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Макалада болочок математика мугалиминин методикалык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу кесиптик билим берүүдө компетенттүүлүк мамилени ишке ашырууга 

мүмкүнчүлүк түзөрү каралды. ЖОЖдо мугалимди даярдоо процессинде анын 

методикалык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн маанилүү педагогикалык шарттары, 

калыптангандыгынын критерийлери, калыптандыруу боюнча бир нече технологиялык 

этаптары, студенттерди даярдоонун сапатын жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн 

табуу, студенттердин окуу тарбиялоо ишмердигинин тоскоолдуктарынын 

себептерин аныктоо максатында SWOT анализ каралды. 
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В статье рассмотрено формирование методические компетентности будущих 

учителей математики позволяет реализовать компетентносные подходы в 

профессиональном образовании. Рассмотрено педагогические условия, критерии и 

технологические этапы в формирование и развитии методических компетентностей 

в процессе подготовки учителей в ВУЗе. А также сделано SWOT анализ чтобы найти 

возможности повышения качеств, причины препятствии учебно-воспитательных 

деятельностей студентов. 
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Болочок математика мугалиминин методикалык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу проблемасы азыркы шартта актуалдуу, ал кесиптик билим берүүдө 

компетенттүүлүк мамилени ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Методикалык 

компетенттүүлүктө бардык кесиптик психологиялык-педагогикалык билимдер жана 

билгичтиктер интеграцияланат, жалпыланат жана актуалдаштырылат, методикалык 

билимдер системаны түзүүчү элементи болуп эсептелет, методикалык маселелерди 

чыгарууда, предметтик билимдер, педагогиканын, психологиянын билимдеринде 

методикалык багыттуулукка ээ болот, методикалык маселени чыгарууга түрткү 

берет[3]. 

Методикалык компетенттүүлүк деп методикалык каражаттардын жардамы менен 

практикалык билим берүү проблемаларын чечүү, окуу-тарбиялоо процессин 

эффективдүү ишке ашыруу, билим берүү мекемесинде психологиялык жактан иште 

ориентир алуу, өзүнүн үстүнөн иштөөгө, өзүн өзү жетилтүүгө жана ал үчүн жаңы 

шарттарга көнүүгө мугалимге мүмкүнчүлүк түзгөн билимдердин, билгичтиктердин 

жана көндүмдөрдүн интеграцияланган системасын түшүнөбүз. Ошону менен бирдикте 

мугалимдин методикалык компетенттүүлүгү – психологиялык-педагогикалык, 

методикалык, предметтик даярдыгынын, өздүк илимий-изилдөө жана кесиптик 

тажрыйбасынын, анын педагогикалык ишмердүүлүктө билинүүчү интегративдик 

личносттук-кесиптик мүнөздөмөсүнүн кесиптик маанилүү сапаттарынын жыйынтыгы 

Биздин көз карашыбызда методикалык компетенттүүлүктү калыптандырууга 

системдик жана интеграцияланган мамиле, мугалимдин кесиптик маанилүү сапаттары 

төмөнкүдөй шарттарда натыйжалуу болот: 

-  кесиптик компетенттүүлүктүн бүтүндөй моделине жана методикалык 

компетенттүлүктү калыптандыруунун критерийлерине ээ; 

-  педагогикалык процесстин окуучунун личностунун чыгармачыл өздүк өнүгүүсүнө 

багытталгандык катышат; 

-  окуучулардын өз алдынча иши окутуучу тарабынан ошону менен бирдикте атайын 

иштелип чыккан методикалык колдонмолор менен башкаруунун рационалдуу жолдору 

камсыздалган; 

-  жыйынтыктарды баалоо процессинде анын ЖОЖдо кесиптик ишмердүүлүгүнүн 

квалификациялык ишин коргоодо студенттердин катышуусу максималдуу ченде 

камсыздалган. 

Мугалимдин окуу процессин уюштуруу боюнча жалпыланган билгичтиги өзүнчө 

каалагандай эле педагогикалык ишмердүүлүк процессинде өнүкпөйт, ошондуктан 

методикалык компетенттүүлүктүн конструктивдүү деңгээли окуучуларды окуу 

жыйынтыктарынын деңгээлин мүмкүн болгон максималдуулукка чыгарууга 

мүмкүнчүлүк түзөт, анын ар бир компоненттерин системалуу жана максаттуу 

калыптандыруу менен жетишилет. 

ЖОЖдо мугалимди даярдоо процессинде анын методикалык компетенттүүлүгүн 

өнүктүрүүнүн маанилүү педагогикалык шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

-  педагогикалык ишмердүүлүккө баалуулук мамилени анын личносттук 

позициясынын педагогко интеграцияланышынын жана анда болгон жалпы 

маданияттык, психологиялык-педагогикалык, предметтик, методологиялык жана 

методикалык билимдердин негизинде өнүктүрүү; анын жекелик тажрыйбасын 

актуалдаштыруу; 

-  аналитикалык мүнөзгө ээ болгон окутуунун дифференцирленген толук методикалык 

окуу ишмердүүлүгүн ишке ашыруу, ал эми жыйынтыктары – диагностикалык 

багыттуулугу, жана педагогикалык ишмердүүлүктү өз алдынча (өзү уюштуруу, өзүн 

жөнгө салуу)ишке ашыруу үчүн зарыл болгон педагогикалык билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү иштеп чыгууну карайт; 

-  ишмердүүлүктүн түрдүү этаптарында педагогикалык аракеттердин 

рефлексиясы(өзүн өзү анализдөө, өзү өзү баалоо).  
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 Методикалык компетенттүүлүктүн компоненттик курамын анын 

калыптангандыгынын көрсөткүчтөрүн аныктоодо колдонулат. Алар: 

-  математиканы окутуунун методикасы аймагындагы билимдери жана көндүмдөрү; 

-  окутуунун методдору, формалары жана каражаттары боюнча билими; 

-  методологиялык терминологияны билүүсү; 

-  методикалык билгичтиктер: педагогикалык ишмердүүлүктү ишке ашыруу, анализ, 

пландаштыруу; 

-  дидактикалык жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү, практикалык 

ишмердүүлүктө ээ болгон билимдерин колдонуу жөндөмдүүлүктөрү; 

-  сүйлөө маданияты жана баарлашуу маданияты; 

-  окуу методикалык маселелерди чыгаруунун тажрыйбасы; 

-  кесиптик ишмердүүлүктү жана кесиптик квалификациялык ишти коргоо 

тажрыйбасы; 

-  сынчыл методикалык ойлоо. 

Методикалык компетенттүүлүктүн компоненттик курамын эсепке алып, анын 

калыптангандыгынын негизги үч критерийлерин белгилейбиз: педагогикалык 

ишмердүүлүккө баалуулук-мотивациялык мамилеси; кесиптик билимдери; кесиптик 

билгичтиктери. Ошону менен бирдикте аларга шайкеш келген көрсөткүчтөрү жана бул 

көрсөткүчтөрдү баалоо үчүн ЖОЖдогу окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрүн аныктоого 

болот (1-таблица). 

 Таблица.1 

Болочок математика мугалиминин методикалык компетенттүүлүгүнүн 

калыптангандыгынын критерийлери 

Методикалык компетенттүүлүктүн 

көрсөткүчтөрү 

Баалоону жүргүзүү үчүн окуу 

ишмердүүлүгүн түрлөрү 

Математиканы окутуунун методикасынын 

теориялык негиздери, математикалык 

түшүнүктөрдү, билгичтиктерди 

теоремаларды үйрөтүүнү калыптандыруу 

методикасы билимдерине ээ болуу  

МОМ боюнча практикалык, 

лабораториялык сабактар; МОМ боюнча 

экзамен; мамлекеттик экзамен; курстук 

ишти коргоо; жетишкендиктердин тести; 

квалификациялык ишти коргоо 

Математиканы окутуунун методикасынын 

теориялык негиздери, математикалык 

түшүнүктөрдү, билгичтиктерди 

теоремаларды үйрөтүү билимдерин окуу 

процессинде колдонуу билгичтиги 

МОМ боюнча сабактарда кесиптик 

ишмердүүлүктүн маселелерин 

квалификациялык коргоо; педагогикалык 

практика; портфолио 

Окутулуучу предметтин өзгөчөлүгүн 

эсепке алып окуучуларды окутуу жана 

тарбиялоону эффективдүү ишке ашыруу 

билгичтиги 

МОМ боюнча сабактарда кесиптик 

ишмердүүлүктүн маселелерин 

квалификациялык коргоо; педагогикалык 

практика 

Окутуунун методдорун, ыкмаларын жана 

каражаттарын рационалдуу колдонуу, 

сабактын планын модернизациялоо 

билгичтиги 

МОМ боюнча сабактар; педагогикалык 

практика 

МББСнын талаптарына шайкештикте 

окуучулардын даярдык деңгээлин 

камсыздоого даяр болуусу 

 

Окутуу жана тарбиялоонун 

жыйынтыктарын, окуучулардын өз 

алдынча ишин жана сабактан сырткары 

ишмердүүлүгүн контролдоону уюштуруу 

билгичтиги 

МОМ боюнча лабораториялык иштерде 

жекелик тапшырмаларды аткаруу; 

педагогикалык практика 

Окуучулар менен өнүктүрүүчү жана Педагогикалык практика 
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түзөтүүлөрдү киргизүүчү мүнөздөгү 

жекелик ишти жүргүзүү билгичитиги 

Окуу процессине заманбап билим берүү 

технологияларын колдонуу билгичтиги 

МОМ боюнча сабактар; педагогикалык 

практика; Атайын курс”Математика 

сабактарында негизги компетенцияларды 

калыптандыруу методдору” 
 

Методикалык компетенттүүлүктү калыптандыруу жана өнүктүрүү боюнча өздүк 

баалоосу жана баалоо системасы анын эффективдүүлүгүн камсыздоочу талаптарын 

камсыздашы керек. Бул, ошону менен бирге: 

а) системалуулук – студенттин ишмердүүлүгү МОМ курсун окуу моментинен 

баштап дипломдук проектти коргогонго чейин кошулат жана дайыма жана ар бир 

циклда методикалык компетенттүүлүктүн аныкталган өсүү деңгээлине туура келген 

билим бааланып барат; 

б) бардык жактуулук жана комплекстүүлүк – кесиптик ишмердүүлүктүн бардык 

негизги компоненттерин камтыган, методикалык компетенттүүлүктүн бүтүндөй 

структурасы бааланат: предметти окутуунун билими, окутуунун методикасы, окуу 

процессин пландаштыруу жана башкаруу; 

в) катышуучулардын тунуктугу жана өнөктөштүгү – студент баалоонун 

обьектиси гана болуп эсептелбейт, максималдуу даражада баалоо процессине катышат. 

Бул баалоочу материалдардын ачыктыгынын, жеткиликтүүлүгүнүн эсеби регулярдуу 

өзүн өзү баалоонун эсеби катары жетишилет, баалоо жолу текшерүү мүнөзүндө гана 

эмес, кесиптик чеберчиликти өнүктүрүүгө да өбөлгө болот, студенттин өзүн-өзү 

баалоосунун жыйынтыктарын сырткы баалоонун жыйынтыктары менен салыштыруу 

андагы өзүнүн ишмердүүлүгүнө адекваттуу мамилесинин калыптануусуна шарт түзөт. 

Болочок математика мугалимдеринин педагогикалык ЖОЖдун шартында 

методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу боюнча бир нече технологиялык 

этаптары белгиленди[4]: 

Биринчи этап- МОМ боюнча окуу курсунда негизгилеринин бири болуп 

методикалык компетенттүүлүктүн мазмундук түзүүчүлөрүн түшүнүүгө, маани берүүгө 

багыттуулукту камсыздоо, өздүк анализдөө, өздүк баалоону ырастоочу 

жөндөмдүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдүн удаалаштыгын 

түзүү жана колдонуу маселелери чечилет. Экзаменге кошумча ар бир студенттин 

жетишкендигинин баасы , ошондой эле алардын өздүк баасы методикалык 

компетенттүүлүктүн негизги критерияларынын жана көрсөткүчтөрүнүн негизинде 

ишке ашырылат.  

Экинчи этап –студенттер педагогикалык практиканын программасын аткаруу 

боюнча традициялык иш чарадан башка эки жолу тестирлөөдөн (атайын тест) 

методикалык компетенттүүлүгүн калыптангандыгынын деңгээлин баалоо максатында 

педагогикалык практиканын алдында жана өтүп келгенден кийин өтүшөт. 

Тестирлөөнүн жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүн камсыздоо максатында, методикалык 

компетенттүүлүктүн деңгээлин мүнөздөөчү параметрлерде ишеничтүү өзгөрүүлөрдүн 

болушу (же болбошу) жөнүндө белги берүүчү G-критерийин колдонуу мүмкүн. 

Андан башка студенттер практиканын биринчи күндөрүндө өздөрүнүн 

ишмердүүлүктөрүн SWOT-анкетасы боюнча ишке ашырат. Анын максаты – ар бир 

студенттин практиканы өткөрүү процессинде ишмердүүлүгүнүн күчтүү жана алсыз 

жактарын таап чыгуу, практикага студенттерди даярдоонун сапатын жогорулатуу 

мүмкүнчүлүктөрүн табуу, студенттердин окуу тарбиялоо ишмердигинин 

тоскоолдуктарынын себептерин аныктоо. SWOT-анализде төмөндөгүлөр белгилүү 

болду(2-таблица).  
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 2-таблица  

SWOT-анализ 
 

S – (strength) күчтүү жактары: 

-  математика жана аны окутуунун 

методикасы боюнча зарыл болгон 

билимдердин болушу; 

-  окуучулар менен иштөөнүн аныкталган 

тажрыйбанын болушу; 

-  максатка умтулгандык, тырышчаактык, 

ишке болгон жөндөмдүүлүк, 

жоопкерчилик, ак ниеттик, тууралык, 

адилеттүүлүк, мамилечилдик, 

чыдамкайлык катары сапаттарга ээ болуу. 

 

O - (Opportunities) мүмкүнчүлүгү:  

-  Окуучулардын жогорку окуу 

потенциалы, мектепте күчтүү 

педагогикалык коллективи, жождон 

практика жетекчисинин 

компетенттүүлүгү; 

-  Байкоо сабактарынын санын көбөйтүү, 

эки эселенген сабактарды өткөрүү 

мүмкүнчүлүгү; 

-  Сабакта мугалимдин жүрүш-

турушунун өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү 

мүмкүнчүлүгүнүн болушу, сүйлөө 

маданиятын калыптандыруу; 

-  Сабактын конспектисин түзүүгө, 

мультимедиалык каражаттар менен 

иштөөгө, класстан тышкаркы иш 

чараларды өткөрүү алгоритмине көбүрөөк 

көңүл буруу. 

 

W - (weakness) жетишпеген, алсыз 

жактары: 

 

-  Окуучулар менен иштөөнүн зарыл 

болгон тажрыйбасынын жоктугу; 

-  Татаал жагдайларда эмне кылаарын 

билбей калгандыгы; 

-  Коммуникабелдүүлүгүнүн боштугу, 

аудиториянын алдында толкундануусу, 

мүнөзүнүн жумшактыгы, сабакта 

дисциплинаны өтүүдөгү 

кыйынчылыктары; 

-  Окуучулардын активдүү 

ишмердүүлүгүнө катышуу, начар окуган 

окуучуларды кызыктыруу билгичтигинин 

жоктугу. 

T - (troubles) коркунуч жактары: 

-  Класстын өздөштүрүү боюнча 

начардыгы; 

-  Мектепте, класста зарыл болгон 

окуулуктардын, окутуунун техникалык 

каражаттарынын жетишпестиги; 

-   Окуучуларда чоңдорго, мугалимдерге 

болгон сый урматынын жоктугу; 

-  Биринчи сыналуучу сабактын жакшы 

болбой калышы окуучулардын терс 

реакциясынын пайда болуу 

мүмкүнчүлүгү.  

 

 

SWOT-анализ матрицасынын мазмуну окутуучуга берилген тапшырмага 

студенттердин мамилесинин ойлонулгандыгы жөнүндө жыйынтык жасоого 

мүмкүнчүлүк түзөт. Портфолионун мазмундук бөлүгү жана SWOT-анализ өздүк баалоо 

боюнча документтери болуп эсептелет, баарынан мурда анын максаты студентте 

өзүнүн кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнө таанылган, сынчыл мамилени өнүктүрүү, өзү 

үчүн эмне жакшы, эмне жаман болуп жатканын, ал эми эмне азырынча жасаганга 

болбой жатканын айкындоо. Ошону менен бирге, өздүк баалоо баракчасы (өзүнүн 

компетенттүүлүк деңгээли) студентке өзүнүн кесибинде эмнени билет жана жасай 

алааарын анализдөөгө мүмкүнчүлүк берет.  

Портфолио, анкеталар, SWOT-анализ формасынын максаты болочок мугалимдин 

кесиптик ишмердүүлүгүн баалоону иреттештирет жана оптималдаштырат жана бир 

убакытта жаңы ишти баштаган мугалимдин базалык кесиптик талаптары менен 

тиешелештиктелиги ишендирилет. 



 

Известия ОшТУ 2019 №2                         156 
 

  Үчүнчү этап - студенттер МОМ боюнча теорияны окууну улантат, 

лабораториялык жана практикалык сабактарда практикалык билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү иштеп чыгышат, өздүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарынын 

портфолиосун түзүшөт, педагогикалык практикага даярданышат. Бул процесстин 

башкы түзүүчүсү болуп сабактын үзүндүлөрүн даярдоо жана өткөрүү, андан кийин 

группада талкуулоо жана анализдөө эсептелет. Студенттердин алдына маселе коюлат: 

сабакты өз алдынча пландаштыруу жана аны өзүнүн оюнда ишке ашыруу; 

окуучулардын таанып билүү ишмердигин уюштуруу; окутуунун түрдүү методдорун 

жана ыкмаларын колдонуу билгичтигин көрсөтүү; окуу программасы менен, атайын 

жана методикалык адабияттар менен иштөө жөндөмдүүлүгүн көрсөтүү; заманбап 

техникалык каражаттарды пайдаланууну билүү. Семестр боюнча отчеттуулуктун 

формасы – экзамен, өздүк баалоо катары студенттердин портфолиосунун мазмунунун 

анализи эсептелет. 

Төртүнчү этап – педагогикалык практика үчүнчү этапка аналогиялык режимде 

ишке ашырылат. Методикалык компетенттүүлүктүн калыптангандыгынын деңгээлин 

диагностикалоонун жыйынтыгында болочок мугалимдин – студенттин окуудан 

жетишкендиктериндей, ЖОЖдун окутуучусунун кесиптик жетишкендиктеринин 

көрсөтмөлүү иллюстрациясы болуп эсептелген жыйынтык баллдык-рейтингдик 

таблица ар бир студент үчүн түзүлөт. 

Болочок мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун 

технологиясы коомдогу өзүнүн абалынын адекваттуулугуна, өздүк ишмердүүлүгүндө 

өзүнүн күчтөрүнүн жана мүмкүнчүлүктөрүнүн ишеничтүүлүгүнө, өздүк баалоо, өздүк 

анализдин негизинде студенттердин өз алдынча ишинин өнүгүүсүнө багытталат. 

Алынган жыйынтыктардын анализи студенттерди болочок кесипке 

даярдыгынын өздүк критериясын тактоого, анын мазмунуна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө 

мүмкүнчүлүк түзөт.  
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