дагы бир пайдасы бул бир гана ички менторлор же кадрлар менен гана баарлашып, пикирин
укбастан, чет өлкөдөгү нечендеген күчтүү профессорлор менен биргеликте
конференцияларды өткөрүп, бири бирибизге тажрыйбаларыбыз, билимдерибиз менен
бөлүшүп, көптөгөн пайдаларды алууга толук шарттар түзүлдү. Мурда салтту
конференцияларга чет өлкөдөн бир конокту чакыра турган болсок анда ага кетүүчү
чыгымдар дагы болмок, онлайн конференциянын дагы бир жагы ар бир тарап өзү каалаган
жерде конференцияга тиркеме аркылуу кирип, көп чыгым кетирбешинде, жана ошондой эле
мындай конференцияга катышуучулардын сандары салтту конференцияга салыштырмалуу
көп болуп, көп адаидар маалыматты билип, пайда алып жатышты.
Ковид-19 пандемиясынын билим берүү жаатына тийгизген жакшы жана терс жактарын
карай турган болсок, жакшы менен жаман жанаша жүрөт дегендей аралыктан окуу бизге
терс таасирин тийгизүүсү менен эле бирге баарыбызга жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшиктерин
ачып, жакшы тажрыйбаны калтырып кетти. Терс жактарынын үстүнөн дагы дагы иштеп,
минималдаштырып алсак болот. Бирок ошол учурда онлайн окуу салттуу окууну дагы өз
башыбыздан өткөрүп, ал жагын дагы бул жагын дагы байкаштырып көрүп, өз байкоомду
айта турган болсом аралыктан окуу процесси салттуу, мугалим менен студент түзмө-түз
маңдайларында отуруп окуу көп эсе жакшыраак деп айта алам. Себеби, студентке дагы
окууга болгон дисциплина болуп, керектүү убагында мугалиминен суроо сурап, ошол сабак
учурунда толугу менен маалымат алуунун үстөндө гана болуп эч бир нерсеге алыксыбай
окуй алат. Ал эми өзгөчөлүктөрдү аралыктан окуу процессинде байкай алган жокмун.
2019-жылы Кытай жергесинде пайда болгон вирус 2020-жылдын жаз мезгилине карата
дуйно жүзүнө таркап, ковид-19 вирусу политикалык, экономикалык жана билим берүү
жагында сыноо болуп, көптөгөн күчүү мамлекеттердин дагы мындай масштабдуу дартка
даяр эмес экенин көргөздү. Эми бул дарттан кийин пайда болгон көйгөйлөрдү кайрадан
карап чыгып, азыркы учурга, азыркы технология заманына жараша жакшы жакка
өзгөрүүлөрдү жасап, андан ары дүйнөнүн өнүгүүшүнө жүз бурушубуз керек.
Колдонулган адабияттар:
1. Влияние пандемии COVID-19 на образование — Википедия (wikipedia.org)
2. https://news.rambler.ru/other/43990096-o-problemah-obrazovaniya-v-period-epidemii/
3. https://vc.ru/education/153144-pandemiya-cifrovogo-obrazovaniya
4. https://zen.yandex.ru/media/foxtime/onlainobrazovanie-pliusy-i-minusy5f894aa29eb9a66f8bdb1d92
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Аннотация: жалпы билим берүүчү мектептин стратегиясы – бул мектепти
өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү план-программасы, милдеттери, приоритеттүү багыттары
жана аны турмушка ашыруунун каражаттары, жолдору. Биздин максат менеджерлерге
өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарынын илимий теориялары, практикасы жана эл аралык
тажырыйбалар боюнча фундаменталдуу билим берүү, өз алдынча ой-жүгүртүүсүн,
чыгармачылык ишмердиктерин калыптандырып даярдоо.
Аннотация: стратегия общеобразовательной
школы – это генеральная
программа развития учреждения, определяющая приоритеты стратегических задач, методы
привлечения и распределения ресурсов и последовательность шагов по достижению успехов
в учебно-воспитательной работе. Наша цель дать фундаментальное образование менеджерам
образовательных учреждений по основным направлениям стратегического развития школы и
подготовить, формировать к самостоятельному мышлению, творческой деятельности.
Annotation: A Strategy for secondary school - a general program of development agencies,
defining priorities of the strategic objectives, methods of recruitment and the allocation of resources
and the steps to achieve success in educational work. Our goal is to give a fundamental education
managers of educational institutions on the basic directions of strategic development of the school
and prepare to form independent thinking, creative activity.
Негизги сөздөр: өнүгүү стратегиясы, мектеп стратегиясы, синергетика, бүтүндүк,
кызматташтык стратегиясы, синергетикалык процесс, өз ара кызыкчылыктар
Ключевые слова: стратегия развития, стратегия школы, синергетика, стратегия
сотрудничества, синергетический процесс, взаимные интересы
Key words: development strategy, school strategy, synergetics, strategy cooperation,
synergetics process mutual interests
Алгач өнүгүүнүн стратегиялык планы жөнүндө илимий булактарга таянып жалпылап
айтсак: мекеменин узак мөөнөттүү план-программасы, милдеттери, приоритеттүү багыттары
жана аны турмушка ашыруунун каражаттары, жолдору (механизмдери) камтылган документ.
Эми биз мектепте өнүгүүнүн приоритетүү багыттарына токтолсок. Мектептин өнүгүү
стратегиясындагы приоритеттүү багыттар да мамлекеттин өнүгүү стратегиясынан келип
чыгат. Себеби, өзүбүз ошол коомдо жашап жатабыз. Андыктан мамлекетти өнүктүрүү
биздин да милдет. Ал эми биздин окуучулардын келечектеги милдети мамлекеттин өнүгүү
боюнча стратегиялык планын аныктоо, саясий, социалдык-экономикалык базасын түптөө
жана өнүктүрүү. А биздин милдет жаштарды мамлекетти өнүктүрүүнүн стратегиялык
багыттарынын илимий теориялары, практикасы жана эл аралык тажырыйбалары боюнча
фундаменталдуу билим берүү, өз алдынча ой-жүгүртүүсүн, чыгармачылык ишмердиктерин
калыптандырып даярдоо.
Мамлекеттин өнүгүү стратегиялык багыттары
Албетте, мындан Кыргыз Республикасынын өнүгүү стратегиясынын приоритеттүү
багыттары кайсылар деген суроолор туулушу айкын. Жалпылап айтканда, алар төмөнкүлөр:
• Гуманисттик коомду калыптандыруу;
• Демократиялык процессти тереңдетүү;
• Рыноктук-экономикалык мамиленин өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзүү;
• Укуктук базаны камсыздоо;
Бул Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн туруктуу Улуттук стратегиясында (20132017жж): көп тилдүү, күчтүү жана көз карандысыз өлкө катары өнүккөн мамлекеттердин
катарына кошулуу, адамдарыбыздын жашоосу үчүн комфорттук жагдайды түзүү, алардын
укуктарын, эркиндиктерин, коопсуздугун, мыйзамдуулукту сактоо, жогорку деңгээлде билим
берүү, коомдо туруктуулук, өлкөнүн эл аралык деңгээлде аброюн сактоо, туруктуу
экономикалык өнүгүүгө жетишүү жана инвесторлорду тартуу үчүн жагымдуу жагдай түзүү, деп айтылат.
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Синергетика жана бүтүндүк
Өлкөбүз үчүн өнүгүүнүн приоритеттүү болгон бул стратегиялык багыттарын турмушка
ашыруу үчүн коомдо, мектепте жогорку түшүнүктөрдү жана көз караштарды калыптандыруу
маанилүү. Ушул төрт багыттардын комплекстүү (бүтүндүгү) чечилишине коомдук аңсезимде жана таалим-тарбия процессинде ишмердүүлүктү жана иш билгиликти
(компеттенттүүлүк) өнүктүрүү менен узак мөөнөткө пландаштыруу мезгил талабы болуп
жатат. Биз мектепте билим берүүнү ал приоритеттерге негиздеп таалим-тарбия берүүнүн
жолдорун карап көрсөк. Ушул приоритеттүү багыттардын кайсы бирине артыкчылык
бербестен, же өнүктүрүүнүн ырааттуулук алгоритмин сактоого аракет жасабастан, ал
процесстин жүрүшүндө психологиялык эффективдүү технологияларды тандоо жана өнүгүү
процессинде бүтүндүктү комплекстүү түшүнүүнү уюштуруу жана аны пайдалануу максатка
ылайык. Башкача айтканда алардын максаттарын аткаруунун конкреттүү механизмдерин
табуу аны турмушка ашыруу маанилүү. Алар бардык учурда бирминдикте жана бүтүн бир
өнүгүүнүн өзөгүн түзүп тураарын эстен чыгарбашыбыз керек. Таалим-тарбиялоо процесси
бир бүтүндүктү түзгөндөй эле ал өнүгүүнүн стратегиялык приоритеттери да бир бүтүндүктү
түзүшөт. Коомдо же таалим-тарбия процессинде психологиялык жагымдуу жагдайды түзүп,
өз алдынча чыгармачылык жана ишмердүүлүккө мүмкүнчүлүк ачып, синергетикалык
мамилени ишке ашырсак, ал мамиле таалим-тарбия процессинде өнүгүүнү шарттайт.
Гарвард унивеситетинин профессору, биология жана математика илимдеринин доктору
Мартин Новак “Синергетика жана эволюционизм” аттуу эмгегинде: синергетиканы
эволюциянын эрежелеринен алыстатууга болбойт, анткени ал коомду өнүктүрүүнүн башкы
уюштуруучу күчтөрүнүн бири. Эволюция — бул жашоо үчүн болгон айыгышкан күрөш
жана эволюциянын кыймылдаткыч күчү кызматташуу, - деп баса белгилейт.
Бирок, мамлекеттин башкаруу тармактарында, мектепте таалим-тарбия процессин
натыйжалуу уюштуруу үчүн жамаатын ичинде туура психологиялык жагдай түзүү маанилүү.
Ал өнүгүүгө болгон синергетикалык мамиленин эффективдүүлүгүн ылдамдатат же өнүгүүгө
ийкемдүү кырдаал түзөт.
Мисалы: педагогикалык жамааттын жетекчиси иштин натыйжалуулугун жогорулатуу
максатын көздөп, бирок учурга маани бербей, жагдайды эске албай “кызыл камчы”
(авторитаризм) мамиле менен бийликти көрсөткүсү келсе, ал жерде чыгармачылык өнүгүү
эле эмес, жамааттын ишке болгон мамилеси төмөндөп, жамаат бөлүнүп жарылууга,
психологиялык климаттын бузулушуна алып барат. Ал жетекчи таалим – табиялоо иши
боюнча татыктуу менеджер эмес. Андай мамиле менен өзү да абройдон айрылат. Андыктан
таалим-тарбия процессине синергетикалык мамиле, психологиялык климат менен
айкалышкандыктан өнүгүү процессинин жүрүшүнө жана жамааттын чыгармачылык
ишмердүүлүгүнүн натыйжасына менеджердин түз тийешеси бар. Анын башкаруу
ишмердигине, стилине, кызматташуусуна байланыштуу. Андыктан жогорку приоритеттүү
максаттарды аткаруу үчүн, моралдык психологиялык климатты чыгармачылык күүгө
келтирүү менеджердин алгачкы милдеттеринин бири.
Синергетика – бул физикалык, химиялык, биологиялык, экологиялык жана социалдык
кубулуш, процесстердин өз алдынча ишке ашышы боюнча принципиалдуу жалпы
законченемдерди үйрөнүүчү татаал тең салмаксыз системалардын теориясы. Бул
аныктаманы Германия Федеративдик Республикасынын Штутгард университетинин
профессору Г. Хакендин “Синергетика – бир канча илимдердин (физика, химия, биология,
социология ж.б) тутумунда”, аттуу монографиясында айткан. Мындай пикирден соң таалимтарбиялоодогу педагогикалык процесстин жүрүшү да синергетикалык процесстин так өзү
экенине ынанууга болот. Мектепте таалим-тарбия процессин өнүктүрүүдө да ошол төрт
приоритеттүү татаал системалар (синергетикалык) өз ара мамилелешүү менен бири-бирин
күчөтүшөт, тездетишет, натыйжада өз алдынча башкаруу процесси ишке ашат. Биз болгону
бул татаал бирок эффективдүү болгон системаны пайдаланып өнүгүүнүн стратегиялык
планын турмушка ашыруу үчүн алганыбыз оң. Башкача айтканда бул процесс мектепте
приоритетүү стратегиялык планды турмушка ашыруучу негизги механизм боло алат.
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Бул татаал синергетикалык процесстин теги же теориялык негизи жалпысынан
физикадагы резонанс кубулушуна жакын жана окшош. Мисалы: физикадагы механикалык
же электромагниттик термелүү процессинде да ички системанын термелүү жыштыгы менен
сырттан таасир эткен күчтүн термелүү жыштыгы дал келген учурда термелүүнүн
амплитудасы жогорулап резонанс кубулушу пайда болот. Ошондой эле мамлекетти,
мектепти башкаруу процессинде да резонанстык кубулуштарды байкоого мүмкүн. Ал эми
жогорудагы төрт социалдык татаал системага да ушу технологияны ийкемдүү пайдалана
алсак өнүгүүгө жол ачылат. Анткени алардын тегинде өз ара мамиле-кызматташуу жатат.
Биз ошол татаал синергетикалык системаны башкаруунун ийкемдүү жолун таба билип,
таалим-тарбия процессине пайдаланышыбыз керек. Ал системаны жөнгө салуучу жана
уюштуруучу, кыймылга келтирүүчү мектеп жетекчиси баш болгон педагогикалык жамаат,
окуучулар, ата-энелердин жана коомчулуктун союзун түзүү менен синергетикалык
процессти кыймылга келтирүүбүз зарыл. Ал кыймылдаткыч күчтүн менеджери мектеп
жетекчиси анын каалоосу, стратегиялык программасы жана интеллектуалдык деңгээли.
Албетте, резонанс кубулушундагы, педагогикалык процесстеги синергетикалык
мамилени туура эмес пайдаланганда кыйроого, ал эми максаттуу пайдаланганда өнүгүүгө
алып келээри да белгилүү. Коомдо, таалим-тарбиялоо процессинин натыйжалуулугун
жогорулатууда да андай процесстер жолукпай койбойт. Андыктан ал таалим-тарбия
процессиндеги өйдө-төмөн кырдаалдарды эске алганыбыз кажет. Алар: тарых, экономика,
коом таануу сабактарында окулчу социалдык көрүнүштөрдөгү (революциялар,
экономикалык кризистер, реформалар, экономикалык өнүгүү процессиндеги секириктер ж.б)
окуя, фактыларды да синергетиканын көзү менен караганыбыз туура болот. Мектепте
таалим-тарбия процессин башкарууда кандай мамилелерди, ыкмаларды пайдаланбайлы ушул
төрт негизги багыттардын бүтүндүгүнө маани берип өнүгүүнүн таянычы катары
колдонуубуз керек.
Эми мамлекеттин жогорку төрт өнүгүүнүн приоритеттүү багыттарынын ички маңызы
бизге белгилүү болгондуктан аларга токтолбой эле коёлу.
Мектеп стратегиясы
Азыркы мектепке түз тийешелүү болгон өнүгүүнүн приоритеттүү стратегиялык негизги
багыттарына токтолсок, алар:
• билим берүүнүн жаңы стандартына өтүү;
• шыктуу балдарды колдоонун системасын өнүктүрүү;
• мугалимдер жамаатынын түшүнүк, көз караштарын жаңы багытка буруу менен
кесиптик билимин жогорулатуу;
• мектептин инфраструктурасын жаңылоо;
• окуучулардын ден-соолугун чыңдоо жана сактоо;
• мектептин өз алдынчалуулугун кеңейтүү;
Бул багыттарды да классификациялап бөлүүгө болбойт. Анткени, мектептин
приоритеттүү стратегиялык багыттыры да бирминдикте, бүтүн бир программаны, максатты
көздөшөт. Алардын ишмердүүлүк аракетиндеги менеджментти эффективдүү турмушка
ашыруу үчүн жогорку процесстердегидей эле аларга комплекстүү мамилени талап кылат.
Мектеп инсандык сапаттар менен бирге маанилүү стратегиялык төмөнкү милдеттерди
калыптандырууну алдыга коюшу керек:
◼ ар бир окуучунун жөндөмдүүлүгүн ачуу;
◼ демилгелүүлүк;
◼ Ата-мекендин патриотун тарбиялоо;
◼ конкуренция заманында инсанды реалдуу турмушка даярдоо жана тарбиялоо;
◼ чыгармачылык менен ой-жүгүртүүгө үйрөтүү;
◼ өз алдынча алдына максат коюу, ага жетүүнүн жолун таба билүү жана ишеничке ээ
кылуу;
◼ кыйнчылыктарда стандарттуу эмес жолду табуу жана чечим чыгара билүү;
◼ ар кандай турмуштук кырдаалдарга билгичтик менен мамиле кылуу;
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Мектепте кызматташтыктын стратегиясы
Мектепте стратегиялык өнүгүүнү ишке ашыруунун негизги механизми алардын өз ара
мамилесин жана кызматташуусун туура жөнгө салуу. Мисалга, алардын ичинен билим
берүүнүн жаңы стандартына өтүүнү карасак: ал таланттуу балдарды колдоонун системасын
өнүктүрүүгө, мугалимдер жамаатынын түшүнүк, көз караштарын жаңы багытка буруу менен
кесиптик билимин жогорулатууга, мектептин инфраструктурасын өзгөртүү- жаңылоого,
окуучулардын ден-соолугун чыңдоо жана сактоого, мектептин өз алдынчалуулугун
кеңейтүүгө шарттарды түзүп берет. Бул мисал бир эле мектептеги өнүгүүнүн
синергетикалык компоненти. А калган компоненттер да ошондой “Көп түкүрсө көл болот”
деген макалдай. Алардын ар бири өнүктүрүүчү күчтөргө ээ. Бул кызматташуу процессинин
жүрүшүндөгү өзгөчөлүк алардын ортосундагы өз ара кызыкчылыктар. Муну рыноктук
мамиленин педагогикалык процесстеги көрүнүшү катары карасак болот. Рыноктук мамиле
менен педагогикалык кызматташтыктын окшоштугу эки тарапта тең эле кызыкчылыктар
үчүн кызматташуу. Кызматташуунун бу формасын педагогикалык чөйрөдөгү
синергетикалык процесс же мектеп ишин уюштуруунун эффективдүү технологиясы, деп
атасак да жарашат. Жалаң гана педагогикалык процесстерде эмес, бардык социалдык
чөйрөдөгү уюштуруу иштерине колдонсок ашык болбос. Кызматташуу - ар кандай
уюштуруу жана башкаруунун эффективдүү механизми боло алат. Өз ара кызыкчылыктар оң
натыйжага алып келээрин турмуш-мезгил өзү далилдеп жатпайбы... Ал эми өз ара
кызыкчылыктардын негизиндеги мамиле жана кызматташтыксыз эле социалдык, саясий,
эконмикалык өнүгүүлөр болот, - деген түшүнүк абсурд...
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