
1 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ  

ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН  

КАБЫЛ АЛУУ КОМИССИЯСЫ  

 

 

 

 

11-КЛАССТАР ҮЧҮН ТАРБИЯЛЫК СААТТЫН 

ПЛАН –КОНСПЕКТИ 

 

Сабактын темасы:  

«Менин келечегим – менин карьерам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаары 2019-ж. 



2 
 

Сабактын темасы: «Менин келечегим – менин карьерам» 

 

Сабактын максаты: Бүтүрүүчү класстын окуучуларынын кесипти туура 

тандоосуна көмөк көрсөтүү жана алардын кесип тандоодогу өз алдынчалыгын 

камсыз кылуу  

1.Билим берүүчүлүк: Бүтүрүүчү класстын окуучулары кесиптин түрлөрү 

жана аларга коюлуучу кээ бир талаптар тууралуу маалымат алышат; окуучулар 

кесип тандоодо кесип жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтип,  ошонун негизинде 

ОшМУ жөнүндө маалыматтарга ээ болушат, мотивация алышат.  

2. Өнүктүрүүчүлүк: 

  - Окуучулар өзүн-өзү таанып билүү жана өзүн-өзү байкоо аркылуу кесипти 

туура тандоого жана келечегин пландап өнүктүрүүгө багыт алышат; бул 

жөнүндөгү билгичтиктерин практикада иш жүзөгө ашыруусуна жардам ала 

алышат; 

- алынган билимдеринин негизинде бүтүрүүчү класстын окуучулары 

“Келечекке ишенимдүү кадам” мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачышат. 

3. Тарбия берүүчүлүк: Окуучулар келечекке туура кесип тандоодо өз 

алдынча чечим чыгара алышат.  
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Сабак максатына жетти дейбиз, эгерде окуучу: 

1.Билим берүүчүлүк: Бүтүрүүчү класстын окуучулары кесиптин түрлөрү 

жана аларга коюлуучу кээ бир талаптар тууралуу маалымат ала алышса; 

окуучулар кесип тандоодо кесип жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтип,  ошонун 

негизинде ОшМУ жөнүндө маалыматтарга ээ болуп, мотивация алышса. 

2. Өнүктүрүүчүлүк: 

  - өзүн-өзү таанып билүү жана өзүн-өзү байкоого аркылуу кесипти туура 

тандоого жана келечегин пландап өнүктүрүүгө багыт алса; бул жөнүндөгү 

билгичтиктерин практикада иш жүзөгө ашыруусуна жардам ала алса; 

- алынган билимдеринин негизинде бүтүрүүчү класстын окуучулары 

“Келечекке ишенимдүү кадам” мүмкүнчүлүктөрүнө жол ача алса. 

3. Тарбия берүүчүлүк: келечекте туура кесип тандоодо өз алдынча чечим 

чыгара алса. 

 Сабактын тиби: билимдерди системалаштыруу жана бекемдөө сабагы.  

Окутуунун методдору:  

- долборлоо методу. (практикалык тапшырмаларды долборлоо көндүмдөрү 

менен иш жүзөгө ашырат).  

- проблемалуу методу: окуучулардын алдына келечектеги кесибин туура 

тандай билүү маселеси коюлат. 

- изденүүчүлүк методу: бул сабакта пландоону анкетирлөө үй тапшырмасы 

катары аткарылат. 

- интерактивдүү окутуунун каражаттарын колдонуу методу:  

Сабактын жабдылышы: магниттик доска, карточкалар, таркатма 

материалдар, ноутбук, мультимедиалык проектор, экран, «Мектепте кесипке 

багыттоо иштери» боюнча дубал газета, магнитофон ж.б.  

Сабактын планы: 

1. Уюштуруу моменти: Саламдашуу.  Окуучулардын сабакка 

катышуусун жана даярдыгын көзөмөлдөө (жагымдуу маанай тартуулоо). 

2. Сабактын темасын окуучуларга жарыялоо. 
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Балдар силер азыр окуучулук күндөрдүн саналуу гана күндөрүн окуп 

жатасыңар. Ар бириңерди мектепти аяктаган соң эмне менен алектенем, же 

болбосо кайсы окуу жайына тапшырсам, кайсы кесиптин ээси болсом деген ойлор 

ээлеп жатат десем жаңылышпасам керек. Эмесе балдар астыбыздагы 

барактардагы тапшырмаларды аткаралы.  

Баракта үч суроо бар: 

1. Мен келечекте кайсы кесиптин ээси болгум келет? 

2. Бул кесипти тандоого эмне түрткү болду? 

3. Мен өзүмдү 10 жылдан кийин кандай элестетем? (сүрөт тартып 

көрсөткүлө) (5мин) 

Окуучулар өз ойлорун айтышат.  

Мугалим: кесип деген эмне- Кесип – бул атайын билимди жана тажрыйбаны 

талап кылуучу ишмердүүлүктүн бир түрү (врач, мугалим, инженер ж.б.у.с.). 

Адистик – тигил же бул кесиптин физикалык жана руханий күчтү 

жумшоочу бир тармагы. Мисалы: Врач – терапевт, невропатолог; мугалим – 

тарыхчы; математика мугалими; инженер – механик, электрик. 

Турмуштук план – адамдын жашоо образы жөнүндөгү ой – жүгүртүүсү 

(социалдык , кесиптик жана үй – бүлөөлүк статусу ). 

Кесиптик план – адамдын тандап алган кесибине жана кесиптик жактан 

өнүп өсүүсүнө негизделген ой – жүгүртүүсү. 

Карьера деген эмне . (аныктамасын жазып кой ) . Карьера – бул адамдын 

кесиптик ишмердүүлүгүндөгү активдүү жетишкендиги.  

Карьера кандай пайданы билдирет ( кесиптик жактан өсүү, жогорку айлык  

акы алуу, турмуштук жана үй – бүлөлүк шарттарды жакшыртуу, кызматтан 

көтөрүлүү жана кесиптик ишмердүүлүк жагынан өзүнчө калыптануу. 

 (кесиптер жана аны тандоо боюнча маалымат берет). 

Жашообузда кесиптер кандайча болуп бөлүнөт? 

 Кесипти чоң, кичине, жакшы, жаман деп бөлүүгө мүмкүн эмес, кесипке 

үйрөтүүчүлөрдү дагы алгачкы, баштапкы, негизги, орто, жогорку деп бөлүү 

жарабайт. Өзү сүйгөн кесибинин устаты, чыныгы ээси болуп чыгуу үчүн кесип 
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тандоодон баштап, өнөргө үйрөнүү жана үзүрлүү талыкпаган эмгек гана адамды 

ийгиликке жеткирет. Максат – кесипти туура тандоодон мурда ошол кесипти 

аркалап кетүүдөн ийгиликке жетүү, муктаждыктарын чече билүүсүндө турат. Көп 

иштеп аз акча тапкыча, аз иштеп көп акча тапкан жумуштар бар. Бирок аны 

өздөштүрүп кетүү колдон келеби?  “Алыңа ченеп иш кыл, жылкыңа ченеп 

ышкыр”-дегендей, чоң кызматкер болом дебей дыйканчылыктан, мал чарбасынан 

баар таап жашагандар арбын.   

Ынануу  менен кесип тандоо – ийгиликтүү келечек! 

Кесип тандоо – биздин тагдырды аныктай турган өтө жооптуу бирден-бир 

чечим. Буга абдан  көңүл буруу менен кароо абзел. Кесипти эң туура тандоо үчүн  

сиздин кесипке болгон кызыгууңуз жана ийкемдүүлүгүңүз кандай,    бул 

каалооңуз. Экинчиден, Сиздин кесипкөйлүүлүк жакшы сапатыңызды баалаңыз: 

жыйынтыгында Сиздин кесиптик жарамдуулугуңузду жана мүмкүнчүлүгүңүздү 

аныктай турган ден-соолук, квалификация жана жөндөмдүүлүгүңүз кандай, бул 

жасай алууңуз. Үчүнчүдөн, эмгек рыногунда кандай кесиптерге суроо-талаптар 

барлыгын билүү, алардын кайсылары келечектүү, бүгүнкү күндө коомго эмне 

керек жана окуп алсаңыз өздөштүрүп кетесизби? 

Кесиптер жалпысынан - товар өндүрүүчү (көзгө көрүнгөн) жана 

кызмат кылуучу (көзгө көрүнбөгөн) иш болуп экиге бөлүнөт.  

Учурда кесиптин түрү көп, ар бири адамдын өзүнө ылайык талаптардын 

болушун камтыйт. Кээ бир кесиптер адамда күч жана ийкемдүүлүктү, башкалары 

– ыкчамдыкты, үчүнчүлөрү – олтуруп иштөөгө чыдамдуулукту жана тыкандыкты 

талап кылат. 

1. Кесиптин “адам-адам” жумуштун бул түрү адамдар менен иштөөгө 

багытталган жана элдер менен пикир алышууну сунуштайт. Булар мугалим, 

дарыгер, сатып алуучулар менен иштегендер, кеңсе башчы, чач-тарач ж. б. 

Тааныбаган адамдар менен тез сүйлөшүп кете алсаңыз, ар кандай пикир 

келишпестиктерден алыс болууга жетишсеңиз бул кесиптер ылайыктуу болот. 
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2. Кесиптин “адам-жаратылыш” түрү адамзат менен жаратылыштын  

байланышы. Жаратылышты жана жаныбарларды абдан сүйүү керек. Кесиптин 

“адам-жаратылыш” түрүнө мал догдур, агроном, бакчачы, эколог, балчы, малчы, 

тракторист ж.б. кирет. 

3. Эгер Сиз өзүңүздүн жашооңузду техникасыз жана ар түрдүү 

жабдууларсыз элестете албасаңыз, кесиптин “адам-техника” түрүн тандоого 

токтолуңуз. Бул түрдөгү кесиптин ээлеринен техника жана алардын 

түзүлүштөрүн үйрөнүү жана тактык, тартиптүүлүк, жоопкерчилик талап кылынат. 

Мындай кесиптерге автомеханиктер, кыш кыноочулар, токарлар, 

электромонтёрлор, инженерлер, айдоочулар, архитекторлор, конструкторлор, 

системанын администраторлору ж.б. кирет. 

4. “Адам-тааныш чөйрө”- алдыңкы түрү менен окшош, бирок бир катар 

өзгөчөлүктөрү бар. Мындай учурлардагы иштер маалыматтарды иштеп чыгууга 

багытталган, ал белгилер, сандар жана формулалар түрүндө көрсөтүлөт. Эгерде 

сизге мындай иш аракет көңүлүңүзгө жакса, тартынбастан программист, логист, 

эсепчи, финансист, аналитик кесибин тандаңыз. 

5. Эгерде чыгармачыл адам болсоңуз “адам-көркөм образ” түрүндөгү 

кесип ылайыктуу. Бул түрдөгү кесиптегилер көркөм өнөр, музыка, сүрөтчү, 

артист, ырчы, акын, скульптор, дирижёр, дизайнер ж.б. кирет. 

Мугалим: жогорудагы жалпы 5 түрдөгү кесиптердин кайсыл тобуна 

киришиңерди анализдеп көрүп, алдыңардагы буклеттерден өз кесибиңерди 

тандагыла.  

Окуучулар:  ОШМУ жөнүндөгү буклетти карап чыгышат. Керектүү 

тандаган факультеттериндеги адистиктер боюнча мугалимден  кошумча маалымат 

алышат. 

   Видео ролик коюлуп берилет (ролик ОШ МУ тв) 

Мугалим: ОШМУ жөнүндө кошумча маалыматтар берилет (факультеттер, 

андагы адистиктер, адистиктердин учурдагы актуалдуулугу ж.б.) 

Сабакты жыйынтыктоо:  
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АНКЕТА 
(11 – класс үчүн) 

Урматтуу бүтүрүүчү! Cаналуу күндөн кийин мектеп менен коштошуп, 
cиздин жашоонузда өз алдынчалыкка умтулуу башталат. Мүмкүн сизди: ким 
болушум керек, кайда барып окусам? – деген суроо кыйнап жүргөндүр. Андай 
болсо сунуш кылынган анкеталык суроолорго жооп берип көргүлөчү. 
Жооптордун варианттарына + белгисин коюп жана жоопторду жазыш керек. 

 
Мектептин аталышы__________________________________________ 
Классы______________________________________________________ 
Аты жөнү (толугу менен) _______________________________________ 
1.Мектепти бүткөндө сиз ким болгуңуз келет? 
А) Орто кесиптик окуу жайга тапшырам. 
Б) Жогорку окуу жайга тапшырам. 
В) Иштейм. 
Г) Дем алам. 
Д) Башка вариант________________ 
2.Ким болгуңуз келет, эгерде тандаган болсоңуз сиздин тандооңуз? 
Ооба_________________________________________________________ 
Жок_________________________________________________________ 
3.Кайсы ЖОЖго жана кандай факультетке тапшырууну пландап жатасыз? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
4.Ош мамлекеттик университети жөнүндө билесизби? 
Ооба_________________________________________________________       
Жок_________________________________________________________ 
5.Ош МУда башка ЖОЖдорго салыштырмалуу артыкчылыктар барбы? 
Ооба_________________________________________________________ 
Жок________________________________________________________ 
6.Сиз досторуңузга ОшМУга тапшырууну сунуш кыласызбы? 
Ооба_________________________________________________________ 
Жок_________________________________________________________ 
 
 
Анкетага катышканыңыз үчүн рахмат! 
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Конгитивдүү критерийи: 
Эмгек базарында, билим берүү кызматы жөнүндөгү билимдерин тереңдетүү, 

тандалган кесиптериндеги эмгектин мазмуну,  кесиптик өнүгүүнүн келечеги жана 
карьера куруунун баштапкы баскычы тууралуу билимдерди берүү. 
 Ээ болгон жана талап кылынган кесиптик жөндөм, кызыгуу жана эмгек 
көндүмдөр жөнүндөгү билимдерин тактоо. 

Мотивациялык - баалуулук критерийи: 
 Белгилүү кесиптик ишмердиктин туруктуу кызыгууларын калыптандыруу, 
кызыгууларды белгилүү бир жалпы адамзаттык баалуулуктар, түбөлүктүү 
турмуштук перспективалар менен байланышты карай билүүнү, заманбап жашоо 
жолдуулугун, өз ден-соолугунун абалын эске алуу менен турмуштук пландарды 
түзүүнү, тандаган кесибинин социалдык маанилүүлүгүн баамдай алууну үйрөтүү.  

Ишмердик –практикалык критерийи: 
 Баштапкы кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө карата 
багыт алуусун, кесиптик жолунун баштапкы этабын турмушка ашыруудагы 
социалдык активдүүлүгүн жана өзүнө сынчыл көз карашын, өз алдынчалуулугун 
жана демилгелүүлүгүн тарбиялоо, бул үчүн жалпы жана кошумча билим алуунун 
түрдүү варианттарын колдонуу, өзүнүн реалдуу жана компенсациялоочу  
кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн эске алууну, өздук жана өзүн - өзү өркүндөтүүнүн 
планын түзүүнү жана ишке ашырууну үйрөтүү. 
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