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Курстун максаты

Кесипке багыт берүү жана кеӊеш боюнча негизги түшүнүктѳрдү, принциптерди, кесип
тандоого даяр болуу боюнча теорияларды, кесипке багыттоодо колдонулган шкала, форма,
анкета, ѳлчѳѳ баалоо каражаттарын билүү, компьютерди колдонуп кесипке багыттоо иштерин
билүү, кесипке багыттоо программаларын, планын түзѳ алууга студенттерди үйрѳтүү. Мындан
сырткары студенттердин кесипке багытоо боюнча кеӊеш учурунда негизги жана кѳӊүл
бурулуучу шарттар, консультация жасоо ыкмаларын таасирдүү туура колдоно алуусун, план
түзүүнү үйрөнүүнү үйрөтүү. Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн
студенттери үчүн кесипке багыттоо иши алардын темалары тууралуу маалымат берилет.
Мектепте балдардын сабакта же башка учурда кыйналган абалдары, мугалим менен
окуучунун арасында мамиле, чѳйрѳ, чѳйрѳдѳгү иш мүмкүнчүлүгү, таанылган жана билинбеген
кесиптер, кеңеш өзгөчөлүктөрү, группада кеңеш берүү иштери, башталгыч жана орто
класстарда консультация берүү, окуучуну борборго алган кесипке багыттоо кызматтары
сыяктуу темалар каралат. Бул сабакта алган маалыматтардын турмушта колдонулушу,
кесиптик этика, негизги принциптери, изилдөө методдору методдору менен таанышып, алган
билимин өз жашоолорунда, кесибинде активдүү колдонулушу үйрөтүлөт. Мектептерде
практикалык сабактарга катышышат. Кесипке багыт берүү процесси, кесиптерди таанытуу,
айырмаларын аныктоо, изилденген маалыматтарды түшүндүрүү, консультация бере алуу,
суроо суроо, колдоо, мазмунун билдирүү, жыйынтыктоо ыкмаларын үйрѳнүшѳт.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 Гуманитардык факультеттин Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн студенттери кесип, кесип
тандоо маселеси, ал фактордун инсандын жекече психологиялык өзгөчөлүктөрүнѳ ылайыктуулугу, личносттун
жашоосундагы өзгөрүүлөрдүн кесип тандоосуна таасири, ж.б. тууралуу маалыматтарды билип, буларды өз
жашоосунда, кесибинде колдонушат
2 Студенттердин үйрөнүү өзгөчөлүктөрүнүн түрдүү экенин, кесип тандоого багыт берүүдѳ негизги түшүнүктѳрдү
жана принциптерди билишет
3 Негизги кесипти тандоо теорияларын үйрѳнүшѳт

Жетишилчү жыйынтыктар
4 Бул теорияларды салыштырып, окшош жана айырмалуу жактарын таап айта алышат. Кесипке даярдоо
теорияларынын практикаланышына байланыштуу ой бѳлүшѳ алышат.
5 Кесиптик багыттоо жанa консультацияны пландоону үйрѳнүшѳт Кесипке багыттоодо группалык консультация
жүргүзүшѳт.
6 Кесипке багыттоодо колдонулган ѳлчѳѳ жана баалоо техникаларын, шкалаларды колдонууну билишет

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Кесип тандоого тиешелүү терминдер, түшүнүктѳр. Кесип тандоо.

2. Апта

Кесип тандоого таасир тийгизген кѳрүнүштѳр

3. Апта

Билим берүү системасында кесиптик багыттоо иштери. Мектепке чейинки куракта кесип
тандоо

4. Апта

Башталгыч класста кесип тандоого багыттоо иштеринин жүргүзүлүшү

5. Апта

Орто мектепте кесипке багыттоо иштеринин пландалышы

6. Апта

Кесип тандоого тиешелүү теориялары. Жекече фактор теориясы, ишке ылайыктуулук теориясы.

7. Апта

Голланддын (Holland) типологиясы

8. Апта

Психоаналитикалык теоиря. Ронун (Roe) муктаждык теориясы

9. Апта

Aра сынак

10. Апта

Чечим чыгаруу теориялары жана ѳнүгүү теориялары.

11. Апта

Супердин (Super) ѳнүгүү жана жеке Мендик теориясы, социалдык үйрѳнүү теориясы

12. Апта

Готфредсондун (Gottfredson) таралтуу жана элдешүү теориясы

13. Апта

Кесипке багыт берүүнүн максаты, жекече ѳзгѳчѳлүктѳрдүн кабыл алынуусу. Кесипке
багыттоодо ѳлчѳѳ шкалаларынын колдонулушу (ABKÖ, KDÖ, MOÖ, HKE)

14. Апта

Кесиптер тууралуу маалымат берүү мүмкүнчүлүктѳрүн колдонуу, чечим чыгарууну үйрѳтүү

15. Апта

Кесипке багыттоодо компьютерди колдонуу жана натыйжаларды белгилѳѳ.

1. Апта

финал сынак

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

