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Макалада учурда актуалдуу болуп кеңири изилдөөгө 

алынып жаткан билим берүүдөгү компетенттүүлүк мами-

ленин ишке ашырылышына окутуучунун ролун аныктоо ка-

ралган. Адегенде адисти даярдоодо негизги кайсы иш-ка-

газдардын топтомун билүү зарылдыгын, андан соң алар 

менен иштөөнүн жолу, таяныч түшүнүктөрдү пайлануу-

нун орду берилген. Окутуучунун сабаттуулугу окуу процес-

синин жүрүшүндө бир гана сабак берүү менен гана чектел-

бестен, тарбиялык маселеге да көңүл буруу менен мате-

риалды эффективдүү түзө алгандыгын көрсөтө алганды-

гында турат. Ал үчүн окутуучу өзүнүн ишмердүүлүгүндө 

жаңы маалыматтык булактарды колдонууну жана үйрө-

түүнү, билимин, чыгармачылыгын үзгүлтүксүз жогорула-

туусу зарыл. Окутуучунун кесипкөйлүк компетенттүүлү-

гүн калыптандыруу жөнүндө сөз болгондо, анын жекече 

иштөө стилин кароо зарыл, себеби ошол жекече-өздүк-мү-

нөздүү ыкмалардын системасы педагогикалык ишмердүү-

лүктүн ийгилигин камсыз кылат.  

Негизги сөздөр: компетенциялар, компетенттүүлүк, 

компетенттүүлүк мамиле, мамлекеттик стандарт, күтү-

лүүчү натыйжалар, баалоонун каражаттары, баалоонун 

усулдары, кесиптик ишмердүүлүк. 

В статье рассмотрена деятельность преподавателя 

в реализации компетентностного подхода являющегося в 

последнее время актуальным в образовании. А также 

рассмотрено какие документы являются необходимыми в 

подготовке специалиста, пути использования этих доку-

ментов, использование ключевых понятий. Образован-

ность преподавателя заключается не только преподавании 

дисциплин, оно также включает воспитательный процесс, 

этим и выражается эффективность использования и сос-

тавления материала. Для этого преподаватель в своей дея-

тельности наряду с использованием новых информацион-

ных источников и обучением должен повышать свое твор-

чество и образование. Система методов и форм формиро-

ванные в вузе для повышения квалификации и их реализация 

дает преподавателю реализовать самообразование, само-

актуализацию в процессе обучения. При рассмотрении воп-

роса о формировании профессиональной компетенции пре-

подавателя, должны обратить внимание на собственный 

стиль, при этом именно этот система способностей соб-

ственно-свойственного характера определяют успеш-

ность педагогической деятельности. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный, 

компетентностный подход, государственный стандарт, 

ожидаемые результаты, методы оценивания, средства 

оценивания, профессиональная деятельность.  

The article discusses the activities of the teacher in the 

implementation of the competency-based approach, which has 

recently been relevant in education. It also examined what do-

cuments are necessary in training a specialist, how to use these 

documents, and the use of key concepts. The educator of the 
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teacher is not only teaching the disciplines, it also includes the 

educational process, which expresses the effectiveness of the use 

and compilation of the material. For this, the teacher of his acti-

vity, along with the use of new information sources and training, 

should increase his creativity and education. The system of 

methods and forms formed at the university for advanced trai-

ning and their implementation allows the teacher to realize self-

education, self-actualization in the learning process. When con-

sidering the formation of a teacher’s professional competence, 

they should pay attention to their own style, and it is precisely 

this system of abilities of a peculiar nature that determine the 

success of pedagogical activity. 

Key words: competencies, competency-based, competen-

cy-based approach, state standard, expected results, assessment 

methods, assessment tools, professional activities. 

Жогорку кесиптик билим берүү системасына 

компетенттүүлүк мамилени киргизүү менен эмгек ры-

ногунда өз ара байланышты жакшыртууга, адистер-

дин ортосунда атаандаштыкты күчөтүүгө, окутуунун 

тиешелүү чөйрөсүн, методологиясын жана мазмунун 

жакшыртууга багытталган ишмердүүлүктөр аныктал-

ды. Жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги мак-

саты – компетенттүү, өзүнүн адистиги боюнча эркин 

иштеген, башка аралаш чөйрөдө да багыт ала алган, 

эмгек рыногунда атаандаштыкка туруктуу, дайыма 

өзүнүн кесипкөйлүгүн өстүрүүгө даяр, социалдык жа-

на кесипкөйлүк мобилдүүлүгүн көрсөткөн, тиешелүү 

профилдеги жана деңгээлдеги жогорку квалифика-

циялуу адисти даярдоо эсептелет [1; 2]. Мына ушуга 

байланыштуу ЖОЖдун профессордук-окутуучулар 

курамы тарабынан «компетенттүүлүк мамиле», 

«компетенттүү», «компетенциялар», «компетент-

түүлүк», «эффективдүүлүк», «күтүлүүчү натыйжа-

лар», «дисциплинанын окуу-методикалык комплек-

си», «силлабус», «компенттүүлүккө багытталган 

тапшырмалар», «окутуунун жаңы технологиялары», 

«окутуунун интерактивдүү методдору», «окутуунун 

натыйжалары» сыяктуу түшүнүктөрдүн маанисин 

кеңири түшүнүү актуалдуу маселелердин бири болуу-

да [3;4;5;6]. Түшүнүүдөн соң, өзүлөрүнүн педагоги-

калык ишмердүүлүгүндө жаңы өзгөрүүлөр болуп, 

учурдун талабына ылайык, окутуунун сапатын көтө-

рүү менен кесипкөй адистерди даярдоого жаңыча ба-

гыт алышат. 

Компетенттүүлүк мамиледе окутуучунун ролу 

жетекчиден жардамчыга алмашат. Ал өзү (окутуучу)  

маектешүүнү, максатты коюуну жана студенттердин 

ага жетишин мотивациялоону, талдоо менен өзүн тал-

доону жүргүзүүгө үйрөтүүнү  билиши керек, б.а. өзү-

нүн компетенттүү жүрүм-турумун көрсөтүшү зарыл. 

Ал эми окутуучунун компетенттүүлүгү деген эмне? 

Мында бирдиктүү так аныкталган түшүнүк жок, 

бирок педагогикалык сабаттуулуктун негизги үч ас-

пектисин белгилөөгө болот: 

- биринчиси - башкаруучулук, окутуучу өзү иш-

мердүүлүгүн пландайт, талдайт, көзөмөлдөйт, сту-

денттер менен мамилесин жөнгө салат; 

- экинчиси – психологиялык, студенттерге карата 

окутуучунун таасири, студенттердин жекече жөндөм-

дүүлүктөрүн эске алуусу, мотивация берүү; 

- үчүнчүсү – педагогикалык, окутуу процессинде 

окутуунун кандай методдору менен формаларын кол-

донду, конкреттүү учурда туура тандалдыбы. 

Мына ушул үч аспектини бир аныктамага бирик-

тирсек, анда окутуучунун сабаттуулугу окутуу про-

цессинин жүрүшүндө бир гана окуу маселелерине 

эмес, тарбиялык маселеге да көңүл буруу менен мате-

риалды эффективдүү түзө алгандыгын көрсөтө алган-

дыгында турат. Демек, окутуучунун сабаттуулугун, 

б.а. компетенттүүлүгүн жөнөкөй үч кадам менен мү-

нөздөөгө болот:  

1-кадам: караганды үйрөнгүлө, б.а. учурдагы 

абалда катышуучунун ролун аткаргыла, ошондо му-

рун байкалбаган учурларды көрө аласыздар; 

2-кадам: үйрөнгүлө, кайталап үйрөнүүнү баам-

доо – компетенттүүлүктү өнүктүрүүнүн дагы бир өз-

гөчөлүгү, бардык мамилелерде өөрчүү үчүн сиз “окуу 

зарыл экен” деген ойго көнүңүз. 

3-кадам: практиканы унутпаңыз, чынында ком-

петенттүүлүктү өнүктүрүү үчүн эки кадам жетишсиз, 

ар бир иште тынымсыз машыгууларды жүргүзүү за-

рыл, андыктан практикасыз – эч нерсе бекемделбейт.  

Мына ошентип, педагогикалык ишмердүүлүк 

билим, билгичтик, көндүм, жөндөмдүүлүктөргө ми-

нималдуу талаптардын системасын жана окутуучу-

нун жекече сапаттарын (компетенттүүлугүн) мүнөз-

дөйт, натыйжада педагогикалык ишмердүүлүктө ий-

гиликтерди жаратууга негиз боло алат.  

ЖОЖдун окутуучусу компетенттүүлүк мамиле-

ни ишке ашыруу боюнча ишмердүүлүгүндө кандай 

документтер менен иш алып бара тургандыгы 1-сү-

рөттө берилген. 

1-сүрөттө берилген схеманы талдап көрөлү: 

1. Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамле-

кеттик билим берүү стандарты – ЖОЖдун уюшту-

руучулук-укуктук формасына карабастан, жогорку 

кесиптик билим берүүнү ишке ашыруу үчүн мамлекет 

тарабынан бекитилген документ. ЖОЖдор үчүн мам-

лекеттик билим берүү стандартын аткаруу милдеттүү 

болуп эсептелет. 

2. Негизги билим берүү программасы – даярдоо-

нун тиешелүү багыты боюнча окуу-методикалык до-
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кументациянын жыйындысы, ал билим берүү процес-

син ишке ашыруу үчүн зарыл болгон максатты, күтү-

лүүчү натыйжаларды, мазмунун жөнгө салат. 

3. Модуль – билим берүү программасынын же 

окуу дисциплинасынын бөлүгү, бекитилген максат-

тарга, окутуунун натыйжаларына, тарбияга карата ма-

милеси боюнча логикалык жактан аягына чыгарууга 

ээ. 

4. Компетенция – белгилүү чөйрөдө эффектив-

дүү ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон студенттин би-

лим алуудагы даярдыгына алдын-ала берилген со-

циалдык талап (норма).  

5. Компетенттүүлүк – белгилүү бир кырдаал-

да (окууда, инсандык, кесиптик) адамдын өз алдынча 

билим менен көндүмдөрүнүн түрдүү элементтерин 

колдонуу жөндөмдүүлүгү. 

6. Окутуунун натыйжалары – негизги билим 

берүү программасы боюнча окутуунун натыйжасын-

да калыптанган компетенциялар. 

 

 

1-сүрөт. ЖОЖдун окутуучусунун компетенттүүлүк мамилени ишке ашыруудагы ишмердүүлүгү. 
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7. Кесиптик ишмердүүлүктүн түрү – кесиптик 

ишмердүүлугүнүн объектисине аны өзгөртүү, кайра 

түзүү максатында таасир эткен методдор, ыкмалар, 

мүнөздөр жана жөндөмдөр. 

8. Дисциплиналардын циклы – кесиптик ишмер-

дүүлүгүндө жана (же) тиешелүү илимий чөйрөдө би-

лим, көндүмдөрдү жана компетенциялардын өздөш-

түрүлүшүн камсыз кылган негизги билим берүү про-

граммасынын модулдарынын (дисциплиналардын) 

жыйындысы. 

9. Компетенттүүлүккө багытталган тап-

шырмалар – түрдүү дисциплиналарды өздөштүрүүгө 

карата мотивацияны жогорулатуучу ыкмалардын 

бири, биринчиден, анын үстүндө студент иштегенде 

тапшырманы аткарууга карата мамилени өзгөртөт; 

экинчиден, компетенттүүлүүккө багытталган тап-

шырмалар ишмердүүлүктүн түрдүү ыкмаларын талап 

кылат; үчүнчүдөн, өздөштүрүп жаткан материалды 

кошумча мүмкүнчүлүктөрдүн түздөн-түз эсеби аркы-

луу ишмердүүлүктү колдонууну жана өздөштүрүү 

үчүн билим берүү кырдаалын моделдөөгө мүмкүндүк 

берет; төртүнчүдөн, ой-жүгүртүүнүн өөрчүшүнө, ма-

териалды жакшы өздөштүрүүгө жана дисциплинага 

карата мамилесин өзгөртүүгө түрткү берет. 

10. Баалоо каражаттары – компетенциялар-

дын калыптануу деңгээлин аныктоого мүмкүндүк 

берген, мазмунун элементтери жана татаалдыгы бо-

юнча вариацияланган контролдук материалдагы тап-

шырманы аткарууда конкреттүү аракеттерди баала-

ган бирдик. Баалоо каражаттарынын фонду – баалоо 

материалдарынын жыйындысы, ошондой эле белги-

ленген окутуунун натыйжаларына жетишүүнүн дең-

гээлин аныктоо үчүн багытталган формалардын жана 

иш-аракеттердин жыйындысы [7; 8]. 

Жогоруда белгилегендей, окутуучу өзүнүн иш-

мердүүлүгүндө жаңы маалыматтык булактарды кол-

донууну жана үйрөнүүнү, билимин, чыгармачылыгын 

үзгүлтүксүз өркүндөтүүсү зарыл. Адистерди даярдоо 

деңгээлине талаптардын күчөтүлүшү окутуучулар-

дын өздөрүнүн квалификациясын да өз алдынча жого-

рулатууга мажбурлайт. ЖКББ МББС талабы, билим 

берүүдө жүрүп жаткан реформалар, окутуучудан ке-

сипкөйлүк ишмердүүгүндө жекече мамилелердин ка-

лыптанышын, жаралган түрдүү кесиптик кырдаалды 

чечүүгө даярдыгын талап кылууда. ЖОЖдогу квали-

фикациясын жогорулатуу боюнча түзүлгөн формалар 

менен методдордун системалары, аларды ишке ашы-

рууда окутуучу окутуучунун өздүк билим алуусун, 

өзүн актуалдаштыруусун ишке ашырууга жардам бе-

рет. Ошондой эле окутуучуларга психологиялык жак-

тан да тренингдерге катышуу сунушталат. Себеби, 

окутуучу да жогорудагы өзгөрүүлөрдү өздөштүрүү 

үчүн психологиялык жактан даярдыктан өтүшү да за-

рыл [9].  

 Компенттүүлүк мамилени ийгиликтүү ишке 

ашыруу үчүн окутуучу билиши керек: 

- өзүнүн жеке турмуштук көйгөйлөрүн  ийги-

ликтүү чечүүнү; 

- эмгек рыногундагы кырдаалдарга багыт алууну; 

- студенттерге, алардын суроолоруна, ой-толгоо-

лоруна урматтоо менен мамиле кылууну; 

-  иликтенип жаткан көйгөйдү сезүүнү; 

- окутулуп жаткан материалды студенттердин 

жаш курагын эске алуу менен кызыктуу, күнүмдүк 

жашоо менен байланыштыруу; 

- билим менен көндүмдөрдү окуу  жана окуудан 

тышкары практикада бекемдөөнү; 

- окуу иштеринин түрдүү методдору жана форма-

ларын колдонуу менен сабакты пландоону; 

- студенттер менен бирге максаттарды коюну жа-

на ага жетишүү деңгээлин баалоону; 

- ашыкча убакытты жумшабастан студенттердин 

мурунку тажрыйбаларын талкулоо үчүн тартуу, аны 

талкулоону уюштуруу жана ишмердүүлуктүн жаңы 

тажрыйбаларын түзүүнү; 

- студенттердин жетишкендиктерин бир гана баа-

балл менен баалабастан башка дагы мазмундуу мү-

нөздөмөлөрдү колдонууну. 

Окутуучу тарабынан ишке ашырылып жаткан 

компетенттүүлүк мамиле, чынында компетенттүү бо-

лушу үчүн төмөнкүлөрдөн абайлоо керек: 

- студенттер үчүн өзүн адат боюнча башкы жана 

жалгыз деп эсептөөдөн; 

- студенттерге өзүнүн басып өткөн турмуш жо-

лундагы тажрыйбасын берүүнү жана аларды өзү тар-

биялангандай тарбия берүүдөн; 

- кесиптик жана турмуштук көйгөйлөрдү «туура» 

жана «туура эмес» деп чечүүнүн ыкмалары дайыма 

болуп келгендиги тууралуу ой-жүгүртүүлөрдөн; 

- майда эрежелер менен көрсөтмөлөрдөн; 

- кийинки түшүндүрмөсү жок коштолгон «ушун-

дай кабыл алынган», «милдеттүү», «керек» сыяктуу 

далилсиз айтылган пикирлерден. 

Мына ошентип, окутуучу компенттүүлүк мами-

лени ишке ашырууда билим берүү процессинин не-

гизги катышуучу студент экендигин жана анын жеке-

че максаттары менен маселелерине шайкеш келген 

ишмердүүлүктү уюштурууда жоопкерчилиги жогору 

экендигин сезиши зарыл. Компенттүүлүк мамиледе 

окутуучу тарабынан уюштурулган ишмердүүлүк сту-
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дентти активдүү, аң-сезимдүү ишмердүүлүккө, маа-

лыматтык-коммуникативдик, окуу-таануу компетен-

цияларын өөрчүтүүгө; студенттин жеке потенциалын  

өнүктүрүүгө, өздүк баалоосун, өзүн көзөмөлдөөнү 

жана окутуучунун рефлексиясы калыптандырылат. 

Натыйжада окуу процессинде эң жакшы ийгиликтүү 

жыйынтыктарга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт [10]. 

Макалада окутуучулар үчүн маанилүү болгон 

кээ бир гана жалпы маселелер каралды, андыктан 

изилденип жаткан көйгөйдүн бардык аспектилерин 

камтууга мүмкүн болбоду. Бирок келечекте окутуучу-

ларды методикалык жактан даярдоодо актуалдуу деп 

табылып, кылдааттык менен изилдөөнү талап кылат. 

Компетенттүүлүк мамилеге өтүү окутуунун 

акыркы натыйжаларын жакшыртууга мүмкүндүк бе-

рет. ЖОЖ, студенттин өзү, ошондой эле иш берүүчү-

лөр (бул системанын акыркы керектөөчүлөрү) үчүн 

пайдалуу болгон окутуунун системасын жакшыртуу 

боюнча изилдөөлөр ар убакта жүргүзүлүп келе жатка-

ны талашсыз. Окутуунун сапатынан көз-карандылык-

та кызматкер ошол мекеме (ишкана), мамлекет, коом 

үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу экендиги аныкта-

лат. Эгерде окутуунун системасы иш берүүчүлөрдүн 

талаптарын эске алса, анда окутуунун эффективдүү 

системасын түзүүгө мүмкүнчүлүк кеңейет. Компе-

тенттүүлүк мамиледе мына ошол ЖОЖдун, студент-

тин, иш берүүчүнүн талаптарын канааттандырууга 

мүмкүндүк берген окутуунун жалпы системасын тү-

зүүгө карата умтулуу каралган.  

Бүтүрүүчүнүн квалификациялык мүнөздөмөлө-

рү, б.а. кесипкөйлүк компетенттүүлүгү окутуучунун 

кесипкөйлүк компетенттүүлүгүнүн көрсөткүчү ката-

ры аныкталат.  

Окутуучунун кесипкөйлүк компетенттүүлүгү – 

бул маанилүү жекече сапаттарынын жана практика-

лык көндүмдөрүнүн, теориялык билимдеринин, таж-

рыйбасынын интеграциясынын негизинде түзүлгөн 

татаал индивидуалдык-психологиялык билим, ал өз 

кезегинде окутуучунун актуалдуу педагогикалык иш-

мердүүлүгүнүн жүргүзүүгө даярдайт. Ошону менен 

бирге эле педагогикалык кесипкөйлүк ишмердүүлүк-

түн жекече өзгөчөлүктөрү аркылуу өзүн реализация-

лоонун жогорку деңгээлине, жекече өздүк белгилери-

не, жекече мүнөздүү стилине байланыштуу. Демек, 

эгерде окутуучунун кесипкөйлүк компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу жөнүндө сөз болгондо, анын жекече 

иштөө стилин кароо зарыл, себеби ошол жекече-өз-

дүк-мүнөздүү ыкмалардын системасы педагогикалык 

ишмердүүлүктүн ийгилигин камсыз кылат.  
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