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Аннотация: Макалада окуучулардын со-

циалдык-коммуникативдик компетенттүү-

лүктөрү түшүнүгүнүн мааниси жана ролу 

чечмеленген. Авторлор коммуникативдүү 

компетенттүүлүк жана социалдык компе-

тенттүүлүк түшүнүктөрүнүн мазмунун 

талдоого алышкан. Анын негизинде окуучу-

лардын социалдык-коммуникативдүү компе-

тенттүүлүгү түшүнүгү интегралдашкан, 

бүтүндүү психологиялык структурадан тур-

ган түшүнүк экендигин белгилешкен.  

Аннотация: В статье рассмотрены зна-

чение и роль социально-коммуникативной 

компетентности учащихся. Авторы провели 

анализ содержания понятий коммуникатив-

ная компетентность и социальная компе-

тентность. На основе анализа отмечено, 

что социально-коммуникативная компе-

тентность учащихся является интегриро-

ванным понятитем, состоящим из целост-

ной психологической структуры.  

Annotation: The article discusses the impor-

tance and role of social and communicative 

competence of students. The authors conducted 

an analysis of the concepts of content com-

municative competence and social competence. 

Based on the analysis pointed out that the 

social-communicative competence of students is 

integrated ponyatitem, consisting of a coherent 

psychological structure. 

Түйүндүү түшүнүктөр: компетенттүү-

лүк, коммуникативдик компетенттүүлүк, 

социалдык компетенттүүлүк, социалдык-

коммуникативдик компетенттүүлүк. 

Ключевые слова: компетентность, ком-

муникативная компетентность, социальная 

компетентность, социально-коммуникатив-

ная компетентность. 

Key words: competence, communicative 

competence, social competence, social and 

communicative competence. 

 

Социалдык-коммуникативдик компетент-

түүлүк адамдын жашоосунда өзгөчө маанини 

ээлейт, демек, аны калыптандырууга өзгөчө 

көңүл бөлүнүүсү керек. Бул түшүнүктүн 

мааниси азыркы учурда жогору экендиги 

белгилүү, анткени бул компетенттүүлүк 

окуучуларда калыптанышы керектиги туу-

ралуу жалпы орто билим берүүнүн стандар-

тынын талабы коюлган. Кыргыз Республика-

сында билим берүүнү 2020-жылга чейин 

өнүктүрүү стратегиясында дагы жаш муун-

дарды толеранттуу болууга, башка элдин 

маданиятын сыйлай билүүгө, башка улуттун 

өкүлдөрү менен бирге, ынтымакта жашоого 

үйрөтүүгө тарбиялоо зарыл экендиги белги-

ленген. 

Коммуникативдик компетенттүүлүк. 

Коммуникативдик компетенттүүлүк пробле-

масын изилдөө, аны калыптандыруунун жа-

на өнүктүрүүнүн жолдорун иликтөө көптө-

гөн чет элдик изилдөөчүлөрдүн эмгектерине 

таандык. «Коммуникативдик компетенттүү-

лүк» түшүнүгү алгач орус окумуштуусу 

А.Бодалев тарабынан колдонулган, ал ком-

муникативдик компетенттүүлүктү – ички 

ресуртардын (билим, билгичтик) жардамы 

аркылуу башка адамдар менен эффективдүү 

контакт түзүү жана колдоо жөндөмдүүлүктө-

рү деп белгилеген [1]. Психологияда комму-

никативдик компетенттүүлүк билимдерге, 

билгичтиктерге жана көндүмдөргө, инсан 
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аралык өз ара аракеттенүүсүнүн чөйрөсүндө 

индивиддин сезүү жана социалдык тажрый-

басына негизделген, баарлашуунун ар кан-

дай кырдаалдарында ориентир алуучулук 

деп белгиленет.  

«Коммуникативдүик компетенттүүлүк» 

түшүнүгү боюнча тиешелүү адабияттарды 

талдоодо окумуштуулардын ар кандай көз 

караштары бар экенин биз байкадык. Комму-

никативдүү компетенттүүлүк – бул: 

 инсан аралык баарлашуу областында 

ориентирленүү билгичтигин шарттаган та-

таал, көп кырдуу түзүлүш (В.Г. Кочеткова); 

 билимдердин, билгичтиктердин жана 

көндүмдөрдүн жыйындысы (А.П. Панфило-

ва); 

 инсандын коммуникативдүү кырдаалда 

катышуу жөндөмдүүлүгү (Ю.Н. Емельянов); 

 коммуникативдик милдеттерди эффек-

тивдүү аткаруу жөндөмдүүлүгү (Л.А. Пет-

ровская); 

 баарлашуучунун жекече өзгөчөлүгүн 

эске алуу менен кеп аракеттерин пландаш-

тыра билүү (А.Т. Ибраева); 

 тилдин каражаттары аркылуу кеп иш-

мердүүлүгүн ишке ашыруу жөндөмү (И.А. 

Зимняя); 

 адамдар жана окуялар менен өз ара ара-

кеттенүү ыкмаларын билүү, группада иштей 

алуу көндүмү, коллективде ар кандай со-

циалдык ролго ээ болуу билгичтиги (А.В. 

Хуторской); 

 адамдын контакт түзүүгө дайыма даяр 

болуусу (А.Б. Добрович, А.Н. Занковский); 

 адам жашоосунун составдык курамы 

(А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров). 

Окуучулардын коммуникативдик компе-

тенттүүлүгүн иликтөөгө арналган эмгектер-

дин ичнен Т. Абдырахманов менен М. Но-

гаевдин «Компетентностный подход в совре-

менном образовании» аттуу эмгегин белги-

лей кетүүгө болот. Бул эмгекте авторлор 

Россиялык жана чет элдик изилдөөчүлөрдүн 

эмгектерине талдоо жүргүзүшүп, коммуни-

кативдик компетенттүүлүктүн түрлөрүн, 

компоненттерин аныкташкан [2]. Эмне се-

бептен коммуникативдик компетенттүүлүк 

түйүндүү болуп эсептелет деген суроонун 

үстүнөн ой жүгүртүү менен, аталган оку-

муштуулар төмөнкүдөй себептерин келти-

ришет: 

1) бул – коомдун талабы; 

2) билим берүү системасынын өзүнүн 

муктаждыгы; 

3) коммуникация вербалдык коммуника-

ция менен эле чектелип калбайт, ал адамдар-

дын макро жана микро бирикмесинин жа-

шоосунун ыкмасы жана шарты. 

Ата мекендик жана чет элдик окумуштуу-

лар коммуникативдик компетенттүүлүктү 

адамдардын бири-бири менен аракеттенүүсү, 

инсандар ортосундагы карым-катнаштын ал-

кагындагы билимдер жана билгичтиктер, 

маалымат менен алмашуу жана адамдардын 

бири-бирин таануу ишмердүүлүктөрүндөгү 

коммуникативдик жана уюштуруу билгич-

тиктери, адамдын өзүнүн жана башкалардын 

жүрүм турумун башкаруу менен байланыш-

кан сапаттар деп аныкташат. 

Социалдык компетенттүүлүк. Орус 

изилдөөчүсү Е.В. Коблянская социалдык 

компетенттүүлүктү социалдык ориентирди 

тандап алуу жана өз ишмердүүлүгүн ушул 

ориентирге карата уюштура алуу билгичтиги 

деп аныктаган [3]. Н.В. Калинина социалдык 

компетенттүүлүк жөнүндө өз оюн төмөнкүчө 

билдирет: бул – адамдын коом жөнүндө 

жана өзү жөнүндө билимдерин, коомдогу 

жүрүм-турум билгичтиктерин жана көндүм-

дөрүн, системага бириктирүүчү интегратив-

дүү инсандык түзүлүш, жана ошондой эле 

адамдын социалдык максатына жетүү үчүн 

жана проблемаларды чечүү үчүн керек бол-

гон инсандык сапаттарындагы, мотивдерин-

деги, баалуулук ориентациясындагы карым-

катнаштар [4]. Социалдык деген сөздүн өзү-

нөн эле адамдын башка адамдар менен ма-

миледе болушун билүүгө болот. Демек, со-
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циалдык комптетенттүүлүк башка адамдар-

дын өзгөчөлүгүн, күтүүлөрүн эске алуу ме-

нен өзүнүн жүрүм-турумун жөнгө салуу, 

адамдардын өзгөчөлүгүн эске алуу менен 

баарлашууну уюштуруу, карым-катнаштар-

ды түзүү. Башкача айтканда, социалдык ком-

петенттүүлүк, бул – коомдо кабыл алынган 

жүрүм турумдун стандарттарын, нормала-

рын билүү, жаңы нормаларды стандарттарды 

өздөштүрүүгө даяр болуу, кырдаалдарды 

талдоодо башкалардын көз карашынан карай 

алуу, башкалардын ордуна өзүн коё билүү, 

кандайдыр бир абалды же жорукту комму-

никациялык өнөктөш кандай кабыл ала тур-

гандыгын баалай билүү.  

Коммуникативдик жана социалдык ком-

петенттүүлүктөрдүн азыркы коом үчүн за-

рыл экендиги, жаш муундардын коммуни-

кация билгичтиктерине ээ болушу маанилүү 

экендиги Кыргыз Республикасынын билим 

берүүсүн 2020-жылга чейин өнүктүрүү Стра-

тегиясында дагы баса белгиленген. Бул эмне 

себептен? Азыркы окуу процессинде окуу-

чулардын билимдерин, билгичтиктерин жана 

көндүмдөрүн калыптандыруу процесси жо-

горуда биз карап өткөн коммуникация про-

цессин ишке ашырууну, коммуникативдик 

билгичтиктерди пайдаланууну шарттайт. 

Азыркы учурда окуучунун предметтик жана 

универсалдуу билгичтиктерин калыптанды-

руу маселеси да ушул коммуникативдик бил-

гичтиктерди колдонуу аркылуу ишке аша 

турганын жана универсалдуу билгичтиктер-

дин курамында коммуникацияны ишке ашы-

руу аракеттери камтылып тургандыгын бел-

гилей кетүү зарыл. Социалдык жана комму-

никативдик компетенттүүлүктөр бири-бири 

менен тыгыз байланышта, булардын айыр-

мачылыктарынан дагы окшоштуктары көбү-

рөөк экендигин баамдоого болот. Социал-

дуулук дайыма коммуникативдүү, анткени 

коммуникациясыз социалдашуу болбойт. Со-

циалдашуунун өзөгүндө коммуникация жа-

тат. 

Бул компетенттүүлүктөрдүн структура-

сында дагы ошол эле элементтер жайгашкан 

– жүрүм-турум билгичтиктери жана көндүм-

дөрү кээде социалдык деп аталса, кээ бир 

учурда ушулар кайра коммуникативдик деп 

аталышат. Эки компетенттүүлүктө тең жөн-

дөмдүүлүк, интегралдашкан сапаттар, этика-

лык жана баалуулук компоненттер, социал-

дык жана инсан аралык өз ара аракеттенүү-

нүн билгичтиктери камтылган. 

Социалдык-коммуникативдик компе-

тенттүүлүк. Окумуштуулар «социалдык 

компетенттүүлүк» жана «коммуникативдик 

компетенттүүлүк» түшүнүктөрүн жаңы маз-

мун менен толуктоонун аракетинде «социал-

дык-коммуникативдик компетенттүүлүк» тү-

шүнүгү менен алмаштырууну сунушташат. 

Алар бул эки компетенттүүлүктүн биригүү-

сүн максаттуу деп эсептешет. Бул учурда 

инсандык жөндөмдүүлүктүн өзгөчө аспекти-

си пайда болот. Бул жөндөмдүүлүк социал-

дык өз ара аракеттенүүдө жана инсан аралык 

баарлашууда өзгөчө мааниге ээ болот: инсан-

дын курчап турган чөйрө менен карым кат-

нашта болуусу, диалог уюштуруусу, өнөк-

төш менен макулдашышы, социалдык жана 

коммуникативдик каатчылыкты жеңүүдө 

конструктивдүү мамиле кылуу, өзүн-өзү 

уюштуруу жана өзүн өзү контролдоо ж.б. 

Бул психологиялык жаңы түзүмдөр жашоо 

мейкиндигинде субъект-субъект катышын 

өркүндөтүү менен бирге инсандын жаңы 

компетенттүүлүгүн – социалдык-коммуни-

кативдик компетенттүүлүктү камсыз кылат. 

Орус окумуштуусу Ю.Н. Емельянов со-

циалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк 

төмөндөгүдөй сапаттардын жыйындысынан 

турат деп эсептейт [5]: 

 адамдын ар кандай социалдык ролдор-

ду аткаруусу; 

 социалдык кырдаалдарда жана группа-

ларда адаптациялануу жөндөмдүүлүгү; 

 вербалдык жана вербалдык эмес кара-

жаттарды эркин колдоно алуусу; 
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 адамдар менен баарлашуу учурунда 

«инсандар аралык мейкиндикти» түзө алуу 

жана башкара алуу жөндөмдүүлүгү; 

 өзүнүн баалуулук багыттарын жана 

керектөөсүн аңдап түшүнүүсү; 

 адамдар иштей алуу техникасы; 

 адамдардын перцептивдүү мүмкүнчү-

лүктөрү. 

Бул түшүнүк субъекттин реалдуу жөндөм-

дүүлүгүн чагылдырат, анткени бул жөндөм 

инсандын инсан аралык контакт түзүү кыр-

даалындагы жана социалдык турмуштагы ар 

кандай субъекттердин өз ара аракеттенүү 

маселесиндеги компетенттүүлүгүн шарттайт. 

Демек, социалдык-коммуникативдик компе-

тенттүүлүктү субъект-субъект катышынын 

сферасында орун алган компетенттүүлүк деп 

түшүнүүгө болот. 

Кыргыз Республикасында кабыл алынган 

стандартта дагы социалдык-комуникативдик 

компетенттүүлүк ушул көз караштан чечме-

ленет: «Социалдык коммуникативдик ком-

петенттүүлүк – бул өз умтулууларын башка 

адамдардын жана социалдык топтордун та-

ламдары менен айкалыштырууга даярдык, өз 

көз карашын позициялардын ар түрдүүлүгүн 

таануунун жана башка адамдардын (диний, 

этностук, кесиптик, инсандык) баалуулукта-

рына урмат менен мамиле кылуунун неги-

зинде цивилизациялуу коргоп калуу. Маек-

тешүүдө зарыл маалымат алууга даярдык жа-

на аны жеке, социалдык жана кесиптик масе-

лелерди чечүү үчүн оозеки жана жазуу жү-

зүндө билдирүү. Милдеттерди чечүү үчүн 

башка адамдардын ресурстарын жана со-

циалдык институттарды пайдаланууга мүм-

күндүк берет» [6].  

Демек, «социалдык-коммуникативдик 

компетенттүүлүк» түшүнүгү «коммуника-

тивдик компетенттүүлүк» түшүнүгүнө ка-

раганда кеңири жана интегративдүү инсан-

дык түзүлүш экендигин байкоого болот. Бул 

түшүнүк ар кандай мотивациялык, когни-

тивдик жана процессуалдык компоненттер-

дин жана элементтердин жыйындысы менен 

мүнөздөлөт. Бул элементтер социалдык чөй-

рөдө окуучуга ийгиликтүү өз ара аракетте-

нүүгө, баарлашууларды уюштурууга, баар-

лашуунун кырдаалын көрө билүүгө жана ага 

ийгиликтүү таасир этүүгө мүмкүндүк берет. 

Биздин оюбузча социалдык коммуникатив-

дик компетенттүүлүк адамдын ички жекече 

өзгөчөлүктөрүнүн системасы, анын негизин-

де коммуникациянын проблемаларын чечүү 

жана адамдын башка адамдар менен, группа-

лар менен, социалдык уюмдар менен өз ара 

аракеттенүүсү. Мындан социалдык-комму-

никативдик компетенттүүлүк социалдык 

чөйрөгө багытталганын байкоого болот. Бул 

компетенттүүлүк адамда кантип байкалат де-

ген суроо дагы маанилүү. Бул маселени че-

чүүгө карата окумуштуулар өз изилдөөлөрүн 

жүргүзүүдө жана аны чечүүнүн жолдорунун 

бири катары окумуштуулар социалдык-

коммуникативдик компетенттүүлүктүн ком-

поненттерин сунушташат. 

Окумуштуулардын эмгектерин талдоонун 

негизинде, социалдык-коммуникативдик 

компетенттүүлүктүн төмөнкүдөй структура-

лык элементтери аныкталды: 

 курчап тургандар менен өз ара аракет-

тенүүнүн ыкмаларын билүү; 

 баарлашуунун шартына жараша оозеки 

кептин тил каражаттарын пайдалануу билүү 

жана көндүмдөргө ээ болуу; 

 диалогдуу жана монологдуу кепке 

практикалык тажрыйбага ээ болуу; 

 оозеки жана жазуу кептин маданиятына 

ээ болуу; 

 окуу жана турмуштук баарлашуунун 

кырдаалдарында кеп этикетинин нормасына 

ээ болуу; 

 группада, коллективде иштөөнүн көн-

дүмдөрүнө ээ болуу; 

 окуу кызматташтыгын ишке ашыруу-

нун жөндөмүнө ээ болуу; 
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 ар кандай социалдык ролдорго ээ бо-

луу; 

 башка адамдардын ойлорун жана ара-

кеттерин критикалык бирок чечкиндүү сын-

чыл эмес баалоо билгичтиги. 

Бирок бул компетенттүүлүктүн курамына 

кептик жана тилдик билимдердин топтомун 

өздөштүрүү эле кирбестен, кеп ишмердүүлү-

гүндө тилди практикалык жактан пайдала-

нуунун билгичтиктерин калыптандыруу да-

гы кирет. Бул маселе социалдык активдүү 

инсанды калыптандыруу боюнча тарбия-

лоонун милдеттерин чечүү маселеси менен 

шайкеш келет. Мында социалдык-коммуни-

кативдик компетенция коммуникативдик 

маданияттын бир бөлүгү деп эсептелет, ант-

кени ал инсандын жалпы гуманитардуу ма-

даниятын өстүрүүгө алып келет, ар тараптуу 

ишмердүүлүккө катыштырууга мүмкүндүк 

бере турган инсандын жогорку чыгармачыл, 

дүйнө таанымдык жана жүрүм-турумдук са-

патын калыптандырууга жол ачат.  

Социалдык коммуникативдик компетент-

түүлүктүн төмөнкүдөй аспектилери стан-

дартта келтирилген: 

 коммуникациялык кырдаалды талдоо; 

 коммуникациялык ишти пландаштыруу 

жана даярдоо; 

 коммуникациялык милдеттерди жүзөгө 

ашыруу; 

 коммуникациянын ийгиликтерине баа 

берүү (рефлексия). 

Социалдык-коммуникативдик компетент-

түүлүк азыркы учурда заманбап билим бе-

рүүнүн бир бөлүгү болуп калууда, анткени 

азыркы билим берүү окуучунун гуманитар-

дык маданиятын көтөрүүгө, анын чыгарма-

чыл, дүйнө таанымдык жана жүрүм-

турумдук сапатын калыптандырууга көбү-

рөөк басым жасайт. Дал ушул компетент-

түүлүк адамдардын өз ара аракеттенүү мүм-

күнчүлүктөрүн билүүгө, группада иштөө 

көндүмдөрүн калыптандырууга, ар кандай 

социалдык ролдорду аткаруунун жолдорун 

үйрөнүүгө ык коет.  

Социалдык-коммуникативдик компетент-

түүлүктү калыптандыруу маселесин окуу 

процессине киргизүү билим берүүнүн маз-

мунуна, окуу процессине, мугалимдин иш-

мердүүлүгүнө олуттуу өзгөртүүлөрдү кир-

гизүүнү шарттайт. Окуу процессинин уюш-

турулушунда коммуникациялык процесс жү-

рөт. Мугалим менен окуу баарлашат, окуучу 

менен окуучу баарлашат.  

Корутунду. «Социалдык-коммуникатив-

дик компетенттүүлүк» түшүнүгү жаңы ка-

лыптанып келе жаткан түшүнүк. Бул түшү-

нүк билим берүү системасы үчүн, мектептин 

окуу процесси үчүн эң маанилүү жана тү-

йүндүү түшүнүк экени маалым. Окумуш-

туулардын бул түшүнүк боюнча бир пикирге 

келе албагандыгы, бул түшүнүктүн педа-

гогика илимине эле эмес, психология жана 

социология илимдерине дагы таандык эке-

нинен деп айтууга болот. Ошол себептен 

окумуштуулар өз илимий изилдөө алкагынан 

бул түшүнүккө аныктама берүүгө аракетте-

нишет. Бирок ошол эле учурда бардык жого-

руда каралган илимдер үчүн бирдей көз ка-

рашты аныктоого болот.  

Социалдык-коммуникативдик компетент-

түүлүк интегралдашкан, салыштырма ста-

билдүү, бүтүн психологиялык түзүм, ал 

адамдын жекече психологиялык, жүрүм-

турумдук өзгөчөлүгүнөн жана баарлашуусу-

нан байкалат. Бул түшүнүктүн маңызы, ком-

поненттери тууралуу ар кандай ой толгоолор 

калыптанганына карабастан, бардык автор-

лор муну жөндөмдүүлүк жана адамдын ички 

сапаты экендиги, болгондо да адамдардын 

ортосунда зарыл контактты, баарлашууну 

түзүү жана колдоо жөндөмдүүлүгү экендиги 

туралуу бирдей пикирде экендигин белгилей 

кетүү зарыл. 
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