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Төртіншіден топтағы шəкірттер, мұғалімнің жеке басына тəн мінез-құлықтарының 
ерекшеліктерін атап көрсетеді.Осындай қарым-қатынастардың негізінде оқушыларды оқу 
үрдісінде ұйымдастыра отырып олармен қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндіктер болмақ.[3]. 

Алдыңғы қатарлы тəжірибені жетілдіре отырып, оқу үрдісіне жаңа əдіс-тəсілдерді, 
оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың жалпы дамуын камтамасыз етуі 
керек. Бала жаны жаңалыққа қүмар, білмегенін білгісі келіп, белгісіз нəрсені ашуға 
тырысатын болғандықтан,  мүғалім олардың осы талпынысын дамытуға көңіл бөлуі тиіс. 
Оқушылардың сүйіспеншілігін арттыру максатында сабақ барысында тиімді əдіс-тəсілдерді 
енгізіп, оны ұйымдастыру формасын түрлендіріп отыру — мұғалімнің басты міндеті екені 
белгілі. Мүндай жағдайда мүғалімнің шеберлігі, ұйымдастырушылык қабілеті үлкен рел 
атқарады. Кіші мектеп окушылары үшін муғалім олардың еліктейтін, үлгі ететін абыройлы 
жан. Олар үстазының бүкіл іс-қимылына, жүріс-тұрысына, сөйлеу мəнеріне, адаммен қарым-
қатынасына еліктейді. Сондықтан да жауапкершілігі мол, адал да мейірімді, əділ де 
парасатты, рухани дүниесі бай педагогтар ғана балаға білім мен тəрбие беріп, оның жаң 
дүниесіне осер ете алады. 
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Білім беру ісіндегі басты тұлға – педагог екені ақиқат. Сол педагогогтің мəртебесін 

арттыру, абыройын көтеру – көп қырлы үдеріс. Бұл білім беруді дамытудың жаңа 
бағдарламасынан орын алған [1,17]. 

Педагог – деп жалпы білім беретін мектептегі бір немесе бірнеше пəнді беретін 
маманды айтады. Əртүрлі білім беру қызметпен айналысатын адамдарға қолданылатын 
жалпы термин [2]. 

Бүгінгі заман талабына сай педагог – ол рухани дамыған, педагогикалық 
технологияның қыр-сырын жетік меңгерген шығармашыл тұлға болуы тиіс.  

  "Педагогтың кəсіби құзіреттілігіне не жатады?" деген сұраққа жауап бермес бұрын, 
кəсіби құзіреттілік терминінің мəнін ашып алайық.  

Ұстаздың педагогикалық шеберлігі мен кəсібилігінің айырылмас құрам бөлігі ретінде 
оның кəсіби құзыреттілігі саналады. Құзыреттілік ұғымы адамның қайсыбір қызметті 
атқаруға дайындығының құймасын сипаттайды.Қазіргі кезде жалпы жəне кəсіби білім 
берудің теориясы мен практикасында жиі қолданылуда. 

А.К.Макрова кəсіби құзыреттіліктің бірнеше түрін бөліп көрсетеді де, олардың болуы 
адамның кəсіби жетілгендігінің көрсеткіші деп санайды: 

Арнайы құзыреттілік; 
Əлеуметтік құзыреттілік; 
Тұлғалық құзыреттілік; 
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Даралық құзыреттілік; 
Педагогикалық қызметтің ерекшелігі тек бір тар мамандық бойынша құзыретті 

болуына жол бермейді, оқытушының кəсібилігі кəсіби құзыреттіліктің барлық түрінің бір 
тұтастығымен анықталады. 

Кəсіби құзыреттіліктің құрылымын анықтаудың бірнеше жолы бар.Олардың біреуі 
оқытушының кəсіби құзыреттілігінің құрылымын педагогикалық ептілік жүйесі арқылы 
ашумен байланысты болса, басқасы педагогтың түрлі кəсіби саладағы құзыреттілігіне бөліну 
құрылымы арқылы анықталады, олар: өзіндік білім беру жəне оқытушылық; тəрбие беру 
қызметі; ғылыми-əдістемелік жəне мəдени-ағартушылық; коррекциялық-дамытушы қызмет; 
басқарушылық қызмет. 

Педагог қызметінің түріне қарамастан олардың əрқайсысында құзыреттілік екі негізгі 
компоненттен тұрады: 

1.Оқытушының теориялық дайындығын анықтаушы білімдер жүйесі. 
2.Оның кəсіби қызметін іс жүзінде атқаруға дайындығының негізгі құраушысы 

болатын ептілік пен дағдылар жүйесі [3]. 
Педагогтың мəртебесін көтеретін басты күш - оның кəсіби құзырлылығы. Кəсіби 

құзырлылық маманның əлеуметтегі қабылданған стандарттар мен нормаларға сəйкес өзінің 
кəсіби-педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын кəсіби 
білімдер мен дағдылар жиынтығы немесе жекелік-кəсіби сипаттама. Кəсіби құзырлылық - 
мұғалімнің педагогикалық əрекетті өте жоғары деңгейде атқара алуы, педагогикалық қарым-
қатынасқа түсе алуы нəтижесінде оқушылардың білімділік жəне тəрбиелік деңгейінің 
жоғары болуын қамтамасыз етуі. Білімнің сапасын қамтамасыз ететін педагогтар 
болғандықтан, ең алдымен олар сапалы қызмет көрсетуі тиіс.  

Кəсіби құзіреттілік – жеке тұлғаның кəсіби іс-əрекетті атқаруға теориялық жəне 
практикалық əзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Ал педагог маманның кəсіби құзіреттілігіне 
мұғалімнің оқу-тəрбие үдірісін ұйымдастыруда өз мамандығына байланысты барлық теория 
мен практиканы меңгеруі, жеке тұлғаны қалыптастыруда, яғни оқушыларымен жұмыс 
істеуге бағытталған қабілеттерінің бірлігі. Осыдан кəсіби құзіреттілік ұғымына педагогке тəн 
болуы тиіс барлық, қасиеттер мен қабілеттер кіретіндігін аңғару қиын емес. Яғни, мұғалімнің 
білім-білік, дағдылары, өз мамандығына қатысты білімдер жүйесі, жұмыс істеу шеберлігі, 
мəдениеті, психологиялық қасиеттері, қарым-қатынас стилі, педагогикалық такт, əдеп т.б 
жатқызамыз [4,76 б.]. 

Педагогтердің кəсіби құзіреттілігіне байланысты зерттеушілер О.А. Абдулина, Ю.К. 
Бабанский, В.В. Краевский, И.Я. енер, Р.В. Овчарова, И.Ф. Харламовтар болса, мұғалімнің 
мəдениетіне байланысты зерттеу Б.С. Гершукский, Ш.Таубаева сияқты ғалымдардың 
есімдерімен тығыз байланысты. Аталған ғалымдардың еңбектеріндегі маманның кəсіби 
құзіреттілігіне берілген анықтамаларды саралай келе, педагогтың кəсіби құзіреттілігін 
төмендегідей деп танып отырмыз. Олар: педагогтың бойынан табылатын субъектілік, 
нысандық, пəндік компоненттер. Егер аталған компоненттердің əрқайсысына жеке-жеке 
тоқталатын болсақ, онда: 

-  субъектілік компонентке: мұғалімнің мақсат қоя білушілік, шығармашылық жəне 
өзін дамыту барысында өзіндік диагностиканы, өз ісіне талдау жасай отырып, өзіне сыни 
тұрғыдан қарай ашу шеберлігі жатады; 

-  нысандық компонентке: кəсіби іс-əрекет жүйесін жəне мұғалімнің əрекетіндегі 
қойылған міндеттерді шешудегі стратегиялық іскерлік. 

-  пəндік компонент: өз білімін жетілдіру мақсатында қажеттіліктерін қанағаттандыру. 
Егер біз педагогтың кəсіби құзіреттілігін тек жоғарыда аталған компоненттер құрайды 

дейтін болсақ, онда маманның кəсіби құзіреттілігі ұғымының мағынасын тарылтқан болар 
едік. Біздің пайымдауымызша,мұғалімінің кəсіби құзіреттілігінің құрамына келесі педагогке 
тəн кəсіби, даралық, қасиеттер болуы керек деп есептейміз: 

-  ірелі жəне кіріктірілген білімдердің жоғары деңгейінің болуы; 
-  түйінделген іскерлікті, дағдыны, қабілетті меңгеруі; 
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-  кəсіптік-педагогикалық қасиетке жаңаша көзқараспен қарауы; 
-   инновациялық технологияларды меңгеруі; 
- педагогикалық міндеттерді шешудегі кəсіптік, шығармашылық іскерлігі; 
- шығармашылық шеберлігі. 
Мұғалімінің кəсіби құзіреттілігін төмендегідей ашып айтар едік: 
- ірелі жəне кіріктірілген білімдердің жоғары деңгейінің болуы яғни педагогика, 

тəрбие теориясы мен əдістемесі, дидактика, барлық пəндерді жүргізу əдістемесі, сол пəндер 
арқылы оқушыларға берілетін білімдерді терең игеру; 

- түйінделген іскерлікті, дағдыны, қабілетті меңгеруі – дидактикалық, танымдық, 
коммуникативтік, зерттеушілік, шығармашылық, өз білімін дамытуға деген қабілет, теория 
мен практиканы байланыстыра алу қабілеті, диагностикалық іс-əрекет. Ғылыми – зерттеу іс-
əрекетімен айналысу; 

- кəсіптік-педагогикалық қасиетке жаңаша көзқараспен қарауы – бұрыннан 
қалыптасқан "мұғалімнің айтқаны əрқашан дұрыс" деген қағидадан аулақ болып, мұғалім тек 
ақпарат таратушы ғана болмай, оқушының жеке тұлға болып қалыптасуының басты 
көмекшісі болуы керек, оқушының, даму деңгейіне қарамастан, оның тұлғасын құрметтеу, 
авторитарлық биліктің орнын өзара бірлескен қызмет, көмек, оқушының аз да болса да 
жетістігіне қуана білушілік басым болуы керек. Оқушылардың əрқайсысын тануға тырысу, 
өз мамандығын сүю; 

- инновациялық технологияларды меңгеруі – мұғалім өзінің шығармашылық іс-
əрекетінің арқасында тұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыру үшін қазіргі кездегі 
бар инновациялық технологияларды меңгеруі тиіс. Жаңа инновациялық технологияларды 
ғылыми ізденіспен тəжірибеге енгізуде өз үлесін қосуы қажет; 

-  педагогикалық міндеттерді шешудегі кəсіптік, шығармашылық іскерлігі; 
- педагогикалық міндеттерді шешу барысында шеберлік танытып, өзінің білім, білік 

дағдыларын пайдалана отырып, оқушыларға тиісті білімдер жүйесін меңгерту. 
Оқушылардың білімдерін тексеруде мұғалімнің жүргізетін диагностикалық іс-əрекеті; 

- шығармашылық шеберлігі – мұғалім оқушыларды оқытып қана қоймай, оларды 
тəрбиелеумен айналысатыны белгілі, мектеп өмірінде небір қиын жағдаяттар кездесіп 
жатады, сондай жағдаяттарда өзінің шығармашылықпен ойлай білетіндігін, шеберлігін 
танытуы тиіс. Сонымен қатар оқушылармен, сыныппен жүргізілетін түрлі мəдени шараларды 
ұйымдастыруда дайын жоспарларды пайдаланбай, сол сыныпқа, сынып ішінің құрамына, 
сипатына тəн жоспарлар жасап, оқушылар үшін, ата-аналар үшін, мұғалімнің өзінің өз ісіне 
қанағаттануы үшін қызықты іс-шара өткізе білуі шарт. 

Жоғарыда аталған құзіреттілік құрамынан əр мұғалім өз жұмысына талдау жасап, 
қызметіндегі артықшылықтары мен кемшіліктерін мойындай алады. Өзіне-өзі сын көзбен 
қарай отырып, кемшілік болса, түзеп, артықшылықтарымен өз əріптестерімен бөлісе алады, 
олай ету əр маман үшін өте тиімді [5]. 

Мұғалімнің құзіреттілігі оның сабақты нəтижелі жүргізуіне де тікелей байланысты. 
Сабақ нəтижелі болуы үшін мұғалімдер төменгі ережелерді ескергендері дұрыс: 

 - өте жинақы болу, оқушылардың алдына қоятын мақсат нақты, айқын болуы жəне 
мақсатқа жетудің жолдарын ретімен, бірізділікпен жүргізе білу;  

- оқушыларды төмендетіп, жөнді-жөнсіз ұрыспау, олардың білмегеніне ренжімеу, 
мейірімді болу. Егер сыныптың көпшілігі түсінбеген болса, онда өзіңіздің кемшілігіңізді 
іздеңіз;  

- оқушылардың сөзін бөлмеу, соңына дейін сөйлеуге мүмкіндік беру, оқушының 
жауабы дұрыс болмаса, ол қойылған сұрақтың нақты болмауынан; 

 -тапсырма мен нұсқау анық, оқушы мүғалімнің талабын анық түсінетін болуы шарт; 
 - сабақ барысында оқушылардың зейінін тұрақтандыру, егер ауытқулар болса, 

тақырыпты өзгерту немесе қосымша материалдарды пайдалану, оқушылардың ынта-
ықыласын, қызығушылықтарын қадағалап отыру;  
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- сабақты дəл уақытында бастау, уақытты үнемдей білу, тəрбиелік ақыл-кеңесті ұзақ 
уақыт айтып тұрудың қажеттілігі аз;  

- оқушыларға қойылған талап міндетті түрде жүзеге асуы керек;  
- сабақтың өткізілу темпі интенсивті, бірақ оқу материалдарын оқушылар толық 

меңгеруіне жағдай жасалуы шарт; 
 - оқушылардың жауабын мақұлдап, ынталандырып, қоштап отыру қажет. 
Мұғалім қызметінде өз кəсіби құзіреттілігін жетілдіре отырып жетістікке 

жетудің алғы шарттары: сырт кескін-келбеті; пəндерді сабақтан тыс ақпараттармен 
қамтамасыз ету; мінез-құлқы, пайымдау мүмкіндіктері, оқу процесінде қарым-қатынас 
мəдениетін сақтай білуі; əзіл-қалжыңға мəн бере білуі; оқушылардың жеткен жетістіктерін 
мақұлдай, қолдай білуі; шыдамдылық жəне төзімділік; басқалардың пікірін сыйлай білу; 
еркіндік, икемділік; кез - келген жағдаятты оңтайлы бағытта шешуге арналған əдіс-тəсілдерді 
тиімді пайдалана алу; балалардың қызығушылығына қарай əрекет ете білу дағдысы [6, 116 
б.]. 

Егер мұғалім жоғарыда аталған шарттар мен өзін-өзі жетілдіруге арналған 
мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, онда мұғалім өз жұмысының нағыз шебері болатыны 
даусыз. Қазіргі қоғамға сəйкес жеке тұлғаны қалыптастыру үшін мұғалімнің кəсіби 
құзіреттілігі де сай болар еді. 
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Правильно построенная культура учебного заведения на основе четко 
сформулированной философии организации, как одного из внутренних факторов 
модернизации профессионального образования, может стать мощным инструментом, 
направляющим коллектив преподавателей и студентов колледжа на решение поставленных 
перед ним задач. 

Динамическое повышение профессиональных требований приводит к необходимости 
иного подхода к человеку. Обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а 
профессионал, способный к самообразованию, ориентированный на творческий подход к 
делу, обладающий высокой культурой мышления, готовый к сотрудничеству, 
конструктивному решению. 


