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Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім
беретін оқу орындарының басты мақсаты – мамандықты игерту ғана болса,
ал қазір әлемдік білім кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға
дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге
бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті
мәселелердің бірі.
«Құзыреттілік» термині әдетте белгілі бір әлеуметтік-кәсіби статус иесіне
байланысты қолданылады және оның сол істі атқарудағы түсінігі, білімі,
білігінің орындалуға тиіс мәселенің нақты өз деңгейінде шешілуімен
сәйкестілігі арқылы сипатталады.
«Методикалық

терминдер

сөздігінде»

«Құзыреттілік

(латынның

competentis-бейім сөзінен)–қандай да бір оқу пәнін оқыту үдерісінде
қалыптасатын білім, білік, дағдылар жиынтығы, сонымен қатар, қандай да
бір қызметті орындай алу қабілеттілігі», – делінген.
Латынның «compete» деген термині «білу», «жасай алу», «дегеніне
жету» деген мағыналарды береді. Бұл жалпы алғанда құзыреттіліктің мәнін
анықтайды. Кәсіби құзыреттілік категориясын айқындау үшін оларды әр
түрге айналдыру, нақтылау және жалпы логикалық ұғымға біріктіруді
жүзеге асыру керек.
«Құзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында Н.Хомский енгізген
болатын, алғашында ол ана тілінде нақты тілдік қызметті орындау үшін
қажет қабілеттіктер ұғымын берген.
Кейбір авторлардың еңбектерінде «кәсіби құзыреттілік» ұғымы «кәсіби
қызметке даярлық» (В.А.Сластенин, Н.Н.Лобанова, А.И.Панарин және т.б.)

және «педагогикалық кәсібилік» (А.И.Пискунов, В.В.Косарев және т.б.)
ұғымымен теңестіріледі.
Кәсіби құзыреттілікті зерттеуде Н.В.Кузьмина арнайы-педагогикалық,
ғылыми-педагогикалық,
әдістемелік

әлеуметтік-психологиялық

құзыреттілік,

құзыреттілік,

дифференциалды-психологиялық

және

аутопсихологиялық құзыреттілік сияқты түрлеріне, А.А.Реан, Е.С.Алешинадифференциалдық-психологиялық
басқарушылық
В.И.Журавлев,

құзыреттілікке,

құзыреттілікке

назар

Т.В.Новикова,

М.В.Прохорова-

аударса,

Ю.В.Варданян,

Н.Ф.Талызина-мұғалімнің

кәсіби

құзыреттілігін кәсібиліктің бір баспалдағы, А.А.Вербицкий, А.К.Маркова мұғалімнің педагогикалық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік,
дағды

және

қабілеттіліктің,

психологиялық

сапалардың

жүйесі,

Е.М.Павлютенков - білім және мұғалімнің тұлғалық қасиеттерінің негізінде
педагогикалық қызметті орындау формасы ретінде қарастырған.
«Құзіреттілік» сөзі (competentia) латын тілінен аударғанда адамның
мәселелерді шешуді жақсы меңгеруі, таным мен тәжірибені игеруі дегенді
білдіреді. Құзіретті адам сәйкесінше білім мен қабілеттіліктерді игерген,
негізделген пікірлері бар адам.
Педагог-ғалым

Б.А.Тұрғанбаева

«Құзырлыққа

бағытталған

оқыту

үрдісінде тәжірибелік жолмен мәселені шешу мүмкіндігі молаяды. Осы
жағдай біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге көшірудің негізі бола алады»
деп көрсетеді.
Білім беру тұжырымдамасында педагог кадрлардың кәсіби-тұлғалық
құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат екендігін атай келе, білім беруде
педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген.
Арнайы құзыреттілік - өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті.
Әлеуметтік құзыреттілік - кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.
Білім беру құзыреттілігі - педагогикалық және әлеуметтік психологияның
негіздерін қолдана білу қабілеті.

Осыдан құзыреттілік дегеніміздің өзін қазіргі заман талабына сай педагог
қауымының өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады.
Оқытушының кәсіби құзырлылығы, оның өзіне деген сенімділігінен,
кәсіби қызметте өзін-өзі көрсетуінен басталады.
В.А.Сластениннің айтуы бойынша «Педагогтардың кәсiби құзырлылығы
– олардың педагогикалық қызметтi жүзеге асыруға деген теориялық және
практикалық дайындығының бiрлiгi».
Жаңа талаптарға бағына отырып, оқытушының кәсіби құзыреттілігінің
дамуының

негізгі

бірлестіктерде,

жолдарын

анықтауға

шығармашылық

болады:

топтардың

1)

жұмысы;

әдістемелік
2)

зерттеу,

эксперименталды жұмыстар жүргізу; 3) инновациялық жұмыстар: жаңа
педагогикалық
түрлерін

технологияларды

үйрену;

панорамалық

5)

меңгеру;

сайыстарға,

сабақтарға

белсенді

4)

педагогикалық

мастер-класстар,
түрде

қатысу;

қолдау

форум

6)

және

педагогикалық

тәжірибесін жинақтау; 7) АКТ пайдалана білуі.
Оқытушының кәсіби құзыры, оның бастапқы тәжірибелі біліктілігі және
шеберлігі, жас ерекшеліктеріне сәйкес адамның тұлғалық дамуына
байланысты белсенді, үздіксіз үйренуінде қалыптасады. Жоғары құзырлы
оқытушыдан

төмен

құзырлы

педагогикалық-психологиялық

оқытушының

айырмашылығы,

компоненттерді

кәсіби

осы

шеберлігімен

қолдана білуінде. Педагогикалық-психологиялық компоненттердің жоғары
деңгейде қалыптасуы оқытушыға, оқушыларға алдын алынған білімдерді
және жаңа білімді дифференциалды, әлеуметтік, аутопсихологиялық
компоненттер ретінде ұғындырып, қалыптастыруда, яғни осы білімдер
олардың қабілеттілігінің дамуында «кірпіш» болуына көмектеседі.
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