун 

багыттары, принциптери, педагогикалык шарттары ж.б.), ал эми теориялык 

аспект кесиптик багыт берүү ишинин максатын, милдеттерин, мазмунун 

аныктайт. Базар экономикасынын шарттарында кесиптик багыт берүүнүнүн 

теориясы    жащы мазмунга, технологияга, концепцияларга негизделген 

максаттуу иш аракеттердин   жыйындысы.  Кесиптик багыт берүү – 

социалдык жана инсандык аспектилердин айкалышында окуучунун жеке 

өзгөчөлүгүн, жөндөмүн, кызыгуусун жана коомдогу социалдык-

экономикалык =зг=ръъ-л=рдън шартындагы эмгек рыногунун керектөөлөрүн 

эске алуу менен аны билим, билгичтик жана көндүмдөргө ээ кылып, 

кесиптик жана  инсандык сапаттарын калыптандырып, ащ сезимдүү кесип 

тандап алууга даярдоо боюнча коомдук жана педагогикалык таасир этүүнүн 

системасы. Коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=р   кесиптик багыт 

беръъ ишинин максатын, милдетин мазмунун жана форма, методдорун  

=ркънд=тъънъ талап кылат. Мына ушул жагдайлар изилдөөнүн предмети 

катары айыл мектебинин окутуу- тарбия процессинде окуучуларга айыл 

чарба кесип-терине багыт берүүнүн теориялык жана практикалык 

аспектилерин аныктоого багытталган.  

  3. Мектеп окуучуларына айыл чарба кесибине багыт беръънън натыйжа-

луулугу  педагогикалык шарттарга байланыштуу. Теориялык булактарды 

талдоонун жана педагогикалык тажрыйбаларга   таянуу менен педагогикалык 

шартты - билим берүүчү мейкиндиктин потенциалдык мүмкүнчүлүгүн ишке 

ашырып, анын жыйындысын чагылдырып, педагогикалык системанын ирээт-

телген жана багытталган натыйжалуу кызмат өтөөсүн, өнүгүүсүн камсыз 

кылган мүнөздөмөсү катары аныктадык. Айыл мектебинде окуучуларга кесип-

тик багыт беръъ ишинин натыйжалуулугун т=м=нд=гъ шарттар камсыз кылат: 

а) окуучулардын айыл чарба кесиптерине кызыгуусун калыптандыруу; б) 

окуу-тарбия ишинин айыл чарба жана кесиптик багыт берүүчүлүк жагдайын 
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арттыруу; в) мугалимдерди кесиптик багыт берүү ишине даярдоо; г) ата-

энелердин кесиптик багыт берүү маселеси боюнча түшүнүктөрүн кещейтүү; д) 

моделдештирүү; е) кесиптик багыт берүү ишинин этнопедаго-гикалык 

багыттуулугу ж.б.  

Кесипке багыт беръъ ишине мамиле кылуунун багыттары, 

педагогикалык шарттар, изилд==нън натыйжалары  айыл мектебинин 

окуучуларына айыл чарба  кесиптерине  багыт беръънън теориялык моделин 

иштеп чыгуунун негизи болду. Модель окуучунун инсанын өнүгүүсүнүн 

мейкиндигин аныктаган татаал система катары коомдун социалдык заказы 

менен аныкталып, методологиялык, теориялык, максаттык, мазмундук, иш-

аракеттик, баалоочу-жыйынтыктоочу блокторду камтыйт.  Ал окуучуларга 

кесиптик багыт берүү ишин долбоорлоонун, мазмунду, каражаттарды, 

форманы жана технологияны аныктоонун негизи болуп саналат. Моделди 

айыл мектебинин практикасында  колдонуу окуучулардын оптималдуу кесип 

тандап алуусуна таасирин тийгизет. 

4. Педагогикалык экспериментти жъргъзъънън натыйжасында айыл 

мектебинин окуучуларынын айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алууга 

даярдыгынын дещгээлинин =ск=ндъгън белгилемекчибиз.  Айыл мектебинин 

окуучусунун айыл чарбасындыгы кесиптерди тандап алууга даярдыгы - бул 

мотивациялык, когнитивдик, иш аракеттик жана баалоочу-мазмундук 

компоненттерди жана критерийлерди камтыган инсандын татаал 

интегративдик касиети. Окуучулардын айыл чарбасындагы кесиптерден 

тандоого даярдыгынын негизги критерийлери төмөндөгүлөр: келечектеги 

кесибине байланышы бар окуу предметтерине  кызыгуусу; өзүнүн кругозо-

рун  кещейтүүгө умтулушу; туруктуу кесиптик кызыгуусунун болушу;  прак-

тикалык тажрыйбаларды өздөштүрүүгө умтулуусу; тандаган кесибине 

психофизиологиялык терс таасирдин жок болушу.  

    Педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары эксперименталдык 

группанын окуучуларынын кесип тандоого даярдыгынын когнитивдик 
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(жогорку дещгээл 17 % дан 34%га), мотивациялык (жогорку дещгээл 25%дан 

39%га), баалоочу-жыйынтыктоочу (жогорку дещгээл 32%дан 45%га) иш-

аракеттик (жогорку дещгээл 17%дан-36%га) компоненттеринин =ск=ндъгън 

далилдеди. 

    Демек,педагогикалык эксперименттин жыйынтыктары окуучуларды айыл 

чарба кесиптерине багыт берүүнүн методологиялык жоболорун, аныкталган   

педагогикалык шарттарын, кесиптик багыт берүү ишинин системасын, 

моделин колдонуу натыйжалуу боло тургандыгын далилдеди. 

 
                            ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР   

 

 а) Изилд==нън жъръшънд= аныкталган жана практикада текшерилген 

теориялык моделди, уюштуруучулук-педагогикалык шарттарды айыл 

мектебинде  кесиптик багыт берүү иштерин жүргүзүүдө   пайдаланууну; 

б) айыл мектебинде табигый илимдердин негизин окутууда базар 

экономикасынын, аймактын,  жергиликтъъ чарбанын шарттарын эске алуу 

менен   окуучуларды КРнын айыл чарбасынын тармактары, анын илимий-

практикалык негиздери, инновациялык технологиялар жана аларга 

негизделген кесиптер менен тааныштырууга; 

в) класстан жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин айыл чарба 

жана кесипке багыт беръъчълък жагдайын арттырууну, атайын  «Кесип 

тандоо жана   айыл чарбасынын негиздери» деп аталган  факультативди, 

табигый илимдердин айыл чарбасы менен  байланышта болгон ийримдерди 

(«Биология жана айыл чарбасы» ж.б.у.с.), ишкер оюндарды, долбоорлоо 

методун, маалыматтык технологияларды  ж.б.ларды колдонууну;  

г)  мектеп окуучулары  жана мугалимдер ъчън айыл чарбасынын 

илимий-практикалык негиздери, андагы кесиптер жөнүндөгү маселелерди 

камтыган кошумча адабияттарды чыгарууну; 

д) педагогикалык жогорку окуу жайларда келечектеги мугалимдерди 
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кесиптик багыт берүү ишине теориялык, практикалык жактан даярдоону 

жакшыртууну; 

ж) Кыргызстандын айыл мектебинин практикасында окуучуларга 

кесиптик багыт беръъ боюнча топтолгон алгылыктуу тажрыйбаларды 

өркүндөтүп, чыгармачылык менен пайдаланууну; 

з) изилд==д=   аныкталган теориялык жана практикалык материалдарды   

ЖОЖдо педагогика предметин окутууда, педагогикалык практика 

мезгилинде пайдаланууну; 

и) перспективада Кыргызстандын педагогикалык ЖОЖдорунда адис 

профориентатор-педагогдорду даярдоону; 

        к) ата-энелерге коомдогу социалдык-экономикалык =зг=ръъл=рдън 

шартында окуучуларга кесиптик багыт берүүнън маанисин түшүндүрүүнъ. 
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                                       ТИРКЕМЕЛЕР                                                  

                                                   Тиркеме №1 

               "Мектепте окуучуларга кесиптик багыт беръънън негиздери" 

                                     (атайын курстун программасы) 

И.Арабаев атындагы КМУнун Окуу методикалык кенешинин (протокол 

№9, 25- май 2006-жыл), Окумуштуулар кенешинин ( протокол № 9,1-июнь 

2006-жыл) чечими менен бекитилген. 

                                     Тъшънък кат. 

Азыркы кездеги илимий-техникалык прогресстин жана базар 

экономикасынын шарттарында квалификациялуу даярдыгы бар 

адистерди даярдоо актуалдуу проблема болуп саналат. Бул милдетти 

чечъъд= окуучунун жекече =зг=ч=лъгън, кызыгуусун, ден- соолугун, шык-

ж=нд=мън жана коомдогу =зг=ръъл=рдъ эске алуу менен жъргъзълг=н 

кесиптик багыт беръъ иши маанилъъ. Кесиптик багыт беръъ ишин 

жъргъзъъд= мугалимге чон роль таандык. Мына ушуга байланыштуу 

келечектеги мугалимдерди кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъ= 

даярдоонун зарылдыгы келип чыкты. "Мектепте окуучуларга кесиптик 

багыт беръънън негиздери" деп аталган атайын чакан курс т=м=нд=гъ 

милдеттерди чечъъг= жардам берет: 

-окуучуларга кесиптик багыт беръъд= мугалимдин ролун 

тъшъндъръъг=; 

-студенттерге кесиптик багыт беръъ ишинин илимий теориялык, 

методикалык негиздерин тъшъндъръъг=; 

-келечектеги мугалимдерди кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъ 

боюнча практикалык к=ндъмд=рг=, билгичтиктерге ээ кылууга; 

-кесиптик багыт беръъ маселеси боюнча илимий-изилд== 

иштерин жъргъз= билъъг= ъйр=тъъ. 
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Программадагы материалдарды окутууда студенттер кесиптик багыт 

беръъ ишинин коомдогу орду, системасынын илимий негиздери, мазмуну, 

уюштуруунун жана башкаруунун =зг=ч=лъкт=ръ жана башка ушул 

сыяктуу теориялык маселелерди =зд=штър= алышат. Окуу процессинде 

студенттер алдыщкы педагогикалык тажрыйбалар менен таанышып, 

тъзд=н -тъз мектепте практикалык иштерди жъргъзъъг= катыша алышат. 

Программанын материалдарын =зд=штъръъд= студенттер 

рефераттарды жазышып, мектепте кесиптик багыт беруу ишинин планын, 

профессиограммаларды тъзъш=т. 

Программанын 1-б=лъгъ ЖОЖдун студенттери ъчън 24 саатка 

ылайыкталган (14 саат лекция, 4 саат семинар, 6 практика), 2-б=лъгъ айыл 

мектебинин окуучулары ъчън занятиелер ( бардыгы 22 саат) 

Кесиптик багыт беръънън маселесинин =нъгъшъ жана калыптанышы 

Жаштарга кесиптик багыт беръъ- коомдук социалдык- 

экономикалык =нъгъъсънън муктаждыгы. Коомдун =нъгъъсънд= 

кесиптик багыт беръъ ишинин максаты жана милдети. 

Кесиптик багыт беръъ проблемасынын пайда болушу, =нъгъъсъ. 

Кесиптик багыт беръъ проблемасынын КМШда жана Кыргыз 

Республикасында =нъгъъсънън негизги этаптары, чечилиши. 

Дуйн=лък практикада кесиптик багыт беръъ маселесинин чечилиши 

(Мисалы: АКШда, Францияда, Англияда ж.б.=лк=л=рд=). Педагог 

окумуштуулардын кесиптик багыт беръъ маселесин чечъг= кошкон 

салымдары. 

Базар экономикасынын шарттарында Кыргыз Республикасынын эл 

чарбасынын тармактары, =нъгъъ перспективасы, мън=зд=м=съ. 

Илимий-техникалык прогресстин, базар экономикасынын шарттарын-

дагы кесип' жана аны тандоого коюлган талаптар. Республикада квали-

фикациялуу даярдыгы бар адистерди даярдоонун системасы жана 

=зг=ч=лъкт=ръ. 
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Кесиптик багыт беръъ ишиндеги окуучунун инсаны 

Инсан кесиптик багыт беръъ ишинин обьектиси жана субьектиси 

катары. Инсандын социалдык мащызы жана анын критерийлери. 

Инсандын структурасы. Инсандын =нъгъшънън курак этаптары, 

мън=зд=месъ жана анын закон ченемдъълъкт=ръ. +нъгъънън жана 

калыптануунун факторлору. Инсандын калыптанышында активдъъ-

лъктън ролу. +зън =зъ тарбиялоо инсандын =нъгъшънън жана калыпта- 

нышынын шарты. 

Окуучунун курак этабына жараша кесиптик багыт беръънън 

=зг=ч=лъкт=ръ. Окуучунун кесиптик кызыгуусунун, ж=нд=мънън, адеп-

ахлактык жана башка сапаттарынын =нъгъшъ. 

Кесиптик =зън аныктоо - социалдык изилд==нън жана илимий 

жетекчилик кылуунун негизи. Кесиптик =зън аныктоонун =нъгъшъ 

структурасы жана ийгилигинин к=рс=тк=чт=ръ. Кесип тандоо этабында 

окуучунун кесип, адистик ж=нънд= маалыматка ээ болуусунун мааниси. 

Кесиптик идеалдардын, ж=нд=мдън, мугалимдин, ата-энелердин, ч=йр=-

нън, жолдошторунун ролу. Кесиптик кещеш беръънън ролу. 

Кесип тандоого жетекчилик кылууда негизги психологиялык, 

педагогикалык максаттар, принциптер, этикалык жана юридикалык 

нормалар. 

Кесиптик багыт беръъ - татаал социалдык-педагогикалык система. 

Окуучуларга кесиптик багыт беръънън функциялары. 

Кесиптик багыт беръъ максатында адамды ъйр=нъънън принциптери 

(илимий, калыптандыруучу, мамиле жасоо, детерминизм, инсандык, ащ-

сезимдин жана иш аракеттин биримдик принциби; комплекстъъ мамиле 

жасоо; объективдъълък; ъйренъънън динамикалуулугу), жана негизги 

методдору. 

Кесиптик багыт беръънън илимий негиздери 

Кесип жана адистик ж=нънд= тъшънък. Алардын пайда болушу. 

Кесиптик багыт беръъ - педагогикалык, психологиялык, экономикалык, 
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социалдык, медициналык проблема. Кесиптик багыт беръънъ ишке 

ашыруунун коомдук жана жекече дещгээли. 

Кесиптик багыт беръънън илимий негиздери ж=нънд= тъшънък. 

Негизги педагогикалык-психологиялык проблемалар: кызыгуу, шык, 

ж=нд=м, кесиптик каалоо, кесиптик багыттуулук. 

Кесиптик багыт беръънън принциптери: ащ сезимдъълък, =з 

алдынчалык, эркиндик, тарбиялоочулук, политехникалык багыттуулугу, 

комплекстъълъгъ ж.б. 

Кесиптик багыт беръънъ уюштуруунун диагностикалык жана 

тарбиялык аспектилери. 

Кесиптин адамга карата негизги талаптарынын мън=зд=м=съ 

(граждандык, моралдык, билим беръъчълък, жалпы жана атайын ж=нд=м-

д=р, билим, билгичтик, ден-соолук). Кесип тандоодогу негизги ката-

лыктар. 

Профессиология, профессиогарфия, профессиограмма ж=нънд= 

тъшънък. Кесиптердин классификациясы, типтери. Классификациянын 

белгилери, терт тепкичи. Кесиптин класстары (гностикалык, =зг=ртъп 

т=з==ч=, изилд==ч=), б=лъмд=ръ, группалары. Кесип тандоонун 

формуласы. Кесиптерди классификациялоонун жыйынтыгы. Профессио-

грамманын търл=ръ жана аларды тъзъъ методу. 

Кесип тандоого тийгизген социалдык, экономикалык, педагогикалык 

ж.б. факторлор. Алардын мън=зъ, ъйр=нъънън методдору. Кесиптин 

кадыр-баркынын окуучуга тийгизген таасири. 

Кесиптик багыт беръъ ишинин системасы 

Кесиптик багыт беръъ - социалдык -педагогикалык система катары. 

Азыркы кездеги кесиптик багыт беръънън функциялары. Мектепте 

кесиптик багыт беръъ ишинин компоненттери. 

Кесиптик маалымат беръъ жана агартуу иши. Иштин мазмуну, 

форма, методдору жана каражаттары. Кесиптик маалымат беръънън 

негизги принциптери (турмуш, практика, илим менен байланышта 
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болушу) Окуу-тарбия иштериндеги кесиптик агартуу иши. Кесиптик 

агартуу ишинин атайын =зг=ч=лъкт=ръ жана каражаттары. 

Кесиптик диагностика. Иштин мазмуну жана милдеттери. Инсандын 

физиологиялык, психологиялык жактан =нъгъъсън, калыптануусун 

ъйр=нъъ. Инсанды психодиагностикалык жактан ъйр=нъънън методдору. 

Ден соолук жана кесип. Организмге тийгизген таасирине жараша 

кесиптин группаларга б=лънъшъъ. Кесипке жарактуулук жана анын 

даражалары (жарактуулук, жараксыздык, т=п келиши, шык) =зън-=зъ 

тарбиялоо. 

Кесиптик кещеш - психологиялык, педагогикалык процесс катары. 

Кесиптик кецештин теориялык =б=лг=л=ръ жана методикалык маселе-

лери. Кесиптик кещештин типтери (психологиялык-педагогикалык, меди-

циналык, кабарлоочу- маалыматтоочу, диагноздук, корректировкалоочу 

кещеш). Жекече жана группалык кещеш беръъ. Кесиптик кещештин 

этаптары: даярдоочу, негизги, жыйынтыктоочу. Кещеш беръънън търл=ръ, 

формалары. Кесиптик кещеш беръъ максатында окуучунун инсанын 

ъйр=нъънън методдору. 

Кесиптик тарбиялоо. Иштин мазмуну жана милдети. Кесип тандоодо 

граждандык позицияны калыптандыруу. Кесиптик идеалдардын, шык-

ж=нд=мдън =нъгъшъ. Окуу-тарбия ишинин мааниси. 

Кесиптик ылгоо (профотбор) . Кесипке ээ болууга керек болгон 

билим, ж=нд=м, билгичтик, шык, кызыгуу. Кесиптик ылгоонун милдети 

жана тарбиялык мън=зъ. Кесип тандоодогу кыйынчылыктар. Психоло-

гиялык-педагогикалык жактан ылгоо. Кесипке медициналык жана 

психологиялык жактан даярдоо. 

Кесиптик ыщгайлануу жана жаштарды жумушка орноштуруу 

Кыргызстандагы эмгекке орноштуруу маселеси. Кесиптик ыщгайлануу - 

жащы социалдык шарттары, адистиктин =зг=ч=лъгън= ыщгайлануу 

процесси. Ыщгайлануу кесипти туура тандоонун критерийи. Кесиптик 

ыщгайлануунун этаптары( даярдоочу жана тъзд=н-тъз) 
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Окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин башкаруу 

Кесиптик багыт беръънъ башкаруунун методологиялык, теориялык 

негиздери. Башкаруунун принциптери жана функциялары. Кесиптик 

багыт беръънъ башкаруунун этаптары жана методдору. Окуучуларга 

кесиптик багыт беръънъ башкарууну механизми. Кесиптик багыт 

беръънън структурасы. Башкаруунун уюштуруунун структурасы, модели. 

Башкарууну координациялоо. Мектепте кесиптик багыт беръъ кещешин 

тъзъъ. 

Комплекстуу план кесиптик багыт беръънъ башкаруунун негизги 

инструмента. Пландаштыруунун =зг=ч=лъгъ. К=з=м=л башкаруунун 

негизги инструменти. 

Мектептеги кесиптик багыт беръъ ишинин мазмуну 

Мектепте кесиптик багыт беръъ ишинин мазмуну жана милдети 

(жоопкерчилик сезими, эмгекти съйъъ, эмгекке чыгармачылык менен 

мамиле жасоо, сезимдердин, ащ сезимдъъ кесипти тандоо мотивин 

калыптандыруу). Окуу-тарбия ишинде экономикалык (бизнес, маркетинг 

менеджмент ж.б.), =ндъръштък технология ж=нънд= маалыматтарга ээ 

кылуу. 

Кесиптик багыт беръъ ишинин багыттары, этаптары жана анын 

мазмуну. Окуучунун иш аракеттеринин търл=ръ жана алардын кесип 

тандоодогу ролу. 

Предметтик сабактарды окутууда окуучуларга кесиптик багыт беръъ. 

Окутуунун политехникалык жана кесипке багыт беръъчълък багытын 

жогорулатуунун мааниси. Предметтик сабактын мугалиминин ролу. 

Класстан жана мектептен тышкары убакта окуучуларга кесиптик 

багыт беръънън форма, методдору, каражаттары. Окутууну коомдук 

пайдалуу, =ндъръмдъъ эмгек менен айкалыштыруунун мааниси. 

Элдик педагогика жана андагы таалим-тарбиянын идеялары. Элдик 

педагогиканын идеяларын окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишинде 

пайдалануунун форма жана методдору. Класс жетекчинин ролу. 
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Республиканын алдыщкы мектептеринде топтолгон тажрыйбалар. 

Мектепте кесиптик багыт беръънъ жакшыртуунун жолдору 

Мектептеги кесиптик багыт беръъ кабинета. Кабинетти уюштурууга, 

жабдууга коюлган талаптар. Кабинеттин ишин пландаштыруу. Кабинетте  

жетекчилик кылуу, окуучулар менен ишт==. 

Кесиптик багыт беръъ боюнча факультативдерди, ийримдерди тъзъъ. 

Алардын максаты, милдети. Факультативдик программасынын мазмуну. 

Сабакты, тарбиялык ишти =тк=ръънън формасы жана методу. Кесиптик 

багыт беръъ боюнча материалдарды ъйр=нъънун ырааты. 

Окуучуларга кесиптик багыт беръъд= ата-эненин ролу. Мектеп менен 

ата-энелердин биргелешип ишт==съ. Аларды кесиптик багыт беръъ 

боюнча тарбиялык иштерге тартуу. Ата- энелер менен иш жъргъзъънън 

формалары. Мектепте кесиптик багыт беръъ кещешин тъзъъ. Кещештин 

ишин пландаштыруу. Кесиптик багыт беръъ ишине коомчулуктун кещири 

массасын тартуу. +ндъръштък коллектив, кесипчилик техникалык, 

атайын жана жогорку окуу жайлар менен биргелешип иш жъргъзъъ. Анын 

форма менен методдору. 

Кесиптик багыт беръъ ишинде массалык информация каражаттарын, 

адабияттарды, искусствонун материалдарын пайдалануу. Бул иштин 

форма жана методдору. 

       1-семинар: Кесиптик багыт беръъ илимий негиздери. 

1. Кесиптик багыт беръънън пайда болуу себептери жана =нъгъъ этаптары 

2. Кесиптик багыт беръъ маселесин изилд==нън негизги багыттары жана 

=зг=ч=лъкт=ръ 

3. Кесиптик багыт беръънън педагогикалык жана психологиялык 

негиздери. 

4. Профессограмма. Кесиптерди классификациялоо. 

2-семинар: Кесиптик багыт беръъ система катары. 

1. Кесиптик багыт беръънън негизги компоненттери менен алардын 

мън=зд=м=л=ръ. 
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2. Кесип тандоого таасир тийгизген факторлор алардын 

=зг=ч=лъкт=ръ. 

3. Кесиптик багыт беръъд= окуучуларды ъйр=тъънън жолдору. 

3-семинар: Мектепте кесиптик багыт беръънън мазмуну 

1. Окуучуларга кесиптик багыт беръънън мазмун жана милдеттери. 

2. Кесиптик багыт беръъ ишинин багыттары, этаптары. 

3. Окуу-тарбия иштеринде кесиптик багыт беръъ. 

1-практикалык сабак: "Кесиптик багыт беръъ ишинин системасы" 

Практикалык сабак мектепте =тк=ръл=т. Студенттер кесиптик багыт 

беръъ кабинетинде болушуп, окуу-тарбия ишине катышышат. Кесиптик 

багыт беръъ ишинин компоненттери боюнча жъргъзъш=т. Практикалык 

иштин жыйынтыгы боюнча талкуу уюштурулат. 

Кесиптик багыт беруу маселесин =з алдынча ъйр=нъънън 

багыттары 

1. Кесиптик багыт беръъ маселесине арналган илимий- методикалык 

адабияттар менен таанышуу. 

2. Адабияттардын библиографиялык к=рс=ткъчт=р=н тъзъъ. 

3. Кесиптик багыт беруу маселеси боюнча илимий-изилд== ишине 

катышуу. 

4. Кесиптик багыт беръъ боюнча кыскача с=здък тъзъъ. 

5. Кесиптик багыт беръъ боюнча алдыщкы тажрыйбаларды ъйр=нъъ 

6. Доклад, лекция, рефераттарды даярдоо. 

7. Кесиптик багыт беръъчълък жагдайда ээ болгон иш чараларды 

даярдоо. 

8. Кесиптик багыт беръъчъ тарбиялык иштерге катышуу жана аны 

талдоо. 

9. Кесиптик багыт беръъ ишинин методикасын =зд=штъръъ. 

10. Илимий-методикалык журналдарга жарыяланган эмгектерди 

ъйр=нъъ,талдоо. 

11. Илимий докладдарды даярдоо. 
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Докладдардын, рефераттардын, курстук иштердин темалары 

1. Окуучуларга кесиптик багыт беръънън системасы жана мазмуну 

2. Кесиптик багыт беръънън принциптери. 

3. Кесиптик багыт беръънън психологиялык проблемалары. 

4. Кесиптик багыт беръънън педагогикалык негиздери. 

5. 1-4-класстын окуучуларына кесиптик багыт беръъ ишинин мазмуну. 

6. 5-9-класстын окуучуларына кесиптик багыт беръъ ишинин мазмуну. 

7. 10-11-класстын окуучуларына кесиптик багыт беръъ ишинин мазмуну. 

8. Окуучуларды кесип тандоого даярдоодо класс жетекчинин ролу. 

9. Кесиптик багыт беръъ ишинде ата-эненин ролу. 

10. Окуу процессинде окуучуларга кесиптик багыт беръънън милдети (бир 

предметтин мисалында). 

11. Окуучуларды кесип тандоого даярдоодо коомдук пайдалуу эмгектин 

ролу. 

12. Окуучуларга кесиптик кещеш беръънън милдеттери жана типтери. 

13. Окуучунун инсанын ъйр=нъънън методдору. 

14. Мектепте кесиптик багыт беръъ ишин пландаштыруу. 

15. Кесиптик багыт беръъ проблемасынын =нъгъшъ. 

16. Илимий-техникалык прогресстин кесиптик багыт беръъг= тийгизген 

таасири. 

17. Эмгекти уюштуруунун жацы шарттарында кесиптик багыт беръъ. 

18. Окуучулардын кесиптин =зън аныкташы. 

19. Политехникалык билим беръънън ролу. 

20. Класстан жана мектептен тышкары иштердин системасында кесиптик 

багыт беръъ. 

21. Мектепте кесиптик багыт беръъ кабинетин тъзъъ. 

22. Окуучулардын кесиптик кызыгуусун калыптандыруу. 

23. Кыргыз Республикасында кесиптик багыт беръъ проблемасынын 

=нъгъшъ. 
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Айыл мектебинин окуучулары ъчън кесиптик багыт беръъ боюнча          

занятиелер. 

 

№ Темалардын аталышы Сааттын 

саны 

+тъл= тур- 

ган орду 

Ким =тк=р=т. 

1 Кыргызстандын эл 

чарбасынын тармактары, 

=нъгъшъ 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Айыл чарба 

адиси 

2 Кыргызстандын айыл 

чарбасынын =нъгъшъ жана 

анын тармактары 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Айыл чарба 

адиси 

3. 

 

Кыргызстандын  жана 

аймактын айыл чарбасы-

нын =нъктъръъгън перспек- 

тивасы. 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Айыл чарба 

адиси 

4. Айыл чарбасында эмгекти 

уюштуруунун формалары. 

    2  Фермердик-

дыйкан 

чарбаларда 

Айыл чарба 

адиси 

5. Айыл чарбасында илимий 

жетишкендиктердин 

колдонулушу 

    2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Айыл чарба 

адиси, биология 

химия, физика 

мугалими 

6. Айыл чарбасынын эмгек 

ресурстары 

    2 Фермердик-

дыйкан 

чарбаларда 

Айыл чарба 

адиси,география 

мугалими 

7. Кесип жана адистик 

ж=нънд= 

тъшънък.Алардын пайда 

болушу жана =нъгъшъ 

    2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, муга-

лимдер, 
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8. Айыл чарба чарба 

адистеринин даярдоонун 

багыттары   

    2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, айыл 

чарба адиси 

9. Кесип тандоонун 

=зг=ч=лък-т=ръ 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, мектеп 

психологу   

10. Кесиптик кызыгуу,  

ж=нд=м 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, мектеп 

психологу   

12.      Кесип тандоонун фактор-

лору. Кесип тандоодогу 

каталар 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, Айыл 

чарба адиси 

13.  Айыл чарбасындагы кесип-

тер, алардын 

=зг=ч=лъкт=ръ 

2 Фермердик-

дыйкан 

чарбаларда 

Класс жетек-

чилер, айыл 

чарба адиси 

14.  Кесипке ээ болуунун 

жолдору 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, айыл 

чарба адиси 

15.  Кесип тандоого коюлган 

талаптар 

2 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер, мектеп 

психологу   

16.  Тандаган кесипти коргоо 

 

6 Кесипке 

багыт беръъ 

кабинети 

Класс жетек-

чилер муга-

лимдер 
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                                                                                                       Тиркеме №2   

                                         4-7- класстын окуучулары ъчън анкета 

 Аты____________________ Атасынын аты 

Мектеби_______________ классы_________________ 

 Суроолорду  к=щъл буруп окуп,  чын дилищден жана тагыраак жооп 

берищиз. 

1. Мектепте кандай окуйсущ? (мыкты, жакшы, канааттандыраарлык)  

2. Сага кайсы предметтик сабактар жагат?________________________ 

3.  Сага кайсы предметтик сабактар жакпайт? 

____________________________________________________________ 

4. Ъйд= бош убактыщда эмне менен алектенесищ: 

А) китеп окуйм, б) сър=т тартам? В) спорт менен машыгамын, г) ъй 

жаныбарларын багамын,д) бакчада иштеймин,ж) ата-энеме жардам 

берем, з) техника менен алектенем, (жетпегенин жазып кой )  

5. Кандай кружокторго катышасыщ?  

 6.Класста кандай коомдук жумуш аткарасыщ?  

7.Ъйд= сабакка даярданганыща ким жардам берет? А) =зъм 

даярданам,б)ата-энем, в)жолдошторум, г) агам-эжем., д) мугалимдер . 

8. Досторущ барбы(к=ппъ же аз элеби)?_____________________________ 

9.  Сага кайсы кесип жагат?_______________________________________ 

10.Кайсы кесип ж=нънд= жакшы билесищ? ________________________ 

11.  Айылыщарда адамдар кандай кесиптерде иштешет?____________ 

____________________________________________________________ 

12 Айылда  эл кандай чарбачылык кылышат?_______________________ 

13. Дыйканчылык жана мал чарбачылыгы ж=нънд= билесищби?______ 

 14. Кайсы кесипти тандадыщ?______________________________________ 

15. Эмне ъчън тандап алдыщ?_______________________________________ 
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                                                                                                                                Тиркеме №3 

                                 8-9- класстын окуучулары ъчън анкета 

 Аты____________________ Атасынын аты 

Мектеби_______________ классы_________________ 

 Суроолорду  к=щъл буруп окуп,  чын дилищден жана тагыраак жооп 

берищиз. 

1.Кайсы окуу предметтери сага к=бър==к жагат? 

2. Сага кайсы предметтик сабактар жакпайт? 

3. Кандай кружокторго катышасыщ? а)математикалык,б) физикалык, в) 

химиялык, г)биологиялык, д) адабият, ж)техникалык, з) чет тилдер. и) 

спорттук, к)=здък к=рк=м чыгармачылык, л)айыл чарбасы( жетпешенин 

жазып кой)_______________________________________________________ 

4.Мурда кайсы кружокко катышкансыщ?_____________________________ 

6. Ъйд= бош убактыщда эмне менен алектенесищ? а) китеп окуйм, б) сър=т 

тартам? в) спорт менен машыгамын, г) ъй жаныбарларын багамын,д) 

бакчада иштеймин, ж) ата-энеме жардам берем, з) техника менен 

алектенем,  и) модел жасаймын, к) музыка угамын (жетпегенин жазып кой 

)_____________________________________________________________ 

7. Кандай багыттардагы китептерди окуганга кызыгасыщ?____________ 

8. Мектепте канда коомдук жумуш аткарасыщ?_____________________ 

9.Досторущ к=ппъ же аз элеби?______________________________________ 

10.+зъщд= кандай сапаттарды тарбиялагыщ келет?____________________ 

11.  Сага кайсыл кесиптер жагат?____________________________________ 

12 Кайсы кесипти тандагыщ келет? Эмне ъчън тандадыщ?______________ 

 

13.Айыл чарбасы ж=нънд= билесищби?_______________________________ 

14. Айыл чарбасынын =зг=ч=лъгъ эмнеде?____________________________ 

15. Айыл чарбасынын кандай мааниси бар?___________________________ 

16. Айыл чарбасындагы кесиптерди билесищби? Сага жагабы?__________ 
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17. Айылыщдагы алдыщкы фермерлер, механизаторлор, дыйкандар жана 

башкалар ж=нънд= билесищби?______________________________________ 

18. Айыл чарба кесибин тандайсыщбы?______________________________ 

19. 9-классты бътк=нд=н кийин эмне кыласыщ? А) мектепте окуумду 

улантам,б) кесиптик техникалык лицейде окуймун,г) колледжде окуймун, 

д) эмгектенем._________________________________________________ 

20. Сенин тандаган кесибище ата-энещ макулбу?___________________ 

                                                                                                       Тиркеме №4 

                                 10-11- класстын окуучулары ъчън анкета 

Аты____________________ Атасынын аты 

Мектеби_______________ классы_________________ 

 Суроолорду  к=щъл буруп окуп,  чын дилищден жана тагыраак жооп 

берищиз. 

1.Сага иш аракеттин кайсы търъ же илимдин тармагы кызыктырат: 

А) табигый илимдер( математика, химия, биология, физика география, 

айыл чарбасы.)____________________________________________________ 

Б)коомдук илимдер (история, философия.экономика. юридика, 

лингвистика)______________________________________________________ 

в) гуманитардык (адабият, педагогика, психология, журналистика) 

г)искусство (музыкалык, театралдык, к=рк=м =н=рчълък,эстрада жанры) 

д) =ндъръшт= эмгектенъъ, кайсы адистикте__________________________ 

е) азырынча так кызыгуум жок_____________________________________ 

2.+зъщ кызыккан тармакты же илимдин багытын ъйр=нъъ ъчън эмне 

кыласыщ?______________________________________________________ 

А) предметтик сабактарды жакшы окуймун._________________________ 

Б) кошумча адабияттарды окуймун_________________________________. 

В)кызыккан предмет боюнча кружокторго катышамын_______________ 

Г) мугалимдерден, адистерден кещеш аламын________________________  

( жетпегенин жазып коющуз)  
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3. Ъйд= бош убактыщда эмне менен алектенесищ? а) китеп окуйм, б) сър=т 

тартам? в) спорт менен машыгамын, г) ъй жаныбарларын багамын,д) 

бакчада иштеймин, ж) ата-энеме жардам берем, з) техника менен 

алектенем,  и) модел жасаймын, к) музыка угамын (жетпегенин жазып 

коющуз) _________________________________________________________ 

4. Мектепте канда коомдук жумуш аткарасыщ?_____________________ 

5. Азыркы кездеги айыл чарбасынын =зг=ч=лъгъ, мааниси эмнеде? 

6. Айыл чарбасындагы кесиптерди билесищби? Сага жагабы?________ 

7. Айыл чарба кесибин тандайсыщбы?_______________________________ 

8. Келечекте кайсы тармакта эмгектенгищ келет? Эмне ъчън?__________ 

9. 11--классты бътк=нд=н кийин эмне кыласыщ? А) мектепте окуумду 

улантам,б) кесиптик техникалык лицейде окуймун,г) колледжде окуймун, 

д) жогорку окуу жайдан окуймун, ж) эмгектенем______________________. 

10. Ата-энещиз  тандаган кесибище   макулбу?_______________________ 

                                   ТИРКЕМЕ5. 

 

Окуучулардын айыл чарбасы  жана андагы кесиптер боюнча  

билимин  аныктоо боюнча анкета 

 

Кымбаттуу окуучулар! Айыл чарбасы менен байланышкан 

билимди аныктоо    үчүн  Сиздерди төмөндөгү суроолорго жооп 

берүүңүздү өтүнөбүз. 

1. «Айыл чарба =ндъръшъ» деген терминдерди кандай түшүнөсүз? 

_____________________________________________________________ 

2. Айыл чарбасынын илимий негиздерин окуп үйрөнүп, билиши 

керекпи? 

_____________________________________________________________  

3. Айыл чарбасындагы  болуп жаткан кандай  проблемаларды 

билесиз? 

___________________________________________________________  

4. Республикада, Сиз жашаган аймактын айыл чарбасынын негизги 

багыттары кайсылар? Мисал келтирсеңиз. 

_____________________________________________________________ 
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5. Республикада, Сиз жашаган аймактын айыл чарбасын кандай 

=нъктъръъг= болот?  Сиздин к=з караш, мисал келтириңиз. 

_____________________________________________________________  

6. Республика , Сиз жашаган аймактын айыл чарбасын  ъчън кандай 

кандай кесиптер керек?  

_____________________________________________________________  

7. Сиз жашаган аймактын айыл чарбасын =нъктъръъ ъчън эмне керек?    

_____________________________________________________________ 

8. Айыл чарбасындагы   кандай иштерге  катышасыз? 

_____________________________________________________________ 

 

9. Республикада, аймактын айыл чарбасындагы ситуацияны 

жакшыртуу боюнча кандай программаларды билесиз? 

_____________________________________________________________ 

10. Келечектеги айыл чарба кесиптерин кандай элестете аласыз? 

 

 

11. Сорт жана порода деген эмне? ____________________________ 

______________________________________________________ 

12. Айыл чарба жумуштарын автоматташтыруунун, электрлеш-

тиръънън, механизациялоонун мааниси эмнеде?   

___________________________________________ 

13. Айыл чарба кесиптерине кандай талаптар коюлат? 

___________________________________________________________

____________________________________________ 

14.    Айыл чарбасын электрлештиръънън мааниси кандай? 

__________________________________________________________ 

15. Айыл чарбасыннда химиянын жетишкендиктерин кандай 

колдонулат?_______________________________________________ 

16.  Келечектеги айыл чарба жумуштарын автоматташтырууну кандай 

тъшън=същ? 

         17.Биология,химия,физика илимдеринин жетишкендиктери айыл 

чарбасында  кандай колдонулат?______________________________________ 

Сиздин чын жүрөктөн берген жообуңузга ырахмат. 
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ТИРКЕМЕ 6. 

Окуучулардын кесип тандоого даярдыгын   аныктоо 

боюнча комплекстүү анкета 

Сиздерди окуучулардын экологиялык маданиятынын 

компоненттеринин деңгээлин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн суроого 

катышууңузду өтүнөбүз. Суроолордун жыйынтыгын Сиздердин жооптордун 

так жооп бергенизден көз каранды болот. 

                            I. Когнитивдик компонент 

1. Сиз айыл чарбасы  деген  түшүнүктъ ачып бере аласызбы? 

______________________________________________________________  

2.Айыл чарбасында болуп жаткан =зг=ръъл=рг=  кандай карайсыз? 

______________________________________________________________  

  3. Айыл чарбасындагы  проблемеларды чечүүдө өзүңүздүн мектепте 

алган билимиңизди кандай пайдалана аласыз? 

______________________________________________________________  

  4.Айыл чарбасындагы  проблемеларды чечүүдө   бул тармактарга кандай 

кесип ээлери керек экендигин билесизби?  

______________________________________________________________  

  6.Айыл чарбасындагы  проблемеларды чечүүдө ъчън  кандай иш-

чараларды жъргъзг=нг= даярсызбы ? 

______________________________________________________________  

 7.Айыл чарбасындагы  проблемеларды чечүүг=  кандай салым кошо 

аласыз?_________________________________________________________

8. Айыл чарбасында табигый илимдердин жетишкендиктери кайда 

колдонулат?____________________________________________________ 

9.  Айыл чарбасына кандай практикалык сунуш киргизе 

аласыз?_________________________________________________________ 

10. Айыл чарбасы бонча билимищизди кантип терещдете 

аласыз?_________________________________________________________ 

II. Иш-аракеттик компонент 

1. Айыл чарбасы ъчън   практикалык мааниге ээ кандай  билимдерге ээ 

болдуңуз? 

______________________________________________________________  

2. Айыл чарбасын =нъктъръъ ъчън  эмне кыласыз? 

______________________________________________________________  

3. Сиз өзүңүздү айыл чарбасына карата мамилеңизди иш-аракетиңизди 

жөнгө сала аласызбы? 
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а) ооба, дайыма; 

б) ооба, кээде; 

в) кез-кезде; 

г) жок, эч качан. 

4. Сиз өзүңүздү айыл чарбасындагы ишмердүүлүгүңүздү кандай 

баалайсыз? 

а) жогорку деңгээлде; 

б) орто деңгээлде; 

в) жооп берүү кыйын 

5. Айыл чарбасынын кайсы багытында иштегищиз келет? 

6. Айыл чарбасында иштесещиз ишищизди пландаштыра аласызбы? 

7. Фермердик чарба уюштурсащыз эмнеден баштайсыз? 

8. Эмгектин =ндъръмдъълъгън кантип жогорулатат элещ? 

9. Кесиптик даярдыгыщды  кантип жогорулата алсыщ? 

10.  Ишкердиктин негизи эмнеде? 

III. Мотивациялык компонент 

1. Сиздин айыл чарба кесибин тандоого оющуз кандай? 

______________________________________________________________  

 

2. Башка адамдардын айыл чарбасындагы кесиптерди тандап алуусун 

кандай карайсыз?  

______________________________________________________________  
 

3. Сиз, айыл чарба кесиптерин тандап алышыщызга эмне себеп 

юолду?____________________________________________________ 

  
 

4. Өзүңдүн жөндөмүңдү айыл чарбасында эмгектенип к=рс=т=   

аласызбы? Кантип? 

______________________________________________________________  
 

5. Сиз айыл чарба кесиптерине  болгон муктаждыгыңызды сезесизби? 

______________________________________________________________  

6. Айыл чарба кесибине кызыгасызбы? 

7. Айыл чарба кесибин тандащыщызга кайсыл сабактар мааниге ээ 

болду? 

8. Тандаган кесибищиздин кандай шарттары жагат? 

9.  Айыл чарба кесиби эмнеси менен кызыктырат?\ 
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10. Кесип тандашыщызга ким кещеш берди? 

                              IV.  Баалуулук-жыйынтыктоочу компонент 
 

1. Айыл чарбасы  кандай мааниге ээ? 

______________________________________________________________  

 

2. Сиз үчүн айыл чарбасы кандай маанилүү, баалуу? 

______________________________________________________________  

 3.Жалпы адамзат үчүн айыл чарбасынын баалуулугу эмнеге 

байланыштуу?  

а) ал, адамдын жашоосунун негизги шарты;  

б)  ал, адамга тамак аш жана кийим берет; 

в) ал, адамдын иш аракетин шыктандыруусунун булагы; 

г) жооп берүү кыйын… 

д) башка пикир (жазыңыз)______________________________________ 

4. Кыргызстанда  ъй жаныбарларынын  жана маданий өсүмдүктөрдън 

кандай породалары жана сорттору  бар? 

______________________________________________________________  

  5.Өзүңүздү эмгек маданиятыңыздын деңгээлин баалаңыз 

а) жогору; 

б) ортодон жогору; 

в) ортодон төмөн; 

г) төмөн; 

д) жооп берүү кыйын 

6. Кесиптик маданият дегенди кандай тъшън=съз? 

7. Кесиптик иш аракетищди пландаштыра алсыщбы? 

8. Кесиптик перспективащ ж=нънд= ойлодущбу? 

9. Инновациялык технологияны баалайсыщбы? Эмне ъчън? 

10.  Кантип ийгиликке жетише аласыщ? 

                                                 

                                                                            Тиркеме № 7 

                                 Окуучулардын ата-энелери ъчън анкета. 

Урматтуу ата-энелер Сиздин жообущуз балащыздын туура кесип тандап 

алышына жардам берет. Суроолорду  к=щъл буруп окуп,  чын дилищден 

жана тагыраак жооп берищиз. 

Окуучунун аты, атасынын аты. Классы 



  

 302 

1.Сиздин оющуз боюнча балащыз ким болушу керек?___________________ 

2.Сиздин пикирищиз балащыздын пикири менен шайкеш келеби?________ 

3.Балащыз кайсы кесипти тандагысы келет?___________________________ 

4.Балащыздын кесип тандап алышына кандай жардам бересиз?__________ 

5. Балащыздын тандаган кесибине кандай мамиле жасайсыз?____________ 

6. Сиздин оющуз боюнча ата-эне  баланын кесип тандап алышына 

катышыш керекпи?_______________________________________________ 

7. Сиздин пикирищиз боюнча мектептеги иш чаралар  окуучунун кесип 

тандап алышына жардам береби?___________________________________ 

8. Балащыздын кесипке ээ болуусунун кандай жолуна баа бересиз?______ 

9.  Балащызга кыскача мън=зд=м= бере аласызбы?_____________ 

10. Балащыздын кесип тандап алышына андай жагдайлар таасир 

тийгизди?_________________________________________________________ 

11. Балащыз бош убактысында эмне менен алектенет?_________________ 

12. Балащыз Сиздин кесипке кызыгабы?______________________________ 

13. Балащыздын кесип тандап алышына кещеш бересизби?______________ 

11.  Сиз балащыздын тандаган кесибин туура деп эсептейсизби?_________ 

12.Балащыздын мектепти бътъшъ Сизди толкундатабы?________________ 

12. +зъщъзд=р ж=нънд= маалымат берсещиз.  

1. Кайда эмгектенет?  Кесибищиз . 

А) атасы______________________________________________________ 

Б)энеси________________________________________________________ 

2.Билимищиздер. 

Атасы : жогорку, атайын орто, орто, толук эмес орто 

Энеси: жогорку, атайын орто, орто, толук эмес . 

Сиздин ъй бъл=щъз канча кишиден турат? 
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                                                      Тиркеме № 8 

Мугалимдердин  кесиптик багыт беръъ ишине даярдыгын  

текшерүү үчүн тест жана анкета 

Урматтуу кесиптеш! 

Окуучулардын кесип тандоого даярдыгын калыптандыруунун 

деңгээлин жогорулатуу максатында, биз Сизден төмөндөгү суроолордун тура 

жообун таап, жооп берүүңүздү өтүнөбүз. 

Сизге чын жүрөктөн жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. 

1. Кесип– бул: 

а) курчап турган жаратылыш чөйрөсүн коргоо жөнүндөгү илим; 

б) тирүү организмдердин жашоо шарттарын жана алар жашаган чөйрө 

менен организмдин өз ара байланышын изилдөөчү илим; 

в) адам менен аны курчап турган жаратылышын өз ара байланышы 

жөнүндөгү илим; 

г) жооп берүү кыйын… 

2. Профориентология эмнени изилдейт: 

а) Социалдык-экономикалык маселелерди; 

б) Окуучуларды ащ сезимдъъ кесиптандоого даядоонун 

маселелерин; 

в) Кесипке багыт беръънън жолдору жана методдорун (усулдарын); 

г) Коомчулук мене биргелешип иш алып баруунун жолдорун; 

д) =лк=нън туруктуу өнүгүүнүн идеяларын ишке ашырууну; 

е) Кадр маселесин чечъънъ; 

ж) жооп берүү кыйын. 

3. Сиз эмне үчүн окуучуларга кесиптик багыт беръъ иши менен 

алектенесиз? 

а) мектептин администрациясы тапшырган; 

б) окуткан предметтин өзгөчөлүгү; 

в) кесипке багыт беръъ  проблемасынын актуалдуулугу; 

г) жооп берүү кыйын… 

4. Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръъд= табигый 

илимдердин циклинде  каралышы керек деп эсептейсизби? 

а) ооба; 

б) жок; 

в) жооп берүү кыйын… 
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5. Сиз мектепте кесип тандоого байланышкан өз алдынча предмет 

катары окутулуш  керек деп эсептейсизби? 

а) ооба; 

б) жок; 

в) жооп берүү кыйын… 

  6.Окуучуларга  кесиптик багыт  берүүнүн жетектөөчү идеясы эмнеде? 

а) окуучуну ащ сезимдъъ кесип тандоого даярдоо; 

б) окуучуну эмгекке даярдоо; 

в) окуучунун =з алдынчалыгын  калыптандыруу; 

г) социалдык  проблемаларды чечүү; 

д) жооп берүү кыйын… 

  7. Сиз   предметтердин айыл чарба  жана кесипке багыт беръъчълък 

жагдайын  колдойсузбу? 

а) ооба; 

б) жок; 

в) жооп берүү кыйын… 

   8. Программалык материалдарды айыл чарбасы менен   байланыштырууга 

мүмкүнбү? 

а) ооба; 

б) ооба (кээде гана); 

в) жок; 

г) жооп берүү кыйын… 

9. Сиздин   ишиңизде окуучуларга кесиптик багыт беръъд=  кандай 

проблемалар кездешет? 

а) Кесип тандоого байланышкан адабияттардын жоктугу;   

б) Кесип тандоо маселесининин теориясын толук билбейм;   

Окуучуларга кесиптик багыт беръъ ишин жъргъзъъ боюнча 

методикалык адабияттардын жетишсиздиги; 

         в) бул багытта курстардын жоктугу    

10.Сабактан тышкаркы иштерде предметтик мугалимдер окуучуларга 

кеиптик багыт беръъ  менен алектениши керекпи? 

а) ооба; 

б) жок; 

в) жооп берүү кыйын… 

11. Мугалимдин окуучуларга кесиптик багыт беръъ  иш-аракети 

инсандын жана коомдун =нъгъшъ   үчүн керекпи? 

а) ооба; 
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б) жок; 

в) жооп берүү кыйын… 

    11. Педагогикалык эмгек стажыщыз______________________ 

    12. Кесипке багыт беръънъ кандай тъшън=съз? _____________________ 

    13. Кесипке багыт беръънън негизи компоненттери кайсылар? 

     14.Кесипке багыт беръънън педагогикалык негизи эмнеде?   

    15.Кесипке багыт беръънън мектепте кандай ишке ашырылат?_________ 

      16. Кесипке багыт беръъд= кандай формаларды колдоносуз?_______ 

      17.  Окуучуларга кесиптик багыт беръъ маселеси ъйр=н=създ=рбъ?  

       18. Кандай окуу колдонмолорун пайдаланасыз?___________________ 

      19. Алардын мазмуну сиздерди канааттандарабы?_______                     

      20.Айыл чарба кесибине багыт беръъъд= кандай кыйынчылыктар 

кездешет?______________________________________________________ 

    21.Окуучулар мене кандай жекече иш алып барасыз? __________ 

     22. Ата-энелер менен кандай иш жъргъз=съз?__________ 

  Тиркеме №9 

Айыл мектебинде окуучуларга  кесипке багыт беръъ ишинин 

 системасы 

        Окуучуларга айыл чарба кесибине багыт беръъ ишинин системасы- 

бул окутуунун ар бир баскычына ылайык келген мазмунду, ар търдъъ 

форма , методдорду  камтып, чыгармачылык менен колдонулат. 

Айыл чарба кесиптерине  багыт беръъ ишинин этаптары жана 

мазмуну: 

1-4 - класстар (кесип ж=нънд=гъ алгачкы тъшънъкт=рън 

калыптандыруу) 

- сабактарда,  класстан  тышкаркы  иш  чараларда окуучунун 

Кыргызстандын айыл чарбасынын тармактары ж=нънд=гъ тъшънъкт=рън 

калыптандыруу; 

- окуучулардын айыл чарбасынын мааниси, андагы кесиптер 

ж=нънд=гъ алгачкы маалыматтарга ээ кылуу; 
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Ар търдъъ иш аракетте окуучунун ж=нд=мън, шыгын байкоо жана 

анын  окуу таанып билъъ кызыгуусун =нъктъръъг= к=щъл б=лъъ 

5-7 класстар ( кесипке кызыгуусун ойготуу) 

-окуучулардын окуудагы ийгилиги менен байланышкан 

дифференцияланган кызыгуусун аныктоо; 

-окуучунун кызыгуусунун, ж=нд=мънън негизинде кесип тандоого 

байланышкан коомдук мааниге ээ болгон сапаттарын калыптандыруу; 

- азыркы кездеги айыл чарбасынын негиздери, андагы кесиптер 

менен тааныштыруу; 

- кесип тандоонун эрежелери менен тааныштырып, окуучунун 

кесипке кызыгуусун ойготууга,  таанып билъъ тажрыйбасына  ээ болуунун 

жана кесиптик кызыгуусунун  жеке адам ъчън маанисин тъшъндъръъ; 

     - =зънън жеке кызыгуусу жана мъмкънчълъгъ ж=нънд= к=з карашын 

калыптандыруу (=зънън «МЕНин» калыптандыруу) 

-айыл чарба эмгегинин  тажрыйбаларына ээ кылуу;  

        8-9 класстар ( кесиптик  каалоосун калыптандыруу) 

     - окуучунун курак =зг=ч=лъгън, жеке мън=зън эске алып, анын 

кызыгуусу жана кесиптик каалоосун калыптандыруу; 

    - азыркы кездеги айыл чарбасынын негиздери, андагы кесиптер, кесип 

тандоонун эрежелери менен тааныштыруу; 

   - кесипке байланышкан предметтерге суроо талабын аныктоо; 

 -кесип тандоо боюнча жекече жана группалык кесиптик кещеш беръъ; 

 -кесиптик кызыгуусуна ылайык окуу суроо талаптарын калыптандыруу; 

      10-11 класстар( кесиптик  тандоосунун негизделген мотивин 

калыптандыруу) 

 - окуучунун илимий негизделген билимдерин, практикалык к=ндъмд=рън, 

коомдук мааниге ээ болгон кесип тандоосунун мотивдерин 

калыптандыруу 

    - окуучуларды инсандык сапаттарын, кесиптик идеалдарын жана 

туруктуу пландарын калыптандыруу 
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    -Окуучулар келечектеги кесибине жардам бере турган предметтерге, 

тарбиялык иштерге катыштыруу; 

    -Окуучунун кесиптик планын коррекциялоо, кесип тандоого даярдыгын 

баалоо, кесиптик сапаттарын калыптандыруу, =з билимин к=т=ръъг=, 

=зън-=зъ тарбиялоого к=нъктъръъ. 

      Кесипке    багыт беръъ мектептин окуу- тарбия процессинде ишке 

ашат. Ар бир этапка ылайык мазмун, форма жана методдор колдонуу 

менен жергиликтъъ шартты эске алуу менен иш чаралардын планы 

тъзъл=т. Мектептеги кесиптик багыт беръъ ишине ата-энелер, айыл чарба 

адистери  коомчулуктун кещири массасы катышат. Мектептин  малымат-

тык- билим беръъчъ мейкиндик ч=йр=съ окуучунун кесиптик жана 

инсандык сапаттарын калыптандыруу максатын к=зд=йт. 

                                                                                Тиркеме№10. 

               Келечектеги     айыл чарбасына  керектъъ кесиптер. 

    Агроэколог, агроинженер. багбан, агроном, агроэкономист, ГМО-

агроном, агро-информатор, фитосанитар, агрокибернетик, селекционер,  

механизатор, жашылча =стъръъчъ. 

      Ветеринар, малчы-механизатор, балчы, фермер, зооинженер, 

зоотехник, мал чарба фермаларынын операторлору, ъй канаттууларын 

багуучу, канаттуулар фермасынын оператору, селекционер. 

     Кещири профилдеги механизатор, тракторист-комбайнер, айыл 

чарбасын автоматташтыруунун оператору, айыл чарбасын 

механизациялаштыруунун инженери,  айыл чарба продукциясын кайра 

иштетъъ жана сактоо боюнча технолог, тоют =ндъръъ цехинин оператору,       

химиялык бактериологиялык анализд==чъ лаборант. 

 Экономист, айыл чарбасынын бухгалтери, айыл чарбасынын менеджери, 

маркетолог, инженер-мелиоратор ж.б. 
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                                                              Тиркеме №11.  

                   Мектептин кесиптик багыт беръъ кещеши 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуу тарбия 

иштери боюнча 

мектеп 

директорунун 

орун басары 

 

тарбия  иш-

тери боюнча 

Мектеп ди-

ректорунун 

орун басары 

Класс 

жетекчилер 

Предметтик 

сабактын 

мугалимдери 

Кещештин т=рагасы ( мектеп директору) 

Кещештин мъч=л=ръ 

Ата-энелер 

комитетинин 

т=рагасы 

Айыл 

=км=тъ-

нън 

башчысы 

Жергиликтъъ 

кещештин-

т=рагасы 

Фермердик 

дыйкан 

чарбалары-

нын 

жетекчилери 

Медицина 

кызматкери 

Эмгек 

алдыщкыла- 

рынан 

=кълд=р 

Мектептеги 

окуучулар 

уюмунан 

Айылдын 

жаштар 

комитетинин 

т=рагасы 

 

 

 

Соц. 

педагог, 

психолог 
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                                                                                               Тиркеме №12     

                   Айыл  мектебинин   кесиптик багыт беръъ ишинин планы 

                                    
№ 

Иштин мазмуну Жооптуулар 

 Мектептеги уюштуруу иштери  
1   Мектепте кесиптик багыт беръъ кещешин 

тъзъъ  
Мектеп 
администрациясы 

2.   Кесиптик багыт беръъ кещешинин =тк=н окуу 
жылдагы ишинин жыйынтыгын талкуулоо, 
жащы окуу жылынын иш планын тъзъъ жана 
бекитъъ. Негизги багыттарды белгил==. 
  

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

3. Кесипке багыт беръъ кабинетин тъзъъ кесиптик багыт 
беръъ кещешинин 
мъч=л=ръ 

4. Мектепти кесипке багыт беръъ байланышкан 
документтер жана  методикалык материал-
дар, маалыматтык техникалар менен жабдуу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары, кещештин 
мъч=л=ръ 

5. Кесипке багыт беръъд= мааниге ээ болгон 
ийримдерди тъзъъ 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун баса-
ры, предметтик 
мугалимдер, 
адистер. 

4  Кесипке багыт беръъг= багытталган 
курстарды уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун баса-
ры. предметтик 
мугалимдер. 
адистер. 

5. Кесипке багыт беръъг= багытталган дубал 
газеталарды чыгаруу 

Предметтик 
мугалимдер. 

6. Окуучулардын коомдук пайдалуу жана 
=ндъръмдъъ эмгегин уюштуруу 

Предметтик 
мугалимдер. 

   
 Мугалимдер менен иш алып баруу  
1. Предметтик мугалимдерге жана  класс жетек-

чилерге методикалык сунуштарды  иштеп 
чыгуу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары. 
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2 Мугалимдер ъчън «Окуучуларга кесиптик 
багыт беръънън негиздери» боюнча атайын 
семинарларды уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

3. Мугалимдердин кесиптик багыт беръъ иши 
боюнча тажрыйба алмашуулуарын уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

4. Мугалимдер ъчън кесиптик багыт беръъ 
боюнча кещештерди уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

5. Предметтик сабактын мугалимдердин, класс 
жетекчилердин, псхихологдордун, медицина  
жана айыл адистеринин иш аракетин 
координациялоо 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

6   
 Ата-энелер менен  иш алып баруу  
1. Ата-энелер ъчън атайын эл чарбасынын 

тармактары жана андагы кесиптер тууралуу 
лекцияларды уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

2 Ата-энелер менен ар търдъъ кесип ээлеринин   
жолугушууларын уюштуруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары, кещештин 
мъч=л=ръ 

3   Атайын ата-энелердин ъчън  кесиптик багыт 
беръънън негиздери боюнча лекцияларды   
=тк=ръъ. 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

4 Ата-энелер ъчън методикалык сунуштарды 
иштеп чыгуу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

5 Ата-энелерди кесиптик багыт беръъ кабине-
тин жабууга катыштыруу 

Мектептин окуу 
тарбия иштери 
боюнча орун 
басары 

6. Ата-энелерди ийримдерди жетект==г= тартуу Класс жетекчилер 
   
 Окуучулар менен  иш алып баруу  
1. Окуучулардын кесиптик кызыгууларын жана 

багытталгандыгын аныктоо ъчън анкета 
Психолог, класс 
жетекчилер. 
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жъргъзъъ 
2. Окуучулардын кесип тандоодогу проблема-

ларын чечъъ ъчън суроо жъргъзъъ, кесиптик 
кещеш беръъ 

Класс жетекчи 

3.   Кесип тандоого байланышкан эл чарбасынын 
тармактары жана андагы кесиптер ж=нънд=гъ 
класстык сааттарды, лекцияларды, талкуу-
ларды  =тк=ръъ,  

Класс жетекчи. 

4 Окуучулар менен жекече иш алып баруу Психолог 
5.   Кесип тандоого байланышкан конкурстарды, 

конференцияларды, тренингдерди, ишкер 
оюндарды жана башкаларды уюштуруу. 

Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер,  адистер 

6. Кесиптер дъйн=сън= байланышкан конкурс-
тарды, к=рс=тм=л=рдъ уюштуруу. 

Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер, адистер 

7. Ар търдъъ кесип ээлери  менен жолугушуу-
ларды =тк=ръъ. 

Класс жетекчи 

8. Предметтик сабактарда окуучуларды кесип-
тер менен тааныштыруу. 

Предметтик 
мугалимдер. 

9. Окуучуларды ийримдерге катыштыруу. Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер . адистер 

10. Окуучуларды коомдук пайдалуу жана 
=ндъръмдъъ эмгекке катыштруу. 

Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер . адистер 

11 Окуучулардын кесип тандоого байланышкан 
долбоорлорду коргоосун уюштуруу. 

Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер . адистер 

12. Мектеп бътъръъчъл=рън=  кесиптик кещеш 
беръъ   

Класс жетекчилер, 
предметтик муга-
лимдер . психолог 
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