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Аннотация: Макалада окуучуларды ком-

петенттүүлүктүн негизинде окутуу аркы-

луу инсандык жана жекелик дараметин өс-

түрүү каралды. Ал үчүн педагогдун инсан-

дык жана адисттик калыптануусу тууралуу 

айтылды. «Компетенттүүлүк» жана «ком-

петенция», рефлексия түшүнүктөрүнө тал-

доо жүргүзүлдү. Окуучулардын компетент-

түүлүгүн өстүрүүнүн негизги шарттары 

белгиленди. Компетенттүүлүккө негиздел-

ген ыкма аркылуу окуучунун маселелерди 

кантип чечээри көрсөтүлдү. Окуучулардын 

компетенттүүлүгүн өркүндөтүү талапта-

ры жана компетенттүүлүккө багытталган 

окуунун мазмуну ачылды. Келечектеги педа-

гогдун жана окуучулардын компетенттүү-

лүгүнүн баалуулук-маңыздык компонентин 

түзүү сунушталды. 

Аннотация: Данная статья рассматри-

вает повышение человеческих и личностных 

качеств учащихся на основе компетент-

ностного подхода. В связи с этим, учиты-

вается человеческое и профессиональное 

формирование педагога. Дано определение и 

пояснение понятиям как «компетент-

ность», «компетенция» и рефлексия. Опре-

делены ключевые условия развития компе-

тентности учащихся. Показаны методы 

разрешения учеником различных вопросов, 

путем компетентностного подхода. Опре-

делилось содержание компетентностного 

обучения и требования развития компе-

тентности учащихся. Было предложено соз-

дание ценностных компонентов компетент-

ности будущих педагогов и учащихся. 

Annotation: This article considers the 

elevation of the human and personal qualities of 

the students on the basis of competence 

approach. In this regard, it takes into account 

the human and professional formation of the 

teacher. There have been given a definition and 

explanation to some conceptions as competence, 

competency and reflection and defined the key 

conditions of developing of competency of the 

students. The ways how the students resolve 

their problems in different situations are also 

demonstrated. There have been defined the 

subjects of the competent education and requi-

rements of their development and suggested the 

creation of the evaluative components of 

competency of the perspective teachers and 

students. 

Түйүндүү түшүнүктөр: «Компетент-

түүлүк», «компетенция», рефлексия, инсан-
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Билим берүү процессинде окуучуларды 

компетенттүүлүк негизинде окутуп өстү-

рүүнүн негизги шарттарын белгилөөдө 

педагогдун адисттик калыптануусуна көңүл 

буруу керек. Педагогдун инсандыгы жана 

адистик калыптануусу төмөнкү жагдайларга 

көз каранды: 

- жекече психологиялык өзгөчөлүктөрүнө; 

- кесиптик-педагогикалык ниеттеринин 

түптөлүшүнө; 

- кесиптик ыңгайланышуусуна – педаго-

гикалык ишмердүүлүктү өз алдынча аткаруу 

тажрыйбасына; 

- адистешүүсүнө – адисттик маанилүү 

сапаттарынын жана педагогикалык ишмер-

дүүлүгүн аткаруусуна б.а. кесиптик пози-

циясынын калыптанышына; 

- адисттик чеберчилигине.  

Коомдун өнүгүүсүндө педагогдун ин-

сандык жана адисттик калыптануусу маа-

нилүү орунду ээлеп, коомдун баалуу капи-

талы болуп саналат. Педагог аркылуу окуу-

чуларга баалуу багыттар берилип, жашоо-

тиричилик ыкмалары үйрөтүлүп турат. Мын-

дай процесс педагогдун адисттик калып-

тануусундагы компотенттүүлүк мүнөзү ме-

нен шартталат. Андыктан компетенттүлүк 

тууралуу түшүнүккө токтололу. 

А.Л. Журавлев, Н.Ф. Талызина, Р.Х. Ша-

куров, А.И. Щербаков жана башка окумуш-

туу педагогдор «компетенттүүлүк» түшүнү-

гүнө билим, билгичтик жана көндүмдөр ме-

нен ишмердүүлүктүн аткарылыш жолдорун 

киргизишет. Анда педагогдун компетенттүү-

лүгү педагогдун таанып билүү компонент-

тери, ишмердүүлүк ыкмаларын жана педа-

гогдун өзүн-өзү актуалдаштырууга карата 

жасаган мамилеси жана инсандыгы менен 

аныкталат [2].  

«Компетенттүүлүк» түшүнүгү «компетен-

ция» түшүнүгү менен тектеш. А.С. Белкин 

«компетенция инсан ээ болгон нерселердин 

биримдиги, ал эми компетенттүүлүк – ал 

ээлик кылган нерселердин бир бүтүндүгү 

катары», - деп билдирет [1]. Анда инсан ком-

петенцияларды билим берүү процесси аркы-

луу алса, ал эми компетенттүүлүккө инсан-

дын өзү тарабынан адисттик жана инсандык 

өзүн-өзү өркүндөтүүсүнүн жыйынтыгында 

жетишет.  

Анткени компетенттүүлүк түшүнүгү, пси-

хологиялык мүнөздөмө катары – когнитив-

дик (билимден) гана эмес, муну менен бирге 

операциялык-технологиялык (ишмердүүлүк-

тү), ошондой эле мотивациялык (эмоционал-

дык), этикалык, социалдык жана жүрүм-

турум курамдарынан турат. 

Кесиптик компетентүүлүк түшүнүгүнүн 

бир жактуу аныктамасы жак экенин да бел-

гилөө зарыл. Бул маселеге карата психоло-

гиялык-педагогикалык адабияттар менен 

маалыматтын башка булактардын обзорунда 

белгиленгендей, «компетенттүүлүк» түшүнү-

гүн аныктоодо бир нече ойлорду бөлүп көр-

сөтүүгө болот. Мисалы, чет өлкөлүк изил-

дөөчүлөр бул түшүнүктү «тереңдетилген би-

лим», «маселени адекваттуу аткаруунун аба-

лы», «ишмердүүлүктү актуалдуу аткаруу 

жөндөмү», «иш-аракеттердин эффективдүү-

лүгү» деп да белгилеп жүрүшөт. 
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Ал эми психологиялык-педагогикалык 

адабияттарда биз карап жаткан термин 

боюнча эң көп төмөнкү аныктамалар кол-

донулат, алардын биринде минтип берилген: 

«компетенттүүлүк – бул, өзүнчө же жалпы-

сынан алганда физикалык, психикалык жана 

руханий жактан ылайыкталган зарылдыкты, 

белгилүү бир талапты, ээлеген же аткарган 

кызмат орунду камсыз кылган келечектеги 

адистин сапаты, касиети же абалы». 

Демек, биздин оюбузча, адистин компе-

тенттүүлүгү – бул кесиптик ишмердүүлүк 

учурунда социалдык жана личносттук жак-

тан маанилүү компетенциялардын өзүнө ка-

ратылган, рефлексациялаштырылган систе-

масы. Компетенттүүлүктөр – бул адамдын 

ишмердүүлүк мүнөздөрү, ошондуктан алар-

дын классификациясы биринчи иретте, иш-

мердүүлүктөрдүн классификациясы менен 

бирдей болуш керек. 

В.А. Сластенин педагогикалык мамиле-

лердин бардыгын төрт группага бириктирет: 

- объективдүү педагогикалык чындыктын 

мазмунун «которуу» жөндөмү, конкреттүү 

педагогикалык маселелерди объективдүү 

тарбиялоо процесси; 

- логикалык жактан педагогикалык сис-

теманы түзүп, ишке ашыруу жөндөмү (окуу-

тарбия маселелерин пландаштыруу, окуу 

процессинин мазмунун, формасын, ыкмала-

рын, уюштурууну тандоо); 

- тарбиянын түрдүү компоненттери жана 

факторлору арасында өз ара байланышты тү-

зүү жана бөлүп көрсөтүү, аларды кыймылга 

келтирүү, биргелешкен ишмердүүлүктү 

уюштуруу, мектептин айлана-чөйрө менен 

байланышын камсыз кылуу; 

- педагогикалык ишмердүүлүктүн жыйын-

тыктарын эске алуу жана баалай билүү жөн-

дөмү, б.а. жалпы билим берүү процесси ме-

нен мугалимдин ишмердүүлүгүнүн натый-

жасына анализ жүргүзүү [3, 42]. 

Окуучулардын компетенттүүлүгүн өстү-

рүүнүн негизги шарттары: 

 уюштуруу жана башкаруу (окуу планы, 

семестрдик графиктер, расписание түзүү, 

компетенттүүлүктү аныктоочу критерийлер-

ди иштеп чыгуу, окуу процессин материал-

дык жана техникалык жактан жабдуу) 

 окуу-методикалык (окуу мазмунунун 

тандалышы, түрдүү курстардын интеграция-

сы, алдыңкы идеяларды бөлүп көрсөтүү) 

 технологиялык (текшерип-баалоо, оку-

туунун активдүү формаларын уюштуруу, 

компетенттүүлүккө кирген жөндөмдөрдүн 

группасын аныктоо, инновациялык техно-

логияларды колдонуу) 

 психологиялык жана педагогикалык 

(окуучулардын өсүп-өнүгүшүн аныктоо, 

окуунун мотивациясын стимулдаштыруу 

системасы, компетенттүүлүктүн критерий-

лерин аныктоо, ар бир окуу этабын рефлек-

сивдүү мүнөздө баалоо, окуучуларды кошо 

башкарууга катыштыруу). 

Педагогдун ишмердүүлүгү окуу-тарбия 

максаттары менен маселелери, максатка же-

түү ыкмаларын тандоо, айрым карама-кар-

шылыктарды жеңүүнүн мүмкүн болгон ык-

маларын тандоо, окуу-тарбия процессине ка-

тышкандардын өз ара байланышын план-

даштыруу менен мүнөздөлөт. 

Ошондой эле, педагог окуучулардын таа-

нып билүүсүн текшерип-баалоо ишмердигин 

жүргүзүп жатканда өзүнө карата рефлексив-

дүү жөндөмдөр аткарылат да, төмөнкүчө 

түрдүү шарттарды негиздейт: 

 берилген үлгүлөр менен алынган на-

тыйжаларды салыштырып текшерүү; 

 акыл-эс деңгээлинде гана ишке ашкан 

иш-аракеттердин болжолдуу натыйжасынын 

негизинде текшерүү;  

 иш жүзүндө аткарылган иш-аракеттер-

дин даяр натыйжасы аркылуу текшерүү. 

Рефлексия кайра түшүнүүгө багытталган 

теориялык ишмердүүлүктүн спецификалык 

формасы менен өзүнүн жеке кыймыл-араке-

тинин анализи катары каралат. Алынган жы-

йынтыктар боюнча (оң жана терс) өзүнүн 
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жеке ишмердүүлүгүнүн жемиши канчалык 

экендигин аныктай билүүсү өтө маанилүү. 

Рефлексия – бул субъектин өзүнүн педа-

гогикалык ишмердүүлүгү тууралуу билиши 

же түшүнүшү гана эмес, ошол эле учурда 

окуу-тарбия процессинин башка катышуучу-

лары (окуучулар, чогуу иштешкендер, ата-

энелер) дагы мугалимди канчалык деңгээлде 

таанып-биле тургандыгы. 

Ал эми окуучулардын компетенттүүлүгүн 

өркүндөтүүдө төмөнкүлөр талап кылынат: 

- өзүнчө окуучулар менен жалпы класс-

тын окуучуларындагы «өнүгүү зонасын» 

аныктоо; 

- окуучулардын сезимин, эркин жана 

таанып-билүү процессин өнүктүрүү үчүн 

проблемалуу жана башка кырдаалдуу шарт-

тарды түзүү; 

- таанып-билүү өз алдынчалыгы менен чы-

гармачыл ой жүгүртүүнүн жаралышына де-

милге түзүү, логикалык (жекеден жалпыга, 

шарттан-натыйжага, конкреттүүдөн абстракт-

ка) жана функционалдык (натыйжа-тергөө 

себептери, максат-каражаттар, сапаттык-сан-

дык, аракет-натыйжа) мамилелердин орно-

тулушун белгилөө; 

- индивидуалдык өзгөчөлүктөрдү өркүн-

дөтүүгө ылайык шарттарды түзүү жана бул 

жагдайда окуучулар менен ымалашуунун ин-

дивидуалдык ыкмасын ишке ашыруу. 

Компетенттүүлүктүн негизинде билим бе-

рүүнү кантип жаңылантууга токтололу. 

Компетенттүүлүккө негизделген ыкма би-

ринчи орунга окуучунун маалымдуулугун 

эмес, төмөнкүдөй маселелерди кантип чече-

рин көрсөтөт: 

- таанып-билүү жана түшүндүрүүнү; 

- жаңы техника менен технологияларды 

өздөштүрүүнү; 

- этикалык нормаларда адамдар менен өз 

ара мамилесиндеги өзүнүн кыймыл-аракет-

терин баалоону; 

- практикалык турмуштагы атуул, үй-бүлө 

мүчөсү, шайлоочу, шаар тургуну катары со-

циалдык ролдорду аткарууну; 

- укуктук нормалар менен административ-

дик структураларда өзүн-өзү алып жүрүүнү; 

- кесип тандоого жана эмгек рыногуна ба-

гыттоочу окуу жайында билим алууга даяр-

дыгын баалоону; 

- зарыл учурларда жеке проблемаларды 

чече билүү: турмуштагы өз ордун табуу, жа-

шоо образын тандоону. 

Компетенттүү билимдин өзгөчөлүгү бо-

луп, кимдир бирөө тарабынан сунушталган 

«даяр билим» өздөштүрүлбөстөн, берилген 

билимдин пайда болуу шарттары көзөмөлдө-

нөт. Окуучунун өзү маселени чечүүгө зарыл 

болгон түшүнүктөрдү түзүп чыгышы бол-

жолдонот. Окуу ишмердүүлүгү мезгил-мез-

гили менен изилдөөчүлүк же практикалык - 

кайра куруучулук мүнөзгө ээ болот. 

Компетенттүүлүккө багытталган окуу – 

бул окуучуну тактага чыгарып суроо берүү 

гана эмес, кандайдыр продуктуну түзүү бо-

луп эсептелет. Устаттар, окумуштуулар ме-

нен искусство ишмерлери өзүлөрүнүн көр-

көм, спорт жана башка ушул сыяктуу иш-

мердүүлүгүнө «мектептин алкагында» даяр-

данып баштап, мугалими менен бирге 

маданий-чыгармачылык жолунда көркөм 

продукт жаратышат.  

Окуунун мындай түрү, окуучунун жаңы 

тажрыйбаларды өздөштүрүүсүнө себеп болот: 

проблемаларды аныктап, идентификациялайт, 

изилдөө, проектирлөө жана кызматташуу 

жөндөмдөрү пайда болот, продуктуну алуу 

үчүн жаңы технологияны түзүп, ал эми бел-

гилүүлөрүн иш жүзүндө пайдаланат, натыйжа 

сапатын баалайт ж.б. 

Ошентип, эң жөнөкөй билим менен жөн-

дөмдөрдүн суммасынан компетенттүү адам-

ды «жасоо» мүмкүн эместиги белгилүү. 

Окуучулар түшүнүктөрдүн билим мазмунуна 

биригишин, ишмердүүлүк ыкмаларын, чы-

гармачылык жөндөмүн, инсандык көз кара-

шын көрсөтүү тажрыйбасын өзүлөрүнүн же-

ке тажрыйбаларын уюштуруу процесссинин 

негизинде ишке ашырышат. Бул болсо реф-
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лексиянын, изилдөө менен баалоонун пред-

мети болууга тийиш. 

Ошондой эле максаттуу түрдө окуучулар-

дын сабакта жана сабактан тышкаркы окуу-

ларында окуп-изилдөөчүлүк мүнөздөгү иш 

аткарууларын арттыруу, пландарды иштеп 

чыгууда, окуучулардын өз алдынча чыгарма-

чыл иштеринде иштиктүү, ролдук, тууроо-

чулук оюндарды колдонуу негиздүү болуп 

саналат. Келечектеги педагогдун жана окуу-

чулардын компетенттүүлүгүнүн баалуулук-

маңыздык компонентин түзүү зарыл. 
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