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Аннотация: Макалада башталгыч кесип-

тик билим берүүдө окутуунун модулдук сис-

темасынын тажрыйба-эксперименталдык 

изилдөөнүн жыйынтыктары далилденген 

артыкчылыктары, ошондой эле эксперимен-

талдык иштин масштабы, экспериментал-



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  
 

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
123 

   

дык иштерге Эл аралык уюмдардын финан-

сылык жардамдарын кантип тартуу керек-

тиги тууралуу да баяндама берилет. 

Аннотация: В данной статье даются 

преимущества модульной системы в началь-

ном профессиональном образовании, дока-

занные результатами опытно-эксперимен-

тального исследования, а также масштаб 

опытно-экспериментальной работы, спосо-

бы привлечения финансовой поддержки 

международных организаций. 

Annotation: This article provides the advan-

tages of a modular system in initial vocational 

education proved by results of experimental 

studies, as well as the scale of experimental 

work, ways to attract financial support of 

international organizations. 

Түйүндүү сөздөр: модулдук окутуу сис-

темасы, тажрыйба аркылуу окутуу модели, 

окутуунун академиялык модели, башталгыч 

кесиптик билим берүү, кесиптик-техника-

лык билим берүү, окуу-методикалык ком-

плекс, рыноктук мамиле, эмгек рыногу. 

Ключевые слова: модульная система обу-

чения, обучение через опыт, академический 

модель обучения, начальное профессиональ-

ное образование, профессионально-техни-

ческое образование, учебно-методический 

комплекс, рыночные отношения, рынок 

труда.  
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Белгилүү болгондой, мурдагы СССРдин 

тушунда пландык экономика өкүм сүргөн. 

Эл чарбасынын бардык тармактары, анын 

ичинде кесиптик-техникалык билим берүү да 

мамлекеттик пландоонун көзөмөлү менен 

иштеген. Тактап айтканда, өлкөгө керектүү 

жумушчу адистердин саны да, камсыздалы-

шы да мамлекеттик пландоодо алдын ала 

аныкталып, методикалык көрсөтмөлөр тие-

шелүү илимий мекемелер аркылуу иштелип 

чыгып, кесиптик-техникалык билим берүү 

мекемелерине тийиштүү мамлекеттик орган-

дар аркылуу жеткирилип турган. Кесиптик-

техникалык билим берүү окуу жайларынын 

материалдык-техникалык, илимий-методика-

лык, финансылык, кадрдык жана мотивация-

лык камсыздалыштары мамлекет тарабынан 

ишке ашырылып турган. 

Алсак, кесиптик-техникалык билим бе-

рүүнүн мазмунун, методдорун, формаларын, 

каражаттарын өркүндөтүү максатында көп-

төгөн илимий-методикалык изилдөөлөр 

(Т.И. Алиев, Г.А. Атакеева, С.Я. Батышев, 

А.П. Беляева, В.С. Леднев, А.П. Сейтешев 

ж.б.) жүргүзүлүп, алынган натыйжаларды 

практикада колдонуу боюнча методикалык 

сунуштар өз учурунда ишке ашырылып тур-

гандыгы жалпы тармакта ошол кезде эмгек-

тенген кесипкөйлөргө белгилүү. Ал кезде 

мугалим менен өндүрүштүк устат даяр окуу 

программалар, китептер, методикалык кол-

донмолор, көрсөтмөлөр ж.б. камсыздалып 

турган. Окуу-методикалык комплекстердин 

бардыгы типтүү болуп, жекече демилгелүү-

лүк, чыгармачылык, өз алдынчалык, ийкем-

дүүлүк көп колдоого алынган эмес. 

Ал эми азыр ааламдашуу жана маалымат-

ташуу процессинин таасири менен эгемен-

дүү Кыргыз коомунун экономика, маданият 

жана социалдык чөйрөлөрүндө чоң ылдам-

дыкта жүрүп жаткан өзгөрүүлөр башталгыч 

кесиптик билим берүү системасынын алдына 

мындай милдетти койду: өлкөнүн өнүгүү 

перспективаларына туура келген кесиптик 

тажрыйбага ээ болууга умтулган, кесиптик 

чеберчилиги жогору, заманбап техниканы 

өтө жогорку деңгээлде колдоно алган, эмгек 

базарындагы атаандаштыкка жөндөмдүү, ме-

кенчил, иш билги, ийкемдүү, чечкиндүү, ту-

руктуу, командада иштей билген, өз алдынча 
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ой жүгүрткөн, чыгармачыл, эмгекчил жу-

мушчу кадрларды жана ишкер адамдарды 

даярдоо. Бул милдеттер өз кезегинде баштал-

гыч кесиптик билим берүүнү ишке ашырып 

жаткан кесиптик лицейлердин материалдык-

техникалык, илимий-методикалык, кадрдык 

жана финансылык жактарын өркүндөтүүнү 

талап кылат. 

Аталган талаптарды ишке ашырууда мур-

дагы СССРдин тушунда жүргүзүлгөн мето-

дикалык, педагогикалык жана психология-

лык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, тийиш-

түү методикалык сунуштары алсыз болуп 

калгандыгы талашсыз. Мындагы эң чоң 

айырмачылык – мугалим мурдагыдай билим-

дин булагы боло албай калды. Педагог адис-

тердин даярдыгы учурдагы талаптарга жооп 

бербей жаткандыгы талашсыз. Тиешелүү 

түрдө, квалификацияны жогорулатуу меке-

мелеринде да учур талабына шайкеш келүү 

милдетин чечүү күн тартибинде болуп кал-

ды. 

Мындан башталгыч кесиптик билим бе-

рүү тармагын түп-тамырынан реформалоо 

милдети келип чыкты. Анын түпкү максаты 

– кесиптик-техникалык билим берүү систе-

масын рыноктук мамилелердин негизинде 

өнүктүрүү. Бул багытта өлкөдө тиешелүү 

мыйзамдык базалар түзүлө баштады. Анын 

негизинде эл аралык уюмдардын колдоосу 

менен кесиптик-техникалык билим берүү 

системасында инновациялык процесстер 

жүргүзүлүп, айрым педагогикалык экспери-

менттер болуп жатат. Бул өңүттөн алганда, 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караш-

туу Кесиптик-техникалык билим берүү 

агенттиги менен Евросоюздун, Азия өнүк-

түрүү банкынын, Бүткүл дүйнөлүк банктын 

ж.б. бир катар Эл аралык уюмдардын кели-

шимдик негиздеги кызматташтыктарын бел-

гилей кетүү абзел. Кызматташтыктын натый-

жасында кесиптик-техникалык билим берүү 

тармагы, тагыраак айтканда, айрым кесиптик 

лицейлер материалдык-техникалык, илимий-

методикалык, финансылык жактан колдоо-

лорду алышты. Өзгөчө илимий-методикалык 

жактагы иштер жумушчу кадрларды даяр-

доодо, ошондой эле окутуучулардын, устат-

тардын, жетекчилердин квалификацияларын 

жогорулатууда маанилүү ролду ойноду. 

Ошондой алгылыктуу демилгелердин да-

гы бири – бул кесиптик-техникалык билим 

берүүдө модулдук окутуу технологиясын 

киргизүү. Мында, албетте, Евросоюздун фи-

нансылык колдоосу менен ишке ашырылган 

долбоорду айта кетүү жөндүү деп эсептей-

биз. Эксперименталдык иштер Нарын облу-

сунун №№15, 40, 32, Талас облусунун 

№№41, 6, 90, Чүй облусунун №№28, 43, 18, 

Жалал-Абад облусунун №№89, 36, 1, Ош 

облусунун №№12, 67, 58, Баткен облусунун 

№№7, 48, 57, Ыссык-Көл облусунун №№22, 

81 кесиптик лицейлеринин жана «Билим» 

окуу борборунун базасында Европалык Би-

римдиктин Кыргыз Республикасындагы ке-

сиптик билим берүүнү колдоо максатындагы 

Гранттык программасы каржылаган «Элет 

жашоочуларынын эмгекке ийгиликтүү жай-

гашуусун жана кирешелерин жогорулатуу 

үчүн заманбап жана инновациялык кесиптик 

билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү» дол-

боорунун алкагында ишке ашырылды.  

Экспериментке катышкан кесиптик ли-

цейлердин жамааттары күбө болгондой, 

мында тажрыйба аркылуу модулдук окутуу 

модели колдонулду. Ал эми традициялык 

окутууда, жалпыга белгилүү болгондой, ака-

демиялык модель колдонулат. Академиялык 

модель менен тажрыйба аркылуу окутуу мо-

дели түп-тамырынан дал келбегендигин бай-

коого болот. Анткени, академиялык окутуу-

да басым теориялык билимге, ал эми таж-

рыйба аркылуу окутууда – конкреттүү таж-

рыйбалардан турган компетенцияларга жаса-

лат. Ушуга байланыштуу эксперименталдык 

иштердин жүрүшүндө адегенде мугалимдер-
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дин жана устаттардын модулдук системада 

иштөө компетенттүүлүктөрүн калыптанды-

руу багытында системалуу түрдө семинар-

лар, тренингдер, жакынкы жана алыскы чет 

өлкөлөр (Украина, Казахстан, Щвейцария, 

Германия) менен тажрыйба алмашуулар үз-

гүлтүксүз өткөрүлдү. 

Чындыгында, ХХ кылымдын ортосунан 

баштап, мурдагы СССРдин аймагында мо-

дулдук ыкманы окутуу процессинде пайда-

лануу (А. Артемов, А.П. Беляева, К.Я. Вази-

на, И.Н. Васильева, В.М. Гараев, В.Д. Лоба-

шев, М.А. Чошанов, П.А. Юцевичене ж.б.), 

ал эми окуу ишмердүүлүктү модулдук не-

гизде уюштуруу технологиясы (И.К. Арка-

дьева, С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, Н.В. 

Борисова, Ю.С. Браун, Л.П. Варенова, М.В. 

Кларин ж.б.) системалуу изилденип келе 

жаткандыгын белгилей кетели. Модулдук 

мамилени окутуунун түрдүү деңгээлдеринде 

колдонуу тажрыйбаларын чагылткан көптө-

гөн ата мекендик жана чет өлкөлүк илимий-

методикалык мүнөздөгү эмгектер (Д.Б. Ба-

баев, Дж.У. Байсалов, А.П. Беляева, С.Я. Ба-

тышев, П.И. Беспалов, Л.П. Варенова, 

С.Н.Гаврилов, Л.П. Голошёкина, С.А. Залив-

чай, А.В. Капитонов, Н.В. Лаврентьева, В.Н. 

Лебедев, А.В. Макаров, В.К. Маригодов, 

А.С. Мисетов, В.Н. Щумякова ж.б.) жарык 

көргөндүгүн да белгилей кетели. 

Эми биздин эксперименталдык изилдөө-

нүн жыйынтыктары жана аларды Кыргыз-

стандын бул эксперименталдык изилдөөгө 

катышпаган бардык кесиптик лицейлерге 

жайылтуу боюнча сунуштарга токтололу. 

Жогоруда айтылгандай, экспериментал-

дык ишке республиканын жети облусундагы 

21 кесиптик лицей тартылды. Тактап айткан-

да, ар бир облустан 3 кесиптик лицей катыш-

ты. Алардын бирөө облустук борбордо жай-

гашкан. Ошондой лицейлердин бири – Ош 

шаарындагы №12 кесиптик-техникалык окуу 

жайы. Анын жетекчиси – ушул эксперимен-

талдык ишке башынан аягына чейин катыш-

кан, эл аралык уюмдардын долбоорлорунун 

демилгелерин активдүү колдоп, жыйынтык-

тарын жогорулатууга өз сунуштарын уба-

гында берип келген. Мындан сырткары, ал 

эл аралык уюмдар менен кызматташууга че-

йин эле Ош облусунун №67, №58 жана №12 

кесиптик лицейлеринде тажрыйба аркылуу 

окутуу менен модулдук системаны айкалыш-

тырып окутуу боюнча эксперименталдык 

изилдөө иштерин жүргүзгөн. Алынган жы-

йынтыктарды Кыргызстандын бардык ай-

мактарына жайылтуу демилгесин АӨБ, Ев-

ропа билим берүү фонду сыяктуу эл аралык 

уюмдар колдоого алышкан. 

Ар бир окуу жайдын аймагында эмгек ры-

ногундагы суроо-талаптарды жана сунуш-

тоолорду изилдөөнүн натыйжасында үчтөн 

кесип тандалып, Кыргызстанда биринчи жо-

лу ушул кесиптер боюнча тиешелүү педагог-

дордун жана устаттардын акыл күчү менен 

окуу модулдары иштелип чыгып, эмгек ры-

ногуна сунушталды. Курстар кыска мөөнөт-

түү болуп, 3 айдан 6 айга чейин созулду. 

Жыйынтыгында, Ош облусу боюнча: 

 №58 кесиптик лицейде – повар-кондитер, 

электрогаз ширетүүчү, автослесарь;  

№12 кесиптик лицейде – гипсокартонщик, 

тигүүчү, электргаз ширетүүчү; 

№67 кесиптик лицейде – повар-официант, 

автослесарь, ПК оператор; 

Баткен облусу боюнча: 

№7 кесиптик лицейде – Электрогаз шире-

түүчү, ПК оператор, Повар-кондитер; 

№57 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, Повар-кондитер, столяр-плотник; 

№48 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, Повар-кондитер, гипсокартонщик; 

Жалал-Абад облусу боюнча: 

№1 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү, автоэлектрик-слесарь; 

№36 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, автоэлектрик-слесарь; 
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№89 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү, электромонтер; 

Нарын облусу боюнча: 

№15 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү, ПК оператору; 

№32 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, ПК оператор, столяр-плотник; 

№40 кесиптик лицейде – тигүүчү, ПК опе-

ратор, столяр-плотник; 

Ыссык-Көл облусу боюнча: 

№22 кесиптик лицейде – электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү, ПК оператор; 

№81 кесиптик лицейде – ПК оператор, 

тракторист-машинист, повар; 

«Билим» борбору – Электрогаз ширетүү-

чү, тигүүчу, ПК оператор; 

Чүй облусу боюнча: 

№18 кесиптик лицейде – пекарь-кондитер, 

тигүүчү, чачтарач; 

№28 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, тракторист-машинист, повар; 

№43 кесиптик лицейде – тигүүчү, ВС ка-

тегориядагы айдоочу, повар; 

Талас облусу боюнча: 

№6 кесиптик лицейде – тигүүчу, столяр-

плотник, тракторист-машинист; 

 №41 кесиптик лицейде – электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү, тракторист-машинист; 

№90 кесиптик лицейде – Электрогаз ши-

ретүүчү, тигүүчү; ПК оператор адистиктери 

бекитилди. 

Эксперименталдык иштин натыйжаларын 

жалпы түрдө төмөнкү таблицадан көрүүгө 

болот. 

 

№ Кесиптин аталышы Тайпа Окуучунун саны Орточо балл 

1 Айдоочу 
Башы 15 1,9 

Аягы 15 4,1 

2 Навайчы- кондитер 
Башы 27 2,2 

Аягы 27 4,7 

3 Ашпозчу- кондитер 
Башы 139 2,5 

Аягы 139 4,5 

4 Мейманкана тейлочу 
Башы 13 1,6 

Аягы 13 4,4 

5 Автослесарь 
Башы 126 2,25 

Аягы 124 4,3 

6 Электромонтер 
Башы 10 2,4 

Аягы 10 4,6 

7 ПК оператор 
Башы 187 2,1 

Аягы 184 4,5 

8 Тигүүчү 
Башы 137 2,14 

Аягы 137 4,48 

9 Электргаз ширеткич 
Башы 351 1,8 

Аягы 351 4,4 

10 Жыгач уста 
Башы 43 2,5 

Аягы 43 4,5 

11 Тракторчу  
Башы 64 2 

Аягы 64 4,4 
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Эксперимент үчүн контролдук кесиптик 

лицейлерди тандап алсак болмок, бирок на-

тыйжа баары бир жогору болоруна ишендик. 

Анткени, тандалып алынган окуу жайлардын 

материалдык-техникалык базасы заманбап 

техникалар, оргтехникалар менен жабдылды. 

Мугалимдери, устаттары атайын курстардан 

өткөрүлүп, чет өлкөлөрдө тажрыйба алма-

шууларга катышышты. Окуу-методикалык 

материалдар эл аралык нормаларга ылайык 

модулдук системада иштелип чыкты. Финан-

сылык камсыздалышында да мугалимдер 

үчүн да, администрация үчүн да, устаттар 

үчүн да атайын колдоолор болуп турду. 

Мындай шартта аткарылган иштин натый-

жасы албетте жогору болот. 

Жогоруда келтирилген жыйынтыктарды 

сапаттык жактан дагы бир ирет талдап көрө-

лү. Эксперименттин башталышында белги-

лүү болгондой, ар бир облустан тартылган 3 

кесиптик лицейдин бирөө облустук борбордо 

жайгашкан. Мисалы, №12 кесиптик лицей 

Ош шаарында, №18 кесиптик лицей Бишкек-

те, №22 кесиптик лицей Балыкчыда, №1 ке-

сиптик лицей Жалал-Абадда, №6 кесиптик 

лицей Талас шаарында, №57 кесиптик лицей 

Баткен шаарында, №7 кесиптик лицей 

Кызыл-Кыя шаарында жайгашкан. Идея 

боюнча булардагы жыйынтыктар калган элет 

жериндеги кесиптик лицейлерде алынган на-

тыйжалардан жогору болушу керек эле, би-

рок таблицаларда көрсөтүлгөн фактылар ал 

идеяны четке кагып жатат. Бул эмнени тү-

шүндүрөт? Тажрыйба аркылуу модулдук 

окутуу модели окуу жайдын жайгашкан же-

ринен, инфраструктуралык өзгөчөлүктөрдөн, 

маалыматтык-коммуникациялык жабдылуу-

дан, аларга көрсөтүлүп жаткан артыкчылык-

тардан көз каранды эместигин далилдеп 

турат. 

Айрым адистиктер боюнча киришүүнүн 

алдындагы жыйынтык, мисалы, «Өздөштү-

рүү сапаты» деген критерий боюнча «0» бо-

луп калган. Алсак, Нарын облусу, «Жыгач 

уста» адистигинде, Талас облусу, «Трактор-

чу», Баткен облусу, «ПК оператор», Жалал-

Абад облусу, «Газэлектр ширетүүчү» ж.б. 

Бирок, акыркы жыйынтыктарды карасак, 

алар абдан жогору болуп турат. Демек, таж-

рыйба аркылуу модулдук окутуу модели 

окуучунун алгачкы даярдыгынан да көз ка-

ранды эмес деген тыянакка келүүгө болот. 

Биздин Ош шаардык №12 кесиптик ли-

цейде «Гипсокартончу», «Тигүүчү», «Элек-

тргаз ширетүүчү» адистиктери боюнча тай-

палар ушул модулдук системада кесиптик 

билим алышты. Бизде бүткүл Кыргызстан 

боюнча өткөрүлгөн ушул педагогикалык экс-

перименттин жыйынтыктары бар. Жыйын-

тык абдан жогору болгондугун алынган экза-

мендердин, тесттердин натыйжалары, муга-

лимдердин, устаттардын, бүтүрүүчүлөрдүн 

позитивдүү пикирлери тастыктайт. 

Эгерде Евросоюздун финансылык колдоо-

су астында ишке ашырылган бул долбоордун 

алкагында өткөрүлгөн педагогикалык экспе-

рименттин мазмуну, жүрүшү, аралыктагы 

жана акыркы натыйжалары кызыктырса, тие-

шелүү кесиптик лицейлердин китепканала-

рынан, методикалык борборлорунан барып 

таанышууга болот. 

Кыргызстан боюнча 21 кесиптик лицей-

дин тажрыйба аркылуу модулдук окутуу 

боюнча педагогикалык тажрыйбаларын үй-

рөнүү, жалпылоо жана жайылтуу маселесин 

АПТО колго алса жакшы болот эле. Экинчи-

ден, биздеги болгон модулдарды дагы да өр-

күндөтүп, Кыргызстандын кесиптик лицей-

лерине жеткирилсе, үчүнчүдөн, мугалимдер 

жана устаттар үчүн ошол эксперименталдык 

лицейлердин базаларында семинарлар уюш-

турулса, тажрыйба алмашуу өз натыйжала-

рын берер эле деген ойдобуз. 
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