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АЙЫЛ МЕКТЕБИ БИЛИМ ЖАНА КЕСИПТИК БАГЫТ БЕРҮҮНҮН 

МЕЙКИНДИГИ  

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

RURAL SCHOOL AS EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ORIENTATION SPACE 

Аннотация: Азыркы кездеги Кыргызстандын экономикасында айыл чарбасы 

негизги орунду ээлейт. Базар эконоимикасына өтүүнүн шарттарында айыл чарбасынын 

квалификациялуу даярдыгы бар кесип ээлерине муктаждыгы өсүүдө, бул көйгөйдү 

чечүүдө айыл мектеби чоң роль ойнойт. Макалада билим жана кесиптик багыт берүүчү 

мейкиндик катары айыл мектебинин өзгөчөлүгү каралган. 

Аннотация: В экономике современного Кыргызстана ведушее место занимает 

сельское хозяйство. В условиях перехода к рыночной экономике возрастает потребность 

сельского хозяйство квалифицированным кадрам. В решении этой проблемы особая роль 

играет сельская школа. В статье рассмотрены особенности современной сельской 

школы как образовательное и профоиентациное пространство.  

Summary: In economy of modern Kyrgyzstan the leading place is taken by agriculture. 

In the conditions of transition to market economy the economy to qualified personnel increases 

rural. In the solution of this problem the specialrole plays rural school. In article features of 

modern rural school as educational and profoiyentatsiny space are considered.  
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Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен 2019- жыл 

“Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы” деп жарыяланды. Жарлыкта 

өлкөбүздүн айыл жергесин социалдык, экономикалык жактан комплекcтүү өнүктүрүүнүн 

маселелери белгиленген [1]. Кыргызстандын алдыңкы цивилизацияланган өлкөгө 

айланышында агрардык сектордун өнүгүүсү мааниге ээ болот. Бул маселени чечүү жаңы 

техниканы, технологияны колдоно билген келечектеги айыл чарба адистерин даярдоону 

талап кылат.  

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл мектебин өнүктүрүү маанилүү мамлекеттик 

милдет катары каралган. Анткени, Кыргыз Республикасындагы бардык 2262 мектептин 70 

пайызынын ашыгы айыл жергесинде жайгашкан. Мына ушуга байланыштуу өлкөбүздө 

кабыл алынган билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык 

документтерде, концепцияларда айыл мектебинин функционалдык өнүгүүсүн жөнгө 

салууга, билим тарбия берүүнү өркүндөтүүнүн төмөндөгүдөй багыттары аныкталган: 

- айыл мектебинин окуучуларынын сапаттуу билим алуусун камсыз кылуу; 

- айыл мектебинин окуучусунун инсандык потенциалын реализациялоодо, кесип 

тандоодо бирдей старттык мүмкүнчүлүк түзүү; 

- коомдогу социалдык-экономикалык, социалдык-психологиялык парадигмаларды 

эске алуу менен айыл чарба кесибин тандап алууга багыт берүү. 



Кыргызстандын өнүгүүсүнүн жаңы этабында айыл мектеби социалдык-

экономикалык маселелерди чечүүгө катышат. Мектеп бүтүрүүчүлөрү айыл чарба 

эмгекчилеринин катарын толуктоодогу негизги резерв болуп саналат. Мына ушуга 

байланыштуу айыл мектебинде окуучулардын жеке кызыгуусун жана жергиликтүү 

аймактардын кадрларга керектөөлөрүн эске алып, аларды кесип тандап алууга даярдоого 

көңүл буруу зарыл. Бирок, өндүрүштүк-экономикалык мамилелерди реформалоонун 

мезгилинде айыл мектеби өзүнүн консервативдүүлүгүнүн натыйжасында негизги 

миссиясынын бири болгон келечектеги айыл чарба эмгекчилерин тарбиялоодон четтеп 

калган. Бул айыл жергесинде жашоочулардын адептик, мотивациялык, эмоционалдык 

жана иш аракеттик чөйрөсүнө таасир тийгизет. Аталган тенденцияны социалдык-

экономикалык чаралар менен эле чечүүгө болбойт. Мында мектептин айыл социумунун 

өнүктүрүүчү, кайра жаратуучу потенциалы мааниге ээ болот.  

Республикабыздын айыл мектептеринде топтолгон тажрыйбаларды үйрөнүү, 

жүргүзүлгөн изилдөөлөр, ар түрдүү иш чаралар өткөрүлсө дагы кесиптик багыт берүү 

иши дайыма эле жакшы натыйжа бере бербей жаткандыгын практика көрсөтүүдө. Мектеп 

бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү айыл чарбасындагы кесиптерди тандагылары келишпейт. 

Ошондуктан мектеп окуучуну кесип тандап алууга даярдоонун маанилүү шарты катары- 

окуучу үчүн кесиптик багыт берүүчү жана аны өнүктүрүүчү чөйрөнү түзүүчү мейкиндик 

болушу керек. Айыл мектебинин шартына карата билим берүү чөйрөсү сырткы (адамдар, 

инсан аралык катнаш, уюштуруучулук маданият ж.б.) жана ички (инсандын 

эмоционалдык кейип кепчүүсү, анын өзүнө жана башкаларга жасаган мамилеси) 

шарттардын жыйындысы.  

Кыргызстанда айыл мектеби республикабыздын билим берүү системасынын бөлүгү 

болуу менен аймактык, социалдык-экономикалык, маданий, тарыхый ж.б. ар 

түрдүүлүгүнө карабастан өзүнө тийиштүү болгон мүнөздөмөгө ээ. Бул жагдай айыл 

мектеби деген түшүнүктү теориялык ой жүгүртүүнүн өзгөчө бирдиги катары тактоого 

мүмкүндүк берет. Окумуштуу М.П.Гурьянованын эмгектеринде айыл мектеби деген 

түшүнүк - иш аракетинин ар кыл тиби жана түрү бар, айыл жергесинде жалпы билим 

берүүчү кызмат өтөгөн феномен катары белгиленген  [2]. Мына ушул сыяктуу көз 

караштардын негизинде айыл мектебин билим жана тарбия берүү процессин ишке 

ашырган, ар түрдүү факторлордун, шарттардын, компоненттердин жыйындысын 

камтыган социо-маданияттык мейкиндиктеги келечектеги компетенттүү кесип ээсин 

даярдоочу педагогикалык феномен деп айта алабыз. Кыргызстандын айыл мектеби 

балдарга билим жана тарбия берүү менен гана чектелбейт. Окумуштуулардын илимий 

эмгектерине жана республикабыздын мектептеринин тажрыйбаларына таянуу менен 

айылдык мектеби өзүнчө феномен катары төмөндөгүдөй функцияларды аткара 

тургандыгын белгилейбиз: 

- балдардын билим алуусундагы муктаждыктарды канааттандыруучу социо-

маданияттык жана социалдык-педагогикалык функциялар;  

- коомдук мааниге ээ болгон айылды жаратуучу; 

- социалдык институт катары мектеп бүтүрүүчүсүнүн өзгөчө дүйнө таанымын 

калыптандыруучу; 

- окуучулардын патриотизм, достук, адеп-ахлактык ж.б.у.с. социалдык сапаттарын 

тарбиялоочу; 

- тарбиячынын ролу аткарган компенсатордук функция; 

- айылдын жашоочуларына руханий, маданий жактан таасир этүүчү 

координациялоочу борбор. 

Мына ушул функцияларды окуу тарбия ишинин жүрүшүндө эске алуу мектеп 

бүтүрүүчүсүнүн айыл жергесинде иштеп калуусуна таасирин тийгизет. Биздин көз 

карашыбызча айыл мектебинин билим берүү чөйрөсү татаал, көп чен өлчөмдүү жана 

субьективдүү болгондуктан инсандын калыптанышына таасир тийгизген шарт катары 

каралган негиздүү модель. Айыл мектебинде билим, тарбия берүү процессинин азыркы 



кездеги программаларга, окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн концепциясына ылайык 

келиши, обьект менен субьектин катнашуусу, материалдык-техникалык базасынын 

чыңдалышы маанилүү.  

Айыл социуму окуучунун инсанын калыптанышына оң таасирин тийгизип, окуу-

тарбия процессин уюштурууга, кесиптик багыт берүү ишин жүргүзүүдө төмөндөгүдөй 

жагымдуу шарт түзөт: 

-мектептин жана айыл социумунун тыгыз байланышта болушу; 

-балдардын жаратылышка түздөн түз жакындыгы; 

- окуучунун айыл чарба эмгегине дайыма катышуусу; 

-айыл чарба эмгегинин негиздерин системалуу үйрөнүүгө кеңири мүмкүнчүлүктүн 

болушу; 

- айыл жергесинде традициялардын сакталышы жана алардын окуучуларга оң 

таасирин тийгизиши; 

- окуу процессин класстан жана мектептен тышкаркы иштер менен 

интеграциялаштырууга кеңири мүмкүнчүлүктүн болушу, окутуунун жана тарбиялоонун 

технологиясын ар түрдүү кылууга шарт түзгөндүгү; 

- окуу процессин индивидуалдаштырууга, алардын окуу ишин жекече 

долбоорлоого, алгылыктуу форма жана методдорду колдонууга мүмкүндүктөрдүн 

болушу; 

- айыл жергесинде бардыгы бири-бирин жакшы билгендиги, үй бүлөдө, мектепте 

тарбиялоого жагымдуу шарттарды түзүп, кызматташтык педагогикасын жакшыртууга 

мүмкүнчүлүктөрдүн болушу; 

- мугалим менен окуучунун ортосунда ишкер байланыштын дайыма болушу. 

Окуучуларга кесиптик багыт берүүдө билим берүү чөйрөсүнүн өнүктүрүүчүлүк 

жагдайы маанилүү. Азыркы кездеги билим берүү системасы когнитивдик мамиле жасоого 

багыт алууда. Каралып жаткан көйгөйлөргө ылайык, мектепте өзгөчө илимдердин негизин 

окутууда дүйнөнүн (биологиялык, химиялык, физикалык, географиялык) картинасы 

жөнүндөгү маалыматтарга, азыркы кездеги айыл чарбасы тууралуу политехникалык 

билимдерге жана компетенцияларга ээ кылуу, бул тармактагы кесиптерге кызыгуусун 

тарбиялоо ж.б.у.с. педагогикалык маселелерди чечүү керек. Бул үчүн алгылыктуу 

окутуунун мазмунун, форма жана методдорун колдонуу, окутуу процессинин айыл чарба 

багыттуулугун, кесипке багыт берүүчүлүк жагдайын арттыруу мааниге ээ болот. 

Чөйрө окуучунун инсандык сапаттарынын калыптанышына таасирин тийгизет. 

Мына ушуга байланыштуу чөйрөнү жөн гана мүнөздөбөстөн, анын адам менен кандай өз 

ара катнашта болоорун эске алуу керек. Айыл мейкиндигиндеги мектепте окуучуларды 

кесип тандоого даярдоодо окуу тарбия ишинин максатын, уюштуруучулук-педагогикалык 

шарттарын аныктоо, коомчулуктун кеңири массасын окуу-тарбия ишине тартуу гана 

жакшы натыйжа берет. Окуу тарбия ишин уюштурууда айыл мектебинин мүмкүнчүлүгүн 

жана төмөндөгү жагдайларды эске алуу керек:  

1) айыл жергесинин калкынын компактылуу жашашы; 

2) калкты социалдык коргоо, маданият, спорт жана башка мекемелер менен 

кызматташты түзүүнүн бир кыйла жеңилдиги; 

3) кошумча билим берүүнүн чектелгендиги, айыл жергесинде кошумча билим 

берүүчү мекемелердин жоктугу; 

4) мектеп билим, тарбия берүүчү мекеме катары баалангандыгы. 

Айыл мектеби окуучуларды агросоциумдагы эмгекке, кесип тандоого даярдоодо 

базар экономикасынын суроо талаптарына ылайык кызмат өтөөсү керек. Көпчүлүк айыл 

коомчулугу агросоциумда иштөөгө жана жашоого даярдыгы бар инсандарды тарбиялоого 

кызыктар. Мектепке негизинен заказ жеке ишкерлер, фермердик-дыйкан чарбаларынан 

болууда. Мына ушуга байланыштуу окуучуларга билим, тарбия жана кесиптик багыт 

берүүдө айыл мектептеринин төмөндөгү өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл:  

- айылдын экономикалык жана социалдык жактан өнүгүү перспективасы;  



- жергиликтүү айыл чарбадагы өндүрүштүн абалы;  

- айрымдарынын маданий борборлордон алыс жайгашкандыгы;  

- айыл чарба өндүрүшүнө жана жаратылышка жакындыгы;  

- элдин мүнөздүү салттары, социалдык турмушу; 

- айылдык социалдык инфраструктурасына жана өндүрүшүнө көз карандылыгы; 

- өзүнүн айыл коомчулугу үчүн экономикалык, маданий, социалдык жактан 

дайындалгандыгы.  

Айыл мектебинин айрымдары - бул уникалдуу ар түрдүү социалдык педагогикалык 

кубулуш катары өнүгүп жатса, айрымдары уюштуруучулук-педагогикалык, материалдык 

жана кадрдык жактан кыйынчылыктарга учурап, төмөндөгүдөй татаал шарттарда кызмат 

өтөөдө:  

1) Базар экономикасына өтүүнүн шарттарында өндүрүштүк процесстердеги 

өзгөрүүлөрдүн натыйжасында элдин жашоо деңгээлинин төмөндөшү; 

2) Миграциялык процесстер, балдардын кароосуз калышы ж.б.у.с. факторлор айыл 

мектебинин окуу тарбия ишин жүргүзүүсүнө таасирин тийгизиши; 

3) Көптөгөн квалификациялуу даярдыгы бар адистердин айылдан кетип калышы;  

4) Айыл жергесинде жумушсуздуктун өсүшү, инфраструктуранын начарлашы; 

5) Медициналык жана маданий жактан тейлөөнүн деңгээлинин төмөндөшү; 

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 төрөлүшүнүн азайышы, баладардын ата-

энелери менен кошо миграцияланышы мектептердеги окуучулардын контингентинин 

өзгөрүшүнө алып келиши;  

9) Айыл мектебинин окуучуларына билим берүүнүн мазмуну учурдагы фермердик-

дыйкан чарбалардын суроо-талаптарына жооп бербейт (айыл жергесиндеги социалдык-

экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталбагандыгы атайын тандоо курстарынын, 

кошумча адабияттардын жоктугу ж.б.) 

Айылдын мейкиндигиндеги жашоочулардын социалдык абалы өз кезегинде 

мектептеги окуу-тарбия ишин уюштурууда төмөндөгүдөй көйгөйлөрдү жаратат: 

- балдардын үй жумуштарына көп катышы, сабактан кийинки иштерге аз 

катышышына алып келет; 

- окуучулардын кесип тандоодо жеткиликтүү социалдык-психологиялык жардам 

ала алышпагандыктары; 

- кесиптик багыт берүү маселеси боюнча атайын даярдыгы бар адистердин 

жоктугу жана мугалимдердин даярдыгынын төмөндүгү. 

Айыл чарбасынын өнүгүүнүн инновациялык жолго өтүшүнүн шартында эмгек 

ресурсу жөнүндөгү маселе актуалдуу. Мектептин милдети окуучуларды туура кесип 

тандап алууга даярдоо менен мүнөздөлөт. Окуучуларды эл чарбасы үчүн зарыл болгон 

кесип тандап алууга даярдоодо эмгекти уюштуруунун жаңы шарттарын, илимий 

техникалык прогресс жана эмгекчилердин турмуштук деңгээлин жогорулатууга 

багытталган социалдык милдеттер таасир тийгизе тургандыгын эске алуу керек.  

Азыркы кезде айыл мектебинин көйгөйлөрү айылдын экономикасы, руханий 

турмушунун жалпы көйгөйлөрү менен байланышкан. Бул айыл мектебинин өнүгүүсүнүн 

жалпы тенденциясын аныктап, тарбиялоо процессине таасирин тийгизет. Айыл мектеби 

билим берүү системасынын составдык бөлүгү катары жаш муундарга билим тарбия 

берүүгө байланышкан жалпы милдеттерди чечүү менен агро-өнөр жайдын өнүгүшүнө түз 

жана кыйыр таасир эте турган атайын функцияны аткарып, кесиптик багыт берүү ишин 

жүргүзүүдө төмөндөгү талаптарды эске алат: 

- эмгекти уюштуруунун жаңы формаларын жана шарттарын; 

- чарба жүргүзүүнүн методдорунун жаратылышты пайдалануунун экологиялык 



принциптерин; 

- Кыргызстандын шарттарында чарба жүргүзүүнүн экономикалык 

натыйжалуулугун арттыруунун багыттарын; 

- агартуучу мекеме гана болбостон, айыл социумунун маданиятына таасир тийгизе 

турган көп аспектилүү уюм. 

Азыркы кезде илимий адабияттарда «маалыматтык билим берүү чөйрөсү» деген 

термин колдонулууда. Бул негизинен мультимедиялык (компьютердик, тармактык) билим 

берүү технологияларынын өнүгүшү менен байланышат. Бул жагдай айыл мектебинин 

окуучуларынын кеңири маалыматтарга ээ болушуна мүмкүндүк түзөт. Мектеп айыл 

мейкиндигиндеги билим, тарбия берүүчү социализациялоочу маанилүү институт. 

Жаштардын социалдык калыптануусу жаңы тарыхый учурда өтүп, алар социалдык, 

экономикалык, саясий, руханий, адептик шарттарга ыңгайланышат. Айыл мектебинин 

окуучулары ар түрдүү булактардан жаңы социалдык баалуулуктарды алышат. ХХ1 

кылымдагы маалыматтык технологиянын доорунда көптөгөн кылымдардан бери 

топтолгон улуттук руханий-этникалык маданиятты, каада- салтты, үрп адатты, элдик 

педагогиканын традицияларын айыл мектеби гана сактай алат. Айыл мектеби элдик 

педагогиканын жана инновациянын негизинде тарбиялоонун мазмунун байытып, 

модификациялап, коомдун керектөөсүн эске алуу менен айыл жергесинде 

жашоочулардын жаңы катмарын тарбиялайт. Бирок, калыптанып келе жаткан жаш 

муундардын керектөөлөрү менен аларды ишке ашыруунун ортосунда карама-каршылык 

пайда болот. Мына ушул маселерди чечүүдө мектептин турукташтыруучу ролу өсөт. 

Айыл мектептеринин иштөө шарттары обьективдүү факторлор менен аныкталып, 

окуучуларга билим жана тарбия берүүгө таасирин тийгизет. Мектептин айыл чарба 

өндүрүшү менен тыгыз байланышы, анын негизги социалдык функциясын 

конкреттештирет. Бул, биринчиден, окуучулардын айыл чарба эмгегине кеңири 

катышуусуна шарт түзүү; экинчиден, окуу-тарбия процессинде жүргүзүлгөн кесиптик 

багыт берүү ишинин айыл чарба багыттуулугу менен аныкталат. Айыл мектебинин 

кесипке багыт берүүчүлүк мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга төмөндөгү жагдайлар таасирин 

тийгизет: 

- эмгектик традициялардын сакталып калышы; 

- эмгекти сүйүү, жаратылышка жакындык, коомдун балдарга кам көрүшү, 

улууларды урматтоону калыптандыруу; 

- туулган жерге болгон сүйүүнү калыптандыруу. 

- мектеп айыл жергесиндеги жалгыз билим берүүчү мекеме, ал аркылуу бардык 

жаштардын билим алышы; 

- мектеп калкка тарбиялык иш алып барган жалгыз коомдук мамлекеттик институт; 

- айыл жергесинде бүгүнкү күндө мектеп гана билим тарбия берүүчү катары гана 

сакталып калбастан, ал маданиятты таратуучу мекеме; 

- айыл жергесинде атайын шарттардын “айылда жашоонун образына” таасир 

тийгизиши (көпчүлүк жашоочулардын айыл чарба эмгеги менен алектениши, эмгектин 

сезондуулугу, эмгектин шарттары, механизациялоонун жана электрлештирүүнүн төмөнкү 

деңгээли). 

Мына ушул сыяктуу факторлор балдардын кесип тандоосуна таасирин тийгизип, 

айыл мектебинин окуучусунун жалпыланган социалдык-психологиялык мүнөздөмөсүн 

берет. Айыл мектебинин окуучусунун инсанынын калыптанышына таасир тийгизген 

факторлорду төмөндөгүдөй классификациялоого болот: социалдык-экономикалык, 

сезондук, социалдык психологиялык, жаратылыштык-климаттык, территориялык-

аймактык, социалдык-тарыхый, социалдык турмуш-тиричиликтик, социалдык-

демографиялык, билим берүүчү, социалдык-этникалык. 

Кыргызстандын айыл мектебинин (материалдык-техникалык, окуу-методикалык, 

кадрдык), окуучуларга кесиптик багыт берүүнүн абалын талдоо стратегиялык жана 

тактикалык планда иш алып баруунун зарылдыгын көрсөттү. Анткени, Кыргызстандын 



айыл чарбасынын эмгек рыногунда карама-каршы келген ситуация пайда болду. Бир 

жагынан колхоз-совхоздордун жоюлушу менен жумушсуздук пайда болсо, экинчи 

жагынан эмгекти уюштуруунун жаңы шартында квалификациялык даярдыгы бар 

адистерге муктаждык өсүүдө. Кыргызстанды социалдык-экономикалык жактан 

өнүктүрүүнүн келечек багыттары, айыл мектебинде окуучуларга стратегиялык жана 

тактикалык планда кесиптик багыт берүү ишин модернизациялоонун зарылдыгын 

көрсөттү. Стратегиялык планда модернизациялоо - айыл чарбасынын перспективалык 

өнүгүшү, реформалоонун натыйжасында рыноктук механизмдердин жана укуктук 

шарттардын түзүлүшү, айыл мектебинин социалдык статусунун мазмундук, иш 

аракетинин жаңыланышы жана өнүгүшү менен байланышат. Тактикалык планда учурдагы 

айыл мектебинин билим берүүчү мекемеден инновациялык социалдык педагогикалык 

жана маданий борборго айланышы жана окуучунун инсандын менталдык өнүгүүсү 

аркылуу аны кесип тандап алууга даярдоо менен аны өлкөнүн социалдык-экономикалык 

жактан өнүгүүсүнө салым кошууга даярдоо менен мүнөздөлөт. Бул жагдай өз кезегинде 

айыл мектебинин окуу тарбия ишин, окуучуларына кесиптик багыт берүүнү өркүндөтүүнү 

талап кылат.  

Демек, айыл мектебинде кесиптик багыт берүү иш аракетин өркүндөтүү 1-ден, 

социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө, 2-ден, жаңы шартта чыгармачыл, демилгелүүлү 

инсанды тарбиялоого, 3-дөн билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана 

компетенттүүлүктү калыптандырууга багытталышы керек. Бул маселелердин чечилиши 

келечекте Кыргызстандын айыл жергесин өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. 
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