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Анатоция: Илимий билимдердин системасынын 

маанилүү компоненти болуп илимий түшүнүктөр 

эсептелет. Демек, окуучулардын илимий түшүнүктө-

рүн калыптандыруу мугалимдин негизги милдети бо-

луп саналат. Мындан физика мугалимине (деги бар-

дык эле мугалимдерге) тиешелүү болгон физикалык 

(илимий) түшүнүктөрдү калыптандыруу компетент-

түүлүктөрүнүн курамын аныктоону максатка ыла-

йык деп эсептейбиз. 

Аннотация: Одна из задач учителей средней 

школы - дать школьникам качественное образование. 

А научные понятия являются основным компонентом 

системы научных знаний. Значит, формирование у 

школьников основных научных нонятий считается 

важной компотентностью учителя. Поэтому, мы 

считаем целеообразным определить состав компе-

тентностей учителя по формирпованию физических 

(научных) понятий. 
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Окутууга компетенттүү мамиле жасоо маселе-

си өткөн кылымдын 1980-жылдары Америка жа-

на Батыш мамлекеттеринде башталып, андан ки-

йин 1990-жылдары Россияда чоң кызыгууларды 

туудурган. 

“Компетенттүүлүк” түшүнүгү түз маанисинде 

(латынча compete) -“ылайык келем”, “туура ке-

лем”, ал эми “компетенция” (competens) – “ти-

йиштүү”, “жөндөмдүү” дегенди түшүндүрөт.  

Европалык жана постсоветтик мамлекеттер-

дин жогорку кесиптик билим берүүнүн Болондук 

конвенциясына кол коюп, ал процесске кирген-

ден баштап, компетенттик негизде окутуу билим 

берүүнүн азыркы учурдагы парадигмасы болуп 

калды.  

Бул парадигманын базалык түшүнүктөрү 

«компетенттүүлүк» жана «компетенция». Бул тү-

шүнүктөр дисциплиналар аралык болуп эсепте-

лет. Анткени алар жалпы категориялык белги-

лерге да, спецификалык өзгөчөлүктөргө да ээ. Ал 

эми алардын мазмуну – бүгүнкү күндө илимий 

чейрөдө жүрүп жаткан кызуу талкуунун объекти-

си болуп эсептелет. Бул терминдер учурда кесип-

тик билим берүүнүн теориясында жана методи-

касында ар кандай мааниде чеги жок колдону-

лууда. 

Педагогикалык жана психологиялык адабият-

тарды талдоолор көрсөткөндөй, «компетенттүү-

лүк» жана «компетенция» түшүнүктөрүнүн так 

калыптанган аныктамасы жок. Окумуштуулар 

бул боюнча түрдүү көз караштарын сунуш кылы-

шууда жана алардын изилдөөлөрүндө берилген 

аныктамаларга талдоо жүргүзүүдө «компетен-

ция» жана «компетенттүүлүк» түшүнүктөрү ав-

торлор тарабынан педагогикалык чындыкты 

изилдей турган теориялык багыттар менен шарт-

талат. Андан тышкары, компетенциялар «даяр-

дык», «билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр жана 

иш тажрыйбасы» деген, ал эми компетенттүү-

лүк «ар түрдүү даярдыктардын биримдиги», «ин-

сандык сапаттардын жыйындысы», «адистин ин-

тегралдык мүнөздөмөсү» деген түшүнүктөр ката-

ры берилген аныктамалардагы айырмачылыктар-

га карабастан, теориялык булактарда болочок 

физика мугалимин кесипке даярдоо маселелери-

нин чечилиши ар түрдүү көз караштарда боло 

тургандыгы байкалды. 

Мугалимдин компетенцияларын изилдеген 

эмгектерди окуп – үйрөнүүнүн натыйжасында 

“кесиптик компетенттүүлүк”, “педагогикалык 

компетенттүүлүк”, “методикалык компетенттүү-

лүк” түшүнүктөрүнүн мазмундарын талдоого 

туура келди. 

Психологиялык-педагогикалык адабияттарга 

талдоо жүргүзүү менен «кесиптик компетенттүү-

лүк» түшүнүгүнө карата төмөнкүдөй аныктама-

ларды келтиребиз [1]. Кесиптик компетенттүү-

лүк деген бул: 

– инсандын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдөгү 

даярдыгын шарттоочу татаал сапат; - бул айрым 

билимдер же билгичтиктер эмес жана алардын 

жыйындысы да эмес, ал адамга бүтүндөй бир 

ишмердүүлүк мүмкүнчүлүгүн берүүчү касиет 

(Н.Г.Гончаров); 

– инсандын кесиптик ишмердүүлүгү үчүн за-

рыл болгон жөндөм-дүүлүктөрүнүн, сапаттары-

нын жана касиеттеринин жыйындысы (Н.В.Кузь-

мина, А.К.Маркова, А.М.Новиков, В.А.Сласте-

нин, С.Н.Чистякова ж.б.); 
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– кызмат адамынын жеке мүмкүнчүлүктөрү, 

анын тийиштүү билимине жана көндүмдөрүнө 

ылайык белгилүү бир чечимдерди кабыл алуу же 

өзү чечүүгө мүмкүнчүлүк берген квалификация-

сы (О.С.Анисимов, Э.Ф.Зеер, Г.М.Романцев, 

П.Г.Щедровский ж.б.); 

– бир адамды башкалардан өзгөчөлүгү, белги-

лүү бир коомдогу орду (А.И.Савенков, Р.Стен-

берг); 

– инсандын окутуу жана социалдаштыруу 

процессинде ээ болгон ишмердүүлүгү, билимде-

ри жана иш тажрыйбаларына негизделген жалпы 

жөндөмдүүлүктөрүнүн өзгөчөлөнгөн сапаттары 

(Г.Селевко). 

 Ал эми педагогикалык изилдөөлөрдү талдоо 

педагогикалык кесиптеги адистердин педагоги-

калык компетенттүүлүгү төмөндөгүдөй болууга 

тийиш экендигин көрсөттү: 

– мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүктү 

жүргүзүүдөгү теориялык, практикалык даярдык-

тарынын бирдиктүүлүгү жана анын адистик че-

берчилиги (В.А.Сластенин); 

– билим, билгичтиктер, көндүмдөр жана педа-

гогикалык ишмердүүлүктүн жолдору (Н.Ф.Талы-

зина); 

– окуу процессиндеги педагогикалык ишмер-

дүүлүктүн окуучулар менен натыйжалуу иш-ара-

кетте болуусу – бул кесиптик даярдыктын жо-

горку деңгээлдеги педагогдук мүнөздөмөсү бо-

луп саналат. Бул мугалимдин: окутуучулук иш-

мердүүлүгү, педагогикалык баарлашуусу, оку-

туучунун инсандыгы, окуучунун билимдүүлүгү 

жана тарбиялуулугу эсептелет. (И.А.Колеснико-

ва, А.К.Маркова, Н.В.Тамарина); 

– кесиптик ишмердүүлүк реалдуу жагдайлар-

да пайда болуучу проблемалар жана мүнөздүү 

маселелерди чечүү бул адистин жөндөмдүүлүгүн 

аныктоочу өзгөчөлөнгөн мүнөздөмөсү болуп са-

налат [А.А.Вербицкий]; 

Н.В.Кузьмина [2] педагогикалык компетент-

түүлүктүн психологиялык компонеттерине ба-

сым жасайт: дифференциалдык-психологиялык 

(окуучулардын окуу материалын өз мүмкүнчү-

лүктөрүнө жараша өздөштүрүү өзгөчөлүктөрү 

жөнүндө билүү); социалдык-психологиялык 

(окуу-таанып билүүчүлүк жана коммуникация-

лык ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүн билүү); 

аутопсихологиялык (өз ишмердүүлүгүнүн артык-

чылыктарын жана кемчиликтерин, өзүнүн ин-

сандык сапатынын өзгөчөлүктөрүн билүү). 

Вербицкий А.А. окумуштуулардын кесиптик 

компетенттүүлүк боюнча аныктамаларын жал-

пылап, төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга болот: 

мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгү – бул 

педагогикалык жана таалим-тарбия берүүчүлүк 

милдеттерди чечүү үчүн илимий жана практи-

калык билимдерди интеграциялап калыптанды-

руу билгичтиктеринин жыйындысы деп белги-

леген [3]. 

Методикалык компетенттүүлүк – мугалимдин 

кесиптик компетенттүү-лүгүнүн башкы курам-

дык бөлүгү болуп саналат. 

 Мугалимдин методикалык компетенттүүлүгү 

– бул анын предметти окутуу үчүн заманбап тех-

нологияларга ээ болууга теориялык жана практи-

калык жактан даярдыгы, методикалык натыйжа-

ларга жетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү инсандык-

кесиптик сапаттары 

Физика мугалиминин методикалык компе-

тенттүүлүгү – болочок мугалимдин жалпы билим 

берүүчү мектепте физиканы окутууга теориялык 

жана практикалык жактан даярдыгы, окутуунун 

технологияларын колдоно билүүчүлүгү, кесип-

тик инсандык сапаттарын үзгүлтүксүз өнүктү-

рүүгө жөндөмдүүлүгү .  

Физика мугалимине тиешелүү бир кыйла жал-

пы, илимий-технологиялык компетенттүүлүктөр 

төмөнкүлөр болуп эсептелет [4, 5]: 

- физикалык теориялардын маанисин жана 

мазмунун, эксперименттик ыкмаларды, физика-

лык кубулуштарды жана закондорду түшүнүү; 

- физика тармагындагы проблемаларга жана 

кубулуштарга илимий талдоо жүргүзүү жөндөм-

дүүлүгү; 

- физикалык базалык билимдерди изилдөө ме-

тоддорун иш жүзүнө колдоно билүү; 

- физика тармагындагы жаңы билимдерге өз 

алдынча ээ болуу менен азыркы маалыматтык 

технологияларды колдоно билүү; 

- физикалык изилдөөнүн негизги теориялык, 

эксперименттик методдорун жана эксперимент-

тик маалыматтарды иштеп чыгуу методдорун 

үйрөнүү; 

- физикалык маселелерди аткаруу үчүн прог-

раммалоонун тилдерин жана системаларын кол-

донуу менен математикалык моделдөө элемент-

терине ээ болуу; 

- азыркы технологияларды колдонуу үчүн ак-

туалдуу болуп саналган физиканын тармактарын 

билүү менен техниканын ар түрдүү 

тармактарында колдонулуучу методдорду үйрө-

нүү. 

Жогоруда айтылгандардын бардыгы бул муга-

лимдин негизги милдети болгон окуучуларга 

илимий билимдерди берүүгө болгон билимдер, 

билгичтиктер жана көндүмдөр, методдор, кара-

жаттар деп эсептейбиз. Ал эми илимий билим-

дердин негизги компоненти болуп “илимий тү-

шүнүктөр” эсептелет. Демек, мугалим окуучу-

лардын илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу 

аркылуу гана аларга билим бере алат. Мындан 

физика мугалимине (деги бардык эле мугалим-

дерге) тиешелүү болгон физикалык  



214 

 

(илимий) түшүнүктөрдү калыптандыруу 

компетенттүүлүгүн кошууну максатка ылайык 

деп эсептейбиз. 

Мугалимдин окуучулардын илимий түшүнүк-

төрүн калыптандыруу боюнча жалпы компе-

тенттүүлүктөрүнө төмөнкүлөрдү белгилейбиз:  

– илимий билимдердин системасында түшү-

нүктөрдүн жана аларды калыптандыруунун маа-

нисин, анын ордун жана ролун билүү;  

– калыптандырылып жаткан түшүнүктүн 

азыркы учурдагы илимдеги мазмунун билүү. Бул 

талап аткарылбаса, анда түшүнүктү туура калып-

тандыруу жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. 

– калыптандырылып жаткан түшүнүктү өз-

дөштүрүүнүн жогорку деңгээлин жана мектеп-

ти бүтүргөн кезде түшүнүктү өздөштүрүлүшү-

нө коюлган талаптарды билүү. Бул талаптын ат-

карылышы мугалим илимий түшүнүктүн өнүгүү 

перспективасын көрө билүүгө жана бул процес-

сти максаттуу жана ойлонуп ишке ашырууга ба-

гыттайт. 

– түшүнүктөрдү калыптандыруунун негизги 

этаптарын, аларды өнүктүрүүнүн түйүндүү че-

киттерин, түшүнүктүн өнүгүшүн камсыз кы-

луучу курстун темаларын, бөлүмдөрүн так бө-

лүп алуу;  

– түшүнүктү калыптандыруунун туура жол-

дорун, методдорун жана ыкмаларын тандай би-

лүү; 

– окуучулардын күнүмдүк байкоолоруна жана 

мурда өздөштүргөн түшүнүктөрүнө таянып 

түзүлгөн тажрыйбаларынын негизинде түшү-

нүктүн базасын түзө билүү билгичтиги. Ар бир 

жаңы түшүнүктү киргизүүнү мотивдештирүү; 

– түшүнүктү калыптандыруунун жана өнү-

гүүсүнүн бардык этаптарында окуучулардын ак-

тивдүү таанып билүүчүлүк ишмердиктерин 

уюштуруу;  

– окуучулардын ой жүгүртүүсүнүн көркөм-

дүк-образдык, сөздүк-теориялык жана аракет-

тик-практикалык компоненттерин туура айка-

лыштырууну камсыз кылуу билгичтиги; Бул бил-

гичтикке түшүнүктү калыптандырууда көрсөт-

мөлүү таянычтарды туура пайдалануу, ой-жүгүр-

түү амалдарын (анализ, синтез, салыштыруу, абс-

тракциялоо, жалпылоо ж.б.) уюштуруу аркылуу 

жетишсе болот.  

– түшүнүктүн маңыздуу белгилерин тактоо, 

маңыздуу белгилерин жөнөкөй белгилерден айыр-

малоо, мурда окуп-үйрөнүлгөн түшүнүктөрдөн 

жаңы белгилерин ажыратуу боюнча көнүгүү-

лөрдүн системасын түзө билүү; 

– түшүнүктү өздөштүрүү боюнча өз алдынча 

иштерин уюштуруу; 

– жаңы түшүнүктү өздөштүрүүгө керек бол-

гон жана аны калыптандыруу үчүн мурдагы са-

бактарда же башка предметтерди окуп-үйрө-

нүүдө алынган түшүнүктөрдүн базасын так 

аныктоо; 

– өздөштүрүлүп жаткан түшүнүктөр менен 

башка предметтерде таанышкан түшүнүктөр-

дүн өз ара байланыштарын көрсөтүү; 

окуучулардын фильмдерден, ар кандай теле-

берүүлөрдөн, интернеттен, илимий-популярдуу 

адабияттардан алган билимдерин эске алуу;  

– илимий түшүнүктөрдү калыптандырууда 

предметтер аралык байланыштарды ишке ашы-

рууну билүү; Алар ар кайсы окуу предметтеринде 

түшүнүктү интерпретациялоонун биримдигин 

камсыз кылат. 

– окуу процессинде берилген түшүнүктүн 

негизги маңыздуу касиеттерин (жактарын) ло-

гикалык жактан чагылдырган түшүнүктү өз-

дөштүрүүгө коюлган талаптарды (жалпылан-

ган пландар) пайдалана алуу билгичтиги; Түшү-

нүктөрдү өздөштүрүүнүн критерийлерин билүү. 

Булардан тышкары физика курсунда жалпы 

илимий түшүнүктөр көп кездешет. Мисалы, 

“энергия”, “масса”, “күч”, “зат”, “кыймыл” ж.б. 

Мугалимдер жалпы илимий түшүнүктөрдү пред-

меттер аралык байланыштарды пайдалануу ме-

нен гана ийгиликтүү калыптандыра алышат. 

Ошондуктан, жогоруда белгиленген мугалимдер-

дин түшүнүктөрдү калыптандыруу боюнча ком-

петентүүлүктөрүнө төмөнкүлөрдү да кошуп ке-

тебиз:  

- мугалимдин предметтер аралык байланыш-

ты ишке ашыруунун педагогикалык илимдеги 

учурдагы жетишкендиктерин билүү; 

- мугалимдин предметтер аралык байланыш-

ты ишке ашыруунун эффективдүү методдорун, 

жолдорун, каражаттарын колдоно билүү; 

- кандайдыр бир предмет боюнча окуп-үйрө-

нүлүп жаткан түшүнүктөр менен башка предмет-

терде таанышкан түшүнүктөрдүн өз ара байла-

ныштарын көрсөтүү; 

- сабакта мурда башка табигый предметтер-

дин сабактарында окуп-үйрөнгөн маалыматтар-

ды кубулуштарды, нерселердин касиеттерин, тү-

шүнүк-төрдү, закондорду жана теорияларды тү-

шүндүрүүдө пайдалануу. 

Болочок мугалимдерди илимий түшүнүктөрдү 

калыптандырууга даярдоо проблемасын чечүүдө, 

изилдөөнүн башында аларды бул татаал, маани-

лүү процессти ишке ашыруудагы жалпы компе-

тенттүүлүктөрүн түрлөрүн аныктап алдык. Тө-

мөндө, физика мугалиминин физикалык түшү-

нүктү калыптандыруунун этаптары боюнча 

компетенттүүлүктөрүн бөлүп көрсөтөбүз (1 – 

сүрөт). 
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Физика мугалиминин физикалык 

түшүнүктү калыптандыруу боюнча 

компетенттүүлүктөрү 

 

 

1. Түшүнүктүн заманбап илимий 

мазмунун билүү 

2. Илимий фактылардын, 

байкоолордун натыйжаларын 

анализдөө 

4.Түшүнүккө аныктама берүү 

 

  
 

3. Окулуучу предметтин же 

кубулуштун жалпы жана 

маңыздуу белгилерин аныктоо 

5. Түшүнүктүн маңыздуу 

белгилерин тактоо 

  
 

6. Жаңы түшүнүктү мурдагы 

өздөштүрүлгөн ага окшош 

түшүнүктөрдөн айырмалоо 

 

7. Түшүнүктөрдүн ортосундагы 

байланышты аныктоо 

 

8. Түшүнүктү практикада 

колдонуу 

 

9. Түшүнүктөрдү 

системалаштыруу 

 

 

10. Түшүнүктөрдү байытуу 

(кеңейтүү) 

 

 

 


