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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА В ГОС ВПО ПО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 

Данная статья ставит задачей теоретико-методологическое обоснование 

моделирования профессиональных компетенций будущего учителя математики с 

целью измерения и оценивания уровня их сформированности. Для этого анализированы 

функциональные элементы профессионально-педагогической деятельности, понятия 

“компетенция”, “компетентность”, “способность”, “готовность”, “педагогическая 

способность” и их компонентный состав. Рассмотрены компонентный состав 

профессиональных компетенций будущего учителя как способности и готовность к 

реализации педагогической деятельности.  
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 ПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТ БОЮНЧА ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫНДА 

БАКАЛАВРДЫН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН 

МОДЕЛДЕШТИРҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК-МЕТОДОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ  

 

Макалада келечектеги математика мугалимдеринин кесиптик 

компетенцияларынын калыптанышынын деңгээлин өлчөө жана баалоо максатында 

аларды моделдештирүүнү теориялык-методологиялык жактан негиздөө милдети 

коюлган. Ал үчүн кесиптик-педагогикалык ишмердүүлүктүн функционалдык 

элементтери, “компетенция”, “компетенттүүлүк”, “жөндөмдүүлүк”, “даярдык”, 

“педагогикалык жөндөмдүүлүк” түшүнүктөрү жана алардын компоненттик курамы 

анализделген. Келечектеги мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүктү ишке ашыруу 

жөндөмдүүлүктөрү жана даярдыгы катары кесиптик компетенцияларынын 

компоненттери каралган.  
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This article sets the task of a theoretical and methodological rationale for modeling the 

professional competencies of a future teacher of mathematics with the aim of measuring and 

evaluating the level of their formation. For this, functional elements of professional and 

pedagogical activity, the concepts of “competence”, “competence”, “ability”, “readiness”, 

“pedagogical ability” and their component composition are analyzed. The component 

composition of the professional competence of the future teacher as an ability and willingness 

to implement teaching activities are considered.  
 

Key words: competence, competence, ability, willingness, pedagogical ability. 

 

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Педагогикалык багыт боюнча экинчи муундагы 

жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты (ЖКББ МББС) 

компетенттүүлүк негизде иштелип чыгып анда келечектеги математика 

мугалимдеринин кесиптик ишмердүүлүккө даярдыгынын минималдык талаптары 

катары универсалдык жана кесиптик компетенциялар көрсөтүлгөн [2]. Бул кесиптик 

компетенцияларды түзүмдөштүрүү маселеси бакалаврды компетенттүүлүк негизде 

даярдоонун негизги жоболору менен катар педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүн да 

изилдөөнү талап кылат, анткени субъекттин компетенциялары кесиптик 

ишмердүүлүгүндө демонстрацияланат жана тиешелүү компетенцияларсыз 

ишмердүүлүктү элестете албайбыз, башкача айтканда субъекттин компетенциялары 

аны кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун максаты жана каражаты катары бирдиктүү 

эки ролду аткарат. Ушул себептүү келечектеги мугалимдин кесиптик 

компетенцияларынын компоненттик курамын педагогикалык ишмердүүлүктүн түзүмү 

аркылуу аныктоо методологиялык жактан маанилүү болууда. 

Кесиптик-педагогикалык ишмердүүлүк жана анын курамы белгилүү 

психологдордун жана педагогдордун эмгектеринде ар тараптуу изилденген 

(Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков, В.В.Богославский, А.А.Реан, В.А.Сластенин ж.б.). 

Н.В.Кузьмина педагогикалык ишмердүүлүктүн функционалдык элементтеринин 

моделин сунуштаган, б.а. педагогдун гностикалык, долбоорлоо, конструкциялоо, 

коммуникациялык, уюштуруу ишмердүүлүктөрүн ажыраткан [4]: 

Таблица 1 

Н.В.Кузьмина боюнча педагогикалык ишмердүүлүктүн функционалдык 

элементтеринин модели 

Гностикалык 

(изилдөөчүлүк) элемент 

Педагогикалык жагдайды анализдөө, педагогикалык 

маселени коюу, аны ийгиликтүү чечүүгө зарыл болгон 

жаңы билимдерди изденүү, маселени чечүү процессин, 

алынган натыйжаларды анализдөө, күтүлүүчү натыйжа 

менен алынган натыйжаны салыштыруу. 

Долбоорлоо  элементи 

 

Алдын ала билүү, алдын ала көрүү, “алдыга кетүү” 

аракети – белгилүү убакыт ичинде педагогикалык 

маселелердин системасын чечүүнүн акыбетин   көрө 

билиши жана аны, мисалы, предметти окутуу же 

тарбиячы катары окуучулардын тайпасы менен  иштөө 

мезгилин  пландаштыруусу. 

Конструкциялоо 

элементи 

 

Боло турган сабактын, иш чаранын, жыйналыштын, 

экскурсиянын композициясын түзүү; программа, окуу 

китеби, көрсөтмө куралдар жана ОТКнын (ТСО) бар 

экендиги, учурдагы конкреттүү педагогикалык маселе 

чечиле турган убакыт менен аныкталган көрсөтмөлөр 

системасынын шарттарында аларды түзүүнүн түрдүү 

варианттарын алып чыгуу. 

Коммуникациялык  Педагогикалык маселелерди чечүүнүн жүрүшүндө  
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элементи 

 

окуучулар, алардын ата-энелери, иш ордундагы 

кесиптештери, администрация менен карым-катнаш 

жасоодо педагогикалык жактан максатка ылайыктуу өз 

ара мамилелерди түзүүгө байланыштуу иш-аракеттер. 

Уюштуруу элементи 

 

 Окуу маалыматын берүү процессин, аны өздөштүрүү 

боюнча окуучулардын ишмердүүлүгүн, жеке өзүнүн 

ишмердүүлүгүн жана педагогикалык маселелерди 

чечүүдө жүрүм-турумун уюштуруу менен байланыштуу 

иш-аракеттер 

 

Жогоруда аталган ишмердүүлүктүн түрлөрү мугалимдин кесиптик 

ишмердүүлүгүнүн негизин түзүп Россия Федерациясында кабыл алынган педагогдун 

кесиптик стандартында негизги кызматтык функциялары түрүндө белгиленген. Кыргыз 

Республикасында квалификациялардын Улуттук алкагы иштелип чыкты жана 

бекитилди. Квалификациялардын Улуттук алкагы - белгилүү критерийлердин топтому 

менен аныкталган квалификациялардын, билим берүүчүлүк-квалификациялык 

деңгээлдердин түзүмдөштүрүлүп баяндалышы болуп саналат. КРдин квалификациялык 

Улуттук алкагы бирдиктүү методологиялык негизде кесиптик жана билим берүү 

стандарттарын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет [7]. Учурда Кыргыз 

Республикасында педагогдун кесиптик стандартынын долбоору даярдалып жатат. 

Негизги кызматтык функцияларын аткарышы үчүн мугалим тиешелүү кесиптик 

компетенцияларга ээ болушу керек. Педагогикалык багыт боюнча ЖКББ МББСда бул 

компетенциялар бүтүрүүчүлөрдүн жөндөмдүүлүктөрүнүн жана даярдыктарынын 

топтому катары аныкталган жана алардын калыптануу деңгээли өлчөп баалоо 

процедурасы иштелип чыгышы керек. Бирок, кесиптик компетенциялардын стандартта 

кабыл алынган баяндалышында алардын калыптанышынын негизги критерийлерин 

жана көрсөткүчтөрүн айкын ажыратылып көрсөтүлбөгөн. Бул өз кезегинде студенттин 

кесиптик компетенцияларынын калыптанышын өлчөөнүн жана баалоонун 

методикалык жана технологиялык маселелерин чечүүдө бир катар проблемаларды 

жаратат. 

Келечектеги мугалимдин компетенцияларын моделдештирүү аркылуу анын 

калыптанышын өлчөө маселесин чечүүдөн мурда педагогикадагы жана психологиядагы 

“компетенция”, “компетенттүүлүк”, “жөндөмдүүлүк”, “даярдык” түшүнүктөрүнө жана 

алардын курамына токтолуу максатка ылайыктуу. 

И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской ж.б. окумуштуулардын көз караштары 

боюнча компетенция – бул адамдын интеграциялык сапаты жана өзүнө билим, 

билгичтик жана көндүмдөрдү гана эмес, актуалдуу маселелерди чечүүдө аларды 

демонстрациялоо жөндөмдүүлүгү жана даярдыгы. Ал эми компетенттүүлүк болсо, 

компетенцияны демонстрациялап көрсөтүүнүн минималдык тажрыйбасынын болушун 

билдирет. “Компетенция” түшүнүгү көбүнчө билим берүүнүн натыйжаларын белгилөө 

үчүн колдонулуп бүтүрүүчүнүн даярдыгынан, анын ишмердүүлүктүн методдоруна 

жана каражаттарына ээ болушунан көрүнөт. 

И.А. Зимняянын пикирин улай каалагандай компетенция үч негизги компонентке 

же аспектке (когнитивдик, ишмердүүлүк жана баалуулук) ээ деп кабыл алабыз. 

Изилдөөнүн методикасы жана материалдары. Компетенция түшүнүгүн мындан 

ары анализдөө жана педагогикалык багыт боюнча келечектеги бакалаврдын 

компетенцияларынын түзүмүн деталдаштыруу үчүн студенттердин ишмердүүлүккө 

“жөндөмдүүлүгү” жана “даярдыгы” категорияларын карайбыз. 

Ишмердүүлүк теориясынан белгилүү болгондой, ишмердүүлүктүн жыйынтыгы 

көбүнчө ишмердүүлүктүн субьектинин жөндөмдүүлүгүнө көз каранды. Бул тууралуу 

В.Д.Шадриков: "Жөндөмдүүлүктөр - булар бир адамды экинчисинен айырмалап 

ийгиликтүү ишмердүүлүктөн көрүнүүчү жеке психологиялык өзгөчөлүктөр. 
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Жөндөмдүүлүктөрдү ишмердүүлүктү ийгиликтүү жана сапаттуу өздөштүрүүдөн жана 

жүргүзүүдөн көрүнүп жеке ченем менен аныкталган өзүнчө психикалык функцияларды 

ишке ашыруучу функционалдык системалардын касиеттери катары аныктоого болот. 

Жөндөмдүүлүктөрдүн ачыкталышынын жеке ченемин баалоодо каалаган 

ишмердүүлүктү мүнөздөөчү параметрлерди: өндүрүмдүүлүктү, сапатты жана 

ишенимдүүлүктү колдонуу максатка ылайыктуу” [8]. 

Жөндөмдүүлүктөр илимий категория катары психология илиминде жетишээрлик 

изилденген. Ошого карабастан бир катар негизги маселелер боюнча бирдиктүү пикир 

түзүлө элек. Ишмердүүлүк теориясы инсандык-ишмердүүлүк негизде 

жөндөмдүүлүктөрдүн байкалышын жана өнүгүшүн, ал эми инсандык теория инсандын 

түзүмүндөгү ордун түшүндүрүп натыйжада жөндөмдүүлүктөр инсандын 

ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна таасир этүүчү касиеттери (же касиеттердин 

топтому) катары аныкталган. Бул аныктама боюнча инсандын кайсы касиеттерин же 

өзгөчөлүктөрүн жөндөмдүүлүккө кошууга боло тургандыгы азыркыга чейин актуалдуу 

суроо болуп ага жооп катары эки пикир орун алып келүүдө. Айрым изилдөөчүлөр 

жөндөмдүүлүк катары кандайдыр бир айрым касиетти, экинчилери болсо, алардын 

топтомун эсептешет. А.Г.Ковалев жөндөмдүүлүк катары адамдын инсандыгынын 

ишмердүүлүктүн талаптарына жооп берүүчү касиеттеринин ансамблин же синтезин 

түшүнөт. К.К.Платонов жөндөмдүүлүк деп инсандын жетишерлик туруктуу жеке-

психологиялык сапаттарынын топтомун (түзүмүн), кандайдыр бир ишмердүүлүктө 

актуалдашуучу инсандын түзүмүн, бул инсандын белгилүү ишмердүүлүктүн бардык 

талаптарына шайкештик даражасын атаган. 

Инсандык-ишмердүүлүк мамилени жактаган экинчи пикирдеги изилдөөчүлөр 

жөндөмдүүлүктү адамдын ишмердүүлүктөрүнүн натыйжасы деп эсептейт. Б.М.Теплов 

(1941) тиешелүү конкреттүү ишмердүүлүк болмоюнча жөндөмдүүлүк пайда болушу 

мүмкүн эмес деп жазган. Ал жөндөмдүүлүккө инсандын каалаган эле касиеттерин 

кошууга чек коюп ишмердүүлүктүн натыйжалуулугуна таасир эткен гана инсандык 

касиеттерди бириктирген. 

Жөндөмдүүлүктөрдүн инсандык-ишмердүүлүк негиздеги анализи 

жөндөмдүүлүктөр ишмердүүлүккө байланыштуу экендигин жана ишмердүүлүк 

жөндөмдүүлүктөрдүн байкалышынын жана өнүгүшүнүн шарты экендигин көрсөттүп 

турат. Демек, жөндөмдүүлүк дайыма кыймылдагы, өзгөрүп туруучу психологиялык 

феномен деген жыйынтыкка келебиз. 

Л.С.Выготскийдин жана Г.Г.Ананьевдин эмгектери боюнча жөндөмдүүлүктүн 

түзүмү функционалдык жана операционалдык компонеттерден турат. Ушул түзүмгө 

таянып гана жөндөмдүүлүктү диагностикалоого болот [1].   

Жөндөмдүүлүктөрдүн түзүмүн мындан ары анализдөө үчүн төмөнкүнү эске 

алабыз: каалагандай конкреттүү ишмердүүлүктү баштапкы жалпыраак, тектеш 

ишмердүүлүктөрдү ишке ашыруучу айрым психикалык функцияларга 

дифференцирлөөгө болот [8].  

Жөндөмдүүлүктөрдүн анализине ылайык педагогикалык ишмердүүлүктүн 

ийгилиги көбүнчө педагогдун ушул ишмердүүлүккө жөндөмдүүлүктөрүнөн көз 

каранды болот. 

Мазмундук жагы боюнча педагогикалык жөндөмдүүлүктөрдү төмөнкүлөргө 

ажыратышат: дидактикалык (окуучуларга окуу материалын берүү жөндөмдүүлүгү), 

академиялык (илимдин тиешелүү областына жөндөмдүүлүгү), перцептивдүү (билим 

алуучунун ички дүйнөсүнө кирүү жөндөмдүүлүктөрү), тилдик (өзүнүн оюн жана 

сезимдерин айкын жана так билдирүү жөндөмдүүлүктөрү), авторитардык (окуучуларга 

түздөн-түз эмоциялык-эрктик таасири этүү жөндөмдүүлүктөрү), педагогикалык 

элестетүү (өзүнүн иш-аракеттеринин акыбеттерин көрө билүү жөндөмдүүлүктөрү), 

көңүл буруусун бөлүштүрүү жөндөмү [7].  
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С.Л.Рубинштейн жөндөмдүүлүктөрдү психологиялык категория катары изилдөө 

менен ишмердүүлүк процессинде жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүшүндө жөндөмдүүлүктөр 

менен билгичтиктердин ортосунда өзүнчө бир диалектика башкы ролду ойной 

тургандыгын аныктаган. Жөндөмдүүлүктөр жана билгичтиктер бири-бирине дал 

келбесе да,  өз ара өтө тыгыз байланышы бар, б.а. бир жагынан билгичтиктерди,  

билимдерди ж.б. өздөштүрүү жөндөмдүүлүктү талап кылса, экинчи жактан кандайдыр 

бир ишмердүүлүккө жөндөмдүүлүктү калыптандыруу бул  ишмердүүлүккө 

байланыштуу билгичтиктерди, билимдерди ж.б. өздөштүрүүнү талап кылат. Бул 

билимдер, билгичтиктер ж.б. өздөштүргөнгө чейин гана адамдын жөндөмдүүлүгү үчүн 

сырткы болушат. Алар өздөштүрүлүп, б.а. жеке жетишкендигине айлангандан тартып 

сырттан алынган билимдер, билгичтиктер болбостон, жөндөмдүүлүктүн өнүгүшүнө 

салым кошушат [6].  

Жөндөмдүүлүк түшүнүгүнүн анализи компетенттүүлүк да жөндөмдүүлүктөр 

сыяктуу эле тиешелүү ишмердүүлүк аркылуу байкала тургандыгын билдирет. 

Компетенция студенттердин тиешелүү ишмердүүлүктөрүндө ачыкталгандыктан бул 

процессти компетенциянын калыптануу деңгээлин аныктоо максатында байкоо үчүн 

анын түзүмдүк компоненттерин жөндөмдүүлүктөрдүн тиешелүү компоненттерине 

шайкеш келтирүү максатка ылайыктуу.  

Компетенциялар жана жөндөмдүүлүктөр боюнча алынган тыянактар студенттин - 

келечектеги мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүктү ишке ашыруудагы 

жөндөмдүүлүктөрү катары кесиптик компетенцияларынын түзүмү төмөнкү 

элементтердин топтому менен аныкталышы мүмкүн экендигин ырастады: 

 компетенциянын кийрилишине карата реалдуу обьектилердин областындагы 

билимдер (когнитивдик компонент); 

 берилген компетенциянын чөйрөсүндөгү ишмердүүлүктүн методдору, жол-

жоболору, ыкмалары областындагы билимдер (когнитивдик компонент); 

 компетенциянын чөйрөсүндөгү билгичтиктер, көндүмдөр жана ишмердүүлүктүн 

ыкмалары (праксиологиялык компонент); 

 компетенциянын чөйрөсүндөгү ишмердүүлүккө мамиле (кызыгуу, натыйжаны 

алууга умтулуу, ишмердүүлүктүн маанисин жана анын натыйжасын түшүнүү) 

(аксиологиялык компонент). 

Педагогикалык ишмердүүлүктүн эффективдүүлүгүн баалоонун факторлорунун 

бири болуп педагогикалык кесипке даярдык эсептелет. Даярдык – бул инсандын 

активдүү-аракеттик абалы, белгилүү жүрүм-турумга жолдомосу (установка), милдетти 

аткарууга карай күчтөрүнүн аракетке келиши. Иш-аракеттерге даяр болуу үчүн 

билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр, бул иш-аракеттерди аткарууга ынтызарлык жана 

чечкиндүүлүк керек. Кандайдыр бир ишмердүүлүккө даярдык белгилүү мотивдерди 

жана жөндөмдүүлүктөрдү талап кылат. Конкреттүү милдетти чечүүгө даяр болуунун 

психологиялык негиздери болуп бул милдетти, анын маанилүүлүгүн түшүнүү жана 

ийгиликке жетүүнү каалоо эсептелет. Милдетке кош көңүл мамиле кылуу, 

кайдыгерлик, иш-аракеттердин пландуу эместиги жана өзүнүн тажрыйбасын толук 

колдонууга ынтызар эместик аны аткарууга даяр болууну кыйындатат. 

Бүтүрүүчү-студенттин ЖОЖду аяктагандан кийин кесиптик ишмердүүлүккө 

даярдыгы – бул анын өз милдетин ийгиликтүү аткарышынын, алган билимдерин, 

билгичтиктерин, көндүмдөрүн туура пайдаланышынын, эмгек шартына тез 

ынгайлашуусунун, квалификациясын жогорулатуусунун психологиялык фактору болуп 

саналат [3]. 

Студенттин кесиптик ишмердүүлүккө даярдыгынын түзүмүндө М.И.Дьяченко 

жана А.А.Кандыбович төмөнкү компоненттерди ажыратышкан: 

 мотивациялык (кесибине оң мамиледе болуу, ага кызыгуу); 

 ориентациялык (кесиптик ишмердүүлүктүн өзгөчөлүктөрү жана шарттары, инсанга 

койгон талаптары жөнүндө элестөөсү); 
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 операционалдык (кесиптик ишмердүүлүктүн жол-жоболоруна жана ыкмаларына, 

зарыл билимдерге, билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу); 

 эрктик (өзүн текшерүү, эмгектик милдеттерин аткаруу учурунда өзүн башкара билүү); 

 баалоочу (өзүнүн кесиптик даярдыгын жана анын оптималдуу кесиптик үлгүгө 

ылайыктуулугун баалоосу). 

Бул компоненттердин жогорку деңгээлде өнүгүшү - адистин эмгектенүүгө 

кесиптик даярдыгынын көрсөткүчү [3]. 

Жыйынтык. Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

стандарты боюнча келечектеги педагогдун компетенцияларын алардын курамын 

аныктоочу мүнөздөөчүлөрү аркылуу моделдештирүү процесси компетенттүүлүк 

негизде (компетенция, компетенттүүлүк) педагогиканын жана психологиянын белгилүү 

жоболоруна, инсандык-ишмердик мамилеге (жөндөмдүүлүк жана даярдык), ЖКББ 

МББСнын квалификациялык талаптарына негизделген.  

Адабияттар: 

1. Выготский  Л.С.  Педагогическая психология [Текст] //  Психология: классические 

труды. М., 1996.  

2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению «Педагогическое образование». Бакалавриат и 

магистратура. - Бишкек, 2015. 
3. Дьяченко  М.И.,  Психологические проблемы готовности к деятельности. [Текст] / 

Л.А.  Кандыбович // Мн., 1976. 

4. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера произ-

водственного обучения профтехучилища  [Текст] М.: Высшая школа, 1989, 37-б. 

5. Морева  Н.А.  Основы  педагогического  мастерства: учеб. пособие для вузов 

[Текст]  М.: Просвещение, 2006. 320 с., 28-29-б. 

6. Рубинштейн С.Л.  Основы  общей  психологии.  2-е  изд. СПб. [Текст] Питер, 2002. 

720 с., 538-б. 

7. Таштообаева Б.Э.  Национальная система и рамка квалификаций в Кыргызской 

Республике [Текст] / Б.Э. Таштообаева – Бишкек, 2015. – 130 с. 

8. Шадриков В.Д.  Психология  деятельности  и  способности человека [Текст] М.: 

Логос, 1996. 320 с., 224-б. 

 


