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Аннотация: Заманбап үй-бүлөлөрдөгү балдардын азайышы, үй-бүлөлөрдүн 

материалдык абалынын туруктуу болушу, ошондой эле ата-энелердин балдарынын 

жаратылыштан берилген шыктарын ачууга болгон умтулуулары балдардын жана 

өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү реализациялоого кошумча (мектептен тышкары) жолдорду издөөгө 

объективдүү өбөлгө болууда. 

Ушуга байланыштуу кошумча билим берүүнүн жаӊы каналдары пайда болууда: 

мектепке чейинки, мектеп курактагы балдарды жана жаштарды өнүктүрүүчү борборлор, 

көркөм өнөр мектептери, аларда ийримдер, секциялар, студиялар, ансамбдар иштейт. 

Аннотация: Сокращение количества детей в современных семьях, стабилизация 

материальных возможностей семьи, а также стремление родителей к раскрытию природных 

задатков своих детей служат объективной предпосылкой для поиска дополнительных (кроме 

школы) путей самореализации детей и подростков. 

В этой связи появляются новые каналы дополнительного образования: центры развития 

для детей дошкольного, школьного возраста и молодежи, в которых действуют кружки, 

секции, студии, ансамбли.   

Annotation: Reducing the number of children in modern families, stabilizing the material 

capabilities of the family, as well as the desire of parents to discover the natural inclinations of their 

children, are an objective prerequisite for finding additional (except for school) ways of self-
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sections, studios, ensembles. 
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Азыркы учурда Кыргызстанда 133 мектептен тышкаркы кошумча билим берүү 

мекемелери бар. Биздин көз карашыбызда балдарын гармонияда өнүктүрүүнү каалаган ата-

энелердин санынын өсүш тенденциясы байкалууда.  



Ошондуктан, ата-энелердин өсүп жаткан керектөөлөрүн жана алардын балдарын ар 

тараптан өнүктүрүү планын канааттандыруу үчүн педагогикалык коомдун алдында бул 

маселе боюнча илимий-теориялык жактан жетишкендиктерди карап чыгуу жана аны андан 

ары өркүндөтүүгө жолдорду издөө турат.  

Ушунун негизинде, биздин изилдөөбүздүн теориялык негизинде мектептик эмес 

кошумча билим берүүчү мекемелер боюнча төмөнкүдөй концептуалдык жобо турат: 

 - балдарга кошумча билим берүүчү мекемелер билим-тарбия берүүчү бүтүн бир 

система катары каралып, мектеп курагындагы окуучулардын маданий-эстетикалык жана 

чыгармачыл керектөөлөрүн канааттандырган ар кандай билим берүүчү мекемелерди өзүнө 

камтыйт; 

 - ушундай билим берүүчү мекемелерде ар кандай түрдөгү өз ара мамилелер система 

түзүүчү байланыштар өзгөчө орунду ээлейт, алар максаттуу педагогикалык башкаруу жана 

өз ара аракеттердин жардамы аркылуу ишке ашат: педагог-окуучу, педагог-педагогикалык 

кеӊеш, педагог-методикалык кеӊеш, педагог-көркөм кеӊеш, педагог-окуучулардын ата-

энелери, мектептин педагогу-окуучу.; 

 - кошумча билим берүүчү мекемелердин билим-тарбия берүүчү ишмердүүлүгү 

тарбиялоонун объектиси жана субъектисинин өзгөчөлүктөрү аркылуу мүнөздөлүшү. 

 Биздин изилдөөбүздүн максаты жана логикасына туура келгендей мектептен 

тышкаркы мекемелердин, кошумча билим берүүнүн өзгөчө формасы катары билим берүүчү 

потенциалын, мазмунун жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн талдап чыктык. 

Ошону менен катар эле мектептен тышкаркы кошумча билим берүүчү мекемелер – 

тарбия берүүчү потенциалга ээ, ал ички процесстерде гана ишке ашпастан, анын сырткы иш 

аракеттеринде да ишке ашуучу көп деӊгээлдүү соцалдык-педагогикалык жана билим 

берүүчү система. Бул ачык соцалдык-педагогикалык система, ал балдардын жана 

өспүрүмдөрдүн жаратылыштан берилген шыктарын ишке ашыруудагы ар кандай 

керектөөлөрүн  канааттандырууга багытталган [1]. 

Республиканын масштабында жалпы билим берүүчү мекемелердин катарында кошумча 

билим берүүчү мекемелер ар кандай деӊгээлдеги жана толук билим берүүчү системаны 

түзөт, алар бирдиктүү коомдук маданий жана билим берүүчү мейкиндикте иштешет. 

Ушундан кошумча билим берүүчү мекемелердин ишмердүүлүгүнүн билим берүүчү, 

тарбиялоочу жана өнүктүрүүчү  принциптери келип чыгат: 

- окуучулардын керектөөлөрүн жана өзүн өзү реализациалоосун канааттандырууга 

багытталуу; 

- инсандын өнүгүүшүндө чыгармачылык жолун тандоодо ата-энелердин эркиндиги 

жана ыктыярдуулугу; 

 - социалдык-педагогикалык кубулуш катары тарбия берүүчү жана билим берүүчү 

процесстеринин динамикалуулугу, баланын инсанынын өнүгүшүнүн жана анын өзүн өзү 

реализациалоосун объективдүү негизи катары болот; 

 - баланын чыгармачыл активдүүлүгүн стимулдаштыруу, пайда болгон көйгөйлөрдү өз 

алдынча чечүүгө жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү жана дайыма өзүн өзү өнүктүрүү; 

 - баланын социалдык тажрыйбасын кеӊейтүү, аны калыптанган баалуулуктардын 

багыттары менен салыштыруу; 

- алардын тиги же бул аракеттерин, окуяларды, жагдайларды өз алдынча баалоосу жана 

өзүнүн жүрүш-турушун ошого жараша түзүү; 

 - балдардын жана өспүрүмдөрдүн керектөөлөрүнүн өсүшүн эсепке алуу менен билим 

берүү ишмердүүлүгүнүн мазмунунун, форма жана усулдарынын туура келиши. 



 Кошумча билим берүүчү мекемелерге балдар өз ыктыяры, каалоолору, кызыгуулары 

менен келет, аларды эч ким кыйнабайт. Жакшы көргөн иштерин иштөөдө, алар аны рахат 

алуу менен аткарышат. Кошумча билим берүүчү мекемелерде балдар өзүнүн тандоосуна 

ыраазы, жасаган иштери дайыма туура болот, аларды мактайт, алар чоӊ каалоо менен 

иштегендиктен, дайыма ийгиликтер жаралат.  

 Кошумча билим берүүчү мекемелердин өзгөчөлүгүн айтууда, биз төмөнкү 

мүнөздөмөлөрдү бөлүп көрсөтөбүз : мектептен тышкаркы иштерге катышууда көпчүлүктүк 

жана ыктыярдуулук; балдарды аныкталган ишмердүүлүктүн түрлөрүнө багытталгандыгына 

жана кызыкчылыгына карата дифференциациялоо; окуучулардын өнүгүү деӊгээлине жана 

жашына жараша бөлүштүрүү; билим берүүнүн практикалык милдеттер менен 

байланыштуулугу жана ишмердүүлүктүн көргөзмө жыйынтыгы; иштиктүү жана формалдык 

эмес баарлашуунун жана мамиленин ар түрдүүлүгү; баланын инсандык өнүгүшүнүн улуу 

киши жана бала мамилесинде субъект-субъектик негизде эркиндик; педагог-кесипкөйлөрдү, 

ар түрдүү ксиптин ээлерин жана коомдун башка чөйрөдөгү адамдарды бириктирген 

педагогикалык жааматтын өзгөчөлүгү; аймактын социалдык-маданий өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу жана коомдун ар кайсы түзүлүштөрү мене ниш аракетте болуу. 

   Кошумча билим берүүчү мекемелерде тарбиялоо ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндөгү 

шарттар социалдык-педагогикалык мааниде болот. Алар – аныкталган ишмердүүлүктүн 

түрлөрүнө багытталгандык жана дифференциация; баланын жөндөмүнө жана даярдык 

деӊгээлине, жеке кызыкчылыгына карата окуу программаларын оӊдоп-түзөөгө мүмкүнчүлүк; 

балдардын ишмердүүлүгүнүн жалпыга жеткиликтүүлүгү, көпчүлүктүүлүк, өз демилгелүүлүк 

мүнөзү, ар бир баланын практикалык жана жеке маанилүү милдеттерден болушу; 

чыгармачылык, меймандос атмосфера жана баланын теӊ туштардын жааматындагы 

статусунун өзгөрүшүндөгү мүмкүнчүлүк. 

 Кошумча билим берүүчү мекемелерде балдардын чыгармачылык активдүү 

ишмердүүлүгүндөгү кызыкчылыктары жана керектөөлөрү канааттандырылып, алардын 

далалаттары жана өз демилгелери ишке ашат. Алардан бала тандоо абалын сезет: ал өзү 

кайсы ийримде, секцияда же ансамблде окуну аныктайт, досторду, жетекчини,  өзүнүн жеке 

өзгөчөлүгү бар окуучуну тандай алат. Окуучуларды кошумча билим берүүчү мекемелерде 

окууга кызыктырган негизги стимулдардын бири, алардын ишмердүүлүгүнүн 

жыйынтыктары максаттка жеткендиги жана анын коомдогу маанилүүлүгү эсептелинет. 

Ата-энелер мектептен тышкаркы окуулардын балдардын өз алдынчалыгын тарбиялоо

 до, жоопкерчилик, тартибине оӊ таасирин белгилешүүдө, окуудан тышкаркы убакта 

окуучулардын инсандык жеке сапаттарынын ачылышына, өзүн аныктоо жана өзүн өзү 

реализациялоого көӊүл буруп жатышат. Класс жетекчилер жана мектептин мугалимдери 

 кошумча билим берүүчү мекемелердин окуучулардын бош убакытты кызыктуу 

уюштурууда жана билимин, кругозорун кеӊейтүүдө, конкретүү жумушка үйрөтүүгө, жеке 

жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүүгө жана инсандын өзүн өзү аныктоого эффективдүү 

мүмкүнчүлүктөрүн бөлүп көрсөтүшөт.  

Жалпы билим берүүдөн кошумча билим берүүнүн өзгөчөлүгү баланын кызыктырган 

ишмердүүлүгүн эркин тандоосуна негизделген. Ошондуктан, кошумча билим берүү, жалпы, 

профилдик билим берүүнүн байланышы бала үчүн жеткиликтүү деӊгээлде шайкеш жана 

ичтен мотивдешкен [2]. 

 Кошумча билим берүүнүн өзгөчөлүгү баланын чыгармачыл ишмердүүлүгү биринчи 

орунда. Бул жерде биринчи орунда инсандын чыгармачылык өнүгүүсү, ал эми окутуу 

өнүгүүнү камсыздайт, колдойт, ошону менен баш ийүүчүлүк ролду ойнойт, ал эми 



стандарттуу жалпы же кесиптик билим берүүдө, окутуу «өзүнүн артынан өнүгүүнү» алып 

келет. 

Чыгармачылык жаӊы нерсени жаратууну билдирет. Баланын чыгармачылык 

ишмердүүлүгү да ушуга багытталат. Бирок баланын чыгармачылыгынын жаӊылыгын ар 

түрдүү түшүнүүгө болот.  

 Өспүрүм үчүн чыгармачылык ишмердүүлүк табигый көрүнүш, анткени ал өзү 

жаратуу абалда болуп турат. Өспүрүм өзүнүн жашоодогу милдетин, ишин ынтаа коюу менен 

издейт, ошол учурдагы жасаган иши өзүн өзү өнүктүрүүнүн каражаты болуп калат. Кошумча 

билим берүү менен алектенүүдө окуучулар өзүн таынып билет, өзгөртөт жана баалайт. Алар 

үчүн бул окуулар «жаӊылык» масштабына, алардын коомго берген чыгармачылык 

натыйжасына карабастан толук бойдон жаратуучулук ролду ойнойт. Байкоочулардын көз 

карашы боюнча өспүрүмдөрдүн репродуктивдүү ишмердүүлүгү, бала үчүн чыгармачылык, 

жаратуучулук болот. Жасаган ишинин жыйынтыгын алгандан кийин, чыгармачылыктын 

жаӊы мерчеми, алдыга жаӊы кадам, маӊыздын жаӊы жолу башталат. Өспүрүмдүн жеке 

маанидеги ишмердүүлүгү, аны көздөө окуучуну толук бойдон курчап алат да, ал үчүн 

негизги чыгармачылыкты жаратуу жыйынтыгы болуп калат.  Кошумча билим берүүдөн 

өзгөчөлөнүп жалпы жана кесиптик билим берүү мындай мүнөздөмөлөргө ээ эмес [3].  

Жыйынтыктап айтканда, балдардын кошумча билим берүүчү мекемелери заманбап 

тарбиялоонун милдеттерине шайкеш келиши жана билим берүү мейкиндигинин бирдиктүү 

өӊүтүнө байланыштуу балдар жана өспүрүмдөр үчүн массалык көркөм-эстетикалык, 

техникалык, дене өнүгүүсүнүн борбору болуусу менен, алар бир эле учурда республиканын 

билим берүү системасынын бир бөлүгү болуп калууда. 
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