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Макалада «кесиптик компетенттүүлүк» түшүнү-
гүнө жана жогорку мектептин билим берүүсүнүн сапа-
тын жогорулатууда математиканын ролуна болгон ай-
рым мамилелер каралган. Маселенин актуалдуулугу жо-
горку билим берүүнүн маалыматтык-билим берүүдөн ком-
петенттүүлүккө өтүүсүндө. Макалада студенттерди ке-
сиптик даярдоодогу компетенциянын мааниси чагылды-
рылган. 

Негизги сөздөр:  кесиптик компетенттүүлүк, кесип-
тик багыттануу, адистерди компетентүүлүктүү негизде 
даярдоо.   

В статье рассмотрены отдельные подходы к поня-
тиям «профессиональной компетентности» и роль мате-
матики в повышении качества образования высшей 
школы. Актуальность проблемы заключается в переходе 
вузовского образования от информационно-образователь-
ной к компетентностному. В статье освещается значе-
ние компетенции в профессиональной подготовке студен-
тов. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, 
профессиональная направленность, подготовка специа-
листов на компетентностной основе. 

In the article, separate approaches to concepts «Profes-
sional competence» and the role of mathematics in improving 
the quality of higher education. The urgency of the problem 
lies in the transition of higher education from information-
knowledge to competence. The article highlights the impor-
tance of competence in the professional training of students. 

Key words: professional competence, professional spe-
cialization, professional preparation based on competence. 

Жогорку педагогикалык билим берүүнүн азыр-
кы кездеги өнүгүү этабы педагогикалык профилдеги 

бүтүрүүчүлөрдү даярдоого болгон жаңы талаптар 
менен коштолот. Бул адистердин компетенциясына 
багытталган талаптар негизинен Кыргыз Республика-
сынын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн мамле-
кеттик билим берүү стандарттарында аныкталган.  

 Жогорку педагогикалык билим берүүнүн талап 
кылынган деңгээлге өтүүсү педагогикалык иннова-
циялар менен билим берүү системасына жаңыча көз 
карашсыз мүмкүн эмес.   

Көптөгөн байкоолор жана Кыргызстандын 
ЖОЖдорунун абалын  анализдөөнүн негизинде биз 
кесиптик компетенциянын, педагогикалык ЖОЖдор-
дун бүтүрүүчүлөрүнүн заманбап методдорду, техно-
логияларды жана диагностиканы окутуу-тарбиялоо 
процессинде колдонууга даярдыгынын  түзүмдүк-
мазмундук моделин иштеп чыктык [1].  Компетент-
түүлүктүү мамиле шарттарындагы билим берүү про-
цессинин маңызы – кайсы бир компетенциянын ка-
лыптанышына алып келиши мүмкүн болгон кыр-
даалдарды жаратып, аракеттерди колдоо.    

Белгилүү ата мекендик  педагогдор Н.Ф. Радио-
нова, А.П. Тряпицынанын эмгектеринде “Азыркы 
кездеги дүйнөдө кесиптик билим берүүнү жаңыртуу-
дагы негизги багыт кесиптик ишмердүүлүктү бүтүн-
дүү ситемалуу көрө билүү тажрыйбасын калыптан-
дырууга жардам берүүчү окутуу процессиндеги  иш-
мердүү позицияны камсыз кылуу жолдорун табууда” 
деп белгиленет [2].   

Көптөгөн адабий булактардан, өзгөчө компетен-
циялардын европалык системасын талдоого жараша 
алардагы өзөктүү компетенциялар, биздикинен 
айырмаланып, өтө бирдиктүү түрдө берилген.  “Ке-
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сиптик компетенция” түшүнүгү бүтүрүүчүлөрдүн 
билими менен билгичтигинин негизинде максатка 
ылайык, методикалык жактан уюшулган түрдө жана 
өз алдынча тиешелүү маселелер менен милдеттерди 
чече билүү, ошондой эле өз ишмердүүлүгүнүн жый-
ынтыктарын баалай билүү жөндөмдүүлүктөрү менен 
даярдыктары дегенди түшүндүрөт.     

Жалпы жана кесиптик компетенцияларды ка-
лыптандыруу үчүн студентке жалпы кесиптик маа-
ниге ээ болгон бир катар окуу дисциплиналарды өз-
дөштүрүү зарыл. Ар бир окуу дисциплинасы орто 
кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатууга 
салым кошууга жөндөмдүү. Мында объектилер 
менен процесстерди сүрөттөп, окуу үчүн универсал-
дуу дисциплиналар аралык тил катарында матема-
тика өтө маанилүү ролго ээ.    

Кесиптик компетенттүүлүк өз ичине өзөктүү, 
базалык жана атайын компетенцияларды камтыйт. 
Педагогикалык ЖОЖдордо математиканы окутуу 
процессинде барынан мурда кесиптик ишмердүү-
лүктүн конкреттүү предметтик чөйрөсүн чагылдыр-
ган атайын кесиптик компетенцияларды  калыптан-
дырат, математиканы окутуу – конкреттүү кесиптик 
ишмердүүлүктөгү өзөктүү жана базалык компетен-
цияларды ишке ашыруу катарында каралат.    

Азыркы кездеги адистин жогорку кесиптик 
деңгээли аларды пайдалануу боюнча математикалык 
методдор менен ыктарга толук ээ болууну шарттайт. 
Математиканы өздөштүрүү процессинде бүтүрүү-
чүдө логикалык иреттүүлүк жана ой корутундуунун 
бекемдиги, мейкиндикте элестете билдүү, ынанды-
руучу жана аргументтелген далилдерди келтире би-
лүү, маселени жалпысынан жана деталдуу көрө 
билүү, кырдаалды талдай билип, стандарттуу эмес 
чечимдерди табууга окшогон сапаттар калыптанат. 
Математика атайын дисциплиналарды үйрөнүү үчүн 
теориялык базаны  негиздейт  жана адистин жалпы 
илимий даярдыгынын негизин түзөт.   

ЖОЖдо математика мугалимин окутуу процес-
синде кесиптик компетенциясын  калыптандыруунун 
өзгөчөлүктөрү педагогикалык даярдыктын специфи-
касы, математикалык билимдин жана келечектеги 
педагогикалык ишмердүүлүгүнүн бөтөнчөлүгү ме-
нен шартталат.  Келечектеги математика мугалими-
нин ЖОЖдук билим берүү системасынын чегиндеги 
калыптануучу кесиптик компеттүүлүгүн карап жа-
тып, Р.М. Асланов, А.В. Синчуков[3], В.А. Тестов [4]  
үч курамдык компетенттүүлүктү бөлүп көрсөтүшөт:   

– мазмундук (атайын математикалык билимдин 
болгонун); 

– технологиялык (математиканы окутуунун ме-
тоддору менен ыкмаларын билүү); 

– инсандык (бул кесиптин адисине зарыл бол-
гон инсандык мүнөзгө ээ болуу). 

Математика мугалиминин фундаменталдык 
математикалык даярдыгынын сапаты, т.а. кесиптик 
компетенттүүлүктүн мазмундук курамы дайыма 
ЖОЖдук коомчулуктун көңүл чордонунда болуп 
келген. Жалпыга белгилүү болгондой педагогикалык 
билим берүүнүн спецификасына жараша педагогика-

лык ЖОЖдордогу келечектеги адистердин матема-
тикалык даярдыгы техникалык жана классикалык 
университеттердеги тиешелүү даярдыктан айырмала-
нып туруусу керек. Педагогикалык ЖОЖдун студен-
ти ага математиканын мектептик курсунун чегинен 
алыска чыгуучу аракеттүү билимди, билгичтикти 
жана ыктарды камсыз кылуучу фундаменталдык ма-
тематикалык даярдыкты алууга тийиш. Албетте, 
мындай даярдык келечектеги кесиптин керектөөлө-
рүнөн алыс болбошу керек. Бул абалды А.Г. Морд-
кович [5] рационалдуу фундаменталдуулук принци-
би деп атаган.    

Математика мугалимдери адистерин даярдоо-
нун экинчи муунунун стандартында кесиптик даяр-
дыкка болгон талаптар педагогикалык ишмердүүлүк-
түн ар түрдүү чөйрөсүндө типтүү кесиптик маселе-
лерди чече билүү түрүндө формулировкаланган.   

 Педагогикалык билим берүүнүн бакалаврларын 
даярдоонун үчүнчү муунунун стандартында бака-
лаврлардын кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү 
менен максаттары, бүтүрүүчү профилине, кесиптик 
ишмердүүлүктүн маселелери жана негизги билим 
берүү программанын максаттарына ылайык ээ бо-
лууга тийиш болгон компетенциялар түрүндөгү ба-
калавриаттын негизги билим берүү программаларын 
өздөштүрүүнүн жыйынтыгына коюлган талаптар 
саналган.    

Ф.В. Шариповдун пикири боюнча окутуучунун 
кесиптик компетенттүүлүгү – бул анын педагог жана 
окумуштуу катары кесиптик ишмердүүлүгүнүн неги-
зин түзүүчү билим, билгичтик жана жөндөмдөрдүн 
системасы [6, с.73]. 

 Математикалык структуралардын кээ бирлери 
реалдуу көрүнүштөрдүн түздөн-түз модели болушу 
мүмкүн, башкалары – реалдуу көрүнүштөр менен 
түшүнүктөр жана логикалык структуралардын узун 
чынжырчасы аркылуу гана байланышкан болот. Ма-
тематика предметине ушундай көз караштан улам 
бардык эле математикалык курста математикалык 
структуралар окулушу керек деген ой чыгат.  В.А. 
Тестов өзүнүн “Стратегия обучения математике” [7]  
аттуу китебинде белгилегендей кесиптик багыттоо-
нун өтө зарыл болгон көз карашынан караганда 
педагогикалык ЖОЖдордо математикалык структу-
раларды окутууга өзгөчө роль бөлүнүшү керек.  

 Биринчи курстун студенттеринде математика-
лык дисциплиналар менен адистик дисциплиналар-
дын мазмундук өз ара байланышы жөнүндө, ошон-
дой эле кесиптик атаандаштык ишмердүүлүктөгү 
интеллектуалдык билгичтиктер интеграциянда 
математиканын ролу жөнүндө туура көз караш 
калыптанбайт. Биринчи курста окугандардын аң 
сезиминде жалпы билим берүүчү жана адистик 
дисциплиналар тармактарынын параллелдүүлүгү жө-
нүндө ой пайда болот, жана мунун жыйынтыгы ката-
рында – жалпы билим берүүчү циклдагы дисципли-
налар боюнча жетишүү төмөн.                 

Математиканы окутуу процессинин кесиптик 
багытталышы деп биз математиканын каражаттары 
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менен студентте кесиптик аң сезимин калыптан-
дыруу үчүн шарттарды түзүүнү түшүнөбүз.  

Математиканы окутуу процессинде студенттер 
алган билимин башка дисциплиналарда пайдалана 
турган темаларга, ошондой эле алардын интеллек-
туалдуу өнүгүүсүнө, математика жаатында гана эмес, 
өздөрү тандап алган адистикти өздөштүрүүдөгү да 
логикалык ой жүгүртүүсүнө дайыма акцент жасоо 
зарыл. Белгилүү болгондой, реалдуу чындыктын ча-
гылыш каражаты болуп математикалык моделдер 
эсептелинет. Математикалык билимдер менен бил-
гичтиктер бардык технологиялык процесстердин 
түзүлүшүнүн негизинде бар. Анткени жалпы  билим 
берүүчү дисциплиналарды окутуудан мурда адистик 
боюнча дисциплиналар окутулат, биринчилер сту-
денттерди тандап алган кесипке мотивдеп гана тим 
болбой, адистик боюнча дисциплиналарды ийгилик-
түү өздөштүрүү үчүн зарыл болгон математикалык 
түшүнүктөрдүн, эрежелердин, алгоритмдердин, 
маселелердин жана темалардын банкын кеңейтиши 
керек. Теорияны практикага жакындатууга жана ма-
тематиканын илим менен техниканы өнүктүрүүдөгү 
ролуна чоң маани берип, Чебышев мындай деген: 
“Теориянын практикага жакындашы эң эле жагым-
дуу жыйынтыктарды берет, бир гана практика мын-
дан утпайт; илимдердин өзү анын таасири алдында 
өнүгөт: ал аларга изилдөө үчүн жаңы предметтерди 
же мурунтан белгилүү болгон предметтердеги жаңы 
тараптарды ачат”.    

Математиканы кесиптик-инсандык окутууда 
окуу процесси өзүнө предметтик билим, билгичтик 
жана ыктарды калыптандырууну гана эмес, ошондой 
эле студенттин конкреттүү субъекттик тажрыйбасын 
ачууну да камтыйт. Ошондуктан биринчи этапта, 
биринчи окуу жылынын башында ой жүгүртүү иш-
мердүүлүгүнүн ыкмаларын, ой жүгүртүүнүн түрлө-
рүн, предметтик билимдерди өздөштүрүү деңгээлин, 
“Математика” дисциплинасын окуу тажрыйбасын  
диагностоону жүргүзүү зарыл, бул белгиленген пред-
метке болгон мамилесин (терс, кайдыгер жана оң) 
аныктоону шарттайт. Кесипти аң сезимдүү тандоо 
(так багыт алган \ багыт албаган), максатты болжол-
доо (студенттин келечектеги кесиптик ишмердүү-
лүктө инсан катары өнүгүшүндөгү математиканы 
окутуунун максаты) таанып билүүчүлүк кызыгуу 
(кеңири, таар: кесиптик, математикалык) “Матема-
тика” дисциплинасын окуп үйрөнүү учурунда диаг-
ностолот.   

 Жасалган иштин жыйынтыгында окутуучу ар 
бир студент боюнча жана жалпы топ боюнча маалы-
маттарды алат. Студенттердин субъекттик тажрый-
басынын компоненттерин диагностоонун негизги 
ыкмалары төмөнкүлөр: байкоо жүргүзүү, баарлашуу, 
акеттөө, тестирлөө. Ошондуктан тигил же бул мате-
матикалык дисциплинаны окуп үйрөнүүнүн максат-
тары  предметтик билим, билгичтик жана ыктарга 
болгон талаптарды саноо менен чектеле албайт, алар 
математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлү-

гүнүн бардык компоненттерин камтышы керек.  
Илим менен практика көрсөткөндөй келечектеги 
мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүнүн техно-
логиялык курамын калыптандырууга көмөктөшүүчү 
персперктивдүү багыты болуп контексттик окутуу 
саналат. Контексттик окутуунун концепциясы белги-
лүү окумуштуу, психология илимдеринин доктору 
А.А. Вербицкий тарабынан иштелип чыккан, кон-
тексттик мамилени ишке ашыруунун айрым маселе-
лери О.Г. Ларионованын, О.Б. Тумашованын ж.б. эм-
гектеринде чагылдырылган.   

Жогоруда айтылгандардан улам биз студенттер-
ди педагогикалык ЖОЖдордо даярдоо процессинде 
математика мугалиминин “окуу ишмердүүлүгүнүн 
кесиптик ишмердүүлүккө ырааттуу айланышы үчүн” 
математика мугалиминин кесиптик ишмердүүлүгү-
нүн өзгөчөлүктөрүн жана ага коюлган талаптарды 
эске алуу менен окутуу процессинин айрым компо-
ненттерин иштеп чыгуу жетишсиз, студенттердин 
алган фундаменталдуу жана кесиптик билимдеринин 
өз ара байланышын ишке ашыруу керек.   

Математика педагогикалык ЖОЖдун окуу дис-
циплинасы катарында келечектеги математика муга-
лиминин инсандыгын гумманизациялоо жана социа-
лизациялоонун каражаты болот.   

Көптөгөн адабият булактардан “Кесиптик ком-
петенттүүлүк” түшүнүгүн изилдөөгө болгон мами-
лени талдап жана математиканын илим жана окуу 
предмети катарындагы спецификасын эске алып, биз  
келечектеги математика мугалиминин кесиптик ком-
петенттүүлүгү анын математика боюнча даярдыгы-
нын бардыгын жана анын натыйжалуу деңгээлин 
(предмет боюнча теориялык билими, математикалык 
объектилерди операциялоо билгичтиги, ыктары 
ж.б.у.с.) гана көрсөтпөстөн, психологиялык-педаго-
гикалык  билим менен билгичтикке ээ экендигин 
(математикалык фактыларды алуу жана аларды бере 
билүү ыкмаларын билүү, математикалык билими 
менен билгичтиктерин өркүндөтө алуу ыктары, пред-
меттер аралык байланышты билүү, математиканын 
тарыхын билүү ж.б.), ошондой эле өз тарбиялануу-
чуларынын жан дүйнөсүнө таасир эте алууга мүм-
күндүк берүүчү инсандык сапаттарынын бар болго-
нун көрсөтөт деген жыйынтыкка келдик.     

Сапаттуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү кадр-
ларды даярдоо процессинде фундаменталдуу мате-
матикалык жана колдонмо билимдердин интеграция-
сы зарыл. Мында чоң роль система түзүүчү жана 
фундаменталдуу “Математика” дисциплинасына бе-
рилет. Бул баарынан мурда математикалык билим 
менен билгичтиктер бардык технологиялык процесс-
терди түзүүнүн негизинде жатканына байланыштуу, 
аларсыз ишканалардын сапаттуу иштеши мүмкүн 
эмес, аларга өндүрүштө иштеген да, ошондой эле  эл-
дик чарбачылыктын бардык эле тармактарынын 
тейлөө кызматтарын пайдаланган адамдардын жа-
шоосу менен ден соолугу көз каранды.     
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