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Учурда мектеп окуучулары предмет боюнча терең билимдерге гана эмес кесиптик 

көндүмдөргө да мектеп партасынан ээ болуусу маанилүү болуп жатат. Бул жагдай 

коомдук системанын бөлүгү болгон билим берүү системасындагы өзгөрүүлөргө алып 

келди. Ар бир тарыхый доордун өзүнүн мугалими болгондой эле азыркы экономикалык 

түзүлүштөгү жана андан келип чыгуучу социалдык чөйрөдөгү масштабдуу өзгөрүүлөр, 

дүйнөлүк ааламдашуу жана жаңылануу процесстери, маалымат жана маалымат 

технологияларынын өтө тез темпте өнүгүшү жана жалпы эле илимий-техникалык 

прогресс билим берүүнүн бардык баскычтарын, анын ичинде педагогикалык билим 

берүүнү да модернизациялоо зарылдыгын шарттады.  

Цивилизациянын өнүгүшү менен кесиптердин мазмунун өзгөргөн сыяктуу 

бүгүнкү мугалим окуучуларды багыттоочу, өнүктүрүүчү, инсандыгын 

калыптандыруучу функцияларды аткарууга тийиш. Мугалим биринчи кезекте окуу 
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предмети боюнча эркин ой жүгүртүп, аны өздөштүрүү принцибин эркин билиши керек. 

Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн  

Математика Р.Декарттын координаталар системасын  кийриши менен математикага 

кыймыл керек сыяктуу эле компетенция  түшүнүгүнүн окутуу процессине кийрилиши 

менен билимдердин да кыймылга келип иш-аракеттерге айланышы күтүлүүдө. 

Компетенция –белгилүү аймактагы ийгиликтүү ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон 

жеке сапаттардын, билим билгичтик, көндүмдөрдүн динамикалык комбинациясы [1]. 

Компетенттүүлүккө багытталган тапшырма – бул когнитивдик чөйрөдөн 

айырмаланган, кесиптик ишмердүүлүктү ийгиликтүү аткарууга өбөлгө түзүүчү 

тапшырма.  

Чарбалык маселе –сюжеттүү (текстүү) маселенин түрү. Издилдөө берилген 

чарбалык мазмундагы маселе.  

Түшүмдүүлүк – белгиленген жерден алынган түшүмдүн массасынын ал жердин 

аянтына болгон катышын туюндурган чоңдук. Бирдиги (ц/га). 

Компетенттүүлүк негизде  билими берүүнүн  башкы котегориясы  болгон  

кесиптик компетенттүүлүк  катары изилдөөчүлөр  билим, билгичтик, көндүмдөрдү,  

психологиялык сапаттардын  конгломератын (А. К. Маркова, А.А. Вербицкий), адистин 

инсандыгынын ички психологиялык абалдарын жана касиеттерин  (Ю.В.  Варданян. 

Становление и развитие прфессиональной компетенции педагога и психолога/поп науч. 

ред.В.А. Сластенина. –М., 1998. -180 с), белгилүү деңгээлде  кесиптик милдеттерди 

аткарууга мүмкүнчүлүктү  камсыз кылуучу  инсандын кесиптик  сапаттарын 

(Н.И.Запрудский), кесипкөйлүүлүктү (Т.М. Сияев) ж.б. эсептешет. Жалпысынан  

окумуштуу –педагогдор кесиптик  компетенттүүлүктү когнитивдүү чөйрөдөн  

айырмалап, кесиптик ишмердүүлүктү ийгиликтүү аткарууга өбөлгө түзүүчү инсандык-

психологиялык сапаттардын сферасындагы система катары бирдиктүү пикирди 

айтышат. 

Бизди кесиптик компетенттүүлүктү ийгиликтүү кесиптик ишмердүүлүк үчүн  

бүтүрүүчүнүн билим, билгичтик жана көндүмдөрүн пайдаланууга, жашоосунда 

керектелүүчү билимдерди  өздөштүрүүгө даярдыгы, зарыл инсандык  сапаттарга ээ 

болушу катары мүнөздөйбүз.Педагогикалык терминдердин  сөздүгүндө  педагогикалык  

компетенттүүлүк  адистин билимдерин, тажрыйбаларын, ишмердүүлүгүн эффективдүү  

ишке ашырууга  мүмкүнчүлүк берүүчү  сапаттарынын системалык көрүнүшү(мазмуну)  

катары аныкталат [2]. 

Ийгиликке жетүү проблемасы түрдүү илимий багыттарда (экономика,социология, 

журналистика, психология, жана пегагогика)б  изилденип келет. Бул изилдөөлөрдүн 

негизин ийгиликке жетишкен  адамдардын  ишмердүүлүгүнө  карата көптөгөн   

байкоолор түзөт. Ийгиликтүү   инсандардын сапттарынын ичинен  окумуштуулар ( И. 

Б. Бекбоев,    Ю.М.Забродин, В.В.Новиков, М.И.Мелия ж.б. ) төмөкүлөрдү бөлүп 

көрсөтүшөт: адептүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, креативдүүлүк, оптимизм, жогорку 

эмгек өндүрүмдүүлүгү, энтузиазм, өзүн өркүндөтүү, ички эркиндик, ийгиликке жана 

өзүнө ишеними, ийкем жана сынчыл ой жүгүртүү,жогорку мотивация, максатка 

умтулуучулук, лидердик, коммуникабелдүүлүк, демократиялуулук, уникалдуулук, кунт 

коюу, баамдуулук, тартиптүүлүк, демилгелүүлүк, туруктуулук. 

Педагогдун кесиптик маанилүү сапаттары  Л. М. Митина тарабынан изилденген. 

Ал пегагогго зарыл болгон жеке сапаттарды  аныктаган: сыпайылык, тарбиялангандык, 

жарандуулук,гумандуулук,кең пейилдүүлүк, ачыктык, сынчылдык, кош көңүл  эместик, 

туруктуулук, тартиптүүлүк, патриоттуулук, принципиалдуулук, жөнөкөйлүк, балдарды 

сүйүү ж.б. [6]. 

Биздин оюбузча математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүнүн  

инсандык түзүүчүсүн  буга чейин  изилденип келген адистин  сапаттарына (С. И. 

Архенгельский,  Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов, И.Я. Лернер, А .И. Мищенко,М. Н. 

Скатин, В. А. Сластенин ж.б.) кошумча кесиптик ишмердүүлүктө “ компетенттүү- 
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билерман, абройлуу, ийгиликти камсыз кылуучу сапаттар менен кеңейтүү талап 

кылынып жатат. 

Ийгиликке жетүү проблемасы түрдүү илимий багыттарда (экономика,социология, 

журналистика, психология, жана пегагогика)б изилденип келет. Бул изилдөөлөрдүн 

негизин ийгиликке жетишкен  адамдардын  ишмердүүлүгүнө  карата көптөгөн   

байкоолор түзөт. Ийгиликтүү   инсандардын сапаттарынын ичинен  окумуштуулар ( И. 

Б. Бекбоев, Ю. М. Забродин, В. В. Новиков, М. И. Мелия ж.б. ) төмөкүлөрдү бөлүп 

көрсөтүшөт: адептүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк, креативдүүлүк, оптимизм, жогорку 

эмгек өндүрүмдүүлүгү, энтузиазм, өзүн өркүндөтүү, ички эркиндик, ийгиликке жана 

өзүнө ишеними, ийкем жана сынчыл ой жүгүртүү,жогорку мотивация, максатка 

умтулуучулук, лидердик, коммуникабелдүүлүк, демократиялуулук, уникалдуулук, кунт 

коюу, баамдуулук, тартиптүүлүк, демилгелүүлүк, туруктуулук [3]. 

“Германияда өзгөчө көңүл студенттердин жалпы кабыл алуу жана 

интелектуалдык жөндөмүн, эрудициясын өстүрүүгө, алардын социалдык жана  жекече 

сапаттарын, айрыкча пунктуалдуулугун, эмгекке жөнжөмдүүлүгүн,  экономдуулугун, 

өз алдынчалыгын, тактыгын, ийкемдүүлүгүн, жоопкерчилигиин,  тыкандыгын, 

ошондой эле  бирөөлөр менен сүйлөшө алуусуна, байланыш түзө билүүсүнө,  

мамилечилдигин, сөзмөрдүгүн  өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат.  Ал эми  АКШда  

жогоруда аталгандарга кошумча студенттердин  логикалык ой жүгүртүүсүнө, дүйнөлүк 

маданиятты жана  адабияттарды,  искусствону жакшы  өздөштүрүүсүнө,  алардын  

цивилизацияга  тийгизген  таасирин байкоого,  этикалык нормаларды тийиштүү 

деңгээлде жана колдонууга бөлүнөт” [2]. 

Айыл жергесин, аймактарды өнүктүрүү жана сапатуу кадрларды даярдоо  мектеп 

партасынан башталат. Алгебра предметин окутууда жалпы жана предметтик 

компетенттүүлүктү калыптандырууда өтүлүүчү материалга карата тапшырмаларды 

максаттуу тандап алуу маанилүү болуп саналат. 

Мисалы, 7- класстар үчүн сызыктуу функция предметин өтүүдө төмөнкү 

тапшырмаларды карайлы: 

Мисал-1. Кафеде иштеген официант ар бир столду тейлегенде, киши башына  10 

сомдон жана буйрутманын 10% ин алат.  

Эгерде, ар бир столдо 4 орун болсо, анда официанттын бир столду тейлегенден 

алынуучу акчасын  эсептегиле. 

Чыгаруу: 

 1 столдун буйрутмасы –x сом, 

10 пайызы -0,1 болот. 

ар бир кишиге 10 сомдон кызмат болсо, анда  4x 10=40 сом болот. 

Анда              

Б.а. официанттын бир столду тейлөө акысы:            формуласы менен 

эсептелет. 

Жалпы учурда : у
 
          . 

Мында      толдунзаказы,   у
 
–тейлөө акысы. 

Мисал 2. Фермердин100 га  айдоо аянты бар. Ал жүгөрү жана кант кызылчасын 

айдашы керек. Эгерде жүгөрү жана кант кызылчанын түшүмдүүлүгү тиешелүү түрдө: 

200 ц/га, 500ц/га  болсо, анда кааалагандай кылып эгиндерди айдаганда, эгиндерден 

алынуучу түшүмдү аныктагыла . 

ЧЫГАРУУ:  

Жүгөрү –x га , 

Кант кызылча – y га деп алалы. Шарт боюнча:       x+y=100 (га) болот. Анда 

y=100-xфункциясына ээ болобуз: Мында (                      . 
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Бул функциянын графигин чийсек: алынган графиктен каалагандай   A(      
    чекитин алып, ал чекиттин кыймылын  у=100-х түз сызыгынын графиги боюнча 

жылдырып, окуучуларга түшүндүрсөк жакшы болот. 

Окуучулар тандоо методу менен айрым учурлар үчүн чыгарышат:  

Фермер жалаң гана кызылча эксиндейли: 

          габолот андатүшүм               цкызылчаалынат  
Эгерде      габолсо             габолот  
 Алынган түшүм                                     ц 

 герде     габолсо      цболот  
Алынган түшүм                                      ц. 

Эгерде жалаң жүгору эгилсе, анда:  

          габолот андатүшүм               цжүгөрүалынат  
Ал эми жалпы учурда графикти карап, алар мүмкүн болгон учурлардын саны 

чексиз көп экенине ишенишет. 

 алпыучурдаалынуучутүшүм                    (      ц 

    у     алынуучутүшүм              (      цмененэсептелет  
Бирок, фермердин жаныбарлары жалаң гана чыктуу тоют ,же жалаң гана кесек 

тоют жебейт. Бул шарттар маселенин берилишинде каралбаганы менен чарбадан 

түшүнүгү бар окуучулар өздөрү түшүндүрүп бериши керек.  

Адатта, айыл-чарбасы боюнча тоют жадыбалында саан  уйлар үчүн чыктуу 

тоюттун кесек тоютка болгон катышы 5:2 катышында болушу керек. Тоют 

жадыбалында ар түрдүү тоюттардын азыктык курамы тоют бирдиги менен берилген. 

Ушул сыяктуу тапшырмаларды берип, айылдык окуучулардын кызыгуусун 

арттырганча, алардын сынчыл ой жүгүрттүүсүнүй-бүлө бюджетин үнөмдөөгө үйрөтсөк 

болот. 

Корутунду: айыл чарбасында алгераны колдонуп, сабактарда чарбалык-

компетенттүү тапшырмаларды сунуштасак билимдер ар тараптуу жана бекем болоор 

эле. Мектеп окуучулары маселе иштөө менен биргеликте предмет боюнча терең 

билимдерге гана эмес, кесиптик көндүмдөргө да мектеп партасынан ээ болуп, чарбага 

байланышкан түшүнүктөртөр менен таанышып, келечекте айыл-чарбасына 

математикалык аппаратты колдонгон компетенттүү адистерден болмок.  
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