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Бул макалада жогорку техникалык билим берүүнүн нор-

мативдик документтери чагылдырылган педагогикалык изил-

дөөлөрдүн анализи аларда болочок инженердин кесиптик ком-

петенттүүлүгүн калыптандырууга карата анык бир өбөлгө-

лөрдүн, шарттардын бар экендигин көрсөтүлөт. Эки баскыч-
туу техникалык жогорку окуу жайлардын студенттерин 

окутуунун методдору, формалары, каражаттары 

белгиленген, адистин кесиптик компетенттүүлүгүнүн айрым 

компоненттери иликтенет. Билим берүү процесссинин 

сапаты мугалимдин чыгармачыл эмгеги, теориялык жана 

кесиптик технологиялык компетентүүлүгү менен 

аныкталат. Техникалык жогорку окуу жайларында 

студенттерди математикалык даярдоону жакшыртууга 
арналган методикалык изилдөөлөрдө негизги көңүл 

математика курсунун мазмунун анын кесиптик жана 

прикладдык багытталышын өркүндөтүүгө бурулат. 

Негизги сөздөр: кесиптик компетенттүүлүк, 

ишмердүүлүк, традициялык окутуу, компетенция, 

компоненттер, функционалдык, нормативдик, методикалык, 

фундаменталдуу. 

В данной статье анализ педагогических исследований, 

отраженных в нормативных документах высшего техниче-

ского образования, показывает наличие в них определенных 

предпосылок, условий относительно формирования профес-

сиональной компетентности будущего инженера. 

Обозначены методы, формы, средства обучения студентов 

двухуровневых технических вузов, изучаются отдельные 

компоненты профессиональной компетентности 
специалиста. Качество образовательного процесса 

определяется творческим трудом, теоретической и 

профессиональной технологической компетентностью 

учителя. В методических исследованиях, направленных на 

улучшение математической подготовки студентов в тех-

нических высших учебных заведениях, основное внимание уде-

ляется совершенствованию профессиональной и прикладной 

направленности содержания курса математики. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, 

деятельность, традиционное обучение, компетенция, компо-

ненты, функциональные, нормативные, методические, фунда-

ментальные. 

In this article, the analysis of pedagogical research reflected 

in the normative documents of higher technical education shows 

the presence in them of certain prerequisites, conditions regarding 
the formation of professional competence of a future engineer. 

Methods, forms, and means of teaching students of two-level 

technical universities are indicated, individual components of 

professional competence of a specialist are studied. The quality of 

the educational process is determined by the creative work, 

theoretical and professional technological competence of the 

teacher. In methodological research aimed at improving the 

mathematical training of students in technical higher educational 

institutions, the main attention is paid to improving the 

professional and applied orientation of the content of the 

mathematics course. 
 Key words: professional competence, activity, traditional 

training, competence, components, functional, normative, method-

logical, fundamental. 

Жогорку окуу жайларда компетенттүү мугалим-

дерди даярдоо процесси жогорку мамлекеттик доку-

менттин талаптарын аткаруунун зарыл болгон бир 

жолу катары каралууга тийиш. Билим берүүнү өнүк-

түрүүнүн стратегиясында көрсөтүлгөн идеяны орто 

мектепте же жогорку окуу жайларында мугалим гана 

ишке ашырат. Ошондуктан тектеш предметтерди 

окуткан мугалимдер табигый интеграцияланган би-

лимдерге жана билгичтиктерге ээ болуп, окуучулар-

дын жана студенттердин предметтик компетентүү-

лүктөрүн калыптандыруусу зарыл. Билим берүү про-

цесссинин сапаты мугалимдин чыгармачыл эмгеги, 

теориялык жана кесиптик технологиялык компетен-

түүлүгү менен аныкталат. 

Техникалык багыттагы жогорку окуу жайлар-

да келечектеги техниктерди кайрадан негизги мате-

матикалык билимдерди берүү негизги маселелерден 

болуп саналат. Негизинен орто мектептердеги бүтү-

рүүчүлөрүнүн жана жогорку окуу жайларынын бүтү-

рүүчүлөрүнүн да математика дисциплинасы боюнча 

алган билимдери жакшы эмес, аны көпчүлүгүбүз би-

лебиз. Азыркы мезгилде мындай мүчүлүштүктөр 

бар, ошону жойгонго аракет жасоо керек, 

компетенттүү адисти даярдоого жетишүүбүз зарыл. 

Ушул убакытты пайдаланып, математиканы 

окутуунун сапатын жакшыртышыбызга тынымсыз 

иш аракеттер болууда [1], [14-15-бб.]. 

Жогорку техникалык окуу жайларда математи-

каны окутууну кесипке багыттап окутууга буруу ке-

рек. Бүтүрүүчүлөрдү адистиги боюнча математика 

дисциплинасын кесипке багытталган мисал маселе-

лерди көбүрөөк чыгартууга, математиканын 

кесиптик ишмердүүлүктө да колдоно тура 

тургандарын, кайсы жеринде математика керек 

экендигин көрсөтүүбүз абзел. Негизенен 
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компетенттүүлүктү жана компетенцияларды бөлүп, 

айрымасын чечмелөө керек.  

Негизинен студенттерге билгичтиктерди гана ка-

лыптандырбастан, окуу жайда алган билимин кесип-

тик ишмердүүлүктө пайдалана, колдоно билүүсүн 

камсыздоочу сапаттарын кесипке багыттап окутууну 

калыптандырууну компетенттүү окутуу деп атайбыз. 

Ушундай окутууда компетенция негизинен керек бо-

лот. 

Болочок адис негизинен кээ бир компетенция-

ларга калыптанышы керек, жогорку окуу жайга 

келип окуугана чейин, ал компетенциялар 

калыптанган болсо, анда ал компетенциялар өсүп 

калыптанып калган болот. Ал эми практика 

жаатынан алганда, кесиптик ишмердүүлүгүндө алган 

билимин пайдалан билүүсү керек. Кесибине 

багыттап окутуунун ар түрдүү баскычтарында 

компетенттүүлүктүн кээ бир рычагдары аныкталат. 

Азыркы убакытта ар бир кишинин окшош бас-

кычта өсүшү мүмкүн эмес, андыктан компетенцияла-

ры да ошондой калыптанган болот.  

Жогорку кесиптик билим берүүдө компетенттүү 

адистин калыптанышынын процесстик модели кире 

бериште жалпы республикалык тестти (ЖРТ) ийги-

ликтүү тапшырган абитуриентти эмес, жогорку окуу 

жайларында билим алганга компетенттүү даяр 

болгон абитуриентти кармашы керек. Демек биздин 

билим берүү стандарттарыбыз окутуунун ар бир 

этабы үчүн жана бүтүндөй индивиддин жашоосунда 

кесиптик ишмердикке катышуу үчүн тиешелүү 

(аларга калыптанууга тийиш болгон 

компетенциялардын тизмеси менен эле эмес) 

компетенттүүлүк деңгээлдерди аныктоо менен 

толукталышы абзел. Компетенциялардын негизгин 

түзгөн эң негизги компетенцияларды мурдатан эле 

мектепке чейинки билим берүү баскычында 

аныкталышы зарыл [2, 8-10-бб.].  

Техникалык адистиктерге орто мектептин бүтү-

рүүчүлөрүнөн окууга өткөн көптөгөн студенттердин 

курамына акыркы 10 жылдан ашык мезгил ичинде 

жүргүзүлгөн байкоолордо барган сайын алардын ма-

тематикалык маданиятынын деңгээли төмөндөп ба-

раткандыгын көрсөтүп жатат. Орто мектептин 

мамлекеттик билим берүү стандарттарында 

математика боюнча мамлекеттик стандарттарында 

анын геометриялык, функционалдык, сандык, 

теңдеш өзгөртүп түзүүлөр, теңдемелер жана 

барабарсыздыктар, стохастикалык мазмундуу 

багыттар белгилеген. Ар бир мазмундуу багыт 

базалык ББКларды жана методдорду аныктайт, 

алардын ар биринде мектептин окуучуларында 

математикалык маданиятынын анык бир компонент-

тери орун алган [3], [4].  

Математикага кесиптик багытталган окутуунун 

илимий концепциясынын ачыкталган технологиялык 

негиздерине таянып математикага окутуунун максат-

тарын, мазмундарын, формаларын, усулдарын жана 

каражаттарын конструкциялоонун алкагында «Тех-

ника» багытынын келечектеги бакалавр-

магистралерди математикалык компетенттүүлүгүнүн 

калыптануусуна багытталган контексттик 

мамиленин технологиясын ишке ашыруунун 

жолдору аныкталды. 

Математикалык компетенттүүлүктүн калыпта-

нуусунун методикалык өзгөчөлүктөрүн контексттик 

окутуунун каражаттары менен анализдөөнүн жыйын-

тыктары студенттердин окуу-таанып билүү, илимий-

изилдөө жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн оку-

туунун активдүү усулдары аркылуу ишмердүүлүктүн 

үч базалык формаларын бөлүп көрсөтүү менен инте-

грациялоонун максатка ылайыктуулугун аныктоого 

мүмкүндүк берди. 

Контексттик окутуунун формаларын ишке ашы-

руунун мисалдары (академиялык типтеги окуу иш-

мердүүлүгү, квазикесиптик ишмердүүлүк, окуу-ке-

сиптик ишмердүүлүк) дидактикалык синтез деңгээ-

линде интеграцияланган сабакты уюштуруу методи-

касын сүрөттөө, кейс-стади усулун пайдалануу жана 

студенттин илимий докладын презентациялоо менен 

берилген. Математикалык жана кесиптик 

даярдоонун интеграциясы менен, ошондой эле 

келечектеги кесиптик ишмердүүлүктүн контекстинде 

окутуунун кесиптик багытталган чөйрөсүн түзүү 

менен шартталган «Техника» багытынын 

келечектеги бакалаврларынын математикалык 

компетенттүүлүгүнүн калыптандыруунун 

ачыкталган методикалык өзгөчөлүктөрү аларга ээлик 

кылуу өндүрүш чөйрөсүндө кесиптик тап-

шырмалардын кеңири спектрин чечүүгө мүмкүндүк 

берген компьютердик технологиялардын мүмкүнчү-

лүктөрүнө кайрылуу зарылчылыгын аныктайт [5, 6].  

Математикага окутуунун методикалык система-

сынын контекстинде, окутуу процессине ишмердүү-

лүк, практикалык-багытталгандык мамилелердин жа-

на окутуу процессин оптималдаштыруу теориясы-

нын концепциясына таянуу менен, окутууну уюшту-

руунун формаларынын системасын түзүү сунуш кы-

лынат. Окутуу процессинин звеносунда окуу мате-

риалынын мазмуну, окутуунун максаттары жана 

этаптары анализденет, ошондой эле окуу-

материалдык базага салынган чектөөлөр эске алынат. 

Андан кийин окутуунун адекваттуу усулдары жана 

формалары аныкталат. Ушул негизде окутуунун 

каражаттарынын номенклатурасы иштелип чыгат.  

Окутууну уюштуруунун формалары 

Биримдикте жана бири бири менен акылга сыярлык 

айкалышта системага бириккен окутууну 

уюштуруунун формалары техникалык жогорку окуу 

жайларда окутуу процессин, анын ичинде бүтүндөй 

математикага окутуу процессин оптималдаштырууга, 
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студенттердин кесиптик даярдыгынын деңгээлин 

кыйшаюусуз жана ырааттуу жогорулатууга, аны ар 

бир студенттин тарбиясы жана инсандык өсүүсү 

менен тыгыз байланыштырууга мүмкүндүк беришет. 

Ушул өңүттөн алганда жалпы компетенциялардын 

курамы жумуш берүүчүлөр тарабынан гана 

аныкталбайт, мамлекет жана бүтүндөй коомчулук да 

аны аныктоого катышуусу керек. Билим берүүнүн ар 

бир конкреттүү багыты үчүн кесиптик 

компетенциялардын тизмеги бирдиктүү болушу 

абзел. Математикага окутуунун методикалык сис-

темасынын контекстинде, окутуу процессине ишмер-

дүүлүк, практикалык-багытталгандык мамилелердин 

жана окутуу процессин оптималдаштыруу теория-

сынын концепциясына таянуу менен, окутууну уюш-

туруунун формаларынын системасын түзүү сунуш 

кылынат. Окутуу процессинин звеносунда окуу 

материалынын мазмуну, окутуунун максаттары жана 

этаптары анализденет, ошондой эле окуу-материал-

дык базага салынган чектөөлөр эске алынат. Андан 

кийин окутуунун адекваттуу усулдары жана форма-

лары аныкталат. Ушул негизде окутуунун кара-

жаттарынын номенклатурасы иштелип чыгат. Ушун-

дай жол менен алынган окутуунун усулдарынын, 

формаларынын жана каражаттарынын подсистемасы 

окутууну уюштуруунун формаларынын 3-сүрөттө 

көрсөтүлгөн системасына айланат. 

 

3-сүрөт. Окутууну уюштуруунун формалары. 

Биримдикте жана бири бири менен акылга 

сыярлык айкалышта системага бириккен окутууну 

уюштуруунун формалары техникалык жогорку окуу 

жайларда окутуу процессин, анын ичинде бүтүндөй 

математикага окутуу процессин оптималдаштырууга, 

студенттердин кесиптик даярдыгынын деңгээлин 

кыйшаюусуз жана ырааттуу жогорулатууга, аны ар 

бир студенттин тарбиясы жана инсандык өсүүсү 

менен тыгыз байланыштырууга мүмкүндүк беришет. 

Ал эми техникалык жогорку окуу жайларда бо-

лочок инженерлерди окутуунун педагогикалык про-

блемалары педагогикалык процесске коюлган талап-

тардын нормативдик документтерде аныкталышы ка-

ралат. Окутуунун максаттарынын долбоорлорунун 

биринчи этабы – алардын нормативдүү документтер-



 

   

  

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2022 

 

177 

 

 
 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

деги формулировкасы болуп эсептелет. Ал 

документтердин негизгиси  мамлекеттик билим 

берүүнүн стандарттары (МББС). Республикабызда 

азыр иштелип жаткан жогорку кесиптик билим 

берүүнүн мамлекеттик стандарттарында аны 

долбоорлоонун башкы принциптеринин бирин  

жаңылыктын негизги элементин окутууга 

компетенттүүлүк мамиле түзөт. Дал ушул жагдай 

менен жогорку кесиптик билим берүүнүн бардык 

деңгээлдеги бүтүрүүчүлөрүнүн компетенттүүлүк 

моделиндеги компетенциялардын портфелин түзүү 

этабынын милдеттүүлүгү аныкталат. Демек 

компетенциялар МББСынын өзөгүн түзөт да, анда 

бизге көнүмүш окутуунун натыйжалары биринчи 

планда болбой калат. Бирок бүтүрүүчүнүн квалифи-

кациялык моделин түзүүдөгү өзүбүздүн көп жылдык 

тажрыйбаны да жоготуп албашыбыз керек. Кандай-

дыр бир деңгээлде ушул тапта аракеттеги стандарт-

тарда квалификациялык талаптар аркылуу кыйыр 

түрдө компетенттүүлүктөр белгиленген деп эсептөө 

мүмкүн.  
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